
«گاهي ـ شعبه رشت نش ادمركز آموزش عالي علمي كاربردي جهاد   99ـ  400  اولبرنامه امتحاني پايان ترم نيمسال    

 ساعت

 هفتهایام

 بعدازظهــر صبـــح

8.30-10 10.30-12 13-15 15-17 

 شنبه 
13/10/1399 

نشر   و  عمومیکاردانی  )  چاپ  روابط  ای  استاد  حرفه   )
 شب افروزان 

کامپی های  فناوری    ردانیاک)وتریشبکه  فنی 
 ن ابراهیمی اطالعات(استاد مرجا
سازی   پی  و  فناوری)پی  ساختمان    مهندسی  عمران 
 سازی( استاد خاور 

سازی  تصویر  طراحی  ای   کارگاه  حرفه    کارشناسی 
 ملک محمدی یر سازی( استادتصوگرافیک 

ای روابط عمومی    کارشناسی حرفه )اد رسانه ای وس
 هاشمی استاد ( نهامور رسا

 

 

استاد  (    کاردانی حرفه ای روابط عمومی  )  ارتباطات انسانی
 سجودی 

مصالح   و  مواد  ای کاردانی    شناخت  معماری    حرفه 
   داخلی(استاد ابراهیمی 
کامپیوتر علم  اطالعات(استاد   کاردانی)ریاضی  فناوری    فنی 

 مصلحی 

زیر ساخت شبکه   پیاده سازی  و  مهندسی فناوری  )طراحی 

 علیان اطالعات( استاد 

رنابم نوری  سفیدی  و  تعادل  و  ای )نگ  حرفه    کاردانی 

 تاد برزگر و شریف زارع عکاسی(اس هنرهای تجسمی 

تخصصی   پیش  )  زبان  مربی  تربیت  ای  حرفه  کارشناسی 
 دهقان زاده تاد ( اسدبستان

هنر با  معاصرآشنایی  ای  )  های  حرفه  -نقاشی  کارشناسی 
 وست عابد د( استاد نقاشی

تربیت مربی پیش   ای  کاردانی حرفه)زیست شناسی عمومی
 دبستان( استاد سلخوری 

هنرهای تجسمی   کاردانی حرفه ای)تکنیک های تصویر سازی
 گرافیک( استاد ملک محمدی -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ه یکشنب
14/10/1399 

گرافیک   کارشناسی حرفه ای  آشنایی با نقوش سنتی  
   یر سازی( استاد آیینه چیتصو

ناوری  سی فمهند )کاربرد فناوری اطالعات در سازمان
 معتمد  ستاد العات( ا طا

-ای هنرهای تجسمی کاردانی حرفه )تصویر سازی 
 گرافیک( استاد صفاری 

 

د  عکاسی م کارشناسی حرفه ای)چیدمان و نورپردازی آتلیه 
 شاک( استاد برزگر و پو

 مهندسی فناوری اطالعات(  )ریاضیات مهندسی 
 رحیمی  استاد 

  رشناسیاک) ای زندگی در دوره پیش دبستانآداب و مهارته
 نعلیزیتاد ( اسمربی پیش دبستان فه ای تربیت حر

  ای کاردانی حرفه )اعی معاصر ایرانتحوالت اجتم
 امورفرهنگی(استاد جعفری 

 

استاد   (  کاردانی حرفه ای روابط عمومی ) صی  تخص متون 
 دهقان زاده 

 انی فهم  مهندسی فناوری اطالعات( استاد)   مهندسی نرم افزار
مرجا  ی کاردان)   tcp/ipمفاهیم   اطالعات(استاد  فناوری  ن  فنی 

 ابراهیمی 
ای صنایع   انی حرفهرد کا) هیه طرح آشنایی با اصول و مبانی ت

 دستی فرش دستباف( استاد علی پور 
فیلم سازی(   -سینما  ای  انی حرفهرد کا)کارگردانی فیلم مستند

 استاد شافعی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 به دوشن
15/10/1399 

  ( وابط عمومی کاردانی حرفه ای ر)ارتباط تصویری
 ملشی ع اسمیاستاد 

کاردانی حرفه  )در استودیو )شناخت لوازم و ابزار( کار
 عکاسی( استاد علی پور هنرهای تجسمی  ای

