
 

 

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 ٢١١٨١٠٠٠١

تشریحی١١كارگاه طراحی پایه ٢٢١٨١٠٠٠٢

٠٨:٠٠١٠:٠٠چهار شنبه١٣٩٥/٠٣/١٩١٠تستی١١مبانی هنرهای تجسمی ٢٣١٨١٠٠٠٣

تشریحی٢٢كارگاه طراحی پایه ٢٤١٨١٠٠٠٤

٠٨:٠٠١٠:٠٠چهار شنبه١٣٩٥/٠٣/٢٦١٦تستی١٢هنر در تمدن اسلامی ٢٥١٨١٠٠٠٥

٠٨:٠٠١٠:٠٠پنج شنبه١٣٩٥/٠٣/٢٠١١تستی١٢آشنایی با هنر در تاریخ ٢٦١٨١٠٠٠٦

١٤:٠٠١٥:٠٠سه شنبه١٣٩٥/٠٣/١٨٩تستی٢٢هندسه نقوش در هنرهای سنتی ایران ٢٧١٨١٠٠٠٧

١٠:٣٠١٢:٣٠سه شنبه١٣٩٥/٠٣/١١٤تستی٢٢مبانی هنرهای تجسمی ٢٨١٨١٠٠٠٨

تشریحی١٣كارگاه طراحی سنتی ٢٩١٨١٠٠٠٩

٠٨:٠٠١٠:٠٠پنج شنبه١٣٩٥/٠٣/٢٧١٧تستی٢٣هنر در تمدن اسلامی ٣٠١٨١٠٠١٠

تشریحی١٣كارگاه عكاسی پایه ٣١١٨١٠٠١١

١٠:٣٠١٢:٣٠چهار شنبه١٣٩٥/٠٣/١٢٥تستی٢٣آشنایی با هنر در تاریخ ٣٢١٨١٠٠١٢

٠٨:٠٠١٠:٠٠یک شنبه١٣٩٥/٠٣/٠٩٢تستی٣انسان طبیعت طراحی٣٣١٨١٠٠١٣

٠٨:٠٠١٠:٠٠سه شنبه١٣٩٥/٠٤/٠١٢١تستی٣آشنایی با فرهنگ و ادبیات ایران٣٤١٨١٠٠١٤

تشریحی٢٤كارگاه عكاسی پایه ٣٥١٨١٠٠١٥
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شناخت و ارزیابی كاربردی هنرهای اسلامی ٣٦١٨١٠٠١٦
١ایران 

١٤:٠٠١٥:٠٠پنج شنبه١٣٩٥/٠٣/٢٧١٧تستی٤

١٤:٠٠١٥:٠٠یک شنبه١٣٩٥/٠٣/١٦٧تستی٤روش تحقیق٣٧١٨١٠٠١٧

تشریحی٢٤كارگاه طراحی سنتی ٣٨١٨١٠٠١٨

١٤:٠٠١٥:٠٠یک شنبه١٣٩٥/٠٣/٠٩٢تستی٤شیوه هنرهای دوران اسلامی ایران٣٩١٨١٠٠١٩

١٤:٠٠١٥:٠٠شنبه١٣٩٥/٠٣/٢٢١٢تستی٤بررسی هنرهای اسلامی در دوران معاصر٤٠١٨١٠٠٢٠

١٤:٠٠١٥:٠٠چهار شنبه١٣٩٥/٠٣/١٩١٠تستی٤تاریخچه كتابت٤١١٨١٠٠٢١

١٤:٠٠١٥:٠٠شنبه١٣٩٥/٠٣/٢٢١٢تستی٥تحقیق در هنرهای اسلامی ایران٤٢١٨١٠٠٢٢

تشریحی٣٥كارگاه طراحی سنتی ٤٣١٨١٠٠٢٣

١٤:٠٠١٥:٠٠چهار شنبه١٣٩٥/٠٣/١٢٥تستی٥شناخت و ارزیابی كاربردی هنرهای اسلامی ایران ٤٤١٨١٠٠٢٤

١٤:٠٠١٥:٠٠شنبه١٣٩٥/٠٣/٠٨١تستی٥تاریخ سفال در ایران٤٥١٨١٠٠٢٥

٠٨:٠٠١٠:٠٠سه شنبه١٣٩٥/٠٣/٢٥١٥تستی٥تجهیزات و مواد اولیه سفال-وسایل-آشنایی با ابزار٤٦١٨١٠٠٢٦

تشریحی١٥كارگاه سفال ٤٧١٨١٠٠٢٧

١٤:٠٠١٥:٠٠پنج شنبه١٣٩٥/٠٣/٢٧١٧تستی٦شناخت و ارزیابی كاربردی هنرهای اسلامی ایران ٤٨١٨١٠٠٢٨

١٤:٠٠١٥:٠٠پنج شنبه١٣٩٥/٠٣/٢٠١١تستی٦مبانی ومبادی اصول خطوط وخوشنویسی اسلامی ایرا٤٩١٨١٠٠٢٩

١٤:٠٠١٥:٠٠دو شنبه١٣٩٥/٠٣/٢٤١٤تستی٦هندسه مناظر و مرایا٥٠١٨١٠٠٣٠

تشریحی٢٦كارگاه سفال ٥١١٨١٠٠٣١

٠٨:٠٠١٠:٠٠دو شنبه١٣٩٥/٠٣/١٧٨تشریحی٦ت�وری لعاب و رنگ٥٢١٨١٠٠٣٢

تشریحی٦كارگاه لعاب و رنگ٥٣١٨١٠٠٣٣

٠٨:٠٠١٠:٠٠سه شنبه١٣٩٥/٠٣/١١٤تستی٦بررسی و تجزیه و تحلیل مكاتب مختلف نگارگری٥٤١٨١٠٠٣٤

١٤:٠٠١٥:٠٠سه شنبه١٣٩٥/٠٣/١٨٩تستی٧نمایش در ایران٥٥١٨١٠٠٣٥

١٤:٠٠١٥:٠٠پنج شنبه١٣٩٥/٠٣/٢٠١١تستی٧مبانی و مبادی اصول خطوط وخوشنویسی اسلامی ایر٥٦١٨١٠٠٣٦

١٤:٠٠١٥:٠٠چهار شنبه١٣٩٥/٠٣/١٢٥تستی١٧كنترل كیفی و استانداردهای هنر اسلامی ایران ٥٧١٨١٠٠٣٧

١٤:٠٠١٥:٠٠یک شنبه١٣٩٥/٠٣/١٦٧تستی٧سیر تحول و تطور نقوش و نمادهادر هنرهای سنتی ا٥٨١٨١٠٠٣٨

تشریحی٧كارگاه نقاشی روی سفال٥٩١٨١٠٠٣٩

تشریحی٧كارگاه كاشی٦٠١٨١٠٠٤٠

١٠:٣٠١٢:٣٠پنج شنبه١٣٩٥/٠٣/٢٧١٧تستی٨مبانی زیبایی شناسی هنر اسلامی٦١١٨١٠٠٤١

١٤:٠٠١٥:٠٠شنبه١٣٩٥/٠٣/٢٩١٨تستی٢٨كنترل كیفی و استانداردهای هنر اسلامی ایران ٦٢١٨١٠٠٤٢

تشریحی٨كارگاه طراحی و ساخت كوره سفال٦٣١٨١٠٠٤٣

٠٨:٠٠١٠:٠٠شنبه١٣٩٥/٠٣/٠٨١تستی٨روشهای حفاظت و نگهداری از اشیاء موزه ای٦٤١٨١٠٠٤٤

تشریحی٨پایان نامه٦٥١٨١٠٠٤٥

١٤:٠٠١٥:٠٠دو شنبه١٣٩٥/٠٣/١٠٣تستی٩مبانی هنر و جلوه های آن در قرآن٦٦١٨١٠٠٤٦

٠٨:٠٠١٠:٠٠دو شنبه١٣٩٥/٠٣/٢٤١٤تستی٩حكمت هنر اسلامی٦٧١٨١٠٠٤٧

تشریحی٩كارگاه تخصصی سفال٦٨١٨١٠٠٤٨

٠٨:٠٠١٠:٠٠سه شنبه١٣٩٥/٠٤/٠١٢١تستی٩زبان تخصصی٦٩١٨١٠٠٤٩

تشریحی٩كارورزی٧٠١٨١٠٠٥٠
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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

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 ٢١١٨١٠٠٠١

تشریحی١١كارگاه طراحی پایه ٢٢١٨١٠٠٠٢

٠٨:٠٠١٠:٠٠چهار شنبه١٣٩٥/٠٣/١٩١٠تستی١١مبانی هنرهای تجسمی ٢٣١٨١٠٠٠٣

تشریحی٢٢كارگاه طراحی پایه ٢٤١٨١٠٠٠٤

٠٨:٠٠١٠:٠٠چهار شنبه١٣٩٥/٠٣/٢٦١٦تستی١٢هنر در تمدن اسلامی ٢٥١٨١٠٠٠٥

٠٨:٠٠١٠:٠٠پنج شنبه١٣٩٥/٠٣/٢٠١١تستی١٢آشنایی با هنر در تاریخ ٢٦١٨١٠٠٠٦

١٤:٠٠١٥:٠٠سه شنبه١٣٩٥/٠٣/١٨٩تستی٢٢هندسه نقوش در هنرهای سنتی ایران ٢٧١٨١٠٠٠٧

١٠:٣٠١٢:٣٠سه شنبه١٣٩٥/٠٣/١١٤تستی٢٢مبانی هنرهای تجسمی ٢٨١٨١٠٠٠٨

تشریحی١٣كارگاه طراحی سنتی ٢٩١٨١٠٠٠٩

٠٨:٠٠١٠:٠٠پنج شنبه١٣٩٥/٠٣/٢٧١٧تستی٢٣هنر در تمدن اسلامی ٣٠١٨١٠٠١٠

تشریحی١٣كارگاه عكاسی پایه ٣١١٨١٠٠١١

١٠:٣٠١٢:٣٠چهار شنبه١٣٩٥/٠٣/١٢٥تستی٢٣آشنایی با هنر در تاریخ ٣٢١٨١٠٠١٢

٠٨:٠٠١٠:٠٠یک شنبه١٣٩٥/٠٣/٠٩٢تستی٣انسان طبیعت طراحی٣٣١٨١٠٠١٣

٠٨:٠٠١٠:٠٠سه شنبه١٣٩٥/٠٤/٠١٢١تستی٣آشنایی با فرهنگ و ادبیات ایران٣٤١٨١٠٠١٤

تشریحی٢٤كارگاه عكاسی پایه ٣٥١٨١٠٠١٥
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شناخت و ارزیابی كاربردی هنرهای اسلامی ٣٦١٨١٠٠١٦
١ایران 

