
  0011-0010دوم  در نیمسال  0011ورودی مهر  نامه کالسی کاردانی حرفه ای  دوخت و تکنولوژی لباس بر

  0011-0010دوم  در نیمسال  0011ورودی مهر  نامه کالسی کاردانی حرفه ای  طراحی لباس بر

  0011-0010دوم  در نیمسال  99بهمن ورودی  نامه کالسی کاردانی حرفه ای  طراحی لباس بر

  0011-0010دوم  در نیمسال  99مهر ورودی  نامه کالسی کاردانی حرفه ای  طراحی لباس بر

 

 

 

 

 نام واحد پیش نیاز تعداد واحد روز ساعت استاد

 پایه و اصول الگوسازی - 1 یکشنبه 8-21 خیروشر

 پایه و اول دوخت - 1 یکشنبه 21-21 خیروشر

 کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطات - 1 یکشنبه 21-21 محمدعلیان

 کارآفرینی - 1 دوشنبه 21-21 سبک آرا

 زبان خارجه - 3 سه شنبه 21-21 بنی اسماعیلی

 خالقیت در هنر - 1 چهارشنبه 1-22 زنبوری صیقالنی

 طراحی لباس روی اندام - 1 چهارشنبه 23-21 گلرخ

 آناتومی - 1 چهارشنبه 21-12 امیریگانه

 دانش خانواده و جمعیت - 1 پنجشنبه 8-22 عدلیحمیدی 

 21  

 نام واحد پیش نیاز تعداد واحد روز ساعت استاد

 پایه و اصول الگوسازی - 1 یکشنبه 8-21 خیروشر

 پایه و اول دوخت - 1 یکشنبه 21-21 خیروشر

 کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطات - 1 یکشنبه 21-21 محمدعلیان

 کارآفرینی - 1 دوشنبه 21-21 سبک آرا

 زبان خارجه - 3 سه شنبه 21-21 بنی اسماعیلی

 خالقیت در هنر - 1 چهارشنبه 1-22 زنبوری صیقالنی

 طراحی لباس روی اندام - 1 چهارشنبه 23-21 گلرخ

 آناتومی - 1 چهارشنبه 21-12 امیریگانه

 اخالق اسالمی - 1 پنجشنبه 21-21 حمیدی عدلی

 21  

 نام واحد پیش نیاز تعداد واحد روز ساعت استاد

 طراحی لباس خانه بانوان تولیدطراحی لباس برای  3 شنبه 28-12 گلرخ

 طراحی لباس اجتماع بانوان طراحی لباس برای تولید 3 چهارشنبه 8-22 گلرخ

 طراحی لباس اجتماع آقایان طراحی لباس برای تولید 3 چهارشنبه 22-23 گلرخ

 طراحی لباس مجلسی  آقایان طراحی لباس برای تولید 3 چهارشنبه 21-21 طالبی

 آقایان طراحی لباس خانه  طراحی لباس برای تولید 3 چهارشنبه 21-28 طالبی

 طراحی لباس مجلسی بانوان طراحی لباس برای تولید 3 چهارشنبه 28-12 گلرخ

 28  

 نام واحد پیش نیاز تعداد واحد روز ساعت استاد

 طراحی لباس خانه بانوان طراحی لباس برای تولید 3 شنبه 28-12 گلرخ

 0اندیشه اسالمی - 1 سه شنبه 22-21 باقری شبانکاره

 طراحی لباس اجتماع بانوان طراحی لباس برای تولید 3 چهارشنبه 8-22 گلرخ

 آقایانطراحی لباس اجتماع  طراحی لباس برای تولید 3 چهارشنبه 22-23 گلرخ

 طراحی لباس مجلسی  آقایان طراحی لباس برای تولید 3 چهارشنبه 21-21 طالبی

 آقایان طراحی لباس خانه  طراحی لباس برای تولید 3 چهارشنبه 21-28 طالبی

 طراحی لباس مجلسی بانوان طراحی لباس برای تولید 3 چهارشنبه 28-12 گلرخ

 12  



  0011-0010دوم  در نیمسال  0011مهر ورودی  لباس مجلسی و خانگی -نامه کالسی کارشناسی حرفه ای  طراحی و الگوسازی پوشاکبر

