
  101-1ترم  :                                                       شنبه                 برنامه کالسی
012کالس  

 ویدئو پروژکتور

 مبانی معماری داخلی
 نگار آقازاد امتنانی

 00:00-00:00-ش
 

 3حقوق جزای 

 پور محمد سعیده

::100-31::0-ش  

 مدیریت کسب و کار و بهره وری
 جمشیدی

 00:00-00:00-ش

 خواندن ودرک مفاهیم پیش متوسطه
 زرین داداش کریمی

00:00-00:00-ش  

202کالس   

 
 

 تاریخ معماری آشنایی با
 محمود مهدی پور

 00:00-00:00-ش

 خدمات الکترونیک
 وحیده خوش خبر

 00:00-00:00-ش

 مهارت ها و قوانین کسب و کار
 محمود کاتبی پور

 00:00-00:00-ش

 اخالق حرفه ای
 محمود کاتبی پور

 00:00-00:00-ش

(طبقه دوم)202کالس   

 ویدئو پروژکتور
 

ترجمه همزمان انگلیسی به 

 فارسی
یسونا زندوان  

 ::140-::110-ش

 
 0اصول فقه

 مهدی نژادزمانی
 00:00-00:00-ش

 کلیات عقود معین و ارث
 مهدی نژادزمانی

 00:00-00:00-ش

0یحقوق اساس  
 ناصر غالمعلی پور

 00:00-00:00-ش

202کالس   

(دوم)طبقه   
 

 یمعمار یمقدمات طراح
 نگارآقازاد

 00:00-00:00-ش
 

 فناوری نوین ارتباطی
 اکبرزادهفرینوش 

 00:00-00:00-ش

  0یعموم یحقوق جزا
 حسین محمد زاده

 00-00:00-ش

 برنامه ریزی و بودجه در روابط عمومی
 فرینوش اکبرزاده

 00:00-00:00-ش

وم(س)طبقه آتلیه عکاسی   

 
  

 فیلترهای عکاسی
 صمد اسکندری کالسور

 00:00-00:00-ش

 HDRتکنیک های 
 شب خیز

 00:00-00:00-ش
  

وم(س)طبقه 401کالس   

 ویدئو پروژکتور

 مبانی طراحی شخصیت
 راحله فرهنگی

 00:00-00:00-ش
  

مهارت های مسئله یابی و 

 تصمیم گیری
 جاوید قهرمانی 

0000:-0000:-ش  

 مبانی معماری 
  شهرزاد آئینه چی

00:00-00:00-ش  

 روزنامه نگاری نوین
 فرینوش اکبرزاده

 00:00-00:00-ش

وم(س)طبقه 402کالس   

ورویدئو پروژکت-آتلیه   
  

 (رلوه)طرح معماری
 علیرضا محمدی

 ::140-::110-ش

 
 عکس و نوشتار

 رسولی
 00:00-00:00-ش

  0ورزش 
 آریاآلی کیانی

 00:00-00:00-ش

  وم(س)طبقه  402کالس 

ورویدئو پروژکت-آتلیه   

 آناتومی
یفرزانه احد  

 00:00-00:00-ش

 مبانی رنگ
 فرزانه احدی

 00:00-00:00-ش
 

 برآوردمتره و 
 مهدی اسدی

 07:00-00:00-ش

 ساختمان و زبان ماشین
 توحید لطفی

 00:00-00:00-ش
 

مکارگاه خیاطی طبقه سو  
راه اندازی وسرپرستی کارگاههای 

 دوخت
 00:00-00:00-ش

   
 

 

طبقه چهارم 101کالس   

 ویدئوپروژگتور

 عکاسی پیشرفته
کالسور یصمد اسکندر  

00:00-00:00-ش  
  

 صول نگارشا
 زندوانیسونا 

00:00-0000:-ش  

 پایگاه داده ها
 وحیده خوش خبر

00:00-00:00-ش  

 فرهنگ ملل
 معصومه کلفچی خیابانی

00:00-00:00-ش  

طبقه چهارم 102کالس   

 ویدئوپروژگتور

 مهندسی نرم افزار
 مجید حسین پور اقدم

 00:00-00:00-ش
   

 کارآفرینی
 محمود کاتبی پور

00:00-00:00-ش  

ها تمیالگور یطراح  
پور اقدم نیحس دیمج  
00:00-00:00-ش  

(طبقه چهارم) 1سایت   

102 
    

 بانک اطالعاتی کاربردی
 وحیده خوش خبر

 00:00-00:00-ش

 بانک اطالعاتی کاربردی
 وحیده خوش خبر

 00:00-00:00-ش

(طبقه چهارم) 2سایت   

102 
 

  
 

