
 
 
 

  به نام خدا

             ارتباط تصویریکارشناسی ناپیوسته رشته:           ترم اولمقطع:  

 95اول نیمسال:         5931مهرسال ورود:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نام استاد کالس روز و ساعت نام درس ردیف
  یکشنثه  هنذسه هناظر وهرایا 1

 01545تا8  

 خانن قطثی

 شنثه  یک 0کارگاه ارتثاط تصویری  2

 04545تا00 

شیخیخانم   

 شنثهیک 0خوشنویسی وطراحی حروف  3

 18.31تا 15

هرسلیخانن   

 شنبه سه      0کاهپیوتر تخصصی 4
    13.15تا11.31  

 خانن اسذی

 آقای هحوذی 15.15تا13.45سه شنبه     هنر وتوذى اسالهی 5

 شنبه دو  0عکاسی تخصصی 6
 18.15تا15.31

 آقای زهانی

  عووهی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             7
 

 

  عووهی  8
 

 



 
 
 

 

 به نام خدا

              ارتباط تصویری کارشناسی ناپیوستهرشته:     ترم دوممقطع:   

 95اول  نیمسال:      9314بهمن سال ورود:     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نام استاد کالس روز و ساعت نام درس ردیف
  یکشنثه  هناظر وهرایاهنذسه  1

 01545تا8  

 خانن قطثی

 شنثه  یک 2کارگاه ارتثاط تصویری  2

 04545تا00 

 خانم رحیم زاده

 شنثهیک 2خوشنویسی وطراحی حروف  3

 18.31تا 15

 خانن اسالهذوست

 شنبه سه      0کاهپیوتر تخصصی 4
    13.15تا11.31  

 خانن اسذی

 آقای هحوذی 15.15تا13.45سه شنبه     هنر وتوذى اسالهی 5

 شنبه دو  0عکاسی تخصصی 6
 18.15تا15.31

 آقای زهانی

 عمومی 7
 

  

 عمومی 8
 

  



 
 
 

 

 به نام خدا 

    ارتباط تصویریکارشناسی ناپیوستهرشته:     ترم سوممقطع:   

 95اول  نیمسال:       Aگروه:َ       9313 بهمنسال ورود: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نام استاد کالس روز و ساعت نام درس ردیف
 شنبه  3کارگاه ارتثاط تصویری 1

  54.23تا 8
 آقای هیرحسینی 

      شنثه 2تخصصی عکاسی  2

 06تا03505

 اقای کیانی

 سه شنبه  زبان تخصصی  3
 11.15تا9.45

 آقای هحوذی

 سه شنثه  طراحی –طثیعت –انساى  4

 04545تا00531

 خانن دالوریاى

شنبه  سه اصول علوی ارتثاط و تثلیغات 5  
16.45تا15.15  

کلهرخانن   

   
 

 

  00531تا01         پنج شنثه نظارت چاج 6

 پنج شنبه  روش تحقیق در ارتثاط تصویری 7
13.15تا11.45  

 آقای عبذالهی  

   عووهی 8



 
 
 

 

 به نام خدا 

    ارتباط تصویریکارشناسی ناپیوستهرشته:     ترم سوممقطع:   

 95اول  نیمسال:      Bگروه:َ       9313بهمن سال ورود: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نام استاد کالس روز و ساعت نام درس ردیف
 شنبه  3کارگاه ارتثاط تصویری 1

   58تا51.53
 آقای هیرحسینی 

      شنثه 2عکاسی تخصصی  2

 02545تا01

 اقای کیانی

 سه شنثه  طراحی –طثیعت –انساى  3

 00505تا8531

 خانن دالوریاى

 آقای هحوذی 13تا11.31شنبه  سه   زبان تخصصی  4

شنبه  سه اصول علوی ارتثاط و تثلیغات 5  
15تا13.31  

 آقای نورنی

    

  آقای عبذالهی   00531تا01         پنج شنثه     تصویریروش تحقیق در ارتثاط  6

 پنج شنبه  نظارت چاج 7
13.15تا11.45  

 

   عووهی 8



 
 
 

 به نام خدا

 ارتباط تصویریکارشناسی ناپیوستهرشته:     ترم چهارممقطع:  

 95اول  نیمسال:       9313 مهرسال ورود: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 استادنام  کالس روز و ساعت نام درس ردیف

