
 4/5/79   :پایان ترم                                        79بهمن ورودی  -کاردانی حرفه ای – (79فروردین )  79 -79 دوم بـرنامه هفتـگی نیمـسال                                  81/8/79:   شروع ترم

 کاردانی حرفه ای حسابداری مالی نام رشته

 79ورودی بهمن                 C1گروه  79ورودی بهمن                                          B1گروه  79ورودی بهمن                                       A1گروه  گروه

 1001   -1001  -1001  -1001  -1001 ارمی -کاربینی شنبه

   یکشنبه

 جوزقی -ریاضی پیش

11- 10/11 
1001 

 باللی -حسابداری موسسات خدماتی و بازرگانی

01- 11 
1001 

 دوشنبه

 محمدعلی -زبان پیش

10- 1 
1011 

 خ حسینی -ریاضی پیش

10/11- 11 
1001 

 
 جوزقی -ریاضی پیش

10- 10 
1010 

 (A1ادغام با گرافیک ) کیانی پور -فارسی

11- 10/11 

1000 

 خ نامنی -کاربرد رایانه در حسابداری 

11- 10 
1001 

    سه شنبه

 چهارشنبه

 زیران زاده -حقوق بازرگانی

11- 10 
1011 

 طاهری -حقوق بازرگانی

11- 10/11 
1011 

 طاهری -حقوق بازرگانی

10/11- 11 
1010 

 کیانی پور -فارسی

10/11- 11 
1011 

 عبداله زاده -کاربرد رایانه در حسابداری

10/11- 11 
1001 

 عبداله زاده -کاربرد رایانه در حسابداری

11- 10/11 
1001 

 عبداله زاده -حسابداری موسسات خدماتی و بازرگانی

01- 10/11 
1011 

 پنجشنبه

 شیخ حسنی -حسابداری موسسات خدماتی و بازرگانی

10- 1 
1011 

 موسائی -زبان پیش

10/11- 10 
1011 

 بیرانوند  -فارسی

10/11- 11 
1010 

 کاوسی فر -مبانی سازمان و مدیریت

11- 10 
1000 

 رضیئی -اقتصاد خرد

11- 10/11 
1011 

 موسائی -زبان پیش

11- 10/11 
1011 

 رضیئی -اقتصاد خرد

10/11- 11 
1011 

 رحمتی -مبانی سازمان و مدیریت

10/11- 11 
1011 

 ترابی -اقتصاد خرد

10/11- 11 
1001 

 عسگرانی -مبانی سازمان و مدیریت

11- 10/11 
1011 

 

  



 4/5/79   :پایان ترم                                        79بهمن ورودی  -کاردانی حرفه ای – (79فروردین )  79 -79 دوم بـرنامه هفتـگی نیمـسال                                  81/8/79:   شروع ترم

 کاردانی حرفه ای روابط عمومی کاردانی حرفه ای مترجمی نام رشته

 79ورودی بهمن                                                  B1گروه  79ورودی بهمن                                                     B1گروه  گروه

 0111 ارمی -کاربینی 0111  ارمی -کاربینی شنبه

 یکشنبه

 اباذری -ارتباط انسانی 0001 10 -11                       موسائی -گفت و شنود پایه

11- 10/10 
0010 

 0000 11 -11                حاجی محمدی -آزمایشگاه پایه

 حاجی محمدی -خواندن و درک مفاهیم پایه

10/11- 11 
 اباذری -رسانه شناسی 0001

11- 11 
0011 

 111 10/11 -10/00                    موسائی -اصول نگارش

 دوشنبه

 محمدعلی -دستور زبان پایه

10- 10 
0001 

  

 (A1ادغام با گرافیک )خوارزمی  -کارآفرینی

10/11- 10 
0001 

 نظامی -اصول و روش ترجمه پایه

10/11- 10/11 
0001 

 (A2ادغام با حسابرسی )عباسی  -دانش خانواده و جمعیت

11- 10/11 
011 

 (B2ادغام با معماری )کیانی پور    -فارسی

10/00- 11 
111 

  چهارشنبه

 دشتی -کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطات

11- 11 
0011 

 زیران زاده  -حقوق فرهنگی و رسانه ای

10/11- 11 
0011 

 ساالرکیا -اخالق اسالمی

11- 10/11 
0019 

  پنجشنبه

 آشتیانی  -روانشناسی اجتماعی

11- 10 
0011 

 زکائی -هنر و ارتباطات

10/11- 11 
0011 

 جهانگیری -جامعه شناسی فرهنگی

11- 10/11 
0011 

 بیرانوند -فارسی

10/11- 11 
0011 

 

  



