*بِساعتضزٍعّزاهتحاىکِدرسیزدرسآهدُاستتَجًِوایيد

ًينسالدٍم/سال(1444-1441تزم)442
زًاهِياهتحاًاتهزکشآهَسشعلويکاربزديسائز(ضفيعِ)در 

ب
رديف

1

2

3

4

5

6

ًام رضتِ

حزفِاي

کارداًي
تزبيتهزبيقزآى
کزين()11

کارداًيحزفِاياهَر
فزٌّگي(آقایاىٍخاًن
ّا) ()24

کارداًيحزفِاياهَر
فزٌّگي(آقایاىٍخاًن
ّا) ()26

کارضٌاسی حزفِ ای اهَر
فزٌّگی -تزًاهِ ريشی
فزٌّگی (خاًن ّا-آقاياى)

کارضٌاسی حزفِ ای اهَر
فزٌّگی -تزًاهِ ريشی
فزٌّگی (خاًن ّا-آقاياى)-

رٍسّای
ّفتِ

تاريخ

تزم 4

ضٌثِ

1441/43/28

قصِگَیيقزآىکزین 
(آقايهزٍجي)
ساعت 16:44

يکطٌثِ

1441/43/29

دٍضٌثِ

1441/43/34

سِ ضٌثِ

1441/43/31

چْارضٌثِ

1441/44/41

پٌجطٌثِ

1441/44/42

جوؼِ

1441/44/43

ضٌثِ

1441/44/44

يکطٌثِ

1441/44/45

دٍضٌثِ

1441/44/46

سِ ضٌثِ

1441/44/47

چْارضٌثِ

1441/44/48

پٌجطٌثِ

1441/44/49

آضٌايی تا تفسیز قزآى
کزين
(آقايهزٍجي) 
ساعت16:44

آضٌايی تا سیزُ پیاهثز ٍ
هؼصَهیي(ع)
(خاًن هحوَدی)
ساعت16:44

کارضٌاسی حزفِ ای اهَر
فزٌّگی -تزًاهِ ريشی
فزٌّگی (آقاياى) الف
()52

ب ()24

()25

تزم 4

تزم 2

تزم 4

تزم 4

تزم 2

فؼالیت ّای فزٌّگی
(آقای ػثاسی)

کارکزدساسهاى ّا ٍ ًْادّای
فزٌّگی
(آقای پاک سزضت)

ساعت16:44

ساعت16:44

قَاًیي ٍ هقزرات در حَسُ
فزٌّگ
(آقای تًَِ ای)
ساػت18:11

قَاًیي ٍ هقزرات در حَسُ
فزٌّگ
(آقای تًَِ ای)
ساػت18:11

هذيزيت هزاکش ٍ ساسهاى ّای
ٌّزی
(آقای تًَِ ای)
ساػت18:11

فزٌّگ اقَام
(آقای پاک سزضت)

آضٌايی تا ضثکِ ّای اجتواػی

(آقای ضزيفی ًیا)

ساعت16:44

ساعت16:44

دٍلت ٍ تزًاهِ ّای
فزٌّگی
(آقای تًَِ ای)

دٍلت ٍ تزًاهِ ّای
فزٌّگی
(آقای تًَِ ای)

ساػت18:11

ساػت18:11

خاًَادُ ٍ فزٌّگ
(آقای پاک سزضت)
ساػت18:11

خاًَادُ ٍ فزٌّگ
(آقای پاک سزضت)
ساػت18:11

تحَالت اجتواػی هؼاصز ايزاى
(آقای پاک سزضت)
ساعت16:44

کارداًی حزفِ ای
تکٌَلَصی دٍخت
لثاط()14

کارداًی حزفِ ای
تکٌَلَصی دٍخت
لثاط()11

کارداًی حزفِ ای
تکٌَلَصی دٍخت
لثاط()24

کارداًی حزفِ ای
طزاحی لثاط ()25

کارداًی حزفِ ای
طزاحی لثاط ()9

تزم 4

تزم 3

تزم 2

تزم 4

تزم 3

تزم 2

تزم 2

خالقیت در ٌّز
(خاًن قزتاًی)

هْارت ّا ٍ قَاًیي کسة ٍ کار

(خاًن صالحی)

خالقیت در ٌّز
(خاًن قزتاًی)