 برنامه سازی شی گرا
 مجید حسین پور اقدم

 00:00-00:00-ش

 شبکهبرنامه سازی 
 سعید یوسف پور شیخ رجب

 00:00-00:00-ش

طبقه پنجم 602کالس   

 آزمایشگاه زبان
  

شیپ شگاهیآزما  
 حجازی

0000:-0000:-ش  

 گفت و شنود پایه
 معصومه کلفچی خیابانی

0000:-0000:-ش  

 مکالمه موضوعی
 معصومه کلفچی خیابانی

00:00-00:00-ش  
 

طبقه پنجم 602کالس      
 شفایه انیب
 یحجاز  میمر 
00:00-00:00-ش  

 تحلیل مقابله ای
 مهسا کالنتری پور
00-00 : ش   

 

طبقه پنجم 260کالس      
 عکاسی مستند

 رسولی
00:00-00:00-ش  
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  101-1ترم  :                                                       شنبه              یک   رنامه کالسی ب

 

012کالس  

 ویدئو پروژکتور
 

 همزمان امورحقوقی وسیاسیترجمه 
 رضا رشیدپور

 00:00-00:00-ی

 تفسیر موضوعی قرآن
 مهناز حیدرپوراهری

 00:00-00:00-ی
 

 تفسیر موضوعی قرآن
 مهناز حیدرپوراهری

 00:00-00:00-ی
 

 انقالب اسالمی ایران
 فریدون رزمی بخشکندی

 00:00-00:00-ی

 انقالب اسالمی ایران
 فریدون رزمی بخشکندی

 00:00-00:00-ی

202کالس   

 

 کاربرد رایانه در دفاتر اسناد رسمی
 مظاهر دانایی

 00:00-00:00-ی
 

 مقررات معماری داخلی
 وحید امامی کیا

 00:00-00:00-ی
 

 مدیریت کارگاه
 وحید امامی کیا

 00:00-00:00-ی
 

 (نور و صدا)تنظیم شرایط محیطی
 حسین تقوی کارترپ

 00:00-00:00-ی
 

(دومطبقه )202کالس   

 ویدئو پروژکتور
  

 واژه شناسی
 ارسالن انجمن آذری

 00:00-00:00-ی
 

 بیان معماری
 ساناز رضوانی چمن زمین

 07:00-00:00-ی
 

 خواندن و درک مفاهیم مقدماتی
 رشیدپور

 00:00-00:00-ی
 

 اصول فنی ساختمان پایه
 حسین تقوی کارترپ

 00:00-00:00-ی

202کالس   

(دوم)طبقه   
 

 0طرح معماری
 روزیتا غفاری

 00:00-00:00-ی
 

 معماری جهان اسالمی
 رضا صبوری نوجه دهی

 00:00-00:00-ی

 (قبل و بعد از اسالم)تاریخ هنر ایران
 داود یکرنگیان

 00:00-00:00-ی

ترجمه کاربردی آثار مکتوب و متون 

 رسمی سیاسی
 رضا رشیدپور

 ،00:00-00:00-ی

وم(س)طبقه آتلیه عکاسی   

 
  

 کپی برداریمایکروگرافی و 
 شب خیز 

 00:00-00:00-ی
 

 عکاسی دیجیتال پیشرفته
 صمد اسکندری کالسور

 00:00-00:00-ی
 

وم(س)طبقه 401کالس   

 ویدئو پروژکتور
 

 پارچه شناسی
 فتانه مهرافزا

 00:00-00:00-ی

 فلسفه پوشش اسالمی
 فتانه مهرافزا

 00:00-00:00-ی

 سبک شناسی لباس
 آرزو نصیری اقدم

 ا00:00-07:00-ی

 0متون فقه
 مسعود لعلی سراب

 00:00-00:00-ی

 بایسته های حقوق جزای اختصاصی
 محمدرضا حسنلو

 00:00-00:00-ی

وم(س)طبقه 402کالس   

ورویدئو پروژکت-آتلیه   
 

 نمادشناسی
 رضا صبوری نوجه دهی

 00:00-00:00-ی
 

 طراحی پیشرفته
 اکرم کاظمی پور خبازی

 00:00-00:00-ی
  

  وم(س)طبقه  402کالس 

ورویدئو پروژکت-آتلیه   
  

ایران و )آشنایی با تاریخ معماری تزیینی

 (جهان
 ساحل قاسمی

 00:00-00:00-ی
 

شناخت و کاربرد پارچه 

 درطراحی لباس
 فتانه مهرافزا

 00:00-00:00-ی

  

ومکارگاه خیاطی طبقه س     

آشنایی با ماشین آالت و 

 تجهیزات برش و دوخت
 محمدی نصرالهی

 00:00-00:00-ی

  