  کارشناسی حرفه)معاصر ر عکاسی رویکردهای نوین د
 پوشاک و خبری(استادبرزگر عکاسی مدو  ای

معماری    ای  کارشناسی حرفه)اسی معماریجامعه شن
 اد شب افروزان محیط داخلی( است 

 

 
 
 

 روستا   مهندسی فناوری اطالعات( استاد )نمایه سازی
معماری   کاردانی حرفه ای)شرفته پی  تماناصول فنی ساخ

 داخلی( استادحسنی 
گرافیک(   هنرهای تجسمی کاردانی حرفه ای   نقوش سه هند

 آیینه چی استاد 
کاردانی حرفه  )  آشنایی با انواع دوربین آنالوگ و دیجیتال 

 عالمی عکاسی( استادی ی تجسمهنرها ای
معماری    کاردانی حرفه ای )ن طبیعت معماری داخلیاسان
 قماش پسند  استاد  خلی(دا

تربیت مربی   رفه ای کاردانی ح)مبانی و اصول تعلیم و تربیت
 آقاجانی پیش دبستان( استاد 

 

فنی فناوری   کاردانی برنامه نویسی مقدماتی  
 خانزاده اطالعات(استاد

استاد   ( کاردانی حرفه ای روابط عمومی  )یروانشناسی اجتماع
 زینعلی

ای روابط عمومی   ی حرفه کارشناس)مدیریت راهبردی سازمان 
 استاد فدایی امور رسانه( 

تاد شریف  نقاشی(اس ای  حرفه  ناسی کارش)ی ی موضوعنقاش
 زارع 

 رحیمی مهندسی فناوری اطالعات( استاد)ضیات گسستهیار
تربیت مربی   ه ای کارشناسی حرف)موزش و پرورش تطبیقیآ

 پیش دبستان( استاد آقاجانی 
 

 



   سه شنبه 
16/10/1399 

 

گرافیک و تصویر  ای  کارشناسی حرفه)گمبانی رن
 سازی( استاد پورمحمد 

ری  فنی فناو کاردانی)نترنتی ویس دهنده ایسری با  اشنای
 اطالعات اینترنت شبکه گسترده( استاد ولی اللهی

  ای  حرفه  ناسیکارش)ختالالتآسیب شناسی روانی و ا
 ( استاد بوستانی ستانب ش دت مربی پیتربی

معماری داخلی(  ای  کاردانی حرفه  هندسه کاربردی
 کشاف استاد

 

معماری داخلی(   حرفه ای کاردانی )مقدمات طراحی معماری
 استاد نجفی 

ری  فنی فناو کاردانی)حریم خصوصی و امنیت اینترنت
 حسن زاده  اطالعات اینترنت شبکه گسترده( استاد

 مهندسی فناوری اطالعات( استاد فهمانی )صنوعی هوش م

مد و   سیعکا ای  کارشناسی حرفه )ت تکنیک های ژس
 پوشاک( استاد شافعی 

ای روابط   سی حرفهشناکار )یسیاصول خبر نویسی و خبر نو
وکاردانی حرفه ای روابط عمومی( استاد   عمومی امور رسانه

 محمد پور 
 خانزاده  اداست  ات(ری اطالعمهندسی فناوطراحی الگوریتم 

 

 

 

 

  

 

 

 

 به چهارشن
17/10/1399 

 

ری  مهندسی فناو )مدیریت خدمات فناوری اطالعات
 شریفی اد است اطالعات(

 -عمران وریفنا دسی مهن)ای بتن مسلح سازه ه
 ساختمان سازی( استاد خاور 

و هنرهای سنتی اشنایی با هنرهای سنتی ایران 
و   ستبافصنایع دستی فرش د  کاردانی حرفه ای)ایران

 (  لیرشناسی حرفه ای طراحی محیط داخکا
 استاد آیینه چی 

- هنرهای تجسمی انی حرفه ایرد کا مبانی فنون چاپ 
 گرافیک( استاد عابد دوست  

  ای  کارشناسی حرفه)اریی و کپی بردرافرو گمایک
 عکاسی مد و پوشاک( استاد عالمی 

 
 