 4/5/79   :پایان ترم                                        79بهمن ورودی  -کاردانی حرفه ای – (79فروردین )  79 -79 دوم بـرنامه هفتـگی نیمـسال                                  81/8/79:   شروع ترم

 کاردانی حرفه ای معماری گرافیک -کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی نام رشته

 79ورودی بهمن                                                      B1گروه  79ورودی بهمن                                       A1گروه  گروه

  شنبه

 خالوزاده -هندسه کاربردی

11- 10 
0011 

 مرادی  -شناخت مواد و مصالح

11- 11 
0010 

 آشتیانی -جامعه شناسی عمومی

11- 10/11 
0011 

  -آشنای با تاریخ معماری

00- 11 
0011 

 یکشنبه

 0111 سراج زاهدی -کاربینی

 0111 بهروزی -کاربینی

 ساسانی -1مبانی هنرهای تجسمی 

11- 1 
0110 

 سراج زاهدی -تاریخ هنر ایران

10/10- 11 
0111 

 سراج زاهدی -هندسه مناظر و مرایا

10/11- 10/10 
0111 

 دوشنبه

 خ مهرداد -عکاسی پایه

10- 1 
0111 

 خ مهرداد -عکاسی پایه

11- 10/10 
0011 

 (B1ادغام با مترجمی )خوارزمی  -کارآفرینی

10/11- 10 
0001 

 (B1ادغام با مالی )کیانی پور  -فارسی

11- 10/11 
0111 

 خ حسینی -ریاضیات و آمار

10/11- 10/11 
0011 

 (B5ادغام با مالیاتی )صابری  -1اندیشه اسالمی 

00- 10/11 
1 

  سه شنبه

 0011 11 -10/11               احمدی -مبانی معماری

 0011 10/11 -11گوهری                 -اخالق اسالمی

 یاراحمدی -آشنایی با تاریخ معماری تزئینی

11- 11 
0011 

 (B2ادغام با بازاریابی )رمضانی  -دانش خانواده و جمعیت

00- 11 
111 

 چهارشنبه
 دارابی -طراحی پایه

10/11- 11 
0111   

 زاهدی پور -تاریخ هنر جهان

11- 11 
0111   

 



 4/5/79   :پایان ترم                                        79بهمن ورودی  -کارشناسی حرفه ای – (79فروردین )  79 -79 دوم بـرنامه هفتـگی نیمـسال                                  81/8/79:   شروع ترم

 کارشناسی حرفه ای حسابداری مالی نام رشته

 79ورودی بهمن                                       C1گروه  79ورودی بهمن                                                     B1گروه  79ورودی بهمن                                                  A1گروه  گروه

 0111 ارمی -کاربینی شنبه

 خالقی تبار -سیستم های اطالعاتی حسابداری

11- 10 
0109 

 خالقی تبار -اطالعاتی حسابداریسیستم های 

11- 11 
0111 

 هاشمی -مهارتهای مسآله یابی و تصمیم گیری

10/11- 11 
0101 

 عبداله زاده -کاربرد نرم افزارهای حسابداری پیشرفته

10/11- 11 
0101 

 هاشمی -مهارتهای مسآله یابی و تصمیم گیری

11- 11 
0110 

 زادهعبداله  -مدیریت مالی پیشرفته

10/00- 10 /11 
0101 

 کمالی -مدیریت مالی پیشرفته

10/00- 10/11 
0111 

 یکشنبه
 باللی -مدیریت مالی پیشرفته

11- 11 
0111 

 ارمی -کاربینی
0111 

 جوزقی -0ریاضیات و کاربرد آن در حسابداری  0119

10/11- 11 
0110 

 دوشنبه

 نامنی -کاربرد نرم افزارهای حسابداری پیشرفته

10- 10/1 
0111 

 (C1ادغام با گروه )پویافر  -حقوق بازرگانی پیشرفته

11- 11 
0101 

 نامنی -کاربرد نرم افزارهای حسابداری پیشرفته

10/11 – 11 

 

 کیان مهر -برنامه ریزی توسعه 0111

11- 10 
0111 

 کیان مهر -مدیریت منابع انسانی

11- 11 
0111 

 خ حسینی -0ریاضیات و کاربرد آن در حسابداری 

00- 11 

0101 

 

 (B1ادغام با گروه )پویافر   -حقوق بازرگانی پیشرفته

11- 11 
0101 

 صابری -انقالب اسالمی ایران

11- 10/11 
0111 

 جوزقی -0ریاضیات و کاربرد آن در حسابداری 

00- 11 

 

