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306سرتطت17-215:30اهَر فزٌّگی باًَاى398

306سرتطت18:45-217:15ًظز سٌجی399

400

ساسهاًْا ٍ هزاکش 

306سرتطت20:30-219فزٌّگی

406سرتطت17-215:30ٌّز ٍارتباطات383

406سرتطت18:45-217داًص خاًَادُ ٍجوؼیت950

405سرتطت18:45-217داًص خاًَادُ ٍجوؼیت384
406سرتطت20:30-219فزٌّگ ػوَهی385

407سرتطت17-215:30داًص خاًَادُ ٍجوؼیت594

405سرتطت17-215:30داًص خاًَادُ ٍجوؼیت595

407سرتطت18:45-217:15ًظز سٌجی596

407سرتطت20:30-219ٌّز ٍارتباطات597

203فاطوی18:45-217:15اقتصاد ٍ فزٌّگ350

203فاطوی20:30-219صٌایغ فزٌّگی349

203فاطوی17-215:30تفسیز هَضَػی قزآى351

302فاطوی17-215:30اقتصاد ٍ فزٌّگ973

302فاطوی18:45-217:15صٌایغ فزٌّگی974
302فاطوی20:30-219تفسیز هَضَػی قزآى358

449

هذیزیت راّبزدی در 

104هالیی17-215:30ساسهاى

رٍابط ػوَهی6

بسمه تعالی

 تهران13مرکس علمی کاربردی فرهنگ وهنرواحد 

برنامه هفتگی  روز شنبه

کارداًی 

حزفِ ای

کارداًی 

حزفِ ای

3

4

5اهَر فزٌّگی1

4اهَر فزٌّگی2

4رٍابط ػوَهی
کارداًی 

حزفِ ای

2کارداًی حزفِ ایاهَر فزٌّگی

اهَر فزٌّگی5

کارضٌاسی4

کارضٌاسی2



104هالیی18:45-217:15اصَل ٍفٌَى هذاکز450ُ

451

تحَالت اجتواػی ایزاى 

104هالیی20:30-219هؼاصز

457

هذیزیت راّبزدی در 

102هالیی17-215:30ساسهاى

458

تحَالت اجتواػی ایزاى 

102هالیی18:45-217:15هؼاصز
102هالیی20:30-219اصَل ٍفٌَى هذاکز459ُ

402هالیی17-215:30ضبکِ  ّای اجتواػی912

913

آسیب ضٌاسی  

402هالیی18:45-217:15فزٌّگی ٍ اجتواػی

916

هذیزیت کسب ٍ کار ٍ 

402هالیی20:30-219بْزُ ٍری

616

هذیزیت کسب ٍ کار ٍ 

203هالیی17-215:30بْزُ ٍری

203هالیی18:45-217:15ضبکِ  ّای اجتواػی617

618

آسیب ضٌاسی  

203هالیی20:30-219فزٌّگی ٍ اجتواػی

202فاطوی17-215:30صٌایغ دستی ایزاى955

202فاطوی18:45-217:15هیزاث هؼٌَی فزٌّگی956
202فاطوی21:30-219سباى خارج957ِ

301فاطوی17-215:30هیزاث هؼٌَی فزٌّگی964

301فاطوی18:45-217:15صٌایغ دستی ایزاى965
301فاطوی20:30-219سباى خارج966ِ

303هالیی17-215:30اصَل سخٌَری538

303هالیی18:45-217:15ٌّز در رٍابط ػوَهی539

303هالیی20:30-219جاهؼِ ضٌاسی تبلیغات540

302هالیی17-215:30ٌّز در رٍابط ػوَهی545

302هالیی18:45-217:15اصَل سخٌَری546

2

11

کارضٌاسی12

کارضٌاسی رٍابط ػوَهی13

اهَر فزٌّگی10

رٍابط ػوَهی6

کارضٌاسی 

حزفِ ای

کارضٌاسی 

حزفِ ای

4

4

9

هذیزیت 

اهَرفزٌّگی

4

4

کارداًی 

حزفِ ای

کارداًی حزفِ ای

کارضٌاسی

کارضٌاسی رٍابط ػوَهی7

هذیزیت 

اهَرفزٌّگی

8

2اهَر فزٌّگی

5رٍابط ػوَهی

5



302هالیی20:30-219جاهؼِ ضٌاسی تبلیغات547

475

هذیزیت کسب ٍ کار ٍ 

102هالیی10-28:30بْزُ ٍری

102هالیی11:45-210:15سباى تخصصی476

102هالیی13:30-212ضیَُ ّای اقٌاع ٍتبلیغ477

484

هذیزیت کسب ٍ کار ٍ 

103هالیی17-215:30بْزُ ٍری

103هالیی18:45-217:15ضیَُ ّای اقٌاع ٍتبلیغ485
103هالیی20:30-219سباى تخصصی486

402فاطوی17-215:30سباى تخصصی493

494

هذیزیت کسب ٍ کار ٍ 

402فاطوی18:45-217:15بْزُ ٍری
402فاطوی20:30-219ضیَُ اقٌاع ٍ تبلیغ495

520

هذیزیت کسب ٍ کار ٍ 