  0011-0010دوم  در نیمسال  99بهمن ورودی  لباس مجلسی و خانگی -نامه کالسی کارشناسی حرفه ای  طراحی و الگوسازی پوشاکبر

  0011-0010دوم  در نیمسال  99مهر  ورودی لباس مجلسی و خانگی -نامه کالسی کارشناسی حرفه ای  طراحی و الگوسازی پوشاکبر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نام واحد پیش نیاز تعداد واحد روز ساعت استاد
 زنانهکارگاه طراحی و مدل سازی لباس مجلسی  شناخت و کاربرد پارچه در طراحی لباس 1 شنبه 8-21 گلرخ

 کارگاه طراحی و مدل سازی لباس مجلسی مردانه شناخت و کاربرد پارچه در طراحی لباس 1 شنبه 21-21 گلرخ

 کارگاه طراحی و مدل سازی لباس خانگی زنانه شناخت و کاربرد پارچه در طراحی لباس 1 شنبه 21-12 گلرخ

 کارگاه الگوسازی و دوخت حجمی - 1 یکشنبه 21-12 خیروشر

 شناخت و کاربرد رنگ در طراحی لباس - 1 دوشنبه 1-21 بیروتی

 سیر تحول پوشاک در ایران - 1 دوشنبه 21-21 بیروتی

 تفسیرموضوعی قرآن - 1 دوشنبه 28-12 خان میرزایی

 کاربرد چاپ در طراحی لباس - 1 چهارشنبه 8-22 امیریگانه

 لباسبرندسازی و نمایش زنده  - 3 چهارشنبه 22-21 طالبی

 کارگاه طراحی و مدل سازی لباس خانگی مردانه شناخت و کاربرد پارچه در طراحی لباس 1 چهارشنبه 21-28 گلرخ

 12  

 نام واحد پیش نیاز تعداد واحد روز ساعت استاد
 کارگاه طراحی و مدل سازی لباس مجلسی زنانه شناخت و کاربرد پارچه در طراحی لباس 1 شنبه 8-21 گلرخ

 کارگاه طراحی و مدل سازی لباس مجلسی مردانه شناخت و کاربرد پارچه در طراحی لباس 1 شنبه 21-21 گلرخ

 کارگاه طراحی و مدل سازی لباس خانگی زنانه شناخت و کاربرد پارچه در طراحی لباس 1 شنبه 21-12 گلرخ

 کارگاه الگوسازی و دوخت حجمی - 1 یکشنبه 21-12 خیروشر

 سیر تحول پوشاک در ایران - 1 دوشنبه 21-21 بیروتی

 انقالب اسالمی - 1 دوشنبه  28-12 فرختار

 کاربرد چاپ در طراحی لباس - 1 چهارشنبه 8-22 امیریگانه

 کارگاه طراحی و مدل سازی لباس خانگی مردانه شناخت و کاربرد پارچه در طراحی لباس 1 چهارشنبه 21-28 گلرخ

 0کارورزی - 1 - - بیروتی

 28  

 نام واحد پیش نیاز تعداد واحد روز ساعت استاد
 مجلسی زنانهکارگاه طراحی و مدل سازی لباس  شناخت و کاربرد پارچه در طراحی لباس 1 شنبه 8-21 گلرخ

 کارگاه طراحی و مدل سازی لباس مجلسی مردانه شناخت و کاربرد پارچه در طراحی لباس 1 شنبه 21-21 گلرخ

 کارگاه طراحی و مدل سازی لباس خانگی زنانه شناخت و کاربرد پارچه در طراحی لباس 1 شنبه 21-12 گلرخ

 کارگاه الگوسازی و دوخت حجمی - 1 یکشنبه 21-12 خیروشر

 سیر تحول پوشاک در ایران - 1 دوشنبه 21-21 بیروتی

 تاریخ تحلیلی صدراسالم - 1 سه شنبه 28-12 خان میرزایی

 کاربرد چاپ در طراحی لباس - 1 چهارشنبه 8-22 امیریگانه

 کارگاه طراحی و مدل سازی لباس خانگی مردانه شناخت و کاربرد پارچه در طراحی لباس 1 چهارشنبه 21-28 گلرخ