تاد دهقان  کلیه گروهها(اس  کاردانی )زبان خارجی عمومی 
 یا مقدم  ده و خدیوی نزا

گرافیک(  - هنرهای تجسمی کاردانی حرفه ایطراحی نشانه 
 سمیع املشی  استاد 

  ای  حرفه  کارشناسی)اشنایی با اساطیر و آیین های باستانی 
 استاد منصف   گرافیک و تصویر سازی( 

کارشناسی حرفه ای روابط عمومی امور  ) اقتصاد رسانه  
 فدایی استاد   (رسانه

 

اری  معم  ای  ی حرفهکاردان)یمعماری داخل  مقدمات طراحی
 داخلی( استاد قلم آرا 
حرفه ای   کاردانی)و  ریاضیات و آمار مبانی ریاضی و آمار

 ( استاد مصلحی و کاردانی معماری ربیت مربی پیش دبستانت
عکاسی(  -هنرهای تجسمی  کاردانی حرفه ای عکاسی مستند  
 استاد علی پور 

عکاسی خبری(   ای  حرفه کارشناسی )دیجیتال پایه  عکاسی
 استاد رضازاده 

نقاشی(  -نقاشی ی ا ناسی حرفه رشکا)نقاشی فیگور و فضا 
 ع استادشریف زار

یت مربی پیش  ربت ای  کارشناسی حرفه )مبانی زیست محیطی
 دبستان( استاد قنبری 

 

   بهشنپنج 
18/10/1399 

 

  کاردانی حرفه ای  شیوه نگارش در روابط عمومی 
 ا ت سبط عمومی( استاد روروا

فنی   کاردانی  ده که های گسترمدیریت و سنجش شب
 سترده ( استاد ولی اللهی  شبکه های گ اینترنت و 

  هکارشناسی حرف)دوره پیش دبستان روشهای آموزش 
 تربیت مربی پیش دبستان(استاد تقی زاده  ای

ری و  عکاسی خب ای  کارشناسی حرفه)تاریکخانه دیجیتال
 مدو پوشاک( استاد برزگر 

  هنرهای تجسمی ه ای کاردانی حرف)رطراحی پوست
 گرافیک( استاد سمیع املشی 

فیلم سازی( استاد  -سینما  ه ایکاردانی حرف)کارگردانی
 شافعی 

 
 
 
 
 
 
 
 

ای روابط عمومی    کارشناسی حرفه)ارتباط جمعیهای   نظریه
 سجودی استاد ( رسانهامور  

 داخلی( معماری  کاردانی حرفه ای)متره و براورد
 عندلیب استاد

 فهمانیادمهندسی فناوری اطالعات( است)خبره سیتمهای
هنرهای تجسمی   کاردانی حرفه ای 1مبانی هنرهای تجسمی 

 فیک و نقاشی(استادملک محمدی گرا
-تجسمی هنرهای کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی مبانی 

 حمدی لک ماستاد م  عکاسی(

 

اطالعات(  مهندسی فناوری  )مبانی فناوری اطالعات 
 علیان  اداست

مهندسی فناوری اطالعات(  )ی کاربردیطالعاتبانک ا
 هدایتی اداست

ای گرافیک تصویر سازی(    کارشناسی حرفه)بانی گرافیکم
 استاد ملک محمدی 

استاد    معماری داخلی( کاردانی حرفه ای)معماری داخلی مبانی
 پور  امان 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ه شنب
20/10/1399 

 

  مهندسی)رونیک های تجارت الکتپیاده سازی مدل
 رضا نژاد ادی اطالعات( است فناور

ای عکاسی خبری    کارشناسی حرفه)تاریخ عکاسی ایران
 پوشاک( استاد برزگر و مدو 

(  نقاشی  ای  کارشناسی حرفه )ثار هنریاصول ارائه آ
 منصف استاد 

ی(  روابط عموم ای  دانی حرفهکار)ارتباط با رسانه 
 استادجهانی 

ش  تربیت مربی پی حرفه ای  شناسی کار )پژوهش عملی
 تقی زاده د دبستان( استا

مهندسی فناوری اطالعات(  )برنامه سازی شی گرا

( استاد شریف  نقاشی  ای  کارشناسی حرفه )حجم سازی 
 زارع 

معماری طراحی   ای   کارشناسی حرفه)اصول نقاشی دیواری
 ( استاد پورمحمد یط داخلیمح

  جسمی دانی حرفه ای هنرهای ترکا)نرم افزار تصویر سازی
 ی گرافیک( استاد صفار

دانی حرفه  کار)آشنایی با تاریخ معماری تزیینی ایران وجهان
 معماری داخلی( استاد علیزاده  ای