١٤:٠٠١٥:٠٠پنج شنبه١٣٩٥/٠٣/٢٧١٧تستی٤

١٤:٠٠١٥:٠٠یک شنبه١٣٩٥/٠٣/١٦٧تستی٤روش تحقیق٣٧١٨١٠٠١٧

تشریحی٢٤كارگاه طراحی سنتی ٣٨١٨١٠٠١٨

١٤:٠٠١٥:٠٠یک شنبه١٣٩٥/٠٣/٠٩٢تستی٤شیوه هنرهای دوران اسلامی ایران٣٩١٨١٠٠١٩

١٤:٠٠١٥:٠٠شنبه١٣٩٥/٠٣/٢٢١٢تستی٤بررسی هنرهای اسلامی در دوران معاصر٤٠١٨١٠٠٢٠

١٤:٠٠١٥:٠٠چهار شنبه١٣٩٥/٠٣/١٩١٠تستی٤تاریخچه كتابت٤١١٨١٠٠٢١

١٤:٠٠١٥:٠٠شنبه١٣٩٥/٠٣/٢٢١٢تستی٥تحقیق در هنرهای اسلامی ایران٤٢١٨١٠٠٢٢

تشریحی٣٥كارگاه طراحی سنتی ٤٣١٨١٠٠٢٣

١٤:٠٠١٥:٠٠چهار شنبه١٣٩٥/٠٣/١٢٥تستی٥شناخت و ارزیابی كاربردی هنرهای اسلامی ایران ٤٤١٨١٠٠٢٤

١٤:٠٠١٥:٠٠پنج شنبه١٣٩٥/٠٣/٢٧١٧تستی٦شناخت و ارزیابی كاربردی هنرهای اسلامی ایران ٤٥١٨١٠٠٢٨

١٤:٠٠١٥:٠٠پنج شنبه١٣٩٥/٠٣/٢٠١١تستی٦مبانی ومبادی اصول خطوط وخوشنویسی اسلامی ایرا٤٦١٨١٠٠٢٩

١٤:٠٠١٥:٠٠دو شنبه١٣٩٥/٠٣/٢٤١٤تستی٦هندسه مناظر و مرایا٤٧١٨١٠٠٣٠

٠٨:٠٠١٠:٠٠سه شنبه١٣٩٥/٠٣/١١٤تستی٦بررسی و تجزیه و تحلیل مكاتب مختلف نگارگری٤٨١٨١٠٠٣٤

١٤:٠٠١٥:٠٠سه شنبه١٣٩٥/٠٣/١٨٩تستی٧نمایش در ایران٤٩١٨١٠٠٣٥

١٤:٠٠١٥:٠٠پنج شنبه١٣٩٥/٠٣/٢٠١١تستی٧مبانی و مبادی اصول خطوط وخوشنویسی اسلامی ایر٥٠١٨١٠٠٣٦

١٤:٠٠١٥:٠٠چهار شنبه١٣٩٥/٠٣/١٢٥تستی١٧كنترل كیفی و استانداردهای هنر اسلامی ایران ٥١١٨١٠٠٣٧

١٤:٠٠١٥:٠٠یک شنبه١٣٩٥/٠٣/١٦٧تستی٧سیر تحول و تطور نقوش و نمادهادر هنرهای سنتی ا٥٢١٨١٠٠٣٨

١٠:٣٠١٢:٣٠پنج شنبه١٣٩٥/٠٣/٢٧١٧تستی٨مبانی زیبایی شناسی هنر اسلامی٥٣١٨١٠٠٤١

١٤:٠٠١٥:٠٠شنبه١٣٩٥/٠٣/٢٩١٨تستی٢٨كنترل كیفی و استانداردهای هنر اسلامی ایران ٥٤١٨١٠٠٤٢

٠٨:٠٠١٠:٠٠شنبه١٣٩٥/٠٣/٠٨١تستی٨روشهای حفاظت و نگهداری از اشیاء موزه ای٥٥١٨١٠٠٤٤

تشریحی٨پایان نامه٥٦١٨١٠٠٤٥

١٤:٠٠١٥:٠٠دو شنبه١٣٩٥/٠٣/١٠٣تستی٩مبانی هنر و جلوه های آن در قرآن٥٧١٨١٠٠٤٦

٠٨:٠٠١٠:٠٠دو شنبه١٣٩٥/٠٣/٢٤١٤تستی٩حكمت هنر اسلامی٥٨١٨١٠٠٤٧

٠٨:٠٠١٠:٠٠سه شنبه١٣٩٥/٠٤/٠١٢١تستی٩زبان تخصصی٥٩١٨١٠٠٤٩

تشریحی٩كارورزی٦٠١٨١٠٠٥٠

١٠:٣٠١٢:٣٠یک شنبه١٣٩٥/٠٣/٢٣١٣تستی٥تاریخچه هنر و صنایع فلزی در ایران و جهان٦١١٨١٠٠٥١

٠٨:٠٠١٠:٠٠یک شنبه١٣٩٥/٠٣/٣٠١٩تستی٥تجهیزات و مواد اولیه هنر -وسایل-آشنایی با ابزار٦٢١٨١٠٠٥٢

تشریحی٥)دواتگری و قلمزنی (١كارگاه قلمزنی ٦٣١٨١٠٠٥٣

تشریحی٢٦كارگاه قلمزنی ٦٤١٨١٠٠٥٤

تشریحی٦كارگاه ملیله٦٥١٨١٠٠٥٥

تشریحی٣٧كارگاه قلمزنی ٦٦١٨١٠٠٥٦

تشریحی٧كارگاه مینا كاری٦٧١٨١٠٠٥٧

تشریحی٨كارگاه ساخت زیور آلات سنتی٦٨١٨١٠٠٥٨

تشریحی٩كارگاه تخصصی فلز٦٩١٨١٠٠٥٩

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

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 ٢١١٨١٠٠٠١

تشریحی١١كارگاه طراحی پایه ٢٢١٨١٠٠٠٢

٠٨:٠٠١٠:٠٠چهار شنبه١٣٩٥/٠٣/١٩١٠تستی١١مبانی هنرهای تجسمی ٢٣١٨١٠٠٠٣

تشریحی٢٢كارگاه طراحی پایه ٢٤١٨١٠٠٠٤

٠٨:٠٠١٠:٠٠چهار شنبه١٣٩٥/٠٣/٢٦١٦تستی١٢هنر در تمدن اسلامی ٢٥١٨١٠٠٠٥

٠٨:٠٠١٠:٠٠پنج شنبه١٣٩٥/٠٣/٢٠١١تستی١٢آشنایی با هنر در تاریخ ٢٦١٨١٠٠٠٦

١٤:٠٠١٥:٠٠سه شنبه١٣٩٥/٠٣/١٨٩تستی٢٢هندسه نقوش در هنرهای سنتی ایران ٢٧١٨١٠٠٠٧

١٠:٣٠١٢:٣٠سه شنبه١٣٩٥/٠٣/١١٤تستی٢٢مبانی هنرهای تجسمی ٢٨١٨١٠٠٠٨

تشریحی١٣كارگاه طراحی سنتی ٢٩١٨١٠٠٠٩

٠٨:٠٠١٠:٠٠پنج شنبه١٣٩٥/٠٣/٢٧١٧تستی٢٣هنر در تمدن اسلامی ٣٠١٨١٠٠١٠

تشریحی١٣كارگاه عكاسی پایه ٣١١٨١٠٠١١

١٠:٣٠١٢:٣٠چهار شنبه١٣٩٥/٠٣/١٢٥تستی٢٣آشنایی با هنر در تاریخ ٣٢١٨١٠٠١٢

٠٨:٠٠١٠:٠٠یک شنبه١٣٩٥/٠٣/٠٩٢تستی٣انسان طبیعت طراحی٣٣١٨١٠٠١٣

٠٨:٠٠١٠:٠٠سه شنبه١٣٩٥/٠٤/٠١٢١تستی٣آشنایی با فرهنگ و ادبیات ایران٣٤١٨١٠٠١٤

تشریحی٢٤كارگاه عكاسی پایه ٣٥١٨١٠٠١٥
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شناخت و ارزیابی كاربردی هنرهای اسلامی ٣٦١٨١٠٠١٦
١ایران 

١٤:٠٠١٥:٠٠پنج شنبه١٣٩٥/٠٣/٢٧١٧تستی٤

١٤:٠٠١٥:٠٠یک شنبه١٣٩٥/٠٣/١٦٧تستی٤روش تحقیق٣٧١٨١٠٠١٧

تشریحی٢٤كارگاه طراحی سنتی ٣٨١٨١٠٠١٨

١٤:٠٠١٥:٠٠یک شنبه١٣٩٥/٠٣/٠٩٢تستی٤شیوه هنرهای دوران اسلامی ایران٣٩١٨١٠٠١٩

١٤:٠٠١٥:٠٠شنبه١٣٩٥/٠٣/٢٢١٢تستی٤بررسی هنرهای اسلامی در دوران معاصر٤٠١٨١٠٠٢٠

١٤:٠٠١٥:٠٠چهار شنبه١٣٩٥/٠٣/١٩١٠تستی٤تاریخچه كتابت٤١١٨١٠٠٢١

١٤:٠٠١٥:٠٠شنبه١٣٩٥/٠٣/٢٢١٢تستی٥تحقیق در هنرهای اسلامی ایران٤٢١٨١٠٠٢٢

تشریحی٣٥كارگاه طراحی سنتی ٤٣١٨١٠٠٢٣

١٤:٠٠١٥:٠٠چهار شنبه١٣٩٥/٠٣/١٢٥تستی٥شناخت و ارزیابی كاربردی هنرهای اسلامی ایران ٤٤١٨١٠٠٢٤

١٤:٠٠١٥:٠٠پنج شنبه١٣٩٥/٠٣/٢٧١٧تستی٦شناخت و ارزیابی كاربردی هنرهای اسلامی ایران ٤٥١٨١٠٠٢٨

١٤:٠٠١٥:٠٠پنج شنبه١٣٩٥/٠٣/٢٠١١تستی٦مبانی ومبادی اصول خطوط وخوشنویسی اسلامی ایرا٤٦١٨١٠٠٢٩

١٤:٠٠١٥:٠٠دو شنبه١٣٩٥/٠٣/٢٤١٤تستی٦هندسه مناظر و مرایا٤٧١٨١٠٠٣٠

٠٨:٠٠١٠:٠٠سه شنبه١٣٩٥/٠٣/١١٤تستی٦بررسی و تجزیه و تحلیل مكاتب مختلف نگارگری٤٨١٨١٠٠٣٤

١٤:٠٠١٥:٠٠سه شنبه١٣٩٥/٠٣/١٨٩تستی٧نمایش در ایران٤٩١٨١٠٠٣٥

١٤:٠٠١٥:٠٠پنج شنبه١٣٩٥/٠٣/٢٠١١تستی٧مبانی و مبادی اصول خطوط وخوشنویسی اسلامی ایر٥٠١٨١٠٠٣٦