طبقه چهارم 101کالس   

 ویدئوپروژگتور
 

 نمایه سازی
 حسین پور اقدم

 00:00-00:00-ی
 

 حریم خصوصی و امنیت اینترنت
 مهرین روحی فر

 00:00-00:00-ی
 

 تجارت الکترونیکی
 حسن علی اکبری

 00:00-00:00-ی

خدمات ارزش افزوده در فناوری 

 اطالعات
 حبیب اقدسی نیا

 00:00-00:00-ی

طبقه چهارم 102کالس   

 ویدئوپروژگتور

 ریاضی علم کامپیوتر
 مریم پاشازاده

 00:00-00:00-ی
 

 مسئولیت مدنی کارکنان دفاتر اسناد رسمی
 یعقوب شکری

 00:00-00:00-ی
  

 کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطات
 رباب نوروزی گاوگانی

 00:00-00:00-ی

 مدیریت فناوری اطالعات
 حسن علی اکبری

 00:00-00:00-ی

(طبقه چهارم) 1سایت   

102 
 

 0کارگاه کامپیوتر
 مریم نجفی

  00:00تا 00:00ی 
 

 برنامه سازی سیستم
 یاسشار کاوسیان

 00:00-00:00-ی

 صفحات وب یطراحاصول 
 کردلر

 00:00-00:00-ی

 ISPشناخت و پیکربندی 
 سجاد کراوغلی

 00:00-00:00-ی

 ISPشناخت و پیکربندی 
 سجاد کراوغلی

 00:00-00:00-ی



(طبقه چهارم) 2سایت   

102 
  

 TCP/IPمفاهیم 
 تهمینه میرزایی صلحی

 00:00-00:00-ی

 آشنایی با سرویس دهنده 
 تهمینه میرزایی صلحی

 00:00-00:00-ی
 

کارگاه آشنایی با سرویس دهنده 

 اینترنتی
 تهمینه میرزایی صلحی

 00:00-00:00-ی

 

طبقه پنجم 602کالس   

 آزمایشگاه زبان
   

ترجمه همزمان امور دینی و 

 آئینی
 مریم حجازی

 00:00-00:00-ی

  

طبقه پنجم 606کالس   

 

 طراحی تخصصی در تصویر سازی
 راحله فرهنگی

 00:00-00:00-ی
 

ترجمه کاربردی آثار مکتوب و متون رسمی 

 اداری و بازرگانی
 رضا رشیدپور

 00:00-00:00-ی

ترجمه کاربردی آثار مکتوب و 

 متون رسمی

 آذری

 00:00-00:00-ی

 آشنایی با مبانی امنیت شبکه
 رضا نقی زاده مجید

 00:00-07:00-ی
 

طبقه پنجم 602کالس   

 
  

 کارگاه فنون بازسازی و روتوش عکس

 معصومه زارع

 00:00-00:00-ی

 (اموال و مالکیت)0حقوق مدنی

 

 کارگاه نورپردازی تکچهره
 بهمنش

 00:00-00:00-ی

 یهندسه کاربرد
 مهدی اسدی

 00:00-00:00-ی

طبقه پنجم 602کالس   

 
   

 0اندیشه اسالمی

 سمیه بابازاده

 00:00-00:00-ی

 0ندیشه اسالمیا

 سمیه بابازاده

 00:00-00:00-ی

 روانشناسی اجتماعی

 00:00-00:00-ی

طبقه پنجم 960کالس   

 
   

 یاسناد رسم میتنظ
 یعقوب شکری

 00:00-00:00-س

 مدارهای منطقی
 توحید لطفی

 00:00-00:00-ی

 0یمدن یدادرس نییآ

 یحیی میرزامحمدی

 00:00-00:00-ی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  101-1ترم  :                                                       شنبه              دو     برنامه کالسی 
012کالس  

 ویدئو پروژکتور

 اصول و فنون مذاکره
 پریا صمدی پرویز نژاد

 00:00-00:00-د
  

 خواندن و درک متون پیشرفته
 ارسالن انجمن آذری

 00:00-00:00-د

 نظریه های ارتباط جمعی
 ابراهیم ایران نژاد

 00:00-00:00-د

 جامعه شناسی فرهنگی
 ابراهیم ایران نژاد

 00:00-00:00-د

202کالس   

 
  