  ای  کارشناسی حرفه )کارگاه تصویر سازی دیجیتال دو بعدی 
 صفاری   صویر سازی( استادگرافیک ت 

روابط عمومی   ای  کارشناسی حرفه)روزنامه نگاری نوین 

دانی حرفه ای هنرهای  کار)تجزیه و تحلیل نقد آثار هنری
 عابد دوست جسمی گرافیک( استادت

-هنرهای تجسمی دانی حرفه ایکار)تاریخ عکاسی جهان
 عکاسی( استاد سپهوند 

نترنت و شبکه  فنی ای دانیکار)یر یابهای شبکه پیکر بندی مس
 ر ستاد سماپوگسترده(ا 

تربیت مربی پیش   ه ای دانی حرفکار)روانشناسی عمومی
 دبستان( استاد بیک محمدی 

 

 

 

 

 



 خانزاده اد است
 
 

 هاشمی  د امور رسانه( استا
امورفرهنگی(  ای  دانی حرفه کار ی مردم نهادسازمانها

 ستادجعفری ا
 

 

 یکشنبه 
21/10/1399 

 

مهندسی فناوری اطالعات(  )مدیریت فناوری اطالعات
 استاد رفیع زاده 

معماری    ایدانی حرفه  کار )مبانی طرح معماری داخلی
 قلم ارا تاداس  داخلی(

خبری و مدو  عکاسی  ای   کارشناسی حرفه)نقد عکس
 د شاک( استاد سپهونپو

استاد    (نقاشی  ای  کارشناسی حرفه)هنر رسانه ای
 شافعی 

صنایع دستی    دانی حرفه ایکار)شناخت سبکهای فرش
 فرش دستباف( استاد علی پور 

که  کاردانی فنی اینترنت و شب فیزیک پیش دانشگاهی  
 پورحسینی تادگسترده( اس

 
 
 
 
 

سازی(    مران ساختمانع مهندسی فناوری)سازه های فوالدی
 استاد رحمتی خواه 

 تادکشاف معماری داخلی( اس دانی حرفه ایکار)بیان معماری
گرافیک(   -هنرهای تجمی دانی حرفه ای کار)جهانتاریخ هنر

 ستاد علی پور ا
تکنیک های تصویر سازی کودک و  کارگاه 
سازی( استاد  گرافیک تصویر   ای  کارشناسی حرفه)نوجوان

 سمیع املشی 
  دانی حرفه ای کار )نگهداری و ارائه عکس  شیوه های 

 عکاسی( استاد برزگر -هنرهای تجسمی
  ای  کارشناسی حرفه )ای کودکان ورزشی بر بازیها و حرکات

 تربیت مربی پیش دبستان( استاد زینعلی 

و شبکه   فنی اینترنت دانیکار )ریاضی عمومی
 دی مجیستادده(ا گستر

نقاشی(  -میهنرهای تجس دانی حرفه ایکار)غرب تاریخ نقاشی
 منصف استاد 

معماری طراحی محیط    ای  کارشناسی حرفه)عماریطراحی م
     داخلی( استاد کشاف

روابط عمومی(   دانی حرفه ای کار)اصول و فنون تبلیغات 
 استاد آقائی زاده 

شبکه   کاردانی فنی اینترنت و     ispشناخت و پیکر بندی  
 د ارجمن تاد ه( اسگسترد

 

 دوشنبه  
22/10/1399 

 

عکاسی خبری(  ای  کارشناسی حرفه )یشناسبایی زی
 استاد پورمحمد 

روابط  ای  کارشناسی حرفه)اصول روابط عمومی 
 عمومی امور رسانه( استاد کاویانی 

  روابط عمومی( استاد ای  کاردانی حرفه مخاطب شناسی 
 شب افروزان 

  (فناوری اطالعاتمهندسی )ری مدیریت ارتباط با مشت
 استاد طاهرپرور 
امورفرهنگی( استاد    ای  کاردانی حرفه مفاخر فرهنگی