١٤:٠٠١٥:٠٠چهار شنبه١٣٩٥/٠٣/١٢٥تستی١٧كنترل كیفی و استانداردهای هنر اسلامی ایران ٥١١٨١٠٠٣٧

١٤:٠٠١٥:٠٠یک شنبه١٣٩٥/٠٣/١٦٧تستی٧سیر تحول و تطور نقوش و نمادهادر هنرهای سنتی ا٥٢١٨١٠٠٣٨

١٠:٣٠١٢:٣٠پنج شنبه١٣٩٥/٠٣/٢٧١٧تستی٨مبانی زیبایی شناسی هنر اسلامی٥٣١٨١٠٠٤١

١٤:٠٠١٥:٠٠شنبه١٣٩٥/٠٣/٢٩١٨تستی٢٨كنترل كیفی و استانداردهای هنر اسلامی ایران ٥٤١٨١٠٠٤٢

٠٨:٠٠١٠:٠٠شنبه١٣٩٥/٠٣/٠٨١تستی٨روشهای حفاظت و نگهداری از اشیاء موزه ای٥٥١٨١٠٠٤٤

تشریحی٨پایان نامه٥٦١٨١٠٠٤٥

١٤:٠٠١٥:٠٠دو شنبه١٣٩٥/٠٣/١٠٣تستی٩مبانی هنر و جلوه های آن در قرآن٥٧١٨١٠٠٤٦

٠٨:٠٠١٠:٠٠دو شنبه١٣٩٥/٠٣/٢٤١٤تستی٩حكمت هنر اسلامی٥٨١٨١٠٠٤٧

٠٨:٠٠١٠:٠٠سه شنبه١٣٩٥/٠٤/٠١٢١تستی٩زبان تخصصی٥٩١٨١٠٠٤٩

تشریحی٩كارورزی٦٠١٨١٠٠٥٠

١٤:٠٠١٥:٠٠پنج شنبه١٣٩٥/٠٣/٢٠١١تستی٥تاریخچه انواع هنر و صنایع چوب در ایران و جهان٦١١٨١٠٠٦٠

٠٨:٠٠١٠:٠٠پنج شنبه١٣٩٥/٠٣/٢٧١٧تشریحی٥ابزار و تجهیزات-مواد-آشنایی با انواع چوب٦٢١٨١٠٠٦١

تشریحی١٥كارگاه معرق و مشبک چوب ٦٣١٨١٠٠٦٢

تشریحی٢٦كارگاه معرق و مشبک چوب ٦٤١٨١٠٠٦٣

تشریحی٦كارگاه منبت٦٥١٨١٠٠٦٤

تشریحی٦كارگاه درودگری و خراطی٦٦١٨١٠٠٦٥

تشریحی٧كارگاه معرق و منبت٦٧١٨١٠٠٦٦

تشریحی٧كارگاه خاتم٦٨١٨١٠٠٦٧

تشریحی٨كارگاه پرداخت و جلابخشی چوب٦٩١٨١٠٠٦٨

تشریحی٩كارگاه تخصصی چوب٧٠١٨١٠٠٦٩
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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

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 ٢١١٨١٠٠٠١

تشریحی١١كارگاه طراحی پایه ٢٢١٨١٠٠٠٢

٠٨:٠٠١٠:٠٠چهار شنبه١٣٩٥/٠٣/١٩١٠تستی١١مبانی هنرهای تجسمی ٢٣١٨١٠٠٠٣

تشریحی٢٢كارگاه طراحی پایه ٢٤١٨١٠٠٠٤

٠٨:٠٠١٠:٠٠چهار شنبه١٣٩٥/٠٣/٢٦١٦تستی١٢هنر در تمدن اسلامی ٢٥١٨١٠٠٠٥

٠٨:٠٠١٠:٠٠پنج شنبه١٣٩٥/٠٣/٢٠١١تستی١٢آشنایی با هنر در تاریخ ٢٦١٨١٠٠٠٦

١٤:٠٠١٥:٠٠سه شنبه١٣٩٥/٠٣/١٨٩تستی٢٢هندسه نقوش در هنرهای سنتی ایران ٢٧١٨١٠٠٠٧

١٠:٣٠١٢:٣٠سه شنبه١٣٩٥/٠٣/١١٤تستی٢٢مبانی هنرهای تجسمی ٢٨١٨١٠٠٠٨

تشریحی١٣كارگاه طراحی سنتی ٢٩١٨١٠٠٠٩

٠٨:٠٠١٠:٠٠پنج شنبه١٣٩٥/٠٣/٢٧١٧تستی٢٣هنر در تمدن اسلامی ٣٠١٨١٠٠١٠

تشریحی١٣كارگاه عكاسی پایه ٣١١٨١٠٠١١

١٠:٣٠١٢:٣٠چهار شنبه١٣٩٥/٠٣/١٢٥تستی٢٣آشنایی با هنر در تاریخ ٣٢١٨١٠٠١٢

٠٨:٠٠١٠:٠٠یک شنبه١٣٩٥/٠٣/٠٩٢تستی٣انسان طبیعت طراحی٣٣١٨١٠٠١٣

٠٨:٠٠١٠:٠٠سه شنبه١٣٩٥/٠٤/٠١٢١تستی٣آشنایی با فرهنگ و ادبیات ایران٣٤١٨١٠٠١٤

تشریحی٢٤كارگاه عكاسی پایه ٣٥١٨١٠٠١٥

www.PnuNews.com

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


 

 

شناخت و ارزیابی كاربردی هنرهای اسلامی ٣٦١٨١٠٠١٦
١ایران 

١٤:٠٠١٥:٠٠پنج شنبه١٣٩٥/٠٣/٢٧١٧تستی٤

١٤:٠٠١٥:٠٠یک شنبه١٣٩٥/٠٣/١٦٧تستی٤روش تحقیق٣٧١٨١٠٠١٧

تشریحی٢٤كارگاه طراحی سنتی ٣٨١٨١٠٠١٨

١٤:٠٠١٥:٠٠یک شنبه١٣٩٥/٠٣/٠٩٢تستی٤شیوه هنرهای دوران اسلامی ایران٣٩١٨١٠٠١٩

١٤:٠٠١٥:٠٠شنبه١٣٩٥/٠٣/٢٢١٢تستی٤بررسی هنرهای اسلامی در دوران معاصر٤٠١٨١٠٠٢٠

١٤:٠٠١٥:٠٠چهار شنبه١٣٩٥/٠٣/١٩١٠تستی٤تاریخچه كتابت٤١١٨١٠٠٢١

١٤:٠٠١٥:٠٠شنبه١٣٩٥/٠٣/٢٢١٢تستی٥تحقیق در هنرهای اسلامی ایران٤٢١٨١٠٠٢٢

تشریحی٣٥كارگاه طراحی سنتی ٤٣١٨١٠٠٢٣

١٤:٠٠١٥:٠٠چهار شنبه١٣٩٥/٠٣/١٢٥تستی٥شناخت و ارزیابی كاربردی هنرهای اسلامی ایران ٤٤١٨١٠٠٢٤

١٤:٠٠١٥:٠٠پنج شنبه١٣٩٥/٠٣/٢٧١٧تستی٦شناخت و ارزیابی كاربردی هنرهای اسلامی ایران ٤٥١٨١٠٠٢٨

١٤:٠٠١٥:٠٠پنج شنبه١٣٩٥/٠٣/٢٠١١تستی٦مبانی ومبادی اصول خطوط وخوشنویسی اسلامی ایرا٤٦١٨١٠٠٢٩

١٤:٠٠١٥:٠٠دو شنبه١٣٩٥/٠٣/٢٤١٤تستی٦هندسه مناظر و مرایا٤٧١٨١٠٠٣٠

٠٨:٠٠١٠:٠٠سه شنبه١٣٩٥/٠٣/١١٤تستی٦بررسی و تجزیه و تحلیل مكاتب مختلف نگارگری٤٨١٨١٠٠٣٤

١٤:٠٠١٥:٠٠سه شنبه١٣٩٥/٠٣/١٨٩تستی٧نمایش در ایران٤٩١٨١٠٠٣٥

١٤:٠٠١٥:٠٠پنج شنبه١٣٩٥/٠٣/٢٠١١تستی٧مبانی و مبادی اصول خطوط وخوشنویسی اسلامی ایر٥٠١٨١٠٠٣٦

١٤:٠٠١٥:٠٠چهار شنبه١٣٩٥/٠٣/١٢٥تستی١٧كنترل كیفی و استانداردهای هنر اسلامی ایران ٥١١٨١٠٠٣٧

١٤:٠٠١٥:٠٠یک شنبه١٣٩٥/٠٣/١٦٧تستی٧سیر تحول و تطور نقوش و نمادهادر هنرهای سنتی ا٥٢١٨١٠٠٣٨

١٠:٣٠١٢:٣٠پنج شنبه١٣٩٥/٠٣/٢٧١٧تستی٨مبانی زیبایی شناسی هنر اسلامی٥٣١٨١٠٠٤١

١٤:٠٠١٥:٠٠شنبه١٣٩٥/٠٣/٢٩١٨تستی٢٨كنترل كیفی و استانداردهای هنر اسلامی ایران ٥٤١٨١٠٠٤٢

٠٨:٠٠١٠:٠٠شنبه١٣٩٥/٠٣/٠٨١تستی٨روشهای حفاظت و نگهداری از اشیاء موزه ای٥٥١٨١٠٠٤٤

تشریحی٨پایان نامه٥٦١٨١٠٠٤٥

١٤:٠٠١٥:٠٠دو شنبه١٣٩٥/٠٣/١٠٣تستی٩مبانی هنر و جلوه های آن در قرآن٥٧١٨١٠٠٤٦

٠٨:٠٠١٠:٠٠دو شنبه١٣٩٥/٠٣/٢٤١٤تستی٩حكمت هنر اسلامی٥٨١٨١٠٠٤٧

٠٨:٠٠١٠:٠٠سه شنبه١٣٩٥/٠٤/٠١٢١تستی٩زبان تخصصی٥٩١٨١٠٠٤٩

تشریحی٩كارورزی٦٠١٨١٠٠٥٠

١٠:٣٠١٢:٣٠سه شنبه١٣٩٥/٠٣/٢٥١٥تستی٥تاریخ شیشه٦١١٨١٠٠٧٠

٠٨:٠٠١٠:٠٠پنج شنبه١٣٩٥/٠٣/٢٧١٧تشریحی٥تجهیزات و مواد اولیه شیش-وسایل-آشنایی با ابزار٦٢١٨١٠٠٧١

تشریحی١٥كارگاه شیشه گری ٦٣١٨١٠٠٧٢

تشریحی٢٦كارگاه شیشه گری ٦٤١٨١٠٠٧٣

تشریحی١٦كارگاه نقاشی وسایر تز�ینات شیشه ٦٥١٨١٠٠٧٤

تشریحی١٦كارگاه تراش رو شیشه ٦٦١٨١٠٠٧٥

تشریحی٢٧كارگاه نقاشی وسایر تز�ینات شیشه ٦٧١٨١٠٠٧٦

تشریحی٢٧كارگاه تراش رو شیشه ٦٨١٨١٠٠٧٧

تشریحی٨كارگاه طراحی و ساخت كوره شیشه٦٩١٨١٠٠٧٨

تشریحی٩كارگاه تخصصی شیشه٧٠١٨١٠٠٧٩
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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