ساعت16:44

ساعت16:44

ساعت16:44

کارتزد ًوادّا ٍ ًقَش ايزاًی ٍ
سٌتی در طزاحی لثاط
(خاًن رحیوی تثار)
ساػت18:11

فارسی
(آقای صذيقیاى)

فارسی
(آقای صذيقیاى)

فارسی
(آقای صذيقیاى)

فارسی
(آقای صذيقیاى)
ساعت16:44
تزًاهِ ريشی آهَسضی
(آقای ػثاسی)
ساػت18:11

ساعت16:44

دٍخت لثاط اجتواع آقاياى

دٍخت لثاط هجلسی تاًَاى

(خاًن حسیٌی)

(خاًن چاٍضی)

الگَساسی لثاط تاًَاى
(خاًن حسیٌی)

ساعت16:44

ساعت16:44

ساعت16:44

ساعت16:44

ساعت16:44

دٍخت لثاط خاًِ آقاياى
(خاًن حسیٌی)
ساعت16:44

ساعت16:44

ساعت16:44

ساعت16:44

کارتزد فٌاٍری اطالػات ٍ
ارتثاطات
(خاًن کیاهْز)

کارتزد فٌاٍری اطالػات ٍ
ارتثاطات
(خاًن کیاهْز)

کارتزد هاضیي ّای دٍخت ٍ
اتشار تکویل لثاط
(آقای تاج سادُ)

کارتزد فٌاٍری اطالػات ٍ
ارتثاطات
(خاًن کیاهْز)

کارتزد فٌاٍری اطالػات ٍ
ارتثاطات
(خاًن کیاهْز)

ساعت16:44

ساعت16:44

ساعت16:44

ساعت16:44

ساعت16:44

تعطيل

تعطيل

تعطيل

تعطيل

تکٌیک ّای رًگ در طزاحی
لثاط
(خاًن سلواًی)

تزًاهِ ريشی فزٌّگی
(آقای تقَايی)
ساػت18:11

تعطيل

تعطيل

تعطيل

تعطيل

تعطيل

ػزتی تجشيِ ٍ تزکیة
(خاًن ضْثاسلَ)

اسطَرُ ضٌاسی
(آقای صذيقیاى)

اقذام پضٍّی در اهَر فزٌّگی
(آقای ضزيفی ًیا)

تزًاهِ ريشی آهَسضی
(آقای صفا)

تزًاهِ ريشی آهَسضی
(آقای صفا)

دٍخت لثاط خاًِ تاًَاى
(خاًن تقی سادُ)

ساعت16:44

ساعت16:44

ساعت16:44

ساػت18:11

ساػت18:11

ساعت16:44

تاريخ تحلیلی صذر اسالم

تاريخ تحلیلی صذر اسالم

(آقای قوی)

(آقای قوی)

دٍخت لثاط هجلسی آقاياى
(خاًن حسیٌی)

ساػت18:11

ساػت18:11

ساعت16:44

ًواد ٍ ًطاًِ ضٌاسی
فزٌّگی
(خاًن آخًَذی)
ساػت18:11

ًواد ٍ ًطاًِ ضٌاسی
فزٌّگی
(خاًن آخًَذی)
ساػت18:11

هفاخز فزٌّگی
(آقای صذيقیاى)

تفسیز هَضَػی قزآى
(آقای قلی سادُ)

ساعت16:44

ساػت18:11

رفتارضٌاسی هزتی قزآى تز
پايِ رضذ کَدک
(خاًن هحوَدی)

تعطيل 

ساسهاى ّا ٍ هزاکش فزٌّگی
(آقای تًَِ ای)
ساعت16:44

ساعت16:44

ٌّز ٍ قزآى آهَسی
(خاًن ضْثاسلَ)

ساعت 16:44

تزجوِ ٍ هفاّین قزآى
کزين(تخص آگاّی)
(خاًن ّذايت پَر)
ساعت16:44

ضیَُ ّای اطالع رساًی
(آقای ضزيفی ًیا)

ضیَُ ّای اطالع رساًی
(آقای ضزيفی ًیا)

ساعت16:44

ساعت16:44

صَت ٍ لحي پايِ
(خاًن ًیکشاد)

کارآفزيٌی
(خاًن طثاطثايی)

ساعت16:44

ساعت16:44

ساعت16:44

(آقای عباسی)

کارآفزيٌی
(آقای درتْطتی)
ساعت16:44

راُ اًذاسی ٍ سزپزستی کارگاُ
تَلیذ ٍ دٍخت لثاط
(خاًن حسیٌی)
ساػت18:11

تعطيل

تعطيل

طزاحی لثاط اجتواع تاًَاى
(خاًن قزتاًی)

