
 

 

١٥:٣٠١٦:٣٠یک شنبه١٣٩٥/٠٣/٢٣١٣تستی٦)با تكیه بر مباحث تربیتی(فلسفه اخلاق ١١٢١١٤١١

١٥:٣٠١٦:٣٠شنبه١٣٩٥/٠٣/٢٩١٨تستی١زبان خارجی٢١٢١٢٢٥٦

١٥:٣٠١٦:٣٠دو شنبه١٣٩٥/٠٣/١٠٣تستی٥آشنایی با دفاع مقدس٣١٢١٢٣٠٠

١٥:٣٠١٦:٣٠یک شنبه١٣٩٥/٠٣/٠٩٢تستی١فارسی٤١٢١٣٢١٠

١٥:٣٠١٦:٣٠سه شنبه١٣٩٥/٠٣/١٨٩تستی٥تربیت بدنی٥١٢١٥٤٢٧

١٥:٣٠١٦:٣٠چهار شنبه١٣٩٥/٠٣/١٩١٠تستی١٧ورزش ٦١٢١٥٤٢٨

١٥:٣٠١٦:٣٠سه شنبه١٣٩٥/٠٣/١٨٩تستی٥تربیت بدنی ویژه٧١٢١٥٤٢٩

١٥:٣٠١٦:٣٠چهار شنبه١٣٩٥/٠٣/١٩١٠تستی٧ورزش ویژه٨١٢١٥٤٣٠

١٥:٣٠١٦:٣٠شنبه١٣٩٥/٠٣/٠٨١تستی٦علوم انسانی)اخلاق كاربردی (آیین زندگی ٩١٢٢٠٤٣٣

١٥:٣٠١٦:٣٠سه شنبه١٣٩٥/٠٤/٠١٢١تستی٧)علوم انسانی (انقلاب اسلامی ایران ١٠١٢٢٠٤٣٤

١٥:٣٠١٦:٣٠دو شنبه١٣٩٥/٠٣/٢٤١٤تستی٧اندیشه سیاسی امام خمینی١١١٢٢٠٤٧٩

١٥:٣٠١٦:٣٠دو شنبه١٣٩٥/٠٣/١٠٣تستی٨قرآن كریم ٣٠حفظ جزء ١٢١٢٢٠٦٥٧

١٥:٣٠١٦:٣٠یک شنبه١٣٩٥/٠٣/٣٠١٩تستی٧آشنایی باقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران١٣١٢٢٣١٧٥