 خالقی تبار -سیستم های اطالعاتی حسابداری 0111

00- 11 
0111 

   سه شنبه

 رهکیان م -مدیریت منابع انسانی

11- 11 
0101 

 کیان مهر -برنامه ریزی توسعه

11- 11 
0100 

 (B1ادغام با مدیریت تبلیغات )گوهری  -انقالب اسالمی ایران

00- 11 
0119 

 چهارشنبه
 دشتی -مهارتهای مسآله یابی و تصمیم گیری

11- 10 
0111 

  
 زیران زاده -حقوق بازرگانی پیشرفته

11- 11 
0111 

  پنجشنبه

 عسگرانی -مدیریت منابع انسانی

10- 1 
0111 

 
  -انقالب اسالمی ایران

10- 10 
0101 

 آل قیس -برنامه ریزی توسعه

11- 10 
0111 

 

 



 4/5/79   :پایان ترم                                        79بهمن ورودی  -کارشناسی حرفه ای – (79فروردین )  79 -79 دوم بـرنامه هفتـگی نیمـسال                                  81/8/79:   شروع ترم

 امور رسانه -کارشناسی حرفه ای روابط عمومی گرایش تجاری -کارشناسی حرفه ای مدیریت تبلیغات نام رشته
 امور رسانه -کارشناسی حرفه ای روابط عمومی

 (دارای پیش نیاز)

 79ورودی بهمن                                   B1گروه  79ورودی بهمن                                   B1گروه  79ورودی بهمن                                     B1گروه  گروه

 0019 مطهری نژاد -کاربینی 0011 مطهری نژاد -کاربینی شنبه

   یکشنبه

 (پیش نیاز) -(B3و   B2ادغام با )جوادی  -افکار عمومی

10/11- 11 
091 

 (پیش نیاز) -( B3و   B2ادغام با )جوادی  -مبانی ارتباط جمعی

00- 10/11 
090 

  دوشنبه

 طباطبایی -نظریه های ارتباط جمعی

11- 11 
0011 

 طباطبایی -تحوالت اجتماعی ایران معاصر

00- 11 
0011 

 سه شنبه
 رحیمی -هنر و رسانه

11- 11 
0011 

 
 (C1ادغام با حسابداری )گوهری  -انقالب اسالمی ایران

00- 11 
0119 

 چهارشنبه

 مالئی -فرهنگ و تبلیغات

11- 10/11 
0011 

 (B1ادغام با مدیریت تبلیغات  (ساالرکیا  -تفسیر موضوعی نهج البالغه

10/11- 11 
0019 

 (B1ادغام با روابط (ساالرکیا  -تفسیر موضوعی نهج البالغه

10/11- 11 
0019 

 گرکانی  -تفسیر آماری

00- 10/11 
0011 

 خ هاشمی -کارگاه عکاسی و فیلمبرداری

00- 10/11 
0011 

 پنجشنبه

 بروغنی -اقدام پژوهی

11- 11 
0011 

 ذکائی -فناوری نوین ارتباطی 

10/11- 10 
0011 

 آشتیانی -جامعه شناسی تبلیغات

10/11- 11 
0011 

 جهانگیری -ارتباطات سیاسی

10/11- 10/11 
0011 

 ذکائی -شیوه های اقناع و تبلیغ

10/11- 10/11 
0011 

 آشتیانی -هنر و رسانه

10/11- 10/11 
0011 

 صفوی -زبان تخصصی

00- 10/11 
0011 

 آشتیانی -سواد هنری

10/11- 10/11 
0011 

 

  



 4/5/79   :پایان ترم                                        79ورودی بهمن  -کارشناسی حرفه ای – (79فروردین )  79 -79 دوم بـرنامه هفتـگی نیمـسال                                  81/8/79:   شروع ترم

 طراحی محیط داخلی -کارشناسی حرفه ای معماری نام رشته

 79ورودی بهمن                                                                       B1گروه  گروه

 شنبه
 عزیزی -(ایران و جهان)معماری تزئینی معاصر 

11- 11 
0010 

 عزیزی -تاریخ هنر ایران

00- 11 
0011 

 یکشنبه

 خ پورمستقیمی -عناصر مدالر و پیش ساخته

11- 10 
0011 

  -کاربرد رایانه در معماری داخلی پیشرفته

11- 11 
0011 

 پورمستیمی -مرمت و نگهداری معماری

10/00- 10/11 
0011 

 دوشنبه

 گودرزی -نمادشناسی

11- 11 
0011 

 (A1ادغام با حسابداری )صابری  -انقالب اسالمی ایران

11- 10/11 
0111 

 گودرزی -معماری جهان اسالم

00- 11 
0011 

 شنبهسه 
 هاشمی -عکاسی پیشرفته

11- 11 
0019 

 اسالمی -مدیریت کسب و کار و بهره وری

00- 11 
0011 

 0011 بهروزی-کاربینی چهارشنبه

  پنجشنبه

 

 