 2کارورزی - 1 - - بیروتی
 28  



  0011-0010دوم  در نیمسال  99مهر ورودی  گرافیک -نامه کالسی کاردانی حرفه ای  هنرهای تجسمیبر

 

  0011-0010دوم  در نیمسال  99 بهمنورودی  گرافیک -نامه کالسی کاردانی حرفه ای  هنرهای تجسمیبر

  0011-0010دوم  در نیمسال  0011مهر ورودی  نامه کالسی کاردانی حرفه ای  طراحی گرافیک بر

 

 

 

 

 

 

 

 

 نام واحد پیش نیاز تعداد واحد روز ساعت استاد

 تکنیک های تصویرسازی - 3 شنبه 8-21 زنبوری صیقالنی

 عکاسی عکاسی پایه 1 یکشنبه 8-21 رفیع زاد

 نرم افزارتصویرسازی - 1 یکشنبه 21-21 حکمت نیا

 صفحه آرایی 2مبانی هنرهای تجسمی 1 یکشنبه 21-28 حکمت نیا

 خوشنویسی و طراحی حروف 2مبانی هنرهای تجسمی 1 یکشنبه  28-12 حکمت نیا

 کاربردفناوری اطالعات و ارتباطات - 1 یکشنبه 21-21 محمدعلیان

 تاریخ هنرجهان - 1 دوشنبه 22-23 کاظمی

 خالقیت در هنر - 1 چهارشنبه 1-22 زنبوری صیقالنی

 دانش خانواده و جمعیت - 1 پنجشنبه 22-21 حمیدی عدلی

 21  

 نام واحد پیش نیاز تعداد واحد روز ساعت استاد

 تکنیک های تصویرسازی - 3 شنبه 8-21 زنبوری صیقالنی

 تاریخ هنر ایران - 1 شنبه 21-21 بیروتی

 عکاسی عکاسی پایه 1 یکشنبه 8-21 رفیع زاد

 نرم افزارتصویرسازی - 1 یکشنبه 21-21 حکمت نیا

 صفحه آرایی 2مبانی هنرهای تجسمی 1 یکشنبه 21-28 حکمت نیا

 خوشنویسی و طراحی حروف 2مبانی هنرهای تجسمی 1 یکشنبه  28-12 حکمت نیا

 0اندیشه اسالمی - 1 سه شنبه 22-21 باقری شبانکاره

 0کارورزی - 1 - - بیروتی

 21  

 نام واحد پیش نیاز تعداد واحد روز ساعت استاد

 تاریخ هنر ایران - 1 شنبه 21-21 بیروتی

 مبانی فرم در هنرهای تجسمی - 1 شنبه 21-21 زنبوری صیقالنی

 عکاسی عکاسی پایه 1 یکشنبه 8-21 رفیع زاد

 کاربردفناوری اطالعات و ارتباطات - 1 یکشنبه 21-21 محمدعلیان

 طراحی پایه - 1 دوشنبه 8-22 پورمحمدگسکری

 کارآفرینی - 1 دوشنبه 21-21 سبک آرا

 زبان فارسی - 3 سه شنبه 21-21 عظیم زاده

 خالقیت در هنر - 1 چهارشنبه 1-22 زنبوری صیقالنی

 دانش خانواده و جمعیت - 1 پنجشنبه 22-21 حمیدی عدلی

 21  



  0011-0010دوم  در نیمسال  99مهر ورودی  تصویرسازی  -نامه کالسی کارشناسی حرفه ای  گرافیک بر

  0011-0010دوم  در نیمسال  99بهمن ورودی  تصویرسازی  -نامه کالسی کارشناسی حرفه ای  گرافیک بر

  0011-0010دوم  در نیمسال  0011مهر ورودی  تصویرسازی  -نامه کالسی کارشناسی حرفه ای  طراحی گرافیک بر

 

 

 

 

 

 

 

 