شنثه یک طرح عولی جاهع 1  

04545تا9531   

 خانن اسالهذوست

    شنثهیک 4کارگاه ارتثاط تصویری  2

 06531تا05  

 خانن رحین زاده

 باقی دروس عمومی  3
 

  

 کارآهوزی 4

 

-شیخی -خانن رحین زاده 

  دالوریاى

  پروشه 5



 
 
 

 

  به نام خدا

 95اول  نیمسال: 5931مهر سال ورود:    ارتباط تصویریکارشناسی پیوسته رشته:     ترم اولمقطع:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نام استاد روز و ساعت کالس نام درس ردیف

     عووهی  0
 

 

 یکشنثه   گرافیک هعواری 2

 02531تا  00 

 خانن قطثی 

 یکشنثه 0چاج دستی  3

 05505تا03

 آقای رهضانی  

 شنثهچهار فارسی  4

 02505تا9545

 

 چهارشنثه  زتاى 5

  05531تا02531

 

 شنثه  سه  0هثانی گرافیک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              6

 00505تا 8

 خانن نگارشی

 شنثه   سه  0طراحی پایه  7

 05505تا 02

 خانن نگارشی

 سه شنبه 0آشنایی تا هنر در تاریخ  8
 17تا15.31

 آقای هحوذی



 
 
 

 

  به نام خدا

             ارتباط تصویریکارشناسی پیوسته رشته:     دومترم مقطع:  

 95اول  نیمسال:         9314بهمن  سال ورود:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نام استاد کالس روز و ساعت نام درس ردیف
 یکشنثه     2هثانی گرافیک  1

  01545تا9 

 خانن رحین زاده 

 یکشنثه   گرافیک هعواری 2

 02531تا  00 

 خانن قطثی 

 یکشنبه 0چاج دستی  3
 15.15تا13

 آقای رهضانی  

 شنثه   دو 0هثانی گرافیک  4

 00505تا 8 

 خانن نگارشی

 شنثه   سه  0طراحی پایه  5

 05505تا02 

 خانن نگارشی

 شنبهسه  0صفحه آرایی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             6
 11.15تا8.45

 رحین زادهخانن 

 شنبه دو  2عکاسی  7
 15.15تا11.45

 آقای زهانی

 سه شنبه 0آشنایی تا هنر در تاریخ  8
 17تا15.31

 آقای هحوذی



 
 
 

 

  به نام خدا

             ارتباط تصویریکارشناسی پیوسته رشته:     سومترم مقطع:  

 95اول  نیمسال:         9314مهر  سال ورود:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نام استاد کالس روز و ساعت نام درس ردیف
شنثه یک   2چاج دستی  1  

11.45تا9.15  
 آقای رهضانی

شنثه یک طراحی نوشته فارسی 2  

04545تا02  

 آقای کیانی

شنثهیک 2صفحه آرایی 3  

07531تا05  

دهقاىخانن   

 چهارشنبه روانشناسی خالقیت 4
 9.31تا8

 خانن تاالزاده

 شنثهچهار  فارسی 5

 02505تا9545

 

 سه شنبه     0تصویرسازی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             6
 11.45تا8

پرچوی خانن    

 شنبه دو  2عکاسی  7
 14.45تا11.15

 آقای زهانی

رنگ وترکیة تنذی در هنرهای  8

 تصویری ایراى

 سه شنثه 

 06545تا05505

نگارشیخانن   



 
 
 

  به نام خدا

             ارتباط تصویریکارشناسی پیوسته رشته:     چهارترم مقطع:  

 95اول  نیمسال:        9313بهمن سال ورود: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نام استاد کالس روز و ساعت نام درس ردیف
    عووهی 1

 یکشنثه 2تصویرسازی 2

 01تا8 

 خانن شیخی

 یکشنثه پرورش خالقیت  3

 00545تا01505

 خانن آگشته

 یکشنثه طراحی قلن فارسی 4

04545تا02  

 خانن هرسلی

 دوشنثه  عکاسی وگرافیک 5

01545تا8  

 خانن ههرپرور

 دوشنثه طراحی نشانه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             6

 04531تا00

 خانن هیرآخورلی

 شنثه  پنج 0چاج های صنعتی 7

 05505تا03545

 

 پنچ شنثه  0رایانه ونرم افسار 8

 07545تا05531

فرهذخانن   



 
 
 