303فاطوی17-215:30بْزُ ٍری

303فاطوی18:45-217:15سباى تخصصی521

303فاطوی20:30-219ضیَُ ّای اقٌاع ٍتبلیغ522

531

هذیزیت کسب ٍ کار ٍ 

301هالیی20:30-219بْزُ ٍری

301هالیی18:45-217:15سباى تخصصی530

301هالیی17-215:30ضیَُ ّای اقٌاع ٍتبلیغ529

555
ضیَُ ًگارش در رٍابط 

507سرتطت17-215:30ػوَهی

ٌّز ٍارتباطات556
2

17:15-18:45
507سرتطت

507سرتطت20:30-219ًظز سٌجی557

502سرتطت17-215:30ٌّز ٍارتباطات564

20
565

ضیَُ ًگارش در رٍابط 

502سرتطت18:45-217:15ػوَهی

کارضٌاسی

کارضٌاسی 

حزفِ ای

کارداًی 

حزفِ ای

2

رٍابط ػوَهی

18

رٍابط ػوَهی13

رٍابط ػوَهی

16

رٍابط ػوَهی
کارضٌاسی 

حزفِ ای

2رٍابط ػوَهی

192

15

14

2

2رٍابط ػوَهی

رٍابط ػوَهی

کارضٌاسی 

حزفِ ای

5

کارضٌاسی 

حزفِ ای

کارضٌاسی 

حزفِ ای

172

2رٍابط ػوَهی
کارداًی 

حزفِ ای



502سرتطت20:30-219ًظز سٌجی566

103هالیی10-28:30ٌّزٍ ارتباطات583

103هالیی11:45-210:15ًظز سٌجی584
103هالیی13:30-212هباًی رٍابط ػوَهی585

202هالیی15:30-214چاپ ٍ ًطز608

202هالیی17-215:30اصَل ٍ فٌَى تبلیغات609

202هالیی18:45-217:15ارتباط تصَیزی610

202هالیی20:30-219ٍبالگ ًَیسی611

405
رٍابط فزٌّگی بیي 

الولل
404هالیی215:30-17

404هالیی18:45-217:15هتَى سباى تخصصی406
404هالیی21-319ارتباط بیي فزٌّگْا407

101هالیی17-215:30هتَى سباى تخصصی411

412
رٍابط فزٌّگی بیي 

2الولل
17:15-18:45

101هالیی
101هالیی21:30-219ارتباط بیي فزٌّگْا413

502فاطوی17-215:30تبلیغات ایٌتزًتی250

502فاطوی18:45-217:15هذیزیت تبلیغات251
502فاطوی20:30-219هذیزیت باسار یابی252

304فاطوی17-215:30هذیزیت تبلیغات259

304فاطوی18:45-217:15تبلیغات ایٌتزًتی260
304فاطوی20:30-219هذیزیت باسار یابی261

700

حسابذاری بْای توام 

102فاطوی18:15-216:45ضذُ
102فاطوی20-218:30حسابذاری هالیاتی701

700

حسابذاری بْای توام 

102فاطوی18:15-216:45ضذُ
102فاطوی20-218:30حسابذاری هالیاتی701

102فاطوی18:15-216:45حسابذاری بْای توام ضذ700ُ

102فاطوی20-218:30حسابذاری هالیاتی701

26
هذیزیت تبلیغات 

تجاری
2

کارضٌاسی 

حزفِ ای

4کارضٌاسی حزفِ ای حسابذاری خذهات30

4حسابذاری خذهات

کارضٌاسی 

حزفِ ای

28

29

4حسابذاری خذهات

کارضٌاسی 

حزفِ ای

کارضٌاسی 

حزفِ ای

27هذیزیت تبلیغات تجاری2

25
هذیزیت اهَر 

فزٌّگی
کارضٌاسی5

کارداًی 

حزفِ ای

5رٍابط ػوَهی 23
کارداًی 

حزفِ ای

21

2رٍابط ػوَهی

کارضٌاسی 24
هذیزیت اهَر 

فزٌّگی
5

2رٍابط ػوَهی
کارداًی 

حزفِ ای



201فاطوی19:30-218اخالق اسالهی20

201فاطوی18-315:30فارسی19

28

خَاًذى ٍ درک هفاّین 

402هالیی9:30-28هقذهاتی

402هالیی10:30-19:30آسهایطگاُ  هقذهاتی29

402هالیی12-210:30هکالوِ هَضَػی30
402هالیی13:30-212تزجوِ هتَى ساد31ُ

104هالیی10:30-29اخالق اسالهی37
104هالیی13-210:30فارسی38

301هالیی12-210:30اخالق اسالهی47
301هالیی10:30-38فارسی46

403فاطوی17-315اصَل ًگارش62

403فاطوی18:30-217هکالوِ هَضَػی63

64

آسهایطگاُ پیص 

403فاطوی19:30-118:30هتَسطِ
403فاطوی21-219:30اخالق اسالهی65

176

تزجوِ ّوشهاى 

201هالیی9:30-18اًگلیسی بِ فارسی

177