 نام واحد پیش نیاز تعداد واحد روز ساعت استاد

 مذاکره اصول و فنون - 1 شنبه 21-21 غفارزاده

 کارگاه تصویرسازی دیجیتال دوبعدی مبانی گرافیک 1 یکشنبه 8-21 حکمت نیا

 شناخت هنرمعاصراسالمی - 1 دوشنبه 1-22 کاظمی

 تصویرسازی مطبوعاتی و تبلیغاتی کارگاه تکنیک های تصویرسازی 1 دوشنبه 22-21 پورمحمدگسکری

 کارگاه تکنیک های تکمیلی تصویرسازی تصویرسازیکارگاه تکنیک های  1 دوشنبه 21-21 پورمحمدگسکری

 انقالب اسالمی - 1 دوشنبه 28-12 فرختار

 عکاسی در گرافیک - 1 چهارشنبه 8-22 رفیع زاد

 کارگاه طراحی پیشرفته - 1 چهارشنبه 22-21 امیریگانه

 کارگاه تصویرسازی کودک و نوجوان - 1 چهارشنبه 21-21 امیریگانه

 28  

 نام واحد پیش نیاز تعداد واحد روز ساعت استاد

 کارگاه تصویرسازی دیجیتال دوبعدی مبانی گرافیک 1 یکشنبه 8-21 حکمت نیا

 سازمانهای هنریمدیریت مراکز و  - 1 یکشنبه 21-21 غفارزاده

 شناخت هنرمعاصراسالمی - 1 دوشنبه 1-22 کاظمی

 تصویرسازی مطبوعاتی و تبلیغاتی کارگاه تکنیک های تصویرسازی 1 دوشنبه 22-21 پورمحمدگسکری

 کارگاه تکنیک های تکمیلی تصویرسازی کارگاه تکنیک های تصویرسازی 1 دوشنبه 21-21 پورمحمدگسکری

 2اندیشه اسالمی - 1 سه شنبه 21-21 باقری شبانکاره

 عکاسی در گرافیک - 1 چهارشنبه 8-22 رفیع زاد

 کارگاه تصویرسازی کودک و نوجوان - 1 چهارشنبه 21-21 امیریگانه

 0کارورزی - 1 - - بیروتی

 28  

 نام واحد پیش نیاز تعداد واحد روز ساعت استاد

 هنر دردنیای کودکان - 1 شنبه 21-21 زنبوری صیقالنی

 رونگاری شاهکارهای تصویرسازی - 1 شنبه 21-21 زنبوری صیقالنی

 تصویرسازی دیجیتال دوبعدی مبانی گرافیک 1 یکشنبه 8-21 حکمت نیا

 مدیریت مراکز و سازمانهای هنری - 1 یکشنبه 21-21 غفارزاده

 تصویرسازی مطبوعاتی و تبلیغاتی - 1 دوشنبه 22-21 پورمحمدگسکری

 2اندیشه اسالمی - 1 سه شنبه 21-21 باقری شبانکاره

 عکاسی در گرافیک - 1 چهارشنبه 8-22 رفیع زاد

 طراحی پیشرفته - 1 چهارشنبه 22-21 امیریگانه

 تصویرسازی کودک و نوجوان طراحی تصویرسازی 1 چهارشنبه 21-21 امیریگانه

 28  



  0011-0010دوم  در نیمسال  0011مهر ورودی   معماری داخلی نامه کالسی کاردانی حرفه ای  طراحی بر

 

  0011-0010دوم  در نیمسال  0999بهمن ورودی   معماری داخلی نامه کالسی کاردانی حرفه ای  طراحی بر

  0011-0010دوم  در نیمسال  0999مهر ورودی   معماری داخلی نامه کالسی کاردانی حرفه ای  طراحی بر

  0011-0010دوم  در نیمسال  0011مهر ورودی  نامه کالسی کاردانی حرفه ای  مدیریت کسب و کار بر

 