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 ٢١١٨١٠٠٠١

تشریحی١١كارگاه طراحی پایه ٢٢١٨١٠٠٠٢

٠٨:٠٠١٠:٠٠چهار شنبه١٣٩٥/٠٣/١٩١٠تستی١١مبانی هنرهای تجسمی ٢٣١٨١٠٠٠٣

تشریحی٢٢كارگاه طراحی پایه ٢٤١٨١٠٠٠٤

٠٨:٠٠١٠:٠٠چهار شنبه١٣٩٥/٠٣/٢٦١٦تستی١٢هنر در تمدن اسلامی ٢٥١٨١٠٠٠٥

٠٨:٠٠١٠:٠٠پنج شنبه١٣٩٥/٠٣/٢٠١١تستی١٢آشنایی با هنر در تاریخ ٢٦١٨١٠٠٠٦

١٤:٠٠١٥:٠٠سه شنبه١٣٩٥/٠٣/١٨٩تستی٢٢هندسه نقوش در هنرهای سنتی ایران ٢٧١٨١٠٠٠٧

١٠:٣٠١٢:٣٠سه شنبه١٣٩٥/٠٣/١١٤تستی٢٢مبانی هنرهای تجسمی ٢٨١٨١٠٠٠٨

تشریحی١٣كارگاه طراحی سنتی ٢٩١٨١٠٠٠٩

٠٨:٠٠١٠:٠٠پنج شنبه١٣٩٥/٠٣/٢٧١٧تستی٢٣هنر در تمدن اسلامی ٣٠١٨١٠٠١٠

تشریحی١٣كارگاه عكاسی پایه ٣١١٨١٠٠١١

١٠:٣٠١٢:٣٠چهار شنبه١٣٩٥/٠٣/١٢٥تستی٢٣آشنایی با هنر در تاریخ ٣٢١٨١٠٠١٢

٠٨:٠٠١٠:٠٠یک شنبه١٣٩٥/٠٣/٠٩٢تستی٣انسان طبیعت طراحی٣٣١٨١٠٠١٣

٠٨:٠٠١٠:٠٠سه شنبه١٣٩٥/٠٤/٠١٢١تستی٣آشنایی با فرهنگ و ادبیات ایران٣٤١٨١٠٠١٤

تشریحی٢٤كارگاه عكاسی پایه ٣٥١٨١٠٠١٥
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شناخت و ارزیابی كاربردی هنرهای اسلامی ٣٦١٨١٠٠١٦
١ایران 

١٤:٠٠١٥:٠٠پنج شنبه١٣٩٥/٠٣/٢٧١٧تستی٤

١٤:٠٠١٥:٠٠یک شنبه١٣٩٥/٠٣/١٦٧تستی٤روش تحقیق٣٧١٨١٠٠١٧

تشریحی٢٤كارگاه طراحی سنتی ٣٨١٨١٠٠١٨

١٤:٠٠١٥:٠٠یک شنبه١٣٩٥/٠٣/٠٩٢تستی٤شیوه هنرهای دوران اسلامی ایران٣٩١٨١٠٠١٩

١٤:٠٠١٥:٠٠شنبه١٣٩٥/٠٣/٢٢١٢تستی٤بررسی هنرهای اسلامی در دوران معاصر٤٠١٨١٠٠٢٠

١٤:٠٠١٥:٠٠چهار شنبه١٣٩٥/٠٣/١٩١٠تستی٤تاریخچه كتابت٤١١٨١٠٠٢١

١٤:٠٠١٥:٠٠شنبه١٣٩٥/٠٣/٢٢١٢تستی٥تحقیق در هنرهای اسلامی ایران٤٢١٨١٠٠٢٢

تشریحی٣٥كارگاه طراحی سنتی ٤٣١٨١٠٠٢٣

١٤:٠٠١٥:٠٠چهار شنبه١٣٩٥/٠٣/١٢٥تستی٥شناخت و ارزیابی كاربردی هنرهای اسلامی ایران ٤٤١٨١٠٠٢٤

١٤:٠٠١٥:٠٠پنج شنبه١٣٩٥/٠٣/٢٧١٧تستی٦شناخت و ارزیابی كاربردی هنرهای اسلامی ایران ٤٥١٨١٠٠٢٨

١٤:٠٠١٥:٠٠پنج شنبه١٣٩٥/٠٣/٢٠١١تستی٥مبانی ومبادی اصول خطوط وخوشنویسی اسلامی ایرا٤٦١٨١٠٠٢٩

١٤:٠٠١٥:٠٠دو شنبه١٣٩٥/٠٣/٢٤١٤تستی٦هندسه مناظر و مرایا٤٧١٨١٠٠٣٠

٠٨:٠٠١٠:٠٠سه شنبه١٣٩٥/٠٣/١١٤تستی٨بررسی و تجزیه و تحلیل مكاتب مختلف نگارگری٤٨١٨١٠٠٣٤

١٤:٠٠١٥:٠٠سه شنبه١٣٩٥/٠٣/١٨٩تستی٧نمایش در ایران٤٩١٨١٠٠٣٥

١٤:٠٠١٥:٠٠پنج شنبه١٣٩٥/٠٣/٢٠١١تستی٦مبانی و مبادی اصول خطوط وخوشنویسی اسلامی ایر٥٠١٨١٠٠٣٦

١٤:٠٠١٥:٠٠چهار شنبه١٣٩٥/٠٣/١٢٥تستی١٧كنترل كیفی و استانداردهای هنر اسلامی ایران ٥١١٨١٠٠٣٧

١٤:٠٠١٥:٠٠یک شنبه١٣٩٥/٠٣/١٦٧تستی٧سیر تحول و تطور نقوش و نمادهادر هنرهای سنتی ا٥٢١٨١٠٠٣٨

١٠:٣٠١٢:٣٠پنج شنبه١٣٩٥/٠٣/٢٧١٧تستی٨مبانی زیبایی شناسی هنر اسلامی٥٣١٨١٠٠٤١

١٤:٠٠١٥:٠٠شنبه١٣٩٥/٠٣/٢٩١٨تستی٢٨كنترل كیفی و استانداردهای هنر اسلامی ایران ٥٤١٨١٠٠٤٢

٠٨:٠٠١٠:٠٠شنبه١٣٩٥/٠٣/٠٨١تستی٨روشهای حفاظت و نگهداری از اشیاء موزه ای٥٥١٨١٠٠٤٤

تشریحی٨پایان نامه٥٦١٨١٠٠٤٥

١٤:٠٠١٥:٠٠دو شنبه١٣٩٥/٠٣/١٠٣تستی٩مبانی هنر و جلوه های آن در قرآن٥٧١٨١٠٠٤٦

٠٨:٠٠١٠:٠٠دو شنبه١٣٩٥/٠٣/٢٤١٤تستی٩حكمت هنر اسلامی٥٨١٨١٠٠٤٧

٠٨:٠٠١٠:٠٠سه شنبه١٣٩٥/٠٤/٠١٢١تستی٩زبان تخصصی٥٩١٨١٠٠٤٩

تشریحی٩كارورزی٦٠١٨١٠٠٥٠

تشریحی١٥كارگاه تذهیب ٦١١٨١٠٠٨٠

تشریحی١٥كارگاه نگارگری ٦٢١٨١٠٠٨١

تشریحی٢٦كارگاه تذهیب ٦٣١٨١٠٠٨٢

تشریحی٢٦كارگاه نگارگری ٦٤١٨١٠٠٨٣

تشریحی١٦كارگاه گل و مرغ سازی ٦٥١٨١٠٠٨٤

١٤:٠٠١٥:٠٠دو شنبه١٣٩٥/٠٣/١٠٣تستی٦تاریخ نگارگری در ایران٦٦١٨١٠٠٨٥

تشریحی٣٧كارگاه نگارگری ٦٧١٨١٠٠٨٦

تشریحی٢٧كارگاه گل و مرغ سازی ٦٨١٨١٠٠٨٧

تشریحی٨كارگاه بوم سازی سنتی٦٩١٨١٠٠٨٨

تشریحی٩كارگاه تخصصی نگارگری٧٠١٨١٠٠٨٩
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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

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 ٢١١٨١٠٠٠١

تشریحی١١كارگاه طراحی پایه ٢٢١٨١٠٠٠٢

٠٨:٠٠١٠:٠٠چهار شنبه١٣٩٥/٠٣/١٩١٠تستی١١مبانی هنرهای تجسمی ٢٣١٨١٠٠٠٣

تشریحی٢٢كارگاه طراحی پایه ٢٤١٨١٠٠٠٤

٠٨:٠٠١٠:٠٠چهار شنبه١٣٩٥/٠٣/٢٦١٦تستی١٣هنر در تمدن اسلامی ٢٥١٨١٠٠٠٥

٠٨:٠٠١٠:٠٠پنج شنبه١٣٩٥/٠٣/٢٠١١تستی١٢آشنایی با هنر در تاریخ ٢٦١٨١٠٠٠٦

١٤:٠٠١٥:٠٠سه شنبه١٣٩٥/٠٣/١٨٩تستی٢٢هندسه نقوش در هنرهای سنتی ایران ٢٧١٨١٠٠٠٧

١٠:٣٠١٢:٣٠سه شنبه١٣٩٥/٠٣/١١٤تستی٢٢مبانی هنرهای تجسمی ٢٨١٨١٠٠٠٨

٠٨:٠٠١٠:٠٠پنج شنبه١٣٩٥/٠٣/٢٧١٧تستی٢٤هنر در تمدن اسلامی ٢٩١٨١٠٠١٠

١٠:٣٠١٢:٣٠چهار شنبه١٣٩٥/٠٣/١٢٥تستی٢٣آشنایی با هنر در تاریخ ٣٠١٨١٠٠١٢

١٤:٠٠١٥:٠٠یک شنبه١٣٩٥/٠٣/١٦٧تستی٨سیر تحول و تطور نقوش و نمادهادر هنرهای سنتی ا٣١١٨١٠٠٣٨

تشریحی٩پایان نامه٣٢١٨١٠٠٤٥

٠٨:٠٠١٠:٠٠دو شنبه١٣٩٥/٠٣/٢٤١٤تستی٩حكمت هنر اسلامی٣٣١٨١٠٠٤٧

تشریحی١٥كارگاه شیشه گری ٣٤١٨١٠٠٧٢

تشریحی٢٧كارگاه شیشه گری ٣٥١٨١٠٠٧٣
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١٠:٣٠١٢:٣٠چهار شنبه١٣٩٥/٠٣/١٢٥تستی١١آشنایی با هنرهای سنتی ایران ٣٦١٨١٠٠٩٠