١٥:٣٠١٦:٣٠دو شنبه١٣٩٥/٠٣/١٧٨تستی٥فرهنگ وتمدن اسلام و ایران١٤١٢٢٩١٢٨

١٥:٣٠١٦:٣٠سه شنبه١٣٩٥/٠٣/١١٤تستی٣)علوم انسانی (١اندیشه اسلامی ١٥١٢٣٣٠٣٠

١٥:٣٠١٦:٣٠پنج شنبه١٣٩٥/٠٣/١٣٦تستی٤)علوم انسانی (٢اندیشه اسلامی ١٦١٢٣٣٠٣١

١٥:٣٠١٦:٣٠دو شنبه١٣٩٥/٠٣/١٠٣تستی٢)علوم انسانی (تفسیرموضوعی قرآن ١٧١٢٣٣٠٣٢

١٥:٣٠١٦:٣٠دو شنبه١٣٩٥/٠٣/٣١٢٠تستی٦)مبانی ومفاهیم (اخلاق اسلامی ١٨١٢٣٣٠٣٣

١٥:٣٠١٦:٣٠یک شنبه١٣٩٥/٠٣/١٦٧تستی٢تفسیرموضوعی نهج البلاغه١٩١٢٣٣٠٣٨

١٥:٣٠١٦:٣٠شنبه١٣٩٥/٠٣/٢٢١٢تستی٨دانش خانواده و جمعیت٢٠١٢٣٣٠٤٣

١٤:٠٠١٥:٠٠یک شنبه١٣٩٥/٠٣/٢٣١٣تستی١١هندسه نقوش در هنرهای سنتی ایران ٢١١٧١٢٠٢٥

تشریحی١١كارگاه طراحی پایه ٢٢١٧١٢٠٢٦

٠٨:٠٠١٠:٠٠چهار شنبه١٣٩٥/٠٣/١٩١٠تستی١١مبانی هنرهای تجسمی ٢٣١٧١٢٠٢٧

تشریحی٢٢كارگاه طراحی پایه ٢٤١٧١٢٠٢٨

٠٨:٠٠١٠:٠٠چهار شنبه١٣٩٥/٠٣/٢٦١٦تستی١٢هنر و تمدن اسلامی ٢٥١٧١٢٠٢٩

٠٨:٠٠١٠:٠٠پنج شنبه١٣٩٥/٠٣/٢٠١١تستی١٢آشنایی با هنر در تاریخ ٢٦١٧١٢٠٣٠

١٤:٠٠١٥:٠٠سه شنبه١٣٩٥/٠٣/١٨٩تستی٢٢هندسه نقوش در هنرهای سنتی ایران٢٧١٧١٢٠٣١

٠٨:٠٠١٠:٠٠پنج شنبه١٣٩٥/٠٣/٢٧١٧تستی٢٣هنر و تمدن اسلامی ٢٨١٧١٢٠٣٤

تشریحی١٣كارگاه عكاسی پایه ٢٩١٧١٢٠٣٥

١٠:٣٠١٢:٣٠چهار شنبه١٣٩٥/٠٣/١٢٥تستی٢٣آشنایی با هنر در تاریخ ٣٠١٧١٢٠٣٦

٠٨:٠٠١٠:٠٠یک شنبه١٣٩٥/٠٣/٠٩٢تستی١٣انسان طبیعت طراحی ٣١١٧١٢٠٣٧

تشریحی٢٤كارگاه عكاسی پایه ٣٢١٧١٢٠٣٨

١٤:٠٠١٥:٠٠یک شنبه١٣٩٥/٠٣/١٦٧تستی٤روش تحقیق٣٣١٧١٢٠٣٩

تشریحی١٣كارگاه طراحی سنتی ٣٤١٧١٢٠٤٣

تشریحی٢٤كارگاه طراحی سنتی ٣٥١٧١٢٠٤٤
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١٤:٠٠١٥:٠٠یک شنبه١٣٩٥/٠٣/٠٩٢تستی٤شیوه های هنرهای دوران اسلامی ایران٣٦١٧١٢٠٤٥

١٤:٠٠١٥:٠٠شنبه١٣٩٥/٠٣/٢٢١٢تستی٤بررسی هنرهای اسلامی در دوران معاصر٣٧١٧١٢٠٤٦

١٤:٠٠١٥:٠٠چهار شنبه١٣٩٥/٠٣/١٩١٠تستی٤تاریخچه كتابت٣٨١٧١٢٠٤٧

٠٨:٠٠١٠:٠٠سه شنبه١٣٩٥/٠٤/٠١٢١تستی٣آشنایی با فرهنگ وادبیات ایران٣٩١٧١٢٠٤٨

١٤:٠٠١٥:٠٠پنج شنبه١٣٩٥/٠٣/٢٧١٧تستی٤شناخت و ارزیابی كاربردی هنرهای اسلامی ایران ٤٠١٧١٢٠٦٩

١٤:٠٠١٥:٠٠پنج شنبه١٣٩٥/٠٣/٢٠١١تستی٥مبانی ومبادی اصول خطوط و خوشنویسی اسلامی ایر٤١١٧١٢٠٧٠

١٤:٠٠١٥:٠٠شنبه١٣٩٥/٠٣/٢٢١٢تستی٥تحقیق در هنرهای اسلامی ایران٤٢١٧١٢٠٧١

تشریحی٣٥كارگاه طراحی سنتی ٤٣١٧١٢٠٧٢

تشریحی١٥كارگاه تذهیب ٤٤١٧١٢٠٧٣

تشریحی١٥كارگاه نگارگری ٤٥١٧١٢٠٧٤

١٤:٠٠١٥:٠٠چهار شنبه١٣٩٥/٠٣/١٢٥تستی٥شناخت و ارزیابی كاربردی هنرهای اسلامی ایران ٤٦١٧١٢٠٧٥

١٤:٠٠١٥:٠٠پنج شنبه١٣٩٥/٠٣/٢٧١٧تستی٦شناخت و ارزیابی كاربردی هنرهای اسلامی ایران ٤٧١٧١٢٠٧٦

تشریحی٢٦كارگاه تدهیب ٤٨١٧١٢٠٧٧

تشریحی٢٦كارگاه نگارگری ٤٩١٧١٢٠٧٨

تشریحی١٦كارگاه گل و مرغ سازی ٥٠١٧١٢٠٧٩

١٤:٠٠١٥:٠٠دو شنبه١٣٩٥/٠٣/١٠٣تستی٦تاریخ نگارگری در ایران٥١١٧١٢٠٨٠

١٤:٠٠١٥:٠٠دو شنبه١٣٩٥/٠٣/٢٤١٤تستی٦هندسه مناظر و مرایا٥٢١٧١٢٠٨١

١٤:٠٠١٥:٠٠پنج شنبه١٣٩٥/٠٣/٢٠١١تستی٦مبانی و مبادی اصول خطوط و خوشنویسی اسلامی ای٥٣١٧١٢٠٨٢