تکٌیک ّای رًگ در طزاحی
لثاط
(خاًن سلواًی)

کارتزد طزاحی لثاط تا الْام اس
لثاط ّای سٌتی ٍ تاريخی
(خاًن رحیوی تثار)
ساػت18:11

ساعت16:44

تاريخ تحلیلی صذر اسالم

(آقای قوی)
ساػت18:11

ساعت16:44

دٍخت لثاط اجتواع تاًَاى
(خاًن رکٌی)

طزاحی لثاط تزای تَلیذ
(خاًن ػلی آتادی)

ساعت16:44

ساعت16:44

ساػت18:11

تفسیز هَضَػی قزآى
(آقای قلی سادُ)

هْارت ّا ٍ قَاًیي کسة ٍ کار

(آقای حسیٌی)

(خاًن حسیٌی)

(خاًن ػلی آتادی)

ساػت18:11

ساعت16:44

ساعت16:44

ساعت16:44

طزاحی سزيغ

رفتارضٌاسی فزٌّگی ايزاًیاى

داًص خاًَادُ ٍ جوؼیت
(خاًن قافلِ تاضی)

داًص خاًَادُ ٍ جوؼیت
(خاًن قافلِ تاضی)

داًص خاًَادُ ٍ جوؼیت
(خاًن قافلِ تاضی)

داًص خاًَادُ ٍ جوؼیت
(خاًن قافلِ تاضی)

داًص خاًَادُ ٍ جوؼیت
(خاًن قافلِ تاضی)

(خاًن ػلی آتادی)

ساػت18:11

ساعت16:44

ساعت16:44

ساعت16:44

ساعت16:44

ساعت16:44

ساعت16:44

(آقای پاک سزضت)

اصَل ٍ فٌَى هذاکزُ
(آقای درتْطتی)
ساػت18:11

تاثیز خط ٍ رًگ در طزاحی
لثاط
(خاًن سلواًی)
ساعت16:44

کارآفزيٌی
(آقای درتْطتی)

الگَساسی تزای تَلیذ

ساعت16:44

کارآفزيٌی
(خاًن طثاطثايی)

ساختارّا ٍ ساسهاى ّای
فزٌّکی ٍ ٌّزی
(ایران و جهان)

ساعت16:44

الگَساسی لثاط آقاياى
(خاًن حسیٌی)

کارآفزيٌی
(خاًن طثاطثايی)

ساعت16:44

ساعت16:44

کارتزد تافت ّا ٍ دٍخت ّای
سٌتی ايزاى در طزاحی لثاط
(خاًن قزتاًی)
ساػت18:11

تعطيل

ساعت16:44

طزاحی لثاط هجلسی آقاياى

داًص خاًَادُ ٍ جوؼیت
(آقای خطی)
داًص خاًَادُ ٍ جوؼیت
(خاًن قافلِ تاضی)

اصَل ٍ فٌَى هذاکزُ
(آقای درتْطتی)
ساػت18:11

ساعت16:44

ساعت16:44

الگَساسی لثاط آقاياى
(خاًن حسیٌی)

تزًاهِ ريشی فزٌّگی
(آقای تقَايی)
ساػت18:11

کارتزد فٌاٍری اطالػات ٍ
ارتثاطات
(خاًن کیاهْز)

طزاحی لثاط خاًِ آقاياى
(خاًن ػلی آتادی)
طزاحی لثاط اجتواع آقاياى
(خاًن ػلی آتادی)

اًذيطِ اسالهی()2
(آقای خطی)
ساػت18:11

پَضاک()26

کارتزد هَاد در طزاحی لثاط ٍ
پارچِ ساسی
(خاًن قزتاًی)
ساػت18:11
طزاحی راياًِ ای لثاط
(خاًن رکٌی)

طزاحی لثاط خاًِ تاًَاى
(خاًن تقی سادُ)

تزًاهِ ريشی اٍقات فزاغت
(آقای تقَايی)
ساػت18:11

ساعت16:44

ساعت16:44

کارضتاسی حزفِ ای
طزاحی لثاط ٍ

ساعت16:44
طزاحی لثاط هجلسی تاًَاى
(خاًن صذفی)

اصَل سزپزستی در ًْادّای
فزٌّگی
(آقای تقَايی)