١٤:٠٠١٥:٠٠شنبه١٣٩٥/٠٣/٢٩١٨تستی٢٢آشنایی با هنرهای سنتی ایران ٣٧١٨١٠٠٩١

تشریحی٣كارگاه حجم سازی٣٨١٨١٠٠٩٢

١٤:٠٠١٥:٠٠یک شنبه١٣٩٥/٠٣/١٦٧تستی٣روش تحقیق در هنرهای سنتی٣٩١٨١٠٠٩٣

١٤:٠٠١٥:٠٠شنبه١٣٩٥/٠٣/٠٨١تستی٣)پیش از اسلام(تاریخ فرهنگ و هنر ایران ٤٠١٨١٠٠٩٤

تشریحی١٣كارگاه طراحی سنتی ٤١١٨١٠٠٩٦

١٤:٠٠١٥:٠٠دو شنبه١٣٩٥/٠٣/٢٤١٤تستی٥آشنایی با خوشنویسی٤٢١٨١٠٠٩٧

تشریحی٢٤كارگاه طراحی سنتی ٤٣١٨١٠٠٩٩

٠٨:٠٠١٠:٠٠شنبه١٣٩٥/٠٣/٠٨١تستی٧آشنایی با صنایع دستی سایر ملل٤٤١٨١٠١٠٠

٠٨:٠٠١٠:٠٠سه شنبه١٣٩٥/٠٤/٠١٢١تستی٥آشنایی با فرهنگ و ادب ایران٤٥١٨١٠١٠١

تشریحی٣٥كارگاه طراحی سنتی ٤٦١٨١٠١٠٢

١٤:٠٠١٥:٠٠شنبه١٣٩٥/٠٣/٢٢١٢تستی٦تحقیق در هنرهای سنتی ایران٤٧١٨١٠١٠٨

٠٨:٠٠١٠:٠٠سه شنبه١٣٩٥/٠٣/١٨٩تستی٧مبانی زیبایی شناسی٤٨١٨١٠١٠٩

١٤:٠٠١٥:٠٠شنبه١٣٩٥/٠٣/٠٨١تستی٤آشنایی با سفال و كاشی٤٩١٨١٠١٦١

١٤:٠٠١٥:٠٠چهار شنبه١٣٩٥/٠٣/١٩١٠تستی٤آشنایی با آبگینه٥٠١٨١٠١٦٢

١٤:٠٠١٥:٠٠یک شنبه١٣٩٥/٠٣/٣٠١٩تستی٤آشنایی با نساجی سنتی٥١١٨١٠١٦٣

١٤:٠٠١٥:٠٠پنج شنبه١٣٩٥/٠٣/٢٠١١تستی٥آشنایی با هنرهای مرتبط با چوب٥٢١٨١٠١٦٤

١٠:٣٠١٢:٣٠یک شنبه١٣٩٥/٠٣/٢٣١٣تستی٥آشنایی با هنر فلزكاری٥٣١٨١٠١٦٥

٠٨:٠٠١٠:٠٠پنج شنبه١٣٩٥/٠٣/١٣٦تستی٥طرح اشیاء در هنرهای سنتی٥٤١٨١٠١٦٦

٠٨:٠٠١٠:٠٠چهار شنبه١٣٩٥/٠٣/٢٦١٦تشریحی٦آشنایی با رشته های هنری معاصر٥٥١٨١٠١٦٧

تشریحی٧كارگاه مرمت و نگهداری آثار فلزی٥٦١٨١٠١٦٨

تشریحی٨كارگاه مرمت و نگهداری آثار نساجی سنتی٥٧١٨١٠١٦٩

١٠:٣٠١٢:٣٠چهار شنبه١٣٩٥/٠٣/١٩١٠تستی٨آداب معنوی در هنرهای سنتی٥٨١٨١٠١٧٠

١٠:٣٠١٢:٣٠سه شنبه١٣٩٥/٠٣/٢٥١٥تستی٦تاریخچه شیشه گری در ایران و جهان٥٩١٨١٠١٧١

٠٨:٠٠١٠:٠٠یک شنبه١٣٩٥/٠٣/١٦٧تستی٦)آبگینه(آشنایی با مواد اولیه و ابزار كار ٦٠١٨١٠١٧٢

تشریحی٦كارگاه گل و مرغ٦١١٨١٠١٧٣

تشریحی٦كارگاه خیالی نگاری٦٢١٨١٠١٧٤

تشریحی١٦كارگاه طراحی آبگینه ٦٣١٨١٠١٧٥

تشریحی١٧كارگاه تزیینات شیشه ٦٤١٨١٠١٧٦

تشریحی٢٧كارگاه طراحی آبگینه ٦٥١٨١٠١٧٧

تشریحی٧كارگاه قالب سازی٦٦١٨١٠١٧٨

تشریحی٨كارگاه نقاشی پشت شیشه٦٧١٨١٠١٧٩

تشریحی٣٨كارگاه شیشه گری ٦٨١٨١٠١٨٠

تشریحی٢٨كارگاه تزیینات شیشه ٦٩١٨١٠١٨١

تشریحی٩)آبگینه(كارگاه تخصصی ٧٠١٨١٠١٨٢
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٠٨:٠٠١٠:٠٠دو شنبه١٣٩٥/٠٣/١٠٣تشریحی٩زیبایی شناسی آبگینه٧١١٨١٠١٨٣

٠٨:٠٠١٠:٠٠سه شنبه١٣٩٥/٠٤/٠١٢١تشریحی٤عكاسی٧٢١٨١٠٣٥٥
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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

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 ٢١١٨١٠٠٠١

تشریحی١١كارگاه طراحی پایه ٢٢١٨١٠٠٠٢

٠٨:٠٠١٠:٠٠چهار شنبه١٣٩٥/٠٣/١٩١٠تستی١١مبانی هنرهای تجسمی ٢٣١٨١٠٠٠٣

تشریحی٢٢كارگاه طراحی پایه ٢٤١٨١٠٠٠٤

٠٨:٠٠١٠:٠٠چهار شنبه١٣٩٥/٠٣/٢٦١٦تستی١٣هنر در تمدن اسلامی ٢٥١٨١٠٠٠٥

٠٨:٠٠١٠:٠٠پنج شنبه١٣٩٥/٠٣/٢٠١١تستی١٢آشنایی با هنر در تاریخ ٢٦١٨١٠٠٠٦

١٤:٠٠١٥:٠٠سه شنبه١٣٩٥/٠٣/١٨٩تستی٢٢هندسه نقوش در هنرهای سنتی ایران ٢٧١٨١٠٠٠٧

١٠:٣٠١٢:٣٠سه شنبه١٣٩٥/٠٣/١١٤تستی٢٢مبانی هنرهای تجسمی ٢٨١٨١٠٠٠٨

٠٨:٠٠١٠:٠٠پنج شنبه١٣٩٥/٠٣/٢٧١٧تستی٢٤هنر در تمدن اسلامی ٢٩١٨١٠٠١٠

١٠:٣٠١٢:٣٠چهار شنبه١٣٩٥/٠٣/١٢٥تستی٢٣آشنایی با هنر در تاریخ ٣٠١٨١٠٠١٢

١٤:٠٠١٥:٠٠یک شنبه١٣٩٥/٠٣/١٦٧تستی٨سیر تحول و تطور نقوش و نمادهادر هنرهای سنتی ا٣١١٨١٠٠٣٨

تشریحی٩پایان نامه٣٢١٨١٠٠٤٥

٠٨:٠٠١٠:٠٠دو شنبه١٣٩٥/٠٣/٢٤١٤تستی٩حكمت هنر اسلامی٣٣١٨١٠٠٤٧

تشریحی٩كارگاه تخصصی سفال٣٤١٨١٠٠٤٨

١٠:٣٠١٢:٣٠چهار شنبه١٣٩٥/٠٣/١٢٥تستی١١آشنایی با هنرهای سنتی ایران ٣٥١٨١٠٠٩٠
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١٤:٠٠١٥:٠٠شنبه١٣٩٥/٠٣/٢٩١٨تستی٢٢آشنایی با هنرهای سنتی ایران ٣٦١٨١٠٠٩١

تشریحی٣كارگاه حجم سازی٣٧١٨١٠٠٩٢

١٤:٠٠١٥:٠٠یک شنبه١٣٩٥/٠٣/١٦٧تستی٣روش تحقیق در هنرهای سنتی٣٨١٨١٠٠٩٣

١٤:٠٠١٥:٠٠شنبه١٣٩٥/٠٣/٠٨١تستی٣)پیش از اسلام(تاریخ فرهنگ و هنر ایران ٣٩١٨١٠٠٩٤

تشریحی١٣كارگاه طراحی سنتی ٤٠١٨١٠٠٩٦

١٤:٠٠١٥:٠٠دو شنبه١٣٩٥/٠٣/٢٤١٤تستی٥آشنایی با خوشنویسی٤١١٨١٠٠٩٧

تشریحی٢٤كارگاه طراحی سنتی ٤٢١٨١٠٠٩٩

٠٨:٠٠١٠:٠٠شنبه١٣٩٥/٠٣/٠٨١تستی٧آشنایی با صنایع دستی سایر ملل٤٣١٨١٠١٠٠

٠٨:٠٠١٠:٠٠سه شنبه١٣٩٥/٠٤/٠١٢١تستی٥آشنایی با فرهنگ و ادب ایران٤٤١٨١٠١٠١

تشریحی٣٥كارگاه طراحی سنتی ٤٥١٨١٠١٠٢

١٤:٠٠١٥:٠٠شنبه١٣٩٥/٠٣/٢٢١٢تستی٦تحقیق در هنرهای سنتی ایران٤٦١٨١٠١٠٨

٠٨:٠٠١٠:٠٠سه شنبه١٣٩٥/٠٣/١٨٩تستی٧مبانی زیبایی شناسی٤٧١٨١٠١٠٩

١٤:٠٠١٥:٠٠شنبه١٣٩٥/٠٣/٠٨١تستی٤آشنایی با سفال و كاشی٤٨١٨١٠١٦١

١٤:٠٠١٥:٠٠چهار شنبه١٣٩٥/٠٣/١٩١٠تستی٤آشنایی با آبگینه٤٩١٨١٠١٦٢

١٤:٠٠١٥:٠٠یک شنبه١٣٩٥/٠٣/٣٠١٩تستی٤آشنایی با نساجی سنتی٥٠١٨١٠١٦٣

١٤:٠٠١٥:٠٠پنج شنبه١٣٩٥/٠٣/٢٠١١تستی٥آشنایی با هنرهای مرتبط با چوب٥١١٨١٠١٦٤

١٠:٣٠١٢:٣٠یک شنبه١٣٩٥/٠٣/٢٣١٣تستی٥آشنایی با هنر فلزكاری٥٢١٨١٠١٦٥

٠٨:٠٠١٠:٠٠پنج شنبه١٣٩٥/٠٣/١٣٦تستی٥طرح اشیاء در هنرهای سنتی٥٣١٨١٠١٦٦

٠٨:٠٠١٠:٠٠چهار شنبه١٣٩٥/٠٣/٢٦١٦تشریحی٦آشنایی با رشته های هنری معاصر٥٤١٨١٠١٦٧

تشریحی٦كارگاه مرمت و نگهداری آثار فلزی٥٥١٨١٠١٦٨

تشریحی٧كارگاه مرمت و نگهداری آثار نساجی سنتی٥٦١٨١٠١٦٩

١٠:٣٠١٢:٣٠چهار شنبه١٣٩٥/٠٣/١٩١٠تستی٨آداب معنوی در هنرهای سنتی٥٧١٨١٠١٧٠

١٠:٣٠١٢:٣٠سه شنبه١٣٩٥/٠٣/١٨٩تستی٦تاریخچه سفال در ایران و جهان٥٨١٨١٠١٨٤

٠٨:٠٠١٠:٠٠پنج شنبه١٣٩٥/٠٣/٢٠١١تستی٦آشنایی با مواد اولیه و ابزار كار سفال٥٩١٨١٠١٨٥