تشریحی٣٧كارگاه نگارگری ٥٤١٧١٢٠٨٣

تشریحی٢٧كارگاه گل و مرغ سازی ٥٥١٧١٢٠٨٤

١٤:٠٠١٥:٠٠چهار شنبه١٣٩٥/٠٣/١٢٥تستی١٧كنترل كیفی و استانداردهای هنر اسلامی ایران ٥٦١٧١٢٠٨٥

١٤:٠٠١٥:٠٠یک شنبه١٣٩٥/٠٣/١٦٧تستی٧سیر تحول و تطور نقوش و نمادها در هنرهای سنتی ٥٧١٧١٢٠٨٦

١٤:٠٠١٥:٠٠سه شنبه١٣٩٥/٠٣/١٨٩تستی٧نمایش در ایران٥٨١٧١٢٠٨٧

٠٨:٠٠١٠:٠٠شنبه١٣٩٥/٠٣/٠٨١تستی٨روش های حفاظت و نگهداری از اشیاء موزه ای٥٩١٧١٢٠٨٨

١٠:٣٠١٢:٣٠پنج شنبه١٣٩٥/٠٣/٢٧١٧تستی٨مبانی زیبا شناسی هنر اسلامی٦٠١٧١٢٠٨٩

١٤:٠٠١٥:٠٠شنبه١٣٩٥/٠٣/٢٩١٨تستی٢٨كنترل كیفی و استانداردهای هنر اسلامی ایران ٦١١٧١٢١١٠

٠٨:٠٠١٠:٠٠سه شنبه١٣٩٥/٠٣/١١٤تستی٨بررسی و تجزیه و تحلیل مكاتب مختلف نگارگری٦٢١٧١٢١١١

تشریحی٨پایان نامه٦٣١٧١٢١١٢

تشریحی٨كارگاه بوم سازی سنتی٦٤١٧١٢١١٣

تشریحی٩كارگاه تخصصی نگارگری٦٥١٧١٢١١٤

٠٨:٠٠١٠:٠٠سه شنبه١٣٩٥/٠٤/٠١٢١تستی٩زبان تخصصی٦٦١٧١٢١١٥

١٤:٠٠١٥:٠٠دو شنبه١٣٩٥/٠٣/١٠٣تستی٩مبانی هنر و جلوه های آن در قرآن٦٧١٧١٢١١٦

٠٨:٠٠١٠:٠٠دو شنبه١٣٩٥/٠٣/٢٤١٤تستی٩حكمت هنر اسلامی٦٨١٧١٢١١٧

تشریحی٩كارورزی٦٩١٧١٢١١٨

١٠:٣٠١٢:٣٠سه شنبه١٣٩٥/٠٣/١١٤تستی٢٢مبانی هنرهای تجسمی ٧٠١٧١٢١٢٢
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١٥:٣٠١٦:٣٠یک شنبه١٣٩٥/٠٣/٢٣١٣تستی٦)با تكیه بر مباحث تربیتی(فلسفه اخلاق ١١٢١١٤١١