 نام واحد پیش نیاز تعداد واحد روز ساعت استاد

 کسب وکارمهارتها و قوانین  - 1 یکشنبه 21-21 غفارزاده

 هندسه مناظر و مرایا - 2 دوشنبه 21-21 قنبری

 آشنایی با تاریخ معماری تزئینی - 1 دوشنبه 21-21 کاظمی

 اصول فنی ساختمان پایه - 1 سه شنبه 8-22 اسالمی

 بیان معماری - 1 سه شنبه 22-23 اسالمی

 طرح معماری)رلوه( - 1 سه شنبه 23-21 اسالمی

 فارسی - 3 شنبهسه  21-21 عظیم زاده

 خالقیت در هنر - 1 چهارشنبه 1-22 زنبوری صیقالنی

 دانش خانواده و جمعیت - 1 پنجشنبه 22-21 میدی عدلی

 28  

 نام واحد پیش نیاز تعداد واحد روز ساعت استاد

 مقدمات طراحی معماری مبانی معماری داخلی 1 دوشنبه 1-21 قنبری

 هندسه مناظر و مرایا - 2 دوشنبه 21-21 قنبری

 آشنایی با تاریخ معماری تزئینی - 1 دوشنبه 21-21 کاظمی

 اصول فنی ساختمان پایه - 1 سه شنبه 8-22 اسالمی

 بیان معماری - 1 سه شنبه 22-23 اسالمی

 طرح معماری)رلوه( - 1 سه شنبه 23-21 اسالمی

 خالقیت در هنر - 1 چهارشنبه 1-22 زنبوری صیقالنی

 0کارورزی - 1 - - زحمت کش

 21  

 نام واحد پیش نیاز تعداد واحد روز ساعت استاد

 مقدمات طراحی معماری مبانی معماری داخلی 1 دوشنبه 1-21 قنبری

 هندسه مناظر و مرایا - 2 دوشنبه 21-21 قنبری

 آشنایی با تاریخ معماری تزئینی - 1 دوشنبه 21-21 کاظمی

 اصول فنی ساختمان پایه - 1 سه شنبه 8-22 اسالمی

 بیان معماری - 1 سه شنبه 22-23 اسالمی

 طرح معماری)رلوه( - 1 سه شنبه 23-21 اسالمی

 2کارورزی - 1 - - زحمت کش

 23  

 نام واحد پیش نیاز تعداد واحد روز ساعت استاد

 ایمنی و بهداشتی در واحدهای صنفی قوانین و مقررات - 3 شنبه  21-21 اله خواه

 زبان تخصصی زبان خارجه 1 یکشنبه 23-21 تاج احمدی

 قوانین و مقررات عمومی - 3 یکشنبه 21-28 نعمت زاده

 خریدوفروش الکترونیکی - 3 یکشنبه 28.32-12 محمدعلیان

 مقررات استاندارد و کنترل کیفیت - 1 سه شنبه 22-23 الماسی مقدم

 نقش و جایگاه واحدهای صنفی کوچک و متوسط - 1 سه شنبه 23-21 مقدمالماسی 

 قانون نظام صنفی و آیین نامه های اجرایی آن - 3 سه شنبه 21.32-21.32 نعمت زاده

 اخالق اسالمی - 1 پنجشنبه 21-21 حمیدی عدلی

 12  



 

  0011-0010دوم  در نیمسال  0999بهمن ورودی  نامه کالسی کاردانی حرفه ای  مدیریت کسب و کار بر

 

  0011-0010دوم  در نیمسال  0999مهرورودی  نامه کالسی کاردانی حرفه ای  مدیریت کسب و کار بر

 

  0011-0010دوم  در نیمسال  0999مهرورودی  نامه کالسی کاردانی حرفه ای  امورفرهنگی بر

  0011-0010دوم  در نیمسال  0999بهمن ورودی  نامه کالسی کاردانی حرفه ای  امورفرهنگی بر

 