 مدیریت راهبردی سازمان
 اکرم حبی

 00:00-00:00-د
 

 ارتباطات انسانی
 اکرم حبی

 00:00-00:00-د

 خواندن و درک متون رسمی
 مهسا کالنتری پور

 00:00-00:00-د
 

(طبقه دوم)202کالس   

 ویدئو پروژکتور
   

 0حقوق بین الملل عمومی
 میثم حق سرشت

 00:00-00:00-د

 0حقوق بین الملل خصوصی
 میثم حق سرشت

 00:00-00:00-د
 

رجمه همزمان امور صنعتی و ت

 پزشکی
 کلفچی خیابانیمعصومه 

 00:00-00:00-د

202کالس   

(دوم)طبقه   

 مرمت و نگهداری معماری داخلی
 محمود مهدی پور

 00:00-00:00-د
 

کاربرد موضوعی 

 اصطالحات در ترجمه
 رضا رشیدپور

 00:00-00:00-د

 اصول و فنون مذاکره
 پریا صمدی پرویز نژاد

 00:00-00:00-د

 کارگاه و سمینار پیشرفته
 خیابانیمعصومه کلفچی 

 00:00-00:00-د

 اصول و مبانی ترجمه
 علیرضا اورعی اسالمی

 00:00-00:00-د
 

وم(س)طبقه آتلیه عکاسی   

 
      

وم(س)طبقه 401کالس   

 ویدئو پروژکتور

کارگاه تصویر سازی علمی و 

 آموزشی
 راحله فرهنگی

 00:00-00:00-د

 
 دانش خانواده و جمعیت

 فاطمه قهرمانپور بلویردی
 00:00-00:00-د

 ترجمه همزمان فارسی به انگلیسی
 معصومه کلفچی خیابانی

 00:00-00:00-د

 شیوه های جستجو در سایتهای خبری
 حمید محمدی

 00:00-00:00-د
 

وم(س)طبقه 402کالس   

ورویدئو پروژکت-آتلیه   

 هندسه مناظر و مرایا
 پریسا احمدپور

 00:00-00:00-د

 هنر در دنیای کودکان
 احمدپورپریسا 

 00:00-00:00-د

 هنر در دنیای کودکان
 پریسا احمدپور

 00:00-00:00-د

 (گردان، شکسته و افشان)طراحی نقوش سنتی ایران
 پریسا احمدپور

 07-00-د

گردان، )طراحی نقوش سنتی ایران

 (شکسته و افشان
 پریسا احمدپور

 07-00-د

 

  وم(س)طبقه  402کالس 

ورویدئو پروژکت-آتلیه   
  

 با طراحان مد و لباسآشنایی 
 آرزو نصیری اقدم

 00:00-00:00-د

 تکنیک های رنگ در طراحی لباس
 آقای صالحی

 07:00-00:00-د

شناخت و کاربرد رنگ در طراحی 

 لباس
 آقای صالحی

 00:00-07:00-د

شناخت و کاربرد رنگ در طراحی 

 لباس
 آقای صالجی

 00:00-07:00-د

ومکارگاه خیاطی طبقه س   

لباس،پارچه و نساجی در تاریخ 

 ایران
 آرزو نصیری اقدم

 00:00-00:00-د
 

    

طبقه چهارم 101کالس   

 ویدئوپروژگتور
   

 ترجمه کاربردی آثار مکتوب و متون رسمی حقوقی
 مقصود علیزاد فرخی

 00:00-00:00-د

 کاربرد فناوری اطالعات در سازمان
 حسن علی اکبری

 00:00-00:00-د

 فنون برقراری ارتباط
 مقصود علیزاد فرخی

 00:00-00:00-د

طبقه چهارم 102کالس   

 ویدئوپروژگتور
  

 هوش مصنوعی
 کامبیز فخر

 00:00-00:00-د

 مکاتبات
 سونا زندوانی

 00:00-00:00-د

 عبارات در ترجمه کاربرد موضویع
ی   کالنتر

 00:00-00:00-د

فارسی به )کارگاه ترجمه آثار مکتوب

 (انگلیسی
 رضا رشیدپور

 00:00-00:00-د

(طبقه چهارم) 1سایت   

102 
  

کاربرد رایانه در معماری 

 داخلی پیشرفته
 طرالن زرنشانی اصل

 00:00-00:00-د

 کاربرد رایانه در معماری داخلی پایه
 طرالن زرنشانی اصل

 07-00:00-د

 برنامه سازی تحت وب
 کامبیز فخر

 00:00-00:00-د

 برنامه سازی تحت وب
 کامبیز فخر

 00:00-00:00-د



(طبقه چهارم) 2سایت   

102 
      

طبقه پنجم 602کالس   

 آزمایشگاه زبان
  

ترجمه همزمان امور 

 فرهنگی و اجتماعی
 سونا زندوانی

 00:00-00:00-د

 آزمایشگاه مقدماتی
 مریم حجازی

 00:00-00:00-د

 گفت و شنود مقدماتی
 مریم حجازی

 00:00-00:00-د
 

طبقه پنجم 606کالس   

 
   