  به نام خدا

          ارتباط تصویریکارشناسی پیوسته رشته:     ششترم مقطع:  

 95اول  نیمسال:        9312بهمن سال ورود: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نام استاد کالس روز و ساعت نام درس ردیف
  2اسالهی انذیشه 1

 

 

  انقالب اسالهی  2

 

 

تجسیه و تحلیل و نقذ آثارهنرهای  3

 تجسوی

 دوشنثه

00تا9531  

هیراخورلیخانن   

 دوشنثه  2کارگاه تخصصی عکاسی 4

 05531تا00505

 خانن ههرپرور

 یکشنثه 4کارگاه ارتثاط تصویری  5

 04545تا8531

 خانن دهقاى 

 یکشنثه آشنایی تا رشته های هنری هعاصر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             6

06531تا05  

 خانن شیخی

هنذسه نقوش در صنایع دستی  7

 0ایراى 

 شنثهپنج 

 05505تا02

 خانن آررکاله 

 پنج شنثه  چاج های هاشینی 8

 07تا05531

 



 
 
 

  به نام خدا

 گرافیک پیوستهکاردانی  رشته:    اول  ترم مقطع:  

 95اول  نیمسال:        14بهمن  سال ورود: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نام استاد کالس روز و ساعت نام درس ردیف
1شىاخت ٌىر گرافیک  1  دوشنبه 

 9.31تا8
 خانن دالوریاى 

 دوشنبه  فیسیک وُر  2
 11.15تا9.45

 شاهینیخانن 

  17تا15.15دوشنبه  زبان فارسی 3

5طراحی 4  سه شنبه  
 11.31تا8

 خانن هیرزاخانیاى  

 سه شنبه  تصُیرسازی 5
 14.15تا11.45

 خانن ضیایی

 شنبهدو  زتاى خارجه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             6
 17.15تا15

 

کارگاي صفحً آرایی      7  پنج شنبه 
 18.15تا15.31

 خانن آررکاله

   عمُمی  8



 
 
 

  نام خدابه 

  گرافیک  پیوستهکاردانی  رشته:    دومترم مقطع:  

 95اول  نیمسال:        14مهر سال ورود: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نام استاد  کالس روز و ساعت نام درس ردیف
 دوشنبه     آزمایشگاي فیسیک وُر 1

 15تا 13.31
    قلیچ پور خانن

2شىاخت ٌىرگرافیک  2  دوشنبه  
 13تا11.31

 خانم دالوریان

 سه شنبه ارتباطات َ تبلیغات 3
 11تا9.31

هروجخانن   

6طراحی  4  سه شنثه  

03تا01531  

 خانن هیرزاخانیاى  

1کامپیُتر گرافیک  5  سه شنبه  
 15.15تا13.31

 خانن اسذی

 پنج شنثه کارگاي صفحً آرایی 6

 02تا9505

 خانن آررکاله

تکىُلُژی َ کارگاي  7

1گرافیک   

 شنبه پنج 
 16.45تا13

 خانم میرآخورلی

 یک شنبه چاپ سیلک اسکریه        8
 18تا15.15

 اقای رمضانی

   عمُمی 9



 
 
 

 به نام خدا 

  گرافیک  پیوستهکاردانی  رشته:     سومترم مقطع:  

       Aگروه: 95اول نیمسال:         13 بهمنسال ورود: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نام استاد کالس روز و ساعت نام درس ردیف
2کامپیُتر گرافیک  1  شنثه سه  

 01545تا8

 خانن هحوذی

 خانن قطثی 14.15تا11 سه شنثه ترسیمات ٌىدسی 2

   سه شنثه تصُیرسازی 3

 17.15تا 14.31

ضیایی خانن  

2تکىُلُژی َ کارگاي گرافیک  4  پنج شنبه 

 00545تا8
احوذیخانن   

 شنبه   پنج رَش تحقیق 5

 15.15تا13.45

 آقای عثذالهی

 یکشنثه تجسیً َ تحلیل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             6

 9531تا8

شریعت خانن خادم  

 یکشنثه چاپ ماشیىی 7

 00505تا9545

شریعت خانن خادم  

 یکشنثه طراحی تحلیلی 8

 04545تا00531

اسواعیلیخانن   

 یکشنثه کاربرد خط در گرافیک 9

 07545تا05

کیانیآقای   



 
 
 

 به نام خدا

  گرافیک  پیوستهکاردانی  رشته:     سومترم مقطع:  