٠٨:٠٠١٠:٠٠پنج شنبه١٣٩٥/٠٣/٢٧١٧تشریحی١٦لعاب ٦٠١٨١٠١٨٦

تشریحی١٦كارگاه سفالگری ٦١١٨١٠١٨٧

تشریحی٢٧كارگاه سفالگری ٦٢١٨١٠١٨٨

٠٨:٠٠١٠:٠٠شنبه١٣٩٥/٠٣/٢٢١٢تستی٧)دوره اسلامی(تاریخچه سفال در ایران ٦٣١٨١٠١٨٩

٠٨:٠٠١٠:٠٠چهار شنبه١٣٩٥/٠٣/٢٦١٦تشریحی٢٧لعاب ٦٤١٨١٠١٩٠

تشریحی١٧كارگاه طراحی و نقاشی روی سفال ٦٥١٨١٠١٩١

تشریحی٢٨كارگاه طراحی و نقاشی روی سفال ٦٦١٨١٠١٩٢

٠٨:٠٠١٠:٠٠شنبه١٣٩٥/٠٣/٠٨١تشریحی٨نقوش و نمادها در سفال٦٧١٨١٠١٩٣

تشریحی٣٨كارگاه سفالگری ٦٨١٨١٠١٩٤

تشریحی٤٨كارگاه سفالگری ٦٩١٨١٠١٩٥

٠٨:٠٠١٠:٠٠یک شنبه١٣٩٥/٠٣/٣٠١٩تستی٩زیبایی شناسی سفال٧٠١٨١٠١٩٦
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تشریحی٥٩كارگاه سفالگری ٧١١٨١٠١٩٧

٠٨:٠٠١٠:٠٠سه شنبه١٣٩٥/٠٤/٠١٢١تشریحی٤عكاسی٧٢١٨١٠٣٥٥
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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

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 ٢١١٨١٠٠٠١

تشریحی١١كارگاه طراحی پایه ٢٢١٨١٠٠٠٢

٠٨:٠٠١٠:٠٠چهار شنبه١٣٩٥/٠٣/١٩١٠تستی١١مبانی هنرهای تجسمی ٢٣١٨١٠٠٠٣

تشریحی٢٢كارگاه طراحی پایه ٢٤١٨١٠٠٠٤

٠٨:٠٠١٠:٠٠چهار شنبه١٣٩٥/٠٣/٢٦١٦تستی١٣هنر در تمدن اسلامی ٢٥١٨١٠٠٠٥

٠٨:٠٠١٠:٠٠پنج شنبه١٣٩٥/٠٣/٢٠١١تستی١٢آشنایی با هنر در تاریخ ٢٦١٨١٠٠٠٦

١٤:٠٠١٥:٠٠سه شنبه١٣٩٥/٠٣/١٨٩تستی٢٢هندسه نقوش در هنرهای سنتی ایران ٢٧١٨١٠٠٠٧

١٠:٣٠١٢:٣٠سه شنبه١٣٩٥/٠٣/١١٤تستی٢٢مبانی هنرهای تجسمی ٢٨١٨١٠٠٠٨

٠٨:٠٠١٠:٠٠پنج شنبه١٣٩٥/٠٣/٢٧١٧تستی٢٤هنر در تمدن اسلامی ٢٩١٨١٠٠١٠

١٠:٣٠١٢:٣٠چهار شنبه١٣٩٥/٠٣/١٢٥تستی٢٣آشنایی با هنر در تاریخ ٣٠١٨١٠٠١٢

١٤:٠٠١٥:٠٠یک شنبه١٣٩٥/٠٣/١٦٧تستی٨سیر تحول و تطور نقوش و نمادهادر هنرهای سنتی ا٣١١٨١٠٠٣٨

تشریحی٩پایان نامه٣٢١٨١٠٠٤٥

٠٨:٠٠١٠:٠٠دو شنبه١٣٩٥/٠٣/٢٤١٤تستی٩حكمت هنر اسلامی٣٣١٨١٠٠٤٧

تشریحی٩كارگاه تخصصی فلز٣٤١٨١٠٠٥٩

١٠:٣٠١٢:٣٠چهار شنبه١٣٩٥/٠٣/١٢٥تستی١١آشنایی با هنرهای سنتی ایران ٣٥١٨١٠٠٩٠
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١٤:٠٠١٥:٠٠شنبه١٣٩٥/٠٣/٢٩١٨تستی٢٢آشنایی با هنرهای سنتی ایران ٣٦١٨١٠٠٩١

تشریحی٣كارگاه حجم سازی٣٧١٨١٠٠٩٢

١٤:٠٠١٥:٠٠یک شنبه١٣٩٥/٠٣/١٦٧تستی٣روش تحقیق در هنرهای سنتی٣٨١٨١٠٠٩٣

١٤:٠٠١٥:٠٠شنبه١٣٩٥/٠٣/٠٨١تستی٣)پیش از اسلام(تاریخ فرهنگ و هنر ایران ٣٩١٨١٠٠٩٤

تشریحی١٣كارگاه طراحی سنتی ٤٠١٨١٠٠٩٦

١٤:٠٠١٥:٠٠دو شنبه١٣٩٥/٠٣/٢٤١٤تستی٥آشنایی با خوشنویسی٤١١٨١٠٠٩٧

تشریحی٢٤كارگاه طراحی سنتی ٤٢١٨١٠٠٩٩

٠٨:٠٠١٠:٠٠شنبه١٣٩٥/٠٣/٠٨١تستی٧آشنایی با صنایع دستی سایر ملل٤٣١٨١٠١٠٠

٠٨:٠٠١٠:٠٠سه شنبه١٣٩٥/٠٤/٠١٢١تستی٥آشنایی با فرهنگ و ادب ایران٤٤١٨١٠١٠١

تشریحی٣٥كارگاه طراحی سنتی ٤٥١٨١٠١٠٢

١٤:٠٠١٥:٠٠شنبه١٣٩٥/٠٣/٢٢١٢تستی٦تحقیق در هنرهای سنتی ایران٤٦١٨١٠١٠٨

٠٨:٠٠١٠:٠٠سه شنبه١٣٩٥/٠٣/١٨٩تستی٧مبانی زیبایی شناسی٤٧١٨١٠١٠٩

١٤:٠٠١٥:٠٠شنبه١٣٩٥/٠٣/٠٨١تستی٤آشنایی با سفال و كاشی٤٨١٨١٠١٦١

١٤:٠٠١٥:٠٠چهار شنبه١٣٩٥/٠٣/١٩١٠تستی٤آشنایی با آبگینه٤٩١٨١٠١٦٢

١٤:٠٠١٥:٠٠یک شنبه١٣٩٥/٠٣/٣٠١٩تستی٤آشنایی با نساجی سنتی٥٠١٨١٠١٦٣

١٤:٠٠١٥:٠٠پنج شنبه١٣٩٥/٠٣/٢٠١١تستی٥آشنایی با هنرهای مرتبط با چوب٥١١٨١٠١٦٤

١٠:٣٠١٢:٣٠یک شنبه١٣٩٥/٠٣/٢٣١٣تستی٥آشنایی با هنر فلزكاری٥٢١٨١٠١٦٥

٠٨:٠٠١٠:٠٠پنج شنبه١٣٩٥/٠٣/١٣٦تستی٥طرح اشیاء در هنرهای سنتی٥٣١٨١٠١٦٦

٠٨:٠٠١٠:٠٠چهار شنبه١٣٩٥/٠٣/٢٦١٦تشریحی٦آشنایی با رشته های هنری معاصر٥٤١٨١٠١٦٧

تشریحی٧كارگاه مرمت و نگهداری آثار فلزی٥٥١٨١٠١٦٨

تشریحی٨كارگاه مرمت و نگهداری آثار نساجی سنتی٥٦١٨١٠١٦٩

١٠:٣٠١٢:٣٠چهار شنبه١٣٩٥/٠٣/١٩١٠تستی٨آداب معنوی در هنرهای سنتی٥٧١٨١٠١٧٠

٠٨:٠٠١٠:٠٠یک شنبه١٣٩٥/٠٣/١٦٧تستی٦تاریخچه فلزكاری در ایران٥٨١٨١٠١٩٨

٠٨:٠٠١٠:٠٠پنج شنبه١٣٩٥/٠٣/٢٧١٧تشریحی٦آشنایی با مواد اولیه و ابزار كار فلز٥٩١٨١٠١٩٩

تشریحی١٦كارگاه طراحی فلز ٦٠١٨١٠٢٠٠

تشریحی١٦كارگاه دواتگری ٦١١٨١٠٢٠١

تشریحی١٦كارگاه قلمزنی ٦٢١٨١٠٢٠٢

تشریحی١٦كارگاه ملیله سازی ٦٣١٨١٠٢٠٣

١٠:٣٠١٢:٣٠چهار شنبه١٣٩٥/٠٣/٢٦١٦تستی٧بررسی ویژگیهای مكاتب فلز كاری در ایران٦٤١٨١٠٢٠٤

تشریحی٢٧كارگاه طراحی فلز ٦٥١٨١٠٢٠٥

تشریحی٢٧كارگاه قلمزنی ٦٦١٨١٠٢٠٦

تشریحی٢٧كارگاه دواتگری ٦٧١٨١٠٢٠٧

٠٨:٠٠١٠:٠٠سه شنبه١٣٩٥/٠٣/٢٥١٥تشریحی٨آشنایی با سایر رشته های فلز كاری٦٨١٨١٠٢٠٨

تشریحی٨كارگاه مشبک سازی فلز٦٩١٨١٠٢٠٩

تشریحی٢٨كارگاه ملیله سازی ٧٠١٨١٠٢١٠

www.PnuNews.com

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


 

 