 ترجمه همزمان امور ادبی و هنری
 رشیدپور

 00:00-00:00-د

 تحوالت اجتماعی ایران معاصر
 علی  شریفی راد

 00:00-07:00-د
 

طبقه پنجم 602کالس   

 
  

 مخاطب شناسی
 ابراهیم ایران نژاد

 00:00-00:00-د
 

 گزارش نویسی
 شهبازی

 ::100-::100-د

 

طبقه پنجم 602کالس   

 
   

 زبان خارجی عمومی
 معصومه بهمن

 07:00-00:00-د

انگلیسی )کارگاه ترجمه آثار مکتوب

 (به فارسی
 سونا زندوانی

 ،00:00-00:00-پ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  101-1ترم  :                                                       شنبه              سه       برنامه کالسی

 
012کالس  

 ویدئو پروژکتور

 ریاضی عمومی
 حمیده زارعی

 00:00-00:00-س

 ریاضی پیش دانشگاهی
 حمیده زارعی

 00:00-00:00-س
  

 اصول و فنون مذاکره
 فرامرز نوری

 00:00-00:00-س

 اصول سرپرستی
 فرامرز نوری

 00:00-00:00-س

202کالس   

 
 

 اسناد رسمی با حق استرداد
 مظاهر دانایی

00:00-00:00-س  
  

 متون ادبی
 معصومه کلفچی خیابانی

 00:00-00:00-س

 کنترل پروژه
 جاوید قهرماني نهر

 00:00-00:00-س

(طبقه دوم)202کالس   

 ویدئو پروژکتور
 

 یداخل یمعمار انیب یمبان
 روزیتا غفاری 

 00:00-00:00-س

 اصول فنی ساختمان پیشرفته
 حسین تقوی کارترپ

 00:00-00:00-س
 

 شناخت مواد و مصالح
 حسین تقوی کارترپ

 00:00-00:00-س

 مقدمه علم حقوق
 سید احمد موسوی

 00:00-00:00-س

202کالس   

(دوم)طبقه   
  

 خواندن و درک مفاهیم پایه
 مهدیه رضائی

 00:00-00:00-س

 زبان خارجی عمومی
 مهدیه رضائی

 00:00-00:00-س
  

وم(س)طبقه آتلیه عکاسی   

 
  

 نورپردازی استودیویی
 شب خیز

 00:00-00:00-س

لوازم و شناخت )کار در استودیو

 (ابزار
 صمد اسکندری کالسور

 00:00-00:00-س

 عکاسی پرتره
 بهمنش

 00:00-00:00-س
 

وم(س)طبقه 401کالس   

 ویدئو پروژکتور

 گرافیک رسانه
 راحله فرهنگی

 00:00-00:00-س
 

 زبان شناسی
 مهسا کالنتری پور

 00:00-00:00-س

 کاربرد اصطالحات در ترجمه
 مقصود علیزاد فرخی

 00:00-00:00-س

 دستور زبان پایه
 مقصود علیزاد فرخی

 00:00-00:00-س

 کاربرد موضوعی واژگان درمکالمه
 مقصود علیزاد فرخی

 00:00-00:00-س

وم(س)طبقه 402کالس   

رویدئو پروژکتو-آتلیه   

 خوشنویسی و طراحی حروف
 امیر صالحی تبریزی

 00:00-00:00-س
 

 تصویر سازی مطبوعاتی و تبلیغاتی
 امیر صالحی تبریزی

 00:00-00:00-س
 

 نرم افزار صفحه  آرایی
 امیر صالحی تبریزی

 00:00-00:00-س
 

  وم(س)طبقه  402کالس 

رویدئو پروژکتو-آتلیه   

 طراحی لباس روی اندام
 فرزانه احدی

 00:00-00:00-س

 طراحی لباس روی اندام
 فرزانه احدی

 00:00-00:00-س

 فرم و فضا
 روزیتا غفاری

 00:00-00:00-س
 

 چیدمان و نورپردازی آتلیهکارگاه 
 شب خیز

00:00-00:00-س  

 تاریکخانه دیجیتال
 شب خیز 

00:00-00:00-س  

مکارگاه خیاطی طبقه سو     
 دوخت لباس مجلسی بانوان

 00:00-00:00-س
  

طبقه چهارم 101کالس   

 ویدئوپروژگتور

کودک و  یساز ریارگاه تصوک

 نوجوان
 فرشته طاهری

 00:00-00:00-س

 فنون چاپ یمبان
 فرشته طاهری

 00:00-00:00-س

 شبکه های کامپیوتری
 تهمینه میرزایی صلحی

 00:00-00:00-س

 شبکه های کامپیوتری
 تهمینه میرزایی صلحی

 00:00-00:00-س

 سیستم های توزیع شده 
 00-00استاد یوسف پور 

 سیستم های توزیع شده 
 00-00استاد یوسف پور 

طبقه چهارم 102کالس   

 ویدئوپروژگتور
 

فارسی به )کارگاه ترجمه متون رسمی

 (انگلیسی
 مقصود علیزاد فرخی

 00:00-00:00-س

 اصول نگارش
 مهسا کالنتری پور

 00:00-00:00-س

 بعدی 0کارگاه تصویر سازی دیجیتال

 فرشته طاهری
 00:00-00:00-س

  