١٥:٣٠١٦:٣٠شنبه١٣٩٥/٠٣/٢٩١٨تستی١زبان خارجی٢١٢١٢٢٥٦

١٥:٣٠١٦:٣٠دو شنبه١٣٩٥/٠٣/١٠٣تستی٥آشنایی با دفاع مقدس٣١٢١٢٣٠٠

١٥:٣٠١٦:٣٠یک شنبه١٣٩٥/٠٣/٠٩٢تستی١فارسی٤١٢١٣٢١٠

١٥:٣٠١٦:٣٠سه شنبه١٣٩٥/٠٣/١٨٩تستی٥تربیت بدنی٥١٢١٥٤٢٧

١٥:٣٠١٦:٣٠چهار شنبه١٣٩٥/٠٣/١٩١٠تستی١٧ورزش ٦١٢١٥٤٢٨

١٥:٣٠١٦:٣٠سه شنبه١٣٩٥/٠٣/١٨٩تستی٥تربیت بدنی ویژه٧١٢١٥٤٢٩

١٥:٣٠١٦:٣٠چهار شنبه١٣٩٥/٠٣/١٩١٠تستی٧ورزش ویژه٨١٢١٥٤٣٠

١٤:٠٠١٥:٠٠دو شنبه١٣٩٥/٠٣/٣١٢٠تستی١روانشناسی عمومی٩١٢١٧١١٤

١٥:٣٠١٦:٣٠شنبه١٣٩٥/٠٣/٠٨١تستی٦علوم انسانی)اخلاق كاربردی (آیین زندگی ١٠١٢٢٠٤٣٣

١٥:٣٠١٦:٣٠سه شنبه١٣٩٥/٠٤/٠١٢١تستی٧)علوم انسانی (انقلاب اسلامی ایران ١١١٢٢٠٤٣٤

١٥:٣٠١٦:٣٠دو شنبه١٣٩٥/٠٣/٢٤١٤تستی٧اندیشه سیاسی امام خمینی١٢١٢٢٠٤٧٩

١٥:٣٠١٦:٣٠دو شنبه١٣٩٥/٠٣/١٠٣تستی٨قرآن كریم ٣٠حفظ جزء ١٣١٢٢٠٦٥٧

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٥/٠٣/٣١٢٠تستی٢مبانی جامعه شناسی١٤١٢٢٢٠٧٣

١٥:٣٠١٦:٣٠یک شنبه١٣٩٥/٠٣/٣٠١٩تستی٧آشنایی باقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران١٥١٢٢٣١٧٥

١٥:٣٠١٦:٣٠دو شنبه١٣٩٥/٠٣/١٧٨تستی٥فرهنگ وتمدن اسلام و ایران١٦١٢٢٩١٢٨

١٥:٣٠١٦:٣٠سه شنبه١٣٩٥/٠٣/١١٤تستی٣)علوم انسانی (١اندیشه اسلامی ١٧١٢٣٣٠٣٠

١٥:٣٠١٦:٣٠پنج شنبه١٣٩٥/٠٣/١٣٦تستی٤)علوم انسانی (٢اندیشه اسلامی ١٨١٢٣٣٠٣١

١٥:٣٠١٦:٣٠دو شنبه١٣٩٥/٠٣/١٠٣تستی٢)علوم انسانی (تفسیرموضوعی قرآن ١٩١٢٣٣٠٣٢

١٥:٣٠١٦:٣٠دو شنبه١٣٩٥/٠٣/٣١٢٠تستی٦)مبانی ومفاهیم (اخلاق اسلامی ٢٠١٢٣٣٠٣٣

١٥:٣٠١٦:٣٠یک شنبه١٣٩٥/٠٣/١٦٧تستی٢تفسیرموضوعی نهج البلاغه٢١١٢٣٣٠٣٨

١٥:٣٠١٦:٣٠شنبه١٣٩٥/٠٣/٢٢١٢تستی٨دانش خانواده و جمعیت٢٢١٢٣٣٠٤٣

١٠:٣٠١٢:٣٠سه شنبه١٣٩٥/٠٤/٠١٢١تستی١مقدمه ای بر كتابداری و اطلاع رسانی٢٣١٧١٢١٤٩

١٤:٠٠١٥:٠٠چهار شنبه١٣٩٥/٠٣/١٢٥تستی١مبانی علوم رایانه٢٤١٧١٢١٥١

١٤:٠٠١٥:٠٠سه شنبه١٣٩٥/٠٣/٢٥١٥تستی١فراهم آوری و توسعه مجموعه٢٥١٧١٢١٥٢

١٤:٠٠١٥:٠٠پنج شنبه١٣٩٥/٠٣/٢٠١١تستی٢)فارسی و لاتین(واژه پردازی ٢٦١٧١٢١٥٣

١٤:٠٠١٥:٠٠دو شنبه١٣٩٥/٠٣/١٧٨تستی٢مواد و خدمات كتابخانه برای كودكان و نوجوانان٢٧١٧١٢١٥٤

١٤:٠٠١٥:٠٠سه شنبه١٣٩٥/٠٣/١١٤تستی٢تاریخ تمدن٢٨١٧١٢١٥٥

١٤:٠٠١٥:٠٠شنبه١٣٩٥/٠٣/٢٩١٨تستی٢فهرست نویسی توصیفی و تحلی ( ١سازماندهی مواد ٢٩١٧١٢١٦١

