
   

 

 

 َای مُارتی فزَىگیادارٌ آمًسششٌ ـــــپاییَای ديرٌجديل 

 

  

 عٌَاى دٍرُ استاد ساعت رٍز ّسیٌِ

)صثح(  همدهاتیWORD رقیِ باقریِ 10-8 شٌثِ 25

 )عصس(همدهاتی  WORD زیٌب حواهی 16-14 شٌث3ِ 25

 )صثح()هثاًی، ٍیٌدٍش ٍ ایٌتسًت(  ICDL رقیِ باقریِ 10-8 شٌث4ِ 25

 )عصس()هثاًی، ٍیٌدٍش ٍ ایٌتسًت(  ICDL زیٌب حواهی 18-16 شٌث3ِ 25

 تایپ حائریهبارکِ 16-14 شٌث2ِشٌثِ ٍ  25

 افصاز ادیت عکس()ًسم Photoshop هبارکِ حائری 17-14 یکشٌثِ 40

 طساحی صفحِ( افصازًسم) InDesign هبارکِ حائری 18-16 شٌث2ِشٌثِ ٍ  50

 ازتثاط هَثس علی هخذٍم 12-10 شٌثِپٌج 25

 هدیسیت ذّي علی هخذٍم 12-10 پٌجشٌثِ 25

 شٌاسی ٍ اصالح هصاج( )تا زٍیکسد هصاجطة هحوذعلی باقری 15-13 شٌثِ 30

کازگاُ هثاًی شعس  حسي بیاتاًی 16-14 شٌث2ِ 25

 کازگاُ یادداشت ًَیسی حاهذ حجتی 18-16 شٌث2ِ 25

 خَاًیکازگاُ هتَى کْي عاشَریابَالقاسن  16-14 شٌثِ 25

 ًَیسٌدگی خالق همدهاتی زّرا هقذادی 14-12 شٌثِ 25

 خالق تکویلی )زٍیکسدداستاى( ًَیسٌدگی ًژادزّرا آقازادُ 16-14 شٌث4ِ 25

 کازگاُ طٌص هکتَب زادُفاطوِ تقی 14-12 شٌث2ِ 25

 کازگاُ ٍیسایش فٌی)سیستن( زادُزّرُ ًجف 16-14 شٌث4ِ 25

 خَشٌَیسی تحسیسی ٍ ًستعلیك )الف( بختیاریهعصَهِ  17-14 یکشٌثِ 25

 خَشٌَیسی  تحسیسی ٍ ًستعلیك )ب( ادیب 16-13 شٌثِ 25

 تصَیسگسی هیرتَاًا 18-14 شٌث3ِ 35

 ترّیة همدهاتی-ًگازگسی لیلی عظیوی 17-14 شٌث3ِ 30

 ترّیة تکویلی-ًگازگسی لیلی عظیوی 17-14 شٌث2ِ 35

 ٍهسغگل -ًگازگسی زّرا ارشادی 16-14 یکشٌثِ 25

 طساحی ٍ ًماشی همدهاتی زّرُ قذهعلی 15-12 یکشٌثِ 30

 طساحی ٍ ًماشی تکویلی زّرُ قذهعلی 15-18 یکشٌثِ 40

 طساحی ٍ ًماشی خالق هحبَبِ خاکذاهي 18-14 شٌث2ِ 35

 6037991199512009شمارٌ کارت :

 09303419046شمارٌ ما در فضای مجاسی: 



   

 

 

 َای مُارتی فزَىگیادارٌ آمًسششٌ ـــــپاییَای ديرٌجديل 

 

 عٌَاى دٍرُ استاد ساعت رٍز ّسیٌِ

چسم دٍشی همدهاتی  هًَا حسیٌی 18-15 شٌثِ 30

 چسم دٍشی تکویلی هًَا حسیٌی 18-15 شٌث4ِ 35

 تافتٌی کَدن اکرم عظیوی 17-14 شٌث3ِ 30

 لالب تافی)تافت تصزگسال( سیذ کریوی 17-14 شٌث4ِ 30

 )صثح(تا زٍیکسد اسالهیآزاستگی  اعظن عبذی 10-8 یکشٌثِ 25

 )عصس(آزاستگی تا زٍیکسد اسالهی اعظن عبذی 16-14 یکشٌثِ 25

 عکاسی همدهاتی ًسریي شیخ حسي 15-12 شٌث4ِ 30

 عکاسی تکویلی ًسریي شیخ حسي 18-15 شٌثِ 4 35

 )صثح(خیاطی تا الگَ همدهاتی لیال اعجازی 12-9 شٌث4ِ 30

 )عصس/ الف( خیاطی تا الگَ همدهاتی الذیيایواًِ شرف 17-14 شٌث3ِ 30

 )عصس/ب(خیاطی تا الگَ همدهاتی  هْری فراّاًی 17-14 شٌثِ 30

 )صثح(خیاطی تدٍى الگَ همدهاتی زّرا ًَرٍزی 11-8 شٌثِ 30

 )عصس/الف(خیاطی تدٍى الگَ همدهاتی زّرا طباطبایی 17-14 یکشٌثِ 30

 )عصس/ب(همدهاتیخیاطی تدٍى الگَ  زّرا ًَرٍزی 17-14 شٌث4ِ 30

 )صثح(خیاطی تا الگَ تکویلی ایواًِ شرف الذیي 12-9 یکشٌثِ 35

 )عصس(خیاطی تا الگَ تکویلی هْری فراّاًی 17-14 شٌث2ِ 35

 )صثح(خیاطی تدٍى الگَ تکویلی زّرا ًَرٍزی 11-8 شٌث2ِ 35

 )عصس(خیاطی تدٍى الگَ تکویلی زّرا طباطبایی 17-14 شٌث3ِ 35

 خیاطی کَدن همدهاتی فاطوِ یاٍری 17-14 شٌثِ 30

 خیاطی کَدن تکویلی فاطوِ یاٍری 17-14 شٌث4ِ 35

مُزماٌ 12وام: ايل تا سمان ثبت  

مُـــــزماٌ 14سمان شــزيع ديرٌ:   

!شًدزاف پذیزفتٍ ومیـــوام، اوصپس اس تکمیل ثبت  

.سیزسمیه ساله بُاءالدیىی2وام: ساختمان اداریمکان ثبت  