 نام واحد پیش نیاز تعداد واحد روز ساعت استاد

 قوانین و مقررات ایمنی و بهداشتی در واحدهای صنفی - 3 شنبه  21-21 اله خواه

 قوانین و مقررات عمومی - 3 یکشنبه 21-28 نعمت زاده

 خریدوفروش الکترونیکی - 3 یکشنبه 28.32-12 محمدعلیان

 مقررات استاندارد و کنترل کیفیت - 1 سه شنبه 22-23 الماسی مقدم

 نقش و جایگاه واحدهای صنفی کوچک و متوسط - 1 سه شنبه 23-21 الماسی مقدم

 قانون نظام صنفی و آیین نامه های اجرایی آن - 3 سه شنبه 21.32-21.32 نعمت زاده

 0کارورزی - 1 - - غفارزاده

 28  

 نام واحد پیش نیاز تعداد واحد روز ساعت استاد

 قوانین و مقررات ایمنی و بهداشتی در واحدهای صنفی - 3 شنبه  21-21 اله خواه

 تخصصیزبان  زبان خارجه 1 یکشنبه 23-21 تاج احمدی

 قوانین و مقررات عمومی - 3 یکشنبه 21-28 نعمت زاده

 خریدوفروش الکترونیکی - 3 یکشنبه 28.32-12 محمدعلیان

 پروژه - 1 سه شنبه 1-22 سبک آرا

 مقررات استاندارد و کنترل کیفیت - 1 سه شنبه 22-23 الماسی مقدم

 صنفی کوچک و متوسطنقش و جایگاه واحدهای  - 1 سه شنبه 23-21 الماسی مقدم

 قانون نظام صنفی و آیین نامه های اجرایی آن - 3 سه شنبه 21.32-21.32 نعمت زاده

 12  

 نام واحد پیش نیاز تعداد واحد روز ساعت استاد

 سازمان ها و مراکز فرهنگی - 1 شنبه 21-21 کریمی

 رسانه شناسی - 1 شنبه 21-28 هاشمی

 وبالگ نویسی - 1 سه شنبه 23-21 عظیم زاده

 فرهنگ عمومی - 1 چهارشنبه 21-21 پورنسایی

 ارتباطات انسانی - 1 چهارشنبه 21-21 پورنسایی

 2کارورزی - 1 - - سبک آرا

 21  

 نام واحد پیش نیاز تعداد واحد روز ساعت استاد

 سازمان ها و مراکز فرهنگی - 1 شنبه 21-21 کریمی

 رسانه شناسی - 1 شنبه 21-28 هاشمی

 اطالعات و ارتباطاتکاربرد فناوری  - 1 یکشنبه 21-21 محمدعلیان

 کارآفرینی - 1 دوشنبه 21-21 سبک آرا

 وبالگ نویسی - 1 سه شنبه 23-21 عظیم زاده

 فرهنگ عمومی - 1 چهارشنبه 21-21 پورنسایی

 ارتباطات انسانی - 1 چهارشنبه 21-21 پورنسایی

 دانش خانواده و جمعیت - 1 پنجشنبه 22-21 حمیدی عدلی

 0کارورزی - 1 - - سبک آرا

 28  



  0011-0010دوم  در نیمسال  0011مهر  ورودی  نامه کالسی کاردانی حرفه ای  امورفرهنگی بر

  0011-0010دوم  در نیمسال  0011مهر  ورودی  برنامه ریزی فرهنگی–نامه کالسی کارشناسی حرفه ای  مدیریت امورفرهنگی بر

 

  0011-0010دوم  در نیمسال 0999بهمن  ورودی  برنامه ریزی فرهنگی–نامه کالسی کارشناسی حرفه ای  مدیریت امورفرهنگی بر

  0011-0010دوم  در نیمسال 0999مهر  ورودی  برنامه ریزی فرهنگی–نامه کالسی کارشناسی حرفه ای  مدیریت امورفرهنگی بر

 

 

 

 نام واحد پیش نیاز تعداد واحد روز ساعت استاد

 جامعه شناسی فرهنگی - 3 شنبه 28-12 هاشمی

 اخالق حرفه ای - 1 یکشنبه 23-21 پورنسایی

 کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطات - 1 یکشنبه 21-21 محمدعلیان