ًظزسٌجی
(آقای تقَايی)

13

کارداًی حزفِ ای
طزاحی لثاط()26

تزًاهِ ريشی اٍقات فزاغت
(آقای تقَايی)
ساػت18:11

ساعت16:44



7

8

9

11

11

12



تزًذ ساسی ٍ ًوايص سًذُ
لثاط

(خاًن ػلی آتادی)
ساػت18:11

هذيزيت هزاکش ٍ
ساسهاًْای ٌّزی
(آقای ػثاسی)
ساػت18:11

تاريخ لثاط،پارچِ ٍ ًساجی هذيزيت کسة ٍ کار ٍ تْزُ
ايزاى
ٍری
(خاًن رحیوی فز)
(خاًن صالحی)
ساػت18:11
ساعت16:44

*بِساعتضزٍعّزاهتحاىکِدرسیزدرسآهدُاستتَجًِوایيد

ًينسالدٍم/سال(1444-1441تزم)442
زًاهِياهتحاًاتهزکشآهَسشعلويکاربزديسائز(ضفيعِ)در 

ب
رديف

ًام رضتِ

14
کارداًی حزفِ ای طزاحی
لثاط

15

16

کارداًی حزفِ ای
کارداًيحزفِاياهَر
اداري 
تکٌَلَصی دٍخت لثاط 

رٍسّای
ّفتِ

تاريخ

تزم 1

تزم 1

تزم 1

ضٌثِ

1441/43/28

آًاتَهی
(خاًن ػلی آتادی)

آًاتَهی
(خاًن ػلی آتادی)

ستاى پیص داًطگاّی
(خاًن اضزفی)

ساػت18:11

ساػت18:11

ساعت16:44

يکطٌثِ

1441/43/29

دٍضٌثِ

1441/43/34

سِ ضٌثِ

1441/43/31

چْارضٌثِ

1441/44/41

پٌجطٌثِ

1441/44/42



جوؼِ

1441/44/43

تعطيل 

تعطيل

فلسفِپَضصاسالهي 

فلسفِپَضصاسالهي 

ضٌثِ

1441/44/44

(آقايخادمالذاکزیي) 

(آقايخادمالذاکزیي) 

ساػت18:11

ساػت18:11

پایٍِاصَلدٍخت 

پایٍِاصَلدٍخت 

يکطٌثِ

1441/44/45

(خاًنبْطتيفز) 

(خاًنبْطتيفز) 

ساػت 18:11

ساػت 18:11

دٍضٌثِ

1441/44/46

پارچِ ضٌاسی
(خاًن رحیوی فز)

پارچِ ضٌاسی
(خاًن رحیوی فز)

ساػت18:11

ساػت18:11

سِ ضٌثِ

1441/44/47

چْارضٌثِ

1441/44/48

پٌجطٌثِ

1441/44/49

اخالقاسالهي 
(خاًنحسٌي) 
ساػت 18:11

اخالقاسالهي 
(خاًنحسٌي) 
ساػت 18:11

پایٍِاصَلالگَساسي  پایٍِاصَلالگَساسي 
(خاًنپزٍاس) 
ساػت 18:11

(خاًنپزٍاس) 
ساػت 18:11

طزاحی لثاط رٍی اًذام
(خاًن ػلی آتادی)

طزاحی لثاط رٍی اًذام
(خاًن ػلی آتادی)

ساػت18:11

ساػت18:11










فارسی
(آقای کاهلی)



































ساعت16:44

آهار کارتزدی
(خاًن رجثی)
























ساعت16:44










اصَل حساتذاری
(خاًن ارجوٌذ)
ساعت16:44



تعطيل
رياضیات پايِ
(خاًن رجثی)













ساعت16:44

هثاًی ساسهاى ٍ
هذيزيت
(آقای تقَايی)











ساعت16:44

حقَق اداری
(آقای رحوذل)
ساعت16:44

ستاى خارجی ػوَهی
(خاًن اضزفی)

تعطيل

تعطيل

تعطيل

تعطيل

تعطيل

تعطيل

تعطيل

تعطيل

تعطيل

تعطيل

ستاى خارجی ػوَهی
(خاًن اضزفی)






ساػت18:11

ساػت18:11

هثاًی رًگ
(آقای صفا)

هثاًی رًگ
(آقای صفا)

اًذيطِ اسالهی ()1
(آقای قلی سادُ)

ساػت18:11

ساػت18:11

ساعت16:44
















