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ارتباطات بین الملل )استاد 

 یوسفی(

 سالن اجتماعات

 )استاد فضلی(4اصول فقه 

 سالن اجتماعات

امنیت شبکه )استاد آشنایی با 

 سالن اجتماعاترفیع زاده(

 اخالق اسالمی )استاد حق پرست(

 سالن اجتماعات

)استاد 4آیین دادرسی کیفری

 1کالس  محصصی(

 (استاد تاخیره )اصول سرپرستی

 1کالس 

اصول و فنون تبلیغات 

 4 کالس )استاد هاشمی(

 )استاد سهرابی(4اندیشه اسالمی 

 1و4کالس 

)استاد وارسته و اخالق حرفه ای 

 سالن اجتماعاتاستاد فدایی(

)استاد 4آیین دادرسی مدنی 

 4کالسمحصصی(

 (استاد فرختار )انقالب اسالمی

 1کالس 

اصول و فنون 

 مذاکره)استاد تقی زاده(

 4 کالس

 )استاد سهرابی(1اندیشه اسالمی 

 سالن اجتماعات

 ارتباط با رسانه)استاد هاشمی(

 4کالس 

 فضلی()استاد  1اصول فقه 

 1کالس

استاد )تاریخ تحلیلی صدر اسالم 

 4 کالس (اسماعیل پور

ن )استاد قرآتفسیر 

سالن  اسکندری(

 اجتماعات

بایگانی اسناد و مدارک )استاد 

 سالن اجتماعاتمحصصی(

بایسته های حقوق جزای 

اختصاصی)استاد دانش 

 4کالس نظافت(

تحلیل هزینه و منفعت)استاد 

 1کالس  تاخیره(

استاد )تاریخ هنر ایران و جهان 

 1 کالس (کل محمدی

حقوق امالک مقدماتی) 

 4کالس استاد فضلی(

بررسی و شناخت آثار )استاد 

 سالن اجتماعاتشافعی(

 پوشش خبری)استاد هاشمی(

 4کالس 

تنظیم اسناد رسمی)استاد 

 4کالسآقازاده(

)جرایم 0قوق جزای اختصاصیح

و  علیه امنیت(استاد محصصی

 4کالس - دانش نظافت

)استاد  4حقوق ثبت اسناد 

 4 کالس آقازاده(

حقوق امالک پیشرفته)استاد 

 سالن اجتماعاتدانش نظافت(

تاریخ عکاسی جهان )استاد گل 

 4کالس محمدی(

حرکات ورزشی و 

سرودها)استاد تقی 

 4کالسزاده(

سیستم های اطالعات مدیریت 

 4کالس  )استاد رفیع زاده(

 گرافیک در عکس کاربرد

  (محمدی گل استاد)

 سالن اجتماعات

دانش خانواده  و جمعیت)استاد 

 0کالس اسماعیل پور( 

حریم خصوصی و امنیت )استاد 

 4کالس خانزاده(

)استاد 1حقوق اساسی 

 فضلی(

 4کالس

وه نگارش در روابط عمومی شی

 4کالس  روستا(خانم )

)استاد 1حقوق مدنی 

 4 کالس محصصی(

کار)استاد روانشناسی 

 1کالس زینعلی(

دفاتر و اوراق قضایی)استاد  4کالس حقوق بیمه )استاد فضلی(

 4کالسآقازاده(

 مالکیت معنوی )استاد فضلی(

 4کالس 

خدمات الکترونیک )استاد 

 سالن اجتماعات خانزاده

 متره و برآورد )استاد فرزام پور(

 1کالس 

 زبان پیش)استاد دهقان زاده(

 4کالس 

اینترنت)استاد زبان تحصصی 

 4کالسدهقان زاده(

مهارت ها و قوانین کسب و 

سالن  کار)استاد تاخیره(

 اجتماعات

روزنامه نگاری نوین )استاد 

 4کالس  هاشمی(

و استاد  )استاد فضلی1متون فقه 

 0کالس (دانش

شیوه های اقناع و تبلیغ)استاد 

 4کالس هاشمی(

شبکه های اجتماعی 

 4کالسکاویانی()استاد

بین الملل خصوصی حقوق 

 4کالس  )استاد دانش نظافت(1

شرح وظایف کارکنان 

کالس  محاکم)استا آقازاده(

4 

 مدیریت کارگاه)استاد فرزام پور(

 0کالس 

 کنترل پروژه)استاد تاخیره(

 4کالس 

 فارسی )خانم روستا(

 4کالس 

استاد دانش   1حقوق مدنی 

 نظافت 

 4کالس 

فرهنگ عمومی) استاد 

 1کالس تاخیره(

مهارت های مساله یابی )استاد 

 1کالس  تاخیره(

مدیریت کسب و کار و بهره وری 

و استاد تاخیره )استاد دلباز

 4کالس(

 کارآفرینی )استاد فدایی(

 سالن اجتماعات

 نمایه سازی )خانم روستا( 

 1کالس 

تاریخ هنر جهان )استاد ملک  

 4محمدی(کالس 

مبانی روابط عمومی)استاد 

 4کالس کاویانی(

مدیریت ارتباط با  

مشتری)استاد 

 4کالس معتمد(

 در اطالعات فناوری کاربرد 

  معتمد استاد سازمان

 4 کالس

مسئولیت مدنی کارکنان 

و مسئولیت  دفاتر اسناد

 )استاد دانش کارکنان دولت

 4کالس(نظافت

)استاد  4متون فقه  

 4کالس فضلی(

   

کارگاه برنامه سازی تحت  

 4کالس وب )استاد خانزاده(
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