١٤:٠٠١٥:٠٠شنبه١٣٩٥/٠٣/٢٢١٢تستی٣آیین نگارش علمی٣٠١٧١٢١٦٢

٠٨:٠٠١٠:٠٠چهار شنبه١٣٩٥/٠٣/١٢٥تستی١٣متون اختصاصی انگلیسی ٣١١٧١٢١٦٣

١٤:٠٠١٥:٠٠سه شنبه١٣٩٥/٠٣/٢٥١٥تستی٣مقدمه ای بر روابط عمومی٣٢١٧١٢١٦٤

١٤:٠٠١٥:٠٠شنبه١٣٩٥/٠٣/٢٩١٨تستی٣ساختمان و تجهیزات كتابخانه٣٣١٧١٢١٦٥

١٤:٠٠١٥:٠٠دو شنبه١٣٩٥/٠٣/١٧٨تستی٣)رده بندی دیویی (٢سازماندهی مواد ٣٤١٧١٢١٦٦

١٤:٠٠١٥:٠٠دو شنبه١٣٩٥/٠٣/٢٤١٤تستی٤آشنایی با مطبوعات و رسانه ها٣٥١٧١٢١٦٧
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تشریحی١٣كارآموزی ٣٦١٧١٢١٦٨

١٤:٠٠١٥:٠٠شنبه١٣٩٥/٠٣/٠٨١تستی٤آشنایی با اطلاعات و ارتباطات٣٧١٧١٢١٦٩

١٠:٣٠١٢:٣٠یک شنبه١٣٩٥/٠٣/٢٣١٣تستی٢٤متون اختصاصی انگلیسی ٣٨١٧١٢١٧٠

١٠:٣٠١٢:٣٠سه شنبه١٣٩٥/٠٣/١١٤تستی٤آشنایی با ویراستاری و نشر٣٩١٧١٢١٧٢

١٤:٠٠١٥:٠٠یک شنبه١٣٩٥/٠٣/١٦٧تستی٣مرجع شناسی تخصصی٤٠١٧١٢١٧٣

١٤:٠٠١٥:٠٠سه شنبه١٣٩٥/٠٣/٢٥١٥تستی٤آشنایی با فناوری های اطلاعات و ارتباطات٤١١٧١٢١٧٤

تشریحی٢٤كارآموزی ٤٢١٧١٢١٧٥

١٤:٠٠١٥:٠٠یک شنبه١٣٩٥/٠٣/٢٣١٣تستی٥آشنایی با نرم افزارهای كتابخانه ای٤٣١٧١٢١٧٦

١٤:٠٠١٥:٠٠شنبه١٣٩٥/٠٣/٢٢١٢تستی٥آشنایی با تاریخ ادبیات جهان٤٤١٧١٢١٧٧

١٤:٠٠١٥:٠٠یک شنبه١٣٩٥/٠٣/٣٠١٩تستی٥كتابخانه و توسعه پایدار٤٥١٧١٢١٧٨

١٤:٠٠١٥:٠٠دو شنبه١٣٩٥/٠٣/١٠٣تستی٥مواد و خدمات كتابخانه برای بزرگسالان نوسواد٤٦١٧١٢١٧٩

١٤:٠٠١٥:٠٠یک شنبه١٣٩٥/٠٣/٣٠١٩تستی٤جامعه شناسی اوقات فراغت و مطالعه٤٧١٧١٢١٨٠

١٤:٠٠١٥:٠٠یک شنبه١٣٩٥/٠٣/١٦٧تستی٥)رده بندی كنگره (٣سازماندهی مواد ٤٨١٧١٢١٨١

١٤:٠٠١٥:٠٠شنبه١٣٩٥/٠٣/٢٩١٨تستی٥اصول كار مرجع٤٩١٧١٢١٨٢

١٤:٠٠١٥:٠٠یک شنبه١٣٩٥/٠٣/٣٠١٩تستی٦آشنایی با پایگاههای اطلاعاتی٥٠١٧١٢١٨٣

٠٨:٠٠١٠:٠٠سه شنبه١٣٩٥/٠٣/٢٥١٥تستی٣٦متون اختصاصی انگلیسی ٥١١٧١٢١٨٤

١٠:٣٠١٢:٣٠چهار شنبه١٣٩٥/٠٣/١٢٥تستی٦آشنایی با نسخه های خطی و آثار كمیاب٥٢١٧١٢١٨٥

١٠:٣٠١٢:٣٠پنج شنبه١٣٩٥/٠٣/٢٧١٧تستی٦مقدمات آرشیو٥٣١٧١٢١٨٦

١٠:٣٠١٢:٣٠پنج شنبه١٣٩٥/٠٣/١٣٦تستی٦سازماندهی رایانه ای منابع٥٤١٧١٢١٨٧

تشریحی٣٦كارآموزی ٥٥١٧١٢١٨٨

١٤:٠٠١٥:٠٠شنبه١٣٩٥/٠٣/٠٨١تستی٦مدیریت نشریات ادواری٥٦١٧١٢١٨٩

١٠:٣٠١٢:٣٠چهار شنبه١٣٩٥/٠٣/١٩١٠تستی٦آمار برای كتابداران٥٧١٧١٢١٩٠

١٤:٠٠١٥:٠٠پنج شنبه١٣٩٥/٠٣/١٣٦تستی٧آشنایی با علم سنجی٥٨١٧١٢١٩١

١٤:٠٠١٥:٠٠پنج شنبه١٣٩٥/٠٣/٢٧١٧تستی٧كتابخانه های عمومی و توسعه فرهنگی٥٩١٧١٢١٩٢

١٤:٠٠١٥:٠٠چهار شنبه١٣٩٥/٠٣/٢٦١٦تستی٧كتابخانه های تخصصی و توسعه اهداف سازمانی٦٠١٧١٢١٩٣