 جعفری 
 

های  حرفه)اجتماعی    شبکه  عمومی    ای  کارشناسی  روابط 
 جعفری امور رسانه( استاد 

تصوینر افزار  ایکار)ریم  حرفه  -تجسمی  هنرهای  دانی 
 تاد ملک محمدی گرافیک( اس

ای رسانه  و  فرهنگی  حرفه  حقوق    روابط   ای   کاردانی 
 یوسفی عمومی( استاد

مهندسی  )امنیت شبکه و مبانی امنیت شبکه  یی با مبانی آشنا
گسترده(    اطالعاتفناوری   اینترنت و شبکه  فنی  کاردانی  و 

 تاد رفیع زاده  اس

عکاسی مد   ای  کارشناسی حرفه)نورپردازی تک چهره  کارگاه
 شافعی و پوشاک( استاد 

تصویر   گرافیک ای کارشناسی حرفه )ر دنیای کودکانهنر د
 منصف  ی( استادساز

 کلیه گروهها( استاد ذبیحی و روستا  انی کاردفارسی 
تربیت مربی پیش   ای  کارشناسی حرفه اجتماعیمددکاری 

 بوستانی دبستان( استاد
فیلم   -سینما  دانی حرفه ایکار)ایرانمستند   تاریخ سینمای 

 سازی( استاد شافعی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سه شنبه 
23/10/1399 

 

و کاردانی حرفه   نقاشی  ای  اسی حرفه کارشن)چاپ دستی
 استاد عابد دوست (ای هنر های تجسمی گرافیک

  ای  ناسی حرفهکارش)داخلی مرمت و نگهداری معماری
 طراحی محیط داخلی( استاد سبک رو 

روابط عمومی( استاد   ای  کاردانی حرفه  سانه شناسیر
 حمد پور م

  ای هنرهای  کاردانی حرفه عکاسی دیجیتال پیشرفته 
 شافعی استاد عکاسی( میتجس

 
 
 
 
 

تجسمی   ای هنرهای  کاردانی حرفه هندسه مناظر و مرایا 
 امان پوراستاد ( معماری داخلیو  گرافیک و نقاشی
صنایع دستی فرش    یا  کاردانی حرفه     رنگرزی طبیعی  

 دستباف( استاد لطفی 

 

استاد    مهندسی فناوری اطالعات()برنامه سازی تحت وب
 خانزاده 

تربیت مربی پیش دبستان( استاد   ای  ردانی حرفه کا زبان پیش 
 اده دهقان ز 

معماری   ای  کاردانی حرفه  مبانی بیان معماری داخلی 
 استاد سبک رو ( داخلی

 

 



 چهارشنبه  

24/10/99 

عکاسی مد   ای  کارشناسی حرفه)ی مفهومیکارگاه عکاس
 و پوشاک( استاد عالمی 

کارشناسی  )ه ریزی و بودجه در روابط عمومی برنام
 روابط عمومی اموررسانه( استاد اشکانپور ای  رفهح

روابط    ای  اسی حرفهکارشن )فناوری نوین ارتباطی
 هاشمی  تادمی اموررسانه( اسعمو

معماری داخلی( استاد   ای  کاردانی حرفه مبانی معماری 
 علیزاده 

 
 
 
 

 ( استاد برزگر  نقاشی   ای  کارشناسی حرفه )عکاسی مفهومی
  کارشناسی حرفه)زییر ساتکنیک های تکمیلی تصو کارگاه

 گرافیک تصویر سازی( استاد صفاری  ای
  -تجسمی رهایای هن کاردانی حرفه  مینرم افزار ترسی

 استادملک محمدی یک(گراف
معماری    ای  انی حرفهکارد    صول فنی ساختمان پایه  ا

 حسنی  داخلی( استاد

 ناروی اطالعات( استاد علیزاده مهندسی ف)تجارت الکترونیکی
  اسی حرفهکارشن)ی طراحی مراکز پیش دبستان استانداردها

 ای تربیت مربی  پیش دبستان( استاد تقی زاده 
فنی فناوری اطالعات   نی کاردا)دانشگاهی  ریاضی پیش

 د مصلحی اینترنت شبکه گسترده( استا
فنی فناوری اطالعات اینترنت   کاردانی )برنامه سازی شبکه

