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202زرتشت21-219احسان شاملو مبانی سازمان و مدیریت 24404

202زرتشت19-217حسین جوادی ریاضی پیش 12377

202زرتشت17-314اسماعیل خان محمدیحسابداری موسسات خدماتی و بازرگانی10832

203زرتشت19-217ناهید حسنی حقوق بازرگانی 11130

203زرتشت17-215رضا حاتمیان کاربرد فناوری اطالعات در ارتباطات 19876

203زرتشت21-219حسین جوادی ریاضیات و کاربرد آن در حسابداری 12348

203زرتشت15-213مرضیه کرمی دانش خانواده و جمعیت221114

204زرتشت17-215ناهید حسنی حقوق بازرگانی 11130

204زرتشت19-217رضا حاتمیان کاربرد فناوری اطالعات در ارتباطات 19876

204زرتشت21-319اسماعیل خان محمدیحسابداری شرکت های غیر سهامی 10777

204زرتشت15-213مرضیه کرمی دانش خانواده و جمعیت221114

205زرتشت21-219حسین صراف مدیریت اسناد و گزارش نویسی مالی 25291

205زرتشت17-314زبان خارجه عمومی 221310

205زرتشت19-217احسان شاملو مهارت و قوانین کسب و کار 26968

206زرتشت18-216حامد نقیبی زبان تخصصی 13581

206زرتشت21-318مسلم عبداهلل پور 1حسابداری خدمات فرهنگی 10741

206زرتشت16-214حامد نقیبی روش تحقیق در حسابداری 12914

موالیی 19-217علی پوراشراف مدیریت کسب و کار وبهره وری 25757

موالیی 21-219محسن مرادی فرهنگ و تبلیغات 18487

101موالیی17-215علی پوراشراف اصول و فنون مذاکره 4455

101موالیی19-217محسن مرادی تحلیل محتوای پیام های ارتباطی 8660

101موالیی21-219بهاره قنبری زبان تخصصی 13584

102موالیی19-217مرتضی دکامئی مخاطب شناسی25094

102موالیی21-219داوود امینیان مدیریت تبلیغات 25471

103موالیی19-217داوود امینیان تحقیقات بازاریابی 8558

103موالیی21-219حسین فالح زاده نظام اقتصادی ایران 27317

104موالیی17-215زهرا حق دوست کسب و کار از دیدگاه اسالم 22689

104موالیی19-217بهاره قنبری زبان پیش 13561

104موالیی21-219محمد اختری مقررات استاندارد و کنترل کیفیت 26525

201موالیی19-217فریبا کشاورزیان مهارت و قوانین کسب و کار 26968

201موالیی21-219فریبا کشاورزیان اصول و مبانی زنجیره تامین 4690

203موالیی16-313استاد ناجی فارسی 221309

203موالیی19-316حسین فالح زاده اصول و مهارت های حسابداری 4875

203موالیی21-219علی پوراشراف اصول بازاریابی 3803

301زرتشت19-217لطیفی امور فرهنگی بانوان 5435

301زرتشت17-215ناهید خوشنویس سازمانها و مراکز فرهنگی 14382

301زرتشت21-219آمنه سلطان محمدی سازمان های مردم نهاد 14386

302موالیی21-219سعید سقازاده فعالیت های فرهنگی 18762

302موالیی19-217آمنه سلطان محمدی فرهنگ عمومی 18509

302موالیی17-215افسانه لطیفی تحوالت اجتماعی معاصر  ایران 8587

305زرتشت17-215آمنه سلطان محمدی سرپرستی مراکز فرهنگی 146233

305زرتشت19-217سعید سقازاده سازمان ها و مراکز فرهنگی 143813

301موالیی 21-219نسرین آقامال صنایع فرهنگی 16465

301موالیی 19-217ناهید خوشنویس رفتار شناسی فرهنگی ایرانیان 13409

301موالیی 17-215زبان تخصصی 13584

401موالیی 17-115حسن غفوری کارگاه عکاسی و فیلم برداری 21840

401موالیی 19-217الهه منشاد مدیریت وب سازمانی 25405

401موالیی21-119الهه منشاد شیوه های وب نویسی 16252

401موالیی15-213علی ساالر یان 2کارورزی 

303موالیی 19-217آیه ویلکی مدیریت کسب و کار وبهره وری 25757

303موالیی 17-215سعید سقازاده روزنامه نگاری نوین 12733

303موالیی 21-219حسن ذراتی قوانین و مقررات در روابط عمومی 5103
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303زرتشت17-215زهرا ستاری زبان تخصصی 13584

303زرتشت19-217نسرین آقامال برنامه ریزی و بودجه در روابط عمومی 6431

404موالیی 18-216سیما نیساری مکالمه موضوعی 26641

404موالیی 16-115سیما نیساری آزمایشگاه پیش متوسطه 438

تربیت بدنی 22511

404موالیی 15-213سیما نیساری خواندن ودرک مفاهیم پیش متوسطه 11622

403موالیی 18-216علی کاووسی تحلیل مقابله ای 8672

403موالیی 14-212مرتضی دکامئی مهارت های مسله یابی و تصمیم گیری 26982

403موالیی 20-218علی کاووسی آواشناسی لهجه های متداول 94

102موالیی12-210سیما اعتماد خواندن ودرک متون پیشرفته 11605

102موالیی 10-28سیما اعتماد ترجمه همزمان امور حقوقی و سیاسی 8945

102موالیی 16-214مرتضی دکامئی مهارت های مسله یابی و تصمیم گیری 26982

102موالیی 14-212سیما اعتماد ترجمه همزمان امور دینی و آئینی 8946

1ورزش 323115

304زرتشت14-212سیف عکاسی مستند 

304زرتشت10-28سوسن زاهدی شیوه های نگهداری و ارایه عکس

304زرتشت16-214سیف عکاسی پرتره 

304زرتشت12-210سوسن زاهدی تاریخ عکاسی جهان 

202زرتشت10-28سیف عکاسی مستند 

202زرتشت12-210سیف عکاسی پرتره 

201موالیی14-212علی کاووسی اصول و مبانی ترجمه 

201موالیی10-28سعید حبیبی زبان شناسی 

201موالیی16-214علی کاووسی کاربرد موضوعی واژگان در مکالمه 

201موالیی18-216مریم رضایی متون ادبی 

201موالیی12-210سعید حبیبی دستور زبان مقدماتی 

201موالیی20-218معصومه فکر ی تاریخ تحلیلی صدر اسالم 

401زرتشت19-217علی پوراشراف مدیریت کسب و کار وبهره وری 

401زرتشت21-219محسن مرادی فرهنگ و تبلیغات 

401زرتشت16-115علی پوراشراف کاربینی 

401زرتشت17-116مریم خوش رفتار- علیرضا عسگری تربیت بدنی 

کارشناسی B1مترجمی همزمان 25

26
مدیریت تبلیغات 

تجاری
کارشناسی 1

کاردانی 3عکاسی 23

کاردانی 3عکاسی 24

کارشناسی 2مترجمی همزمان 21

کارشناسی 3مترجمی همزمان 22

19
روابط عمومی 

الکترونیک و رسانه
کارشناسی 2

کاردانی 3دیداری و شنیداری 20
در حال بروزرسانی 

در حال بروزرسانی 