١٤:٠٠١٥:٠٠دو شنبه١٣٩٥/٠٣/٣١٢٠تستی٧مبانی و روش های آموزش سواد اطلاعاتی٦١١٧١٢١٩٤

١٤:٠٠١٥:٠٠چهار شنبه١٣٩٥/٠٣/٢٦١٦تستی٨كتابخانه های دانشگاهی و توسعه علمی٦٢١٧١٢١٩٦

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٥/٠٣/٢٤١٤تستی٧تاریخ علوم٦٣١٧١٢١٩٧

١٤:٠٠١٥:٠٠چهار شنبه١٣٩٥/٠٣/١٩١٠تستی٨زبانشناسی كاربردی٦٤١٧١٢١٩٨

١٤:٠٠١٥:٠٠سه شنبه١٣٩٥/٠٣/١١٤تستی٧طراحی و مدیریت وب كتابخانه ها و مراكز اطلاع رس٦٥١٧١٢١٩٩

٠٨:٠٠١٠:٠٠دو شنبه١٣٩٥/٠٣/٣١٢٠تستی٨تحقیق مقدماتی در كتابداری و اطلاع رسانی٦٦١٧١٢٢٠٠

١٤:٠٠١٥:٠٠یک شنبه١٣٩٥/٠٣/٠٩٢تستی٨مدیریت كتابخانه ها و مراكز اطلاعاتی٦٧١٧١٢٢٠١

١٤:٠٠١٥:٠٠پنج شنبه١٣٩٥/٠٣/٢٠١١تستی٧نمایه سازی كتاب٦٨١٧١٢٢٠٢

١٤:٠٠١٥:٠٠یک شنبه١٣٩٥/٠٣/٠٩٢تستی٢كتابخانه های آموزشگاهی و توسعه یادگیری٦٩١٧١٢٢٠٤

١٤:٠٠١٥:٠٠یک شنبه١٣٩٥/٠٣/٢٣١٣تستی٢مرجع شناسی علوم اسلامی٧٠١٧١٢٢٠٥
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١٤:٠٠١٥:٠٠چهار شنبه١٣٩٥/٠٣/١٩١٠تستی٧آشنایی با مدیریت دانش٧١١٧١٢٢٠٦

١٤:٠٠١٥:٠٠یک شنبه١٣٩٥/٠٣/٠٩٢تستی١مرجع شناسی عمومی٧٢١٧١٢٢٠٨

١٤:٠٠١٥:٠٠یک شنبه١٣٩٥/٠٣/٠٩٢تستی٤آشنایی با تاریخ ادبیات ایران٧٣١٧١٢٢١٤

١٤:٠٠١٥:٠٠پنج شنبه١٣٩٥/٠٣/١٣٦تستی٨اخلاق حرفه ای٧٤١٧١٢٢١٥

٠٨:٠٠١٠:٠٠دو شنبه١٣٩٥/٠٣/١٠٣تشریحی٨خدمات برون كتابخانه ای٧٥١٧١٢٢١٦

www.PnuNews.com

http://www.pnunews.com
http://www.pnunews.com


 

 