٠٨:٠٠١٠:٠٠دو شنبه١٣٩٥/٠٣/١٠٣تشریحی٩زیبایی شناسی فلز كاری٧١١٨١٠٢١١

٠٨:٠٠١٠:٠٠سه شنبه١٣٩٥/٠٤/٠١٢١تشریحی٤عكاسی٧٢١٨١٠٣٥٥
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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

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 ٢١١٨١٠٠٠١

تشریحی١١كارگاه طراحی پایه ٢٢١٨١٠٠٠٢

٠٨:٠٠١٠:٠٠چهار شنبه١٣٩٥/٠٣/١٩١٠تستی١١مبانی هنرهای تجسمی ٢٣١٨١٠٠٠٣

تشریحی٢٢كارگاه طراحی پایه ٢٤١٨١٠٠٠٤

٠٨:٠٠١٠:٠٠چهار شنبه١٣٩٥/٠٣/٢٦١٦تستی١٣هنر در تمدن اسلامی ٢٥١٨١٠٠٠٥

٠٨:٠٠١٠:٠٠پنج شنبه١٣٩٥/٠٣/٢٠١١تستی١٢آشنایی با هنر در تاریخ ٢٦١٨١٠٠٠٦

١٤:٠٠١٥:٠٠سه شنبه١٣٩٥/٠٣/١٨٩تستی٢٢هندسه نقوش در هنرهای سنتی ایران ٢٧١٨١٠٠٠٧

١٠:٣٠١٢:٣٠سه شنبه١٣٩٥/٠٣/١١٤تستی٢٢مبانی هنرهای تجسمی ٢٨١٨١٠٠٠٨

٠٨:٠٠١٠:٠٠پنج شنبه١٣٩٥/٠٣/٢٧١٧تستی٢٤هنر در تمدن اسلامی ٢٩١٨١٠٠١٠

١٠:٣٠١٢:٣٠چهار شنبه١٣٩٥/٠٣/١٢٥تستی٢٣آشنایی با هنر در تاریخ ٣٠١٨١٠٠١٢

١٤:٠٠١٥:٠٠یک شنبه١٣٩٥/٠٣/١٦٧تستی٨سیر تحول و تطور نقوش و نمادهادر هنرهای سنتی ا٣١١٨١٠٠٣٨

تشریحی٩پایان نامه٣٢١٨١٠٠٤٥

٠٨:٠٠١٠:٠٠دو شنبه١٣٩٥/٠٣/٢٤١٤تستی٩حكمت هنر اسلامی٣٣١٨١٠٠٤٧

١٠:٣٠١٢:٣٠چهار شنبه١٣٩٥/٠٣/١٢٥تستی١١آشنایی با هنرهای سنتی ایران ٣٤١٨١٠٠٩٠

١٤:٠٠١٥:٠٠شنبه١٣٩٥/٠٣/٢٩١٨تستی٢٢آشنایی با هنرهای سنتی ایران ٣٥١٨١٠٠٩١
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تشریحی٣كارگاه حجم سازی٣٦١٨١٠٠٩٢

١٤:٠٠١٥:٠٠یک شنبه١٣٩٥/٠٣/١٦٧تستی٣روش تحقیق در هنرهای سنتی٣٧١٨١٠٠٩٣

١٤:٠٠١٥:٠٠شنبه١٣٩٥/٠٣/٠٨١تستی٣)پیش از اسلام(تاریخ فرهنگ و هنر ایران ٣٨١٨١٠٠٩٤

تشریحی١٣كارگاه طراحی سنتی ٣٩١٨١٠٠٩٦

١٤:٠٠١٥:٠٠دو شنبه١٣٩٥/٠٣/٢٤١٤تستی٥آشنایی با خوشنویسی٤٠١٨١٠٠٩٧

تشریحی٢٤كارگاه طراحی سنتی ٤١١٨١٠٠٩٩

٠٨:٠٠١٠:٠٠شنبه١٣٩٥/٠٣/٠٨١تستی٧آشنایی با صنایع دستی سایر ملل٤٢١٨١٠١٠٠

٠٨:٠٠١٠:٠٠سه شنبه١٣٩٥/٠٤/٠١٢١تستی٥آشنایی با فرهنگ و ادب ایران٤٣١٨١٠١٠١

تشریحی٣٥كارگاه طراحی سنتی ٤٤١٨١٠١٠٢

١٤:٠٠١٥:٠٠شنبه١٣٩٥/٠٣/٢٢١٢تستی٦تحقیق در هنرهای سنتی ایران٤٥١٨١٠١٠٨

٠٨:٠٠١٠:٠٠سه شنبه١٣٩٥/٠٣/١٨٩تستی٧مبانی زیبایی شناسی٤٦١٨١٠١٠٩

١٤:٠٠١٥:٠٠شنبه١٣٩٥/٠٣/٠٨١تستی٤آشنایی با سفال و كاشی٤٧١٨١٠١٦١

١٤:٠٠١٥:٠٠چهار شنبه١٣٩٥/٠٣/١٩١٠تستی٤آشنایی با آبگینه٤٨١٨١٠١٦٢

١٤:٠٠١٥:٠٠یک شنبه١٣٩٥/٠٣/٣٠١٩تستی٤آشنایی با نساجی سنتی٤٩١٨١٠١٦٣

١٤:٠٠١٥:٠٠پنج شنبه١٣٩٥/٠٣/٢٠١١تستی٥آشنایی با هنرهای مرتبط با چوب٥٠١٨١٠١٦٤

١٠:٣٠١٢:٣٠یک شنبه١٣٩٥/٠٣/٢٣١٣تستی٥آشنایی با هنر فلزكاری٥١١٨١٠١٦٥

٠٨:٠٠١٠:٠٠پنج شنبه١٣٩٥/٠٣/١٣٦تستی٥طرح اشیاء در هنرهای سنتی٥٢١٨١٠١٦٦

٠٨:٠٠١٠:٠٠چهار شنبه١٣٩٥/٠٣/٢٦١٦تشریحی٦آشنایی با رشته های هنری معاصر٥٣١٨١٠١٦٧

تشریحی٧كارگاه مرمت و نگهداری آثار فلزی٥٤١٨١٠١٦٨

تشریحی٨كارگاه مرمت و نگهداری آثار نساجی سنتی٥٥١٨١٠١٦٩

١٠:٣٠١٢:٣٠چهار شنبه١٣٩٥/٠٣/١٩١٠تستی٨آداب معنوی در هنرهای سنتی٥٦١٨١٠١٧٠

٠٨:٠٠١٠:٠٠شنبه١٣٩٥/٠٣/٠٨١تشریحی٥آشنایی با مواد اولیه و ابزار كار كاشی٥٧١٨١٠٢١٢

١٠:٣٠١٢:٣٠سه شنبه١٣٩٥/٠٣/١٨٩تستی٦تاریخچه كاشی٥٨١٨١٠٢١٣

تشریحی١٦كارگاه كاشی ٥٩١٨١٠٢١٤

٠٨:٠٠١٠:٠٠پنج شنبه١٣٩٥/٠٣/٢٧١٧تشریحی١٦لعاب ٦٠١٨١٠٢١٥

٠٨:٠٠١٠:٠٠پنج شنبه١٣٩٥/٠٣/١٣٦تستی٦آشنایی با معماری سنتی٦١١٨١٠٢١٦

تشریحی٢٧كارگاه كاشی ٦٢١٨١٠٢١٧

تشریحی٣٧كارگاه كاشی ٦٣١٨١٠٢١٨

٠٨:٠٠١٠:٠٠پنج شنبه١٣٩٥/٠٣/٢٧١٧تشریحی٣٧هندسه نقوش ٦٤١٨١٠٢١٩

٠٨:٠٠١٠:٠٠سه شنبه١٣٩٥/٠٣/٢٥١٥تشریحی٢٧لعاب ٦٥١٨١٠٢٢٠

تشریحی٤٨كارگاه كاشی ٦٦١٨١٠٢٢١

تشریحی٥٨كارگاه كاشی ٦٧١٨١٠٢٢٢

تشریحی٦٩كارگاه كاشی ٦٨١٨١٠٢٢٣

تشریحی٩كارگاه تخصصی كاشی٦٩١٨١٠٢٢٤

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٥/٠٣/١٠٣تستی٩زیبایی شناسی كاشی٧٠١٨١٠٢٢٥
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٠٨:٠٠١٠:٠٠سه شنبه١٣٩٥/٠٤/٠١٢١تشریحی٤عكاسی٧١١٨١٠٣٥٥
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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

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 ٢١١٨١٠٠٠١

تشریحی١١كارگاه طراحی پایه ٢٢١٨١٠٠٠٢

٠٨:٠٠١٠:٠٠چهار شنبه١٣٩٥/٠٣/١٩١٠تستی١١مبانی هنرهای تجسمی ٢٣١٨١٠٠٠٣

تشریحی٢٢كارگاه طراحی پایه ٢٤١٨١٠٠٠٤

٠٨:٠٠١٠:٠٠چهار شنبه١٣٩٥/٠٣/٢٦١٦تستی١٣هنر در تمدن اسلامی ٢٥١٨١٠٠٠٥

٠٨:٠٠١٠:٠٠پنج شنبه١٣٩٥/٠٣/٢٠١١تستی١٢آشنایی با هنر در تاریخ ٢٦١٨١٠٠٠٦

١٤:٠٠١٥:٠٠سه شنبه١٣٩٥/٠٣/١٨٩تستی٢٢هندسه نقوش در هنرهای سنتی ایران ٢٧١٨١٠٠٠٧

١٠:٣٠١٢:٣٠سه شنبه١٣٩٥/٠٣/١١٤تستی٢٢مبانی هنرهای تجسمی ٢٨١٨١٠٠٠٨

٠٨:٠٠١٠:٠٠پنج شنبه١٣٩٥/٠٣/٢٧١٧تستی٢٤هنر در تمدن اسلامی ٢٩١٨١٠٠١٠

١٠:٣٠١٢:٣٠چهار شنبه١٣٩٥/٠٣/١٢٥تستی٢٣آشنایی با هنر در تاریخ ٣٠١٨١٠٠١٢

١٤:٠٠١٥:٠٠یک شنبه١٣٩٥/٠٣/١٦٧تستی٨سیر تحول و تطور نقوش و نمادهادر هنرهای سنتی ا٣١١٨١٠٠٣٨

تشریحی٩پایان نامه٣٢١٨١٠٠٤٥

٠٨:٠٠١٠:٠٠دو شنبه١٣٩٥/٠٣/٢٤١٤تستی٩حكمت هنر اسلامی٣٣١٨١٠٠٤٧

١٠:٣٠١٢:٣٠چهار شنبه١٣٩٥/٠٣/١٢٥تستی١١آشنایی با هنرهای سنتی ایران ٣٤١٨١٠٠٩٠

١٤:٠٠١٥:٠٠شنبه١٣٩٥/٠٣/٢٩١٨تستی٢٢آشنایی با هنرهای سنتی ایران ٣٥١٨١٠٠٩١
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تشریحی٣كارگاه حجم سازی٣٦١٨١٠٠٩٢