(طبقه چهارم) 1سایت   

102 
 

 کارگاه مدیریت و سنجش شبکه های گسترده
 تهمینه میرزایی صلحی

 00:00-00:00-س

مدیریت و سنجش شبکه های 

 گسترده
 تهمینه میرزایی صلحی

 00:00-00:00-س

 شبکه های کامپیوتری
 تهمینه میرزایی صلحی

 00:00-00:00-س
  



(طبقه چهارم) 2سایت   

102 
  

 0کارگاه کامپیوتر

 مریم نجفی 
 00:00-00:00-س

 پیکربندی مسیریابهای شبکه
 کراوغلیسجاد 

 00:00-00:00-س
  

طبقه پنجم 602کالس   

 آزمایشگاه زبان
   

انگلیسی )کارگاه ترجمه متون رسمی

 (به فارسی
 مهسا کالنتری پور

 00:00-00:00-س

  

طبقه پنجم 606کالس   

 
  

 زبان تخصصی
 حسن اسدزاده شهیر

 00:00-00:00-س
   

طبقه پنجم 602کالس   

 
  

 یمینرم افزار ترس
 اسگویيفرشته طاهري 

 00:00-00:00-س

 ایهندسه مناظر و مرا
 مهدی اسدی

 00:00-00:00-س
 

  

طبقه پنجم 602کالس   

 
   

 0یفریک یدادرس نییآ
 کامله شایان مهر

 00:00-00:00-س
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  101-1ترم  :                                                       شنبه              چهار     برنامه کالسی
012کالس  

 ویدئو پروژکتور

 انسان،طبیعت،معماری داخلی
 ساناز رضوانی

 00:00-00:00-چ
 

مدیریت مراکز و سازمانهای 

 فرهنگی
 خسرو کنعانی برانقار

 00:00-00:00-چ

 اصول و روش ترجمه پایه
 علیرضا اورعی اسالمی

 00:00-00:00-چ
  

202کالس   

 
  

 ارگونومی و طراحی محصول
 ساناز رضوانی چمن زمین

 00:00-00:00-چ

 طراحی فضای داخلی آموزشی
 ساناز رضوانی چمن زمین

 07:00-00:00-چ
 

 یسیمقاله و گزارش نو
 حسین شهبازی

 00:00-00:00-چ

(طبقه دوم)202کالس   

 ویدئو پروژکتور

 فیزیک نور موجی
 مرضیه یحیوی

 00:00-00:00-چ
 

و  رانیا)معاصر ینییتز یمعمار

 (جهان
 روزیتا غفاری

 00:00-00:00-چ

 (اعمال تجاری)0حقوق تجارت
 صمد خانشی

 00:00-00:00-چ

اشخاص و حمایت از )0حقوق مدنی

 (محجورین
 هادی نصیری استیار

 00:00-00:00-چ

 (شفعه،وصیت و ارث)0حقوق مدنی
 هادی نصیری استیار

00:00-00:00-چ  

202کالس   

(دوم)طبقه   
 

 ینور موج کیزیف شگاهیآزما
 

 00:00-000:00-چ

 دستور زبان مقدماتر 
 فرخ   اد ت   عل مقصود 

 00:00-00:00-آزمایشآ چ
 

 پارچه شناسی
 فتانه مهرافزا

 00:00-00:00-چ
 

وم(س)طبقه آتلیه عکاسی   

 
      