١٥:٣٠١٦:٣٠یک شنبه١٣٩٥/٠٣/٢٣١٣تستی٦)با تكیه بر مباحث تربیتی(فلسفه اخلاق ١١٢١١٤١١

١٥:٣٠١٦:٣٠شنبه١٣٩٥/٠٣/٢٩١٨تستی١زبان خارجی٢١٢١٢٢٥٦

١٥:٣٠١٦:٣٠دو شنبه١٣٩٥/٠٣/١٠٣تستی٥آشنایی با دفاع مقدس٣١٢١٢٣٠٠

١٥:٣٠١٦:٣٠یک شنبه١٣٩٥/٠٣/٠٩٢تستی١فارسی٤١٢١٣٢١٠

١٥:٣٠١٦:٣٠سه شنبه١٣٩٥/٠٣/١٨٩تستی٥تربیت بدنی٥١٢١٥٤٢٧

١٥:٣٠١٦:٣٠چهار شنبه١٣٩٥/٠٣/١٩١٠تستی١٧ورزش ٦١٢١٥٤٢٨

١٥:٣٠١٦:٣٠سه شنبه١٣٩٥/٠٣/١٨٩تستی٥تربیت بدنی ویژه٧١٢١٥٤٢٩

١٥:٣٠١٦:٣٠چهار شنبه١٣٩٥/٠٣/١٩١٠تستی٧ورزش ویژه٨١٢١٥٤٣٠

١٥:٣٠١٦:٣٠شنبه١٣٩٥/٠٣/٠٨١تستی٦علوم انسانی)اخلاق كاربردی (آیین زندگی ٩١٢٢٠٤٣٣

١٥:٣٠١٦:٣٠سه شنبه١٣٩٥/٠٤/٠١٢١تستی٧)علوم انسانی (انقلاب اسلامی ایران ١٠١٢٢٠٤٣٤

١٥:٣٠١٦:٣٠دو شنبه١٣٩٥/٠٣/٢٤١٤تستی٧اندیشه سیاسی امام خمینی١١١٢٢٠٤٧٩

١٥:٣٠١٦:٣٠دو شنبه١٣٩٥/٠٣/١٠٣تستی٨قرآن كریم ٣٠حفظ جزء ١٢١٢٢٠٦٥٧

١٥:٣٠١٦:٣٠یک شنبه١٣٩٥/٠٣/٣٠١٩تستی٧آشنایی باقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران١٣١٢٢٣١٧٥