تزجوِ ّوشهاى فارسی 

201هالیی11-19:30بِ اًگلیسی

201هالیی12:30-211فزٌّگ هلل178

201هالیی13:30-2112:30تزبیت بذًی179

183

تزجوِ ّوشهاى فارسی 

101هالیی9:30-18بِ اًگلیسی

184

تزجوِ ّوشهاى 

101هالیی11-19:30اًگلیسی بِ فارسی

101هالیی14-212:30فزٌّگ هلل186
101هالیی12-2111تزبیت بذًی185

190

تزجوِ ّوشهاى 

204فاطوی17-115:30اًگلیسی بِ فارسی

191

تزجوِ ّوشهاى فارسی 

204فاطوی18:30-117بِ اًگلیسی
204فاطوی20-218:30فزٌّگ هلل192

197
تزجوِ ّوشهاى  فارسی 

1بِ اًگلیسی
15:30-17

404فاطوی

404فاطوی18:30-217فزٌّگ هلل198

37
هتزجوی ّوشهاى 

اًگلیسی
کارضٌاسی4

38
هتزجوی ّوشهاى 

اًگلیسی
کارضٌاسی4

38
هتزجوی ّوشهاى 

اًگلیسی
کارضٌاسی4

2هتزجوی سباى34
کارداًی 

حزفِ ای

4هتزجوی سباى35
کارداًی 

حزفِ ای

36
هتزجوی ّوشهاى 

اًگلیسی
کارضٌاسی4

کارداًی حزفِ ای2هتزجوی سباى31

2هتزجوی سباى32
کارداًی 

حزفِ ای

33
2هتزجوی سباى

کارداًی 

حزفِ ای



199
خَاًذى ٍدرک هتَى 

404فاطوی20-218:30پیطزفتِ

401هالیی14:30-2113:30تزبیت بذًی 106

401هالیی13:30-212تفسیز هَضَػی قزآى105

401هالیی9:30-28تحلیل هقابلِ ای102

103

آٍا ضٌاسی گَیٌذگی 

401هالیی10:30-19:30خبز
401هالیی12-210:30هکاتبات104

113
کاربزد ٍاصگاى تخصصی 

2خبزی
401هالیی15:30-17

401هالیی18:30-217تفسیز هَضَػی قزآى114

115
19:30-118:30تزجوِ ػوَهی خبز

401هالیی

401هالیی20:30-2119:30تزبیت بذًی 116

403هالیی9:30-218:30تزبیت بذًی 135
403هالیی11-29:30تفسیز هَضَػی قزآى136

404هالیی10:30-219:30تزبیت بذًی 146
404هالیی9:30-28تفسیز هَضَػی قزآى145

201هالیی19:30-2118:30تزبیت بذًی 157

201هالیی17-215:30تفسیز هَضَػی قزآى155

201هالیی21-219:30فزٌّگ هلل158

156

تزجوِ ّوشهاى 

201هالیی18:30-117اًگلیسی بِ فارسی

407سرتطت13:15-210:45ػکاسی305
407سرتطت10:30-38فارسی304

304سرتطت19:30-217ػکاسی پای278ِ
304سرتطت17-215:30اًساى در اسالم277

201سرتطت10:30-28ػکاسی پای288ِ

201سرتطت13:15-310:45سباى خارج286ِ
201سرتطت15:30-214اًساى در اسالم287

301سرتطت15:45-213:30ػکاسی پای297ِ

406سرتطت10:30-38سباى خارج295ِ

2گزافیک45
کارداًی 

حزفِ ای

2گزافیک46
کارداًی 

حزفِ ای

کارداًی حزفِ ای2گزافیک47

کارضٌاسی2هتزجوی ّوشهاى42

کارضٌاسی2هتزجوی ّوشهاى43

4گزافیک44
کارداًی 

حزفِ ای

کارضٌاسی2هتزجوی خبز39

کارضٌاسی2هتزجوی خبز40

کارضٌاسی2هتزجوی ّوشهاى41

38
هتزجوی ّوشهاى 

اًگلیسی
کارضٌاسی4



406سرتطت12:15-210:45اًساى در اسالم296

325

هقذهات طزاحی 

504سرتطت11-28هؼواری

326

اصَل فٌی ساختواى 

304سرتطت12:45-211:15پایِ

503سرتطت13:45-1112:45تزبیت بذًی 327

503سرتطت15-213:45داًص خاًَادُ ٍجویؼت328

504سرتطت14-211هقذهات طزاحی هؼواری334

304سرتطت10:45-29:30اصَل فٌی ساختواى پای333ِ

503سرتطت15:45-1114:15تزبیت بذًی 335

504سرتطت17:45-214:45هقذهات طزاحی هؼواری342

304سرتطت14:30-213اصَل فٌی ساختواى پای341ِ

503سرتطت18:45-117:45 1تزبیت بذًی 343

4کارداًی حزفِ ای هؼواری داخلی 49

4کارداًی حزفِ ایهؼواری داخلی50

کارداًی حزفِ ای2گزافیک47

کارداًی 

حزفِ ای
4 هؼواری داخلی 48