 کارآفرینی - 1 دوشنبه 21-21 سبک آرا

 زبان فارسی - 3 سه شنبه 21-21 عظیم زده

 فرهنگ عمومی - 1 چهارشنبه 21-21 پورنسایی

 ارتباطات انسانی - 3 چهارشنبه 21-21 پورنسایی

 دانش خانواده و جمعیت - 1 پنجشنبه 22-21 حمیدی عدلی

 21  

 نام واحد پیش نیاز تعداد واحد روز ساعت استاد

 اصول و فنون مذاکره - 1 شنبه 21-21 غفارزاده

 سازمانهای هنریمدیریت مراکز و  - 1 یکشنبه 21-21 غفارزاده

 فناوری و فرهنگ - 1 دوشنبه 21-21 کریمی

 دیپلماسی فرهنگی - 1 دوشنبه 21-28 کریمی

 انقالب اسالمی - 1 دوشنبه 28-12 فرختار

 روشهای تحلیل محتوا - 1 سه شنبه 22-23 سبک آرا

 برنامه ریزی و ارزیابی طرح های فرهنگی - 1 سه شنبه 23-21 داریوش

 ساختارها و سازمانهای فرهنگی و هنری - 1 سه شنبه 21-21 داریوش

 21  

 نام واحد پیش نیاز تعداد واحد روز ساعت استاد

 اوقات فراغتبرنامه ریزی  - 1 یکشنبه 22-23 پورنسایی

 اقتصاد و فرهنگ - 1 یکشنبه 21-21 نعمت زاده

 مدیریت مراکز و سازمانهای فرهنگی - 1 یکشنبه 21-21 غفارزاده

 اقدام پژوهی - 1 دوشنبه 21-21 سبک آرا

 فناوری و فرهنگ - 1 دوشنبه  21-21 کریمی

 حقوق شهروندی - 1 دوشنبه 28-12 کریمی

 2اندیشه اسالمی - 1 شنبهسه  21-21 باقری شبانکاره

 نماد و نشانه شناسی فرهنگی - 1 پنجشنبه 23.32-21 بیروتی

 0کارورزی - 1 - - سبک آرا

 28  

 نام واحد پیش نیاز تعداد واحد روز ساعت استاد

 برنامه ریزی اوقات فراغت - 1 یکشنبه 22-23 پورنسایی

 مدیریت مراکز و سازمانهای فرهنگی - 1 یکشنبه 21-21 غفارزاده

 انقالب اسالمی - 1 دوشنبه 21-28 فرختار

 حقوق شهروندی - 1 دوشنبه 28-12 کریمی

 فرهنگینماد و نشانه شناسی  - 1 پنجشنبه 23.32-21 بیروتی

 2کارورزی - 1 - - سبک آرا

 21  



  0011-0010در نیمسال  دوم  0011 برنامه کالسی کاردانی حرفه ای  مترجمی آثار مکتوب و متون رسمی زبان انگلیسی ورودی  مهر

  0011-0010در نیمسال  دوم  0999برنامه کالسی کاردانی حرفه ای  مترجمی آثار مکتوب و متون رسمی زبان انگلیسی ورودی  بهمن 

 

  0011-0010در نیمسال  دوم  0999برنامه کالسی کاردانی حرفه ای  مترجمی آثار مکتوب و متون رسمی زبان انگلیسی ورودی  مهر 

  0011-0010در نیمسال  دوم  0011مترجمی همزمان انگلیسی ورودی  مهر رنامه کالسی کارشناسی حرفه ای ب