وم(س)طبقه 401کالس   

 ویدئو پروژکتور

 جامعه شناسی معماری
 نگار آقازاد امتنانی

 00:00-00:00-چ
 

و طراحی فضای داخلی مذهبی 

 فرهنگی
 نگار آقازاد امتنانی

00:00-00:00-چ  

 فارسی
 حسین شهبازی

 00:00-00:00-چ
 

 تاریخ تحلیلی صدر اسالم
 علی تارویردی نسب

 00:00-00:00-چ

وم(س)طبقه 402کالس   

رویدئو پروژکتو-آتلیه   

 صفحه آرایی
 امیر صالحی تبریزی

 00:00-00:00-چ
 

 حقوق فرهنگی و رسانه ای
 سولماز کاظمی فر

 00:00-00:00-چ
 

 اصول نقاشی دیواری
 امیر صالحی تبریزی

 00:00-00:00-چ
 

 تاریخ هنر جهان
 داود یکرنگیان

 00:00-00:00-چ

  وم(س)طبقه  402کالس 

رویدئو پروژکتو-آتلیه   

 آناتومی
 فرزانه احدی

 00:00-00:00-چ

 مبانی رنگ
 فرزانه احدی

 00:00-00:00-چ
 

 (قراردادالزامات خارج از )0حقوق مدنی
 هادی نصیری استیار

00:00-00:00-چ  

 تاریخ تحلیلی صدر اسالم
 علی تارویردی نسب

 00:00-00:00-چ
 

مکارگاه خیاطی طبقه سو  

 تکنیک دوخت 
 دادگر

 00:00-00:00-چ
 

 اصول الگو سازی 
 دادگر

 00:00-00:00-چ
 

لباس بانوان یالگوساز  
 دادگر

 07:00-00:00-چ
 

 طراحی لباس اجتماع آقایان
 دادگر

00:00-0070:-چ  
  

طبقه چهارم 101کالس   

 ویدئوپروژگتور
   

 سیستم های اطالعات مدیریت
 کامبیز فخر

 00:00-00:00-چ

 ریاضیات مهندسی
 علی عطازاده

 00:00-00:00-چ

 ریاضیات گسسته
 علی عطازاده

 00:00-00:00-چ

طبقه چهارم 102کالس   

 ویدئوپروژگتور
   

 فرهنگ عمومی
 برانقارخسرو کنعانی 

 00:00-00:00-چ

 تاریخ هنر ایران
 داود یکرنگیان

 00:00-00:00-چ

 فلسفه پوشش اسالمی
 مهر افزا

 00:00-00:00-چ

 

(طبقه چهارم) 1سایت   

102 

 طراحی رایانه ای لباس
 فتانه مهرافزا

 00:00-00:00-چ
     



(طبقه چهارم) 2سایت   

102 
    

 مدیریت ارتباط با مشتری
 کامبیز فخر

 00:00-00:00-چ
 

 

طبقه پنجم 602کالس   

 آزمایشگاه زبان
   

 متون تخصصی
 مریم حجازی

 00:00-00:00-چ

 آزمایشگاه پایه
 حجازی

 00:00-00:00-چ
 

طبقه پنجم 606کالس   

 
   

 مبانی طرح معماری داخلی
 صمدیان

 00:00-00:00-چ
  

طبقه پنجم 606کالس   

 
   

 مسئولیت مدنی کارکنان دفاتر اسناد رسمی

 00:00-00:00-چ

 آواشناسی لهجه های متداول
 ارسالن انجمن آذری

 00:00-00:00-س
 

طبقه پنجم 602کالس   

 
   

 ساخته شیعناصر مدالر و پ
 وحید امامی 

 00:00-00:00-چ
  

طبقه پنجم 602کالس   

 
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  101-1ترم  :                                                       شنبه              پنج       برنامه کالسی

 000کالس
 ویدئو پروژکتور

 
 0ورزش

 حکیمه متفکری
 00:00-00:00-پ

 تربیت بدنی
 حکیمه متفکری

 00:00-00:00-پ

 0ورزش
 حکیمه متفکری

 00:00-00:00-پ

 تربیت بدنی
 حکیمه متفکری

 00:00-00:00-پ
 

 000کالس 
 

 داخلی بهداشتی و درمانی طراحی فضای
 آراز لطفی

 00:00-00:00-پ
  

 رسانه شناسی
 پیمان پاکزاد

 00:00-00:00-پ

 کارآفرینی
 فرزاد حاجی غفوری بوکانی

 00:00-00:00-پ

 اخالق حرفه ای
 فرزاد حاجی غفوری بوکانی

 00:00-00:00-پ

 (طبقه دوم)007کالس 
 ویدئو پروژکتور

  

ترجمه همزمان امور دینی و 

 آئینی
 مریم حجازی

 00:00-00:00-پ

 مدیریت مراکز و سازمانهای هنری
 سولماز کاظمی فر

 00:00-00:00-پ

 سواد هنری
 سولماز کاظمی فر

 00:00-00:00-پ
 

 000کالس 
 (دومطبقه )