      Bگروه: 95اول نیمسال:         13بهمن سال ورود: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نام استاد کالس روز و ساعت نام درس ردیف
 سه شنثه     ترسیمات ٌىدسی 1

 01531تا8

 خانن قطثی

 خانن پرچوی 14.15تا11 سه شنثه تصُیرسازی 2

2کامپیُتر گرافیک    3    سه شنثه 

 17.15تا 14.31

 خانن هحوذی

2تکىُلُژی َ کارگاي گرافیک  4  پنج شنبه 

 13.15تا9531
هرسلی خانن  

 شنبه   پنج رَش تحقیق 5

 15.15تا13.45

 آقای عثذالهی

 یکشنثه کاربرد خط در گرافیک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             6

 00531تا8545

 خانن هرسلی

 یکشنثه تجسیً َ تحلیل 7

 03505تا00545

 خانن خادم شریعت

 یکشنثه چاپ ماشیىی 8

 05تا03531

 خانن خادم شریعت

 یکشنثه طراحی تحلیلی 9

 08تا05505

اسواعیلیخانن   



 
 
 

 به نام خدا

  گرافیک  پیوستهکاردانی  رشته:     سومترم مقطع:  

       cگروه: 95اول نیمسال:         13بهمن سال ورود: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نام استاد کالس روز و ساعت نام درس ردیف
 سه شنثه   تصُیرسازی     1

 01545تا8

ضیاییخانن   

 خانن هحوذی 14.15تا11 سه شنثه      2کامپیُتر گرافیک   2

   سه شنثه    ترسیمات ٌىدسی   3

 17.15تا 14.31

 خانن قطثی

 شنبه   پنج  رَش تحقیق   4

 00531تا 01

 آقای عثذالهی

2تکىُلُژی َ کارگاي گرافیک  5  شنبه   پنج 

 17.31تا13.45

هرسلی خانن  

 یکشنبه  کاربرد خط در گرافیک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             6
 11.45تا9

کیانی آقای  

 یکشنبه  طراحی تحلیلی 7 
 15.15تا12.31

 خانن نگارشی

 یکشنبه تجسیً َ تحلیل   8
 16.45تا15.15

 خانن خادم شریعت

 یکشنبه چاپ ماشیىی    9
 18.31تا17

 خانن خادم شریعت



 
 
 

 به نام خدا

  گرافیک  پیوستهکاردانی  رشته:     سومترم مقطع:  

       Dگروه: 95اول نیمسال:         13بهمن سال ورود: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نام استاد کالس روز و ساعت نام درس ردیف
2کامپیُتر گرافیک  1  سه شنثه  

 01545تا8

 خانن اسذی

 سه شنثه کاربرد خط در گرافیک 2

 04505تا00

 خانن هروج

   سه شنثه تصُیرسازی 3

 17.15تا14.31

 خانن ضیایی

شنثه یک تجسیً َتحلیل 4  
9.31تا8  

یغواییاىخانن   

 یکشنبه طراحی تحلیلی 5
 12.31تا9.45

 خانن نگارشی

 یکشنثه  ترسیمات ٌىدسی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             6

 05545تا03

 خانن قطثی

  9545تا8505         پنج شنثه    چاپ ماشیىی 7

 شنبه   پنج رَش تحقیق    8

 00531تا 01

 آقای عثذالهی

2تکىُلُژی َ کارگاي گرافیک  9  شنبه   پنج 

 15.31تا11.45

احوذیخانن   



 
 
 

  به نام خدا

  گرافیک  پیوستهکاردانی  رشته:      چهارمترم مقطع:  

     95اول نیمسال:         14مهر سال ورود: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نام استاد کالس روز و ساعت نام درس ردیف
باقیماودي عمُمی 1    

 سه شنثه  گرافیک محیطی 2

01545تا8  

 خانن کلهر

3گرافیک تکىُلُژی َ کارگاي  3  شنثه سه  
 15.15تا 11

 خانن کلهر

 سه شنثه  طراحی تحلیلی  4

 08505تا05531

 آقای نورنی

2کارآمُزی 5  سه شنیه 
 

 

 شنیهپنج  پرَژي وٍایی    6
 15.45تا14.15
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 02545تا 8
 خانن هیرآخورلی

 شنثهپنج    اصُل سرپرستی  8

 04تا02531

 



 
 
 

 