 نام واحد پیش نیاز تعداد واحد روز ساعت استاد

 شناسیواژه  دستورزبان پایه 1 شنبه 1-22 تاج احمدی

 ترجمه متون ساده اصول و روش ترجمه پایه 1 شنبه 22-21 صیاددقتکار

 دستورزبان مقدماتی دستورزبان پایه 1 شنبه 21-21 بنی اسماعیلی

 خواندن و درک مفاهیم مقدماتی خواندن و درک مفاهیم پایه 1 شنبه 21-28 بنی اسماعیلی

 کاربرد اصطالحات در ترجمه اصول و روش ترجمه پایه 3 یکشنبه 8-22 نمک کار

 0اندیشه اسالمی - 1 سه شنبه 22-21 باقری شبانکاره

 زبان خارجه - 3 سه شنبه 21-21 بنی اسماعیلی

 آزمایشگاه پایه - 2 سه شنبه 21-28 بنی اسماعیلی

 اصول نگارش دستورزبان پایه 1 چهارشنبه 8-22 موسی زاده

 گفت و شنودمقدماتی شنودپایهگفت و  1 چهارشنبه 22-21 موسی زاده
 12  

 نام واحد پیش نیاز تعداد واحد روز ساعت استاد

 آثارمکتوب)انگلیسی به فارسی(کارگاه ترجمه  ترجمه متون ساده 2 شنبه 22-23 تاج احمدی

 کارگاه ترجمه آثارمکتوب)فارسی به انگلیسی( ترجمه متون ساده 2 شنبه 23-21 تاج احمدی

 کارگاه ترجمه متون رسمی)انگلیسی به فارسی( ترجمه متون ساده 2 شنبه 21-21 تاج احمدی

 رسمی)فارسی به انگلیسی(کارگاه ترجمه متون  ترجمه متون ساده 2 یکشنبه 1-22 تاج احمدی

 خواندن و درک مفاهیم پیش متوسطه خواندن و درک مفاهیم مقدماتی 1 یکشنبه 22-23 نمک کار

 اخالق حرفه ای - 1 یکشنبه 23-21 پورنسایی

 0اندیشه اسالمی - 1 سه شنبه 22-21 باقری شبانکاره

 آزمایشگاه پایه - 2 سه شنبه 21-28 بنی اسماعیلی

 فرهنگ عمومی - 1 چهارشنبه 21-21 پورنسایی

 گفت و شنود پایه دستورزبان پایه 1 چهارشنبه 21-21 بنی اسماعیلی

 0کارورزی - 1 - - صیاددقتکار
 21  

 نام واحد پیش نیاز تعداد واحد روز ساعت استاد

 کارگاه ترجمه آثارمکتوب)انگلیسی به فارسی( ترجمه متون ساده 2 شنبه 22-23 تاج احمدی

 کارگاه ترجمه آثارمکتوب)فارسی به انگلیسی( ترجمه متون ساده 2 شنبه 23-21 تاج احمدی

 کارگاه ترجمه متون رسمی)انگلیسی به فارسی( ترجمه متون ساده 2 شنبه 21-21 تاج احمدی

 کارگاه ترجمه متون رسمی)فارسی به انگلیسی( ترجمه متون ساده 2 یکشنبه 1-22 تاج احمدی

 خواندن و درک مفاهیم پیش متوسطه خواندن و درک مفاهیم مقدماتی 1 یکشنبه 22-23 نمک کار

 آزمایشگاه پیش متوسطه آزمایشگاه مقدماتی 2 یکشنبه 23-21 نمک کار

 گفت و شنود پایه دستورزبان پایه 1 چهارشنبه 21-21 بنی اسماعیلی

 دانش خانواده و جمعیت - 1 پنجشنبه 22-21 حمیدی عدلی

 2کارورزی - 1 - - صیاددقتکار

 23  

 نام واحد پیش نیاز تعداد واحد روز ساعت استاد

 گیریمهارتهای مسئله یابی و تصمیم  - 1 شنبه 21-21 نعمت زاده

 اصول و فنون مذاکره - 1 شنبه 21-21 غفارزاده

 آواشناسی لهجه های متداول زبان شناسی 1 یکشنبه 22-23 تاج احمدی

 مکاتبات اصول و مبانی ترجمه 1 یکشنبه 21-21 نمک کار

 تحلیل مقابله ای زبان شناسی 1 یکشنبه 21-21 نمک کار

 ترجمه همزمان انگلیسی به فارسی ترجمهاصول و مبانی  1 دوشنبه 21-21 بنی اسماعیلی

 ترجمه همزمان فارسی به انگلیسی اصول و مبانی ترجمه 1 دوشنبه 21-28 بنی اسماعیلی

 تفسیرموضوعی قرآن - 1 دوشنبه 28-12 خان میرزایی

 اصول نگارش اصول و مبانی ترجمه 1 چهارشنبه 21-21 موسی زاده
 28  