  
 فارسی

 نازیال اصالنپور
 00:00تا 00:00پ 

 خواندن ودرک آثار مکتوب
 علیرضا اورعی اسالمی

 00:00-00:00-پ

 (نبوت و امامت)0اسالمیاندیشه 
 عبادهللا معرفت سفیدان

 00:00-00:00-پ

 (نبوت و امامت)0اندیشه اسالمی
 عبادهللا معرفت سفیدان

 00:00-00:00-پ
 

 (ومسطبقه )آتلیه عکاسی 
 

      

 (ومسطبقه )000کالس 
 ویدئو پروژکتور

طراحی و دوخت لباس با الهام از لباس 

 تاریخی و سنتی
 آرزو نصیری اقدم

 00:00-00:00-پ

  
 اخالق اسالمی

 منوچهر نعلبندی
 00:00-00:00-پ

 دانش خانواده و جمعیت
 منوچهر نعلبندی

 00:00-00:00-پ
 

 اخالق اسالمی
 منوچهر نعلبندی

 00:00-00:00-پ
 

 (ومسطبقه )000کالس 
 ویدئو پروژکتور-آتلیه 

طراحی و دوخت با استفاده از دوخت 

 های سنتی ایران 
 

 00:00-00:00-پ
 

 

تاثیر خط و رنگ در طراحی 

 لباس
 آرزو نصیری اقدم

 00:00-00:00-پ

 کاربرد چاپ سیلک در لباس
 آرزو نصیری اقدم

 07:00-00:00-پ

 طراحی لباس مجلسی بانوان
 آرزو نصیری اقدم

 00:00-07:00-پ
 

  (ومسطبقه ) 007کالس 
 ویدئو پروژکتور-آتلیه 

   
 طراحی پوستر

 امیر صالحی تبریزی
 00:00-00:00-پ

  

 کارگاه خیاطی طبقه سوم
 دوخت لباس اجتماع بانوان

 دادگر
 00:00-00:00-پ

 دیتول یلباس برا یطراح
 دادگر

 00:00-00:00-پ

-کارگاه دوخت لباس کودک
 دختران
 دادگر

 00:00-00:00-پ
 

   

 طبقه چهارم 000کالس 
 ویدئوپروژگتور

 زبان تخصصی اینترنت
 یاشار کاوسیان

 00:00-00:00-پ
   

 سیستم های خبره
 کامبیز فخر

 00:00-00:00-پ
 

 

 طبقه چهارم 000کالس 
 ویدئوپروژگتور

   

کاربرد ماشین های دوخت و ابزار 

 تکمیل لباس
 00:00-00:00-پ

 

پیاده سازی مدل های تجارت 

 الکترونیکی
 مجید حسین پور اقدم

 00:00-00:00-پ
 

 



 (طبقه چهارم) 0سایت 
007 

 رایانه ای لباس الگوسازی
 فتانه مهرافزا

 00:00-00:00-پ

کاربرد نرم افزار 

 الگوسازی
 فتانه مهرافزا

 00:00-00:00-پ

 
 کاربرد نرم افزار طراحی لباس

 فتانه مهرافزا
 00:00-00:00-پ

 کاربرد نرم افزار طراحی لباس
 فتانه مهرافزا

 00:00-00:00-پ

 کاربرد نرم افزار طراحی لباس
 فتانه مهرافزا

 00:00-00:00-پ

 (طبقه چهارم) 0سایت 
000 

  

 کارگاه برنامه سازی تحت وب
 کامبیز فخر

 00:00-00:00-پ
 

 برنامه نویسی مقدماتی
 یاشار کاوسیان

 00:00-00:00-پ
 

 کارگاه لینوکس
 یاشار کاوسیان

 00:00-00:00-پ
 

 

 طبقه پنجم 000کالس 
 آزمایشگاه زبان

   

ترجمه همزمان امور اقتصادی و 

 بازرگانی
 علی پورمیراب

 00:00-00:00-پ

 ترجمه همزمان امور ورزش  
 علی پورمیراب

 00:00-00:00-پ

یفات یترجمه همزمان امور گردشگر   وتش 
 علی پورمیراب

 00:00-00:00-پ

 طبقه پنجم 000کالس 
 

   

 آثار مکتوب خواندن و درک
 اوریع

 00:00-00:00-پ
 

 مدیریت خدمات فناوری اطالعات
 نیا حبیب اقدسی

 00:00-00:00-پ
 

 

 طبقه پنجم 007کالس 
 

 آبکاری و پوشش دهی فریم ها
 ایزد یار

 00:00-00:00-پ

شناخت مواد  شگاهیآزما

– یفلز) میساخت فر
 ( یکیو پالست یکائوچوئ

 
 

  
 آبکاری و پوشش دهی فریم ها

 ایزد یار
 00:00-000:00-پ

 

 طبقه پنجم 000کالس 
 

    
 الگوسازی برای تولید

 00:00-000:00-پ
 

 

 