 طاهر پرور شبکه گسترده( استاد 

 

 شنبه پنج 
25/10/1399 

 

طراحی محیط   ای  کارشناسی حرفه )تمرینهای معماری
 کشاف  استاد  داخلی(

  ای  اسی حرفهکارشن)وابط عمومیقررات در رقوانین و م
 زاده آقائی   روابط عمومی اموررسانه( استاد

روابط عمومی(   ای  کاردانی حرفه  جامعه شناسی فرهنگی
 استاد شب افروزان

ناروی اطالعات(  فمهندسی   سیستمهای اطالعات مدیریت
   قادر استاد 

هنرهای   ای کاردانی حرفه  نورپردازی استودیویی 
 عکاسی( استاد برزگر -تجسمی

 

 
 
 
 

 شافعی   ( استاد نقاشی  ای کارشناسی حرفه )نقد هنری کارگاه
گرافیک تصویر سازی(   ای حرفه  کارشناسی)گرافیک تاریخ
 ملک محمدی استاد 
استاد   می(روابط عمو ای  کاردانی حرفه  گ نویسیوبال

 کاویانی
داخلی(   معماری ای  کاردانی حرفه ) ی )رلوه( طرح معمار

 کشاف استاد 
 

 

فنی فناوری اطالعات اینترنت شبکه   کاردانی )مدار منطقی
 حسن زاده گسترده( استاد 

عکاسی(   تجسمی ای هنرهای   فهکاردانی حر سانه  عکس و ر
 استاد شافعی

ای هنرهای   کاردانی حرفه  ا ابزار و مواد نقاشیآشنایی ب 
 نقاشی( استاد شریف زارع -تجسمی 

 

 

 

 شنبه 
27/10/1399 

 

 

کلیه   نیکاردا)انین کسب و کار قو مهارتها و   

 12ت امتحان  ساعدل بازتاد ها(اسوهگر

 

کلیه  سی و کارشنا کاردانی اده و جمعیت خانودانش 

 استاد حق پرست  ها(گروه

   دوشنبه
29/10/1399 

 

 

  رستگارها(استاد وهه گرکلی نیکاردا)1اندیشه اسالمی  

 12ت امتحان ساع

(استاد دل  هاکلیه گروه فنی نیکاردا)اخالق حرفه ای 

 باز

 نادم  ری اطالعات( استادمهندسی فناو)کنترل پروژه

 نبه سه ش
30/10/1399 

 

 

 کلیه گروهها(استاد ذبیحی  فنی ینکاردا)ارش نویسیگز 

شناسی کلیه  کار)تفسیر موضوعی قران کریم

 جوان پرست  گروهها(استاد 

لیه گروهها(استاد  حرفه ای ک نیکاردا)خالقیت درهنر

 پورمحمد 

امور   حرفه ای  نیکاردا)میموفرهنگ ع

 ل باز فرهنگی(استادد



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شنبه چهار
01/11/1399 

 

 

(  اشناسی کلیه گروههکار) انقالب اسالمی 

 12امتحان ساعت فرختاراستاد

  کلیه گروهها( استاد دانیکار) اصول سرپرستی

 12امتحان  ساعت مرادی

کلیه   شناسی کار)مدیریت کسب و کاربهره وری

 لطیفی ها(استاد وهگر

 شنبه   پنج
02/11/1399 

 

 

ساعت   وارستهوهها( استاد کلیه گر دانیکار) کارآفرینی 
 12امتحان 

   ها(استادوهکلیه گر شناسی  کار)تحلیلی صدراسالمتاریخ 

 

 

 جمعه 
03/11/1399 

 

 

ت  سحق پر وهها( استاد کلیه گر دانیکار) میالاخالق اس  

 12ساعت امتحان 

 

کلیه  نی ادکار ات کاربرد فناوری اطالعات و ارتباط 
 زکیه خانزاده تاد ( اسگروهها

 

 شنبه   
04/11/1399 

 

 

استاد  (  فناوری اطالعاتمهندسی )  اصول و فنون مذاکره 

 12ساعت امتحان  تقی زاده  

 

 بر رنجتاد ( اس کارشناسی کلیه گروهها  2اندیشه اسالمی 

 