١٤:٠٠١٥:٠٠یک شنبه١٣٩٥/٠٣/٢٣١٣تستی١١هندسه نقوش درصنایع دستی ایران ١٤١٢٢٦٠٠٦

١٤:٠٠١٥:٠٠سه شنبه١٣٩٥/٠٣/١٨٩تستی٢٢هندسه نقوش درصنایع دستی ایران ١٥١٢٢٦٠١٢

١٥:٣٠١٦:٣٠دو شنبه١٣٩٥/٠٣/١٧٨تستی٥فرهنگ وتمدن اسلام و ایران١٦١٢٢٩١٢٨

١٥:٣٠١٦:٣٠سه شنبه١٣٩٥/٠٣/١١٤تستی٣)علوم انسانی (١اندیشه اسلامی ١٧١٢٣٣٠٣٠

١٥:٣٠١٦:٣٠پنج شنبه١٣٩٥/٠٣/١٣٦تستی٤)علوم انسانی (٢اندیشه اسلامی ١٨١٢٣٣٠٣١

١٥:٣٠١٦:٣٠دو شنبه١٣٩٥/٠٣/١٠٣تستی٢)علوم انسانی (تفسیرموضوعی قرآن ١٩١٢٣٣٠٣٢

١٥:٣٠١٦:٣٠دو شنبه١٣٩٥/٠٣/٣١٢٠تستی٦)مبانی ومفاهیم (اخلاق اسلامی ٢٠١٢٣٣٠٣٣

١٥:٣٠١٦:٣٠یک شنبه١٣٩٥/٠٣/١٦٧تستی٢تفسیرموضوعی نهج البلاغه٢١١٢٣٣٠٣٨

١٥:٣٠١٦:٣٠شنبه١٣٩٥/٠٣/٢٢١٢تستی٨دانش خانواده و جمعیت٢٢١٢٣٣٠٤٣

١٠:٣٠١٢:٣٠چهار شنبه١٣٩٥/٠٣/١٢٥تستی١آشنایی با هنرهای سنتی ایران٢٣١٧١٢٠٢٤

تشریحی١١كارگاه طراحی پایه ٢٤١٧١٢٠٢٦

٠٨:٠٠١٠:٠٠چهار شنبه١٣٩٥/٠٣/١٩١٠تستی١١مبانی هنرهای تجسمی ٢٥١٧١٢٠٢٧

تشریحی٢٢كارگاه طراحی پایه ٢٦١٧١٢٠٢٨

٠٨:٠٠١٠:٠٠چهار شنبه١٣٩٥/٠٣/٢٦١٦تستی١٢هنر و تمدن اسلامی ٢٧١٧١٢٠٢٩

٠٨:٠٠١٠:٠٠پنج شنبه١٣٩٥/٠٣/٢٠١١تستی١٢آشنایی با هنر در تاریخ ٢٨١٧١٢٠٣٠

تشریحی٣كارگاه طراحی بافت مقدماتی٢٩١٧١٢٠٣٣

٠٨:٠٠١٠:٠٠پنج شنبه١٣٩٥/٠٣/٢٧١٧تستی٢٣هنر و تمدن اسلامی ٣٠١٧١٢٠٣٤

تشریحی١٣كارگاه عكاسی پایه ٣١١٧١٢٠٣٥

١٠:٣٠١٢:٣٠چهار شنبه١٣٩٥/٠٣/١٢٥تستی٢٣آشنایی با هنر در تاریخ ٣٢١٧١٢٠٣٦

٠٨:٠٠١٠:٠٠یک شنبه١٣٩٥/٠٣/٠٩٢تستی١٣انسان طبیعت طراحی ٣٣١٧١٢٠٣٧

تشریحی٢٤كارگاه عكاسی پایه ٣٤١٧١٢٠٣٨

١٤:٠٠١٥:٠٠یک شنبه١٣٩٥/٠٣/١٦٧تستی٤روش تحقیق٣٥١٧١٢٠٣٩
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تشریحی٤كارگاه طراحی لباس مقدماتی٣٦١٧١٢٠٤٠

تشریحی٤كارگاه طراحی چاپ مقدماتی٣٧١٧١٢٠٤١

تشریحی١٤كارگاه رنگرزی ٣٨١٧١٢٠٤٢

٠٨:٠٠١٠:٠٠سه شنبه١٣٩٥/٠٤/٠١٢١تشریحی١٥پارچه شناسی ٣٩١٧١٢٠٤٩

١٤:٠٠١٥:٠٠چهار شنبه١٣٩٥/٠٣/٢٦١٦تستی١٥آشنایی با پارچه و لباسهای سنتی ایران ٤٠١٧١٢٠٥٠

تشریحی١٥كارگاه طراحی چاپ ٤١١٧١٢٠٥١

١٤:٠٠١٥:٠٠دو شنبه١٣٩٥/٠٣/٢٤١٤تستی١٥خوشنویسی و طراحی حروف ٤٢١٧١٢٠٥٢

٠٨:٠٠١٠:٠٠شنبه١٣٩٥/٠٣/٠٨١تستی٥تحول صنایع دستی در دنیا٤٣١٧١٢٠٥٣

تشریحی٢٦كارگاه رنگرزی ٤٤١٧١٢٠٥٥

١٤:٠٠١٥:٠٠سه شنبه١٣٩٥/٠٣/١١٤تستی١٦تاریخ پارچه و نساجی ٤٥١٧١٢٠٥٦

١٤:٠٠١٥:٠٠پنج شنبه١٣٩٥/٠٣/٢٠١١تستی٢٦آشنایی با پارچه و لباسهای سنتی ایران ٤٦١٧١٢٠٥٧

تشریحی٣٧كارگاه طراحی چاپ ٤٧١٧١٢٠٥٩

٠٨:٠٠١٠:٠٠چهار شنبه١٣٩٥/٠٣/٢٦١٦تشریحی٧آشنایی با رشته های هنری معاصر٤٨١٧١٢٠٦٠

١٤:٠٠١٥:٠٠شنبه١٣٩٥/٠٣/٠٨١تستی٢٧پارچه شناسی ٤٩١٧١٢٠٦١

تشریحی٤٨كارگاه طراحی چاپ ٥٠١٧١٢٠٦٢

١٠:٣٠١٢:٣٠یک شنبه١٣٩٥/٠٣/١٦٧تستی٢٨تاریخ پارچه و نساجی ٥١١٧١٢٠٦٣

تشریحی٨رساله نهایی٥٢١٧١٢٠٦٤

تشریحی٥٩كارگاه طراحی چاپ ٥٣١٧١٢٠٦٥

٠٨:٠٠١٠:٠٠دو شنبه١٣٩٥/٠٣/٢٤١٤تستی٩حكمت و هنر اسلامی٥٤١٧١٢٠٦٦

٠٨:٠٠١٠:٠٠چهار شنبه١٣٩٥/٠٣/١٢٥تستی٩تجزیه و تحلیل آثار تجسمی٥٥١٧١٢٠٦٧

١٤:٠٠١٥:٠٠پنج شنبه١٣٩٥/٠٣/٢٧١٧تستی٩هنر در دنیای كودكان٥٦١٧١٢٠٦٨

تشریحی٢٦كارگاه طراحی چاپ ٥٧١٧١٢١٢٣

١٠:٣٠١٢:٣٠سه شنبه١٣٩٥/٠٣/١١٤تستی٢٢مبانی هنرهای تجسمی٥٨١٧١٢١٢٤

تشریحی٢٦خوشنویسی و طراحی حروف ٥٩١٧١٢٢١٧
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