١٤:٠٠١٥:٠٠یک شنبه١٣٩٥/٠٣/١٦٧تستی٣روش تحقیق در هنرهای سنتی٣٧١٨١٠٠٩٣

١٤:٠٠١٥:٠٠شنبه١٣٩٥/٠٣/٠٨١تستی٣)پیش از اسلام(تاریخ فرهنگ و هنر ایران ٣٨١٨١٠٠٩٤

تشریحی١٣كارگاه طراحی سنتی ٣٩١٨١٠٠٩٦

١٤:٠٠١٥:٠٠دو شنبه١٣٩٥/٠٣/٢٤١٤تستی٥آشنایی با خوشنویسی٤٠١٨١٠٠٩٧

تشریحی٢٤كارگاه طراحی سنتی ٤١١٨١٠٠٩٩

٠٨:٠٠١٠:٠٠شنبه١٣٩٥/٠٣/٠٨١تستی٧آشنایی با صنایع دستی سایر ملل٤٢١٨١٠١٠٠

٠٨:٠٠١٠:٠٠سه شنبه١٣٩٥/٠٤/٠١٢١تستی٥آشنایی با فرهنگ و ادب ایران٤٣١٨١٠١٠١

تشریحی٣٥كارگاه طراحی سنتی ٤٤١٨١٠١٠٢

١٤:٠٠١٥:٠٠شنبه١٣٩٥/٠٣/٢٢١٢تستی٦تحقیق در هنرهای سنتی ایران٤٥١٨١٠١٠٨

٠٨:٠٠١٠:٠٠سه شنبه١٣٩٥/٠٣/١٨٩تستی٧مبانی زیبایی شناسی٤٦١٨١٠١٠٩

١٤:٠٠١٥:٠٠شنبه١٣٩٥/٠٣/٠٨١تستی٤آشنایی با سفال و كاشی٤٧١٨١٠١٦١

١٤:٠٠١٥:٠٠چهار شنبه١٣٩٥/٠٣/١٩١٠تستی٤آشنایی با آبگینه٤٨١٨١٠١٦٢

١٤:٠٠١٥:٠٠یک شنبه١٣٩٥/٠٣/٣٠١٩تستی٤آشنایی با نساجی سنتی٤٩١٨١٠١٦٣

١٤:٠٠١٥:٠٠پنج شنبه١٣٩٥/٠٣/٢٠١١تستی٥آشنایی با هنرهای مرتبط با چوب٥٠١٨١٠١٦٤

١٠:٣٠١٢:٣٠یک شنبه١٣٩٥/٠٣/٢٣١٣تستی٥آشنایی با هنر فلزكاری٥١١٨١٠١٦٥

٠٨:٠٠١٠:٠٠پنج شنبه١٣٩٥/٠٣/١٣٦تستی٥طرح اشیاء در هنرهای سنتی٥٢١٨١٠١٦٦

٠٨:٠٠١٠:٠٠چهار شنبه١٣٩٥/٠٣/٢٦١٦تشریحی٦آشنایی با رشته های هنری معاصر٥٣١٨١٠١٦٧

تشریحی٧كارگاه مرمت و نگهداری آثار فلزی٥٤١٨١٠١٦٨

تشریحی٨كارگاه مرمت و نگهداری آثار نساجی سنتی٥٥١٨١٠١٦٩

١٠:٣٠١٢:٣٠چهار شنبه١٣٩٥/٠٣/١٩١٠تستی٨آداب معنوی در هنرهای سنتی٥٦١٨١٠١٧٠

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٥/٠٣/١٧٨تستی٦تاریخچه هنری چوب٥٧١٨١٠٢٢٦

٠٨:٠٠١٠:٠٠سه شنبه١٣٩٥/٠٣/٢٥١٥تشریحی٦آشنایی با مواد اولیه و ابزار كارچوب٥٨١٨١٠٢٢٧

٠٨:٠٠١٠:٠٠پنج شنبه١٣٩٥/٠٣/٢٧١٧تستی٦چوب شناسی٥٩١٨١٠٢٢٨

تشریحی١٦كارگاه درودگری ٦٠١٨١٠٢٢٩

تشریحی١٦كارگاه طراحی منبت و معرق ٦١١٨١٠٢٣٠

تشریحی١٧كارگاه منبت چوب ٦٢١٨١٠٢٣١

تشریحی١٧كارگاه معرق چوب ٦٣١٨١٠٢٣٢

تشریحی٢٧كارگاه طراحی منبت و معرق ٦٤١٨١٠٢٣٣

تشریحی٢٧كارگاه درودگری ٦٥١٨١٠٢٣٤

تشریحی٢٨كارگاه منبت چوب ٦٦١٨١٠٢٣٥

تشریحی٢٨كارگاه معرق چوب ٦٧١٨١٠٢٣٦

تشریحی٨كارگاه منبت معرق چوب٦٨١٨١٠٢٣٧

تشریحی٩)منبت یا معرق یا منبت معرق(كارگاه تخصصی ٦٩١٨١٠٢٣٨

٠٨:٠٠١٠:٠٠دو شنبه١٣٩٥/٠٣/١٠٣تشریحی٩زیبایی شناسی هنرهای مرتبط با چوب٧٠١٨١٠٢٣٩
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تشریحی٩كارگاه رنگ، پرداخت و كارهای تكمیلی٧١١٨١٠٢٤٠

٠٨:٠٠١٠:٠٠سه شنبه١٣٩٥/٠٤/٠١٢١تشریحی٤عكاسی٧٢١٨١٠٣٥٥
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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

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 ٢١١٨١٠٠٠١

تشریحی١١كارگاه طراحی پایه ٢٢١٨١٠٠٠٢

٠٨:٠٠١٠:٠٠چهار شنبه١٣٩٥/٠٣/١٩١٠تستی١١مبانی هنرهای تجسمی ٢٣١٨١٠٠٠٣

تشریحی٢٢كارگاه طراحی پایه ٢٤١٨١٠٠٠٤

٠٨:٠٠١٠:٠٠چهار شنبه١٣٩٥/٠٣/٢٦١٦تستی١٣هنر در تمدن اسلامی ٢٥١٨١٠٠٠٥

٠٨:٠٠١٠:٠٠پنج شنبه١٣٩٥/٠٣/٢٠١١تستی١٢آشنایی با هنر در تاریخ ٢٦١٨١٠٠٠٦

١٤:٠٠١٥:٠٠سه شنبه١٣٩٥/٠٣/١٨٩تستی٢٢هندسه نقوش در هنرهای سنتی ایران ٢٧١٨١٠٠٠٧

١٠:٣٠١٢:٣٠سه شنبه١٣٩٥/٠٣/١١٤تستی٢٢مبانی هنرهای تجسمی ٢٨١٨١٠٠٠٨

٠٨:٠٠١٠:٠٠پنج شنبه١٣٩٥/٠٣/٢٧١٧تستی٢٤هنر در تمدن اسلامی ٢٩١٨١٠٠١٠

١٠:٣٠١٢:٣٠چهار شنبه١٣٩٥/٠٣/١٢٥تستی٢٣آشنایی با هنر در تاریخ ٣٠١٨١٠٠١٢

١٤:٠٠١٥:٠٠یک شنبه١٣٩٥/٠٣/١٦٧تستی٨سیر تحول و تطور نقوش و نمادهادر هنرهای سنتی ا٣١١٨١٠٠٣٨

تشریحی٩پایان نامه٣٢١٨١٠٠٤٥

٠٨:٠٠١٠:٠٠دو شنبه١٣٩٥/٠٣/٢٤١٤تستی٩حكمت هنر اسلامی٣٣١٨١٠٠٤٧

١٠:٣٠١٢:٣٠چهار شنبه١٣٩٥/٠٣/١٢٥تستی١١آشنایی با هنرهای سنتی ایران ٣٤١٨١٠٠٩٠

١٤:٠٠١٥:٠٠شنبه١٣٩٥/٠٣/٢٩١٨تستی٢٢آشنایی با هنرهای سنتی ایران ٣٥١٨١٠٠٩١
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تشریحی٣كارگاه حجم سازی٣٦١٨١٠٠٩٢

١٤:٠٠١٥:٠٠یک شنبه١٣٩٥/٠٣/١٦٧تستی٣روش تحقیق در هنرهای سنتی٣٧١٨١٠٠٩٣

١٤:٠٠١٥:٠٠شنبه١٣٩٥/٠٣/٠٨١تستی٣)پیش از اسلام(تاریخ فرهنگ و هنر ایران ٣٨١٨١٠٠٩٤

تشریحی١٣كارگاه طراحی سنتی ٣٩١٨١٠٠٩٦

١٤:٠٠١٥:٠٠دو شنبه١٣٩٥/٠٣/٢٤١٤تستی٥آشنایی با خوشنویسی٤٠١٨١٠٠٩٧

تشریحی٢٤كارگاه طراحی سنتی ٤١١٨١٠٠٩٩

٠٨:٠٠١٠:٠٠شنبه١٣٩٥/٠٣/٠٨١تستی٧آشنایی با صنایع دستی سایر ملل٤٢١٨١٠١٠٠

٠٨:٠٠١٠:٠٠سه شنبه١٣٩٥/٠٤/٠١٢١تستی٥آشنایی با فرهنگ و ادب ایران٤٣١٨١٠١٠١

تشریحی٣٥كارگاه طراحی سنتی ٤٤١٨١٠١٠٢

١٤:٠٠١٥:٠٠شنبه١٣٩٥/٠٣/٢٢١٢تستی٦تحقیق در هنرهای سنتی ایران٤٥١٨١٠١٠٨

٠٨:٠٠١٠:٠٠سه شنبه١٣٩٥/٠٣/١٨٩تستی٧مبانی زیبایی شناسی٤٦١٨١٠١٠٩

١٤:٠٠١٥:٠٠شنبه١٣٩٥/٠٣/٠٨١تستی٤آشنایی با سفال و كاشی٤٧١٨١٠١٦١

١٤:٠٠١٥:٠٠چهار شنبه١٣٩٥/٠٣/١٩١٠تستی٤آشنایی با آبگینه٤٨١٨١٠١٦٢

١٤:٠٠١٥:٠٠یک شنبه١٣٩٥/٠٣/٣٠١٩تستی٤آشنایی با نساجی سنتی٤٩١٨١٠١٦٣

١٤:٠٠١٥:٠٠پنج شنبه١٣٩٥/٠٣/٢٠١١تستی٥آشنایی با هنرهای مرتبط با چوب٥٠١٨١٠١٦٤

١٠:٣٠١٢:٣٠یک شنبه١٣٩٥/٠٣/٢٣١٣تستی٥آشنایی با هنر فلزكاری٥١١٨١٠١٦٥

٠٨:٠٠١٠:٠٠پنج شنبه١٣٩٥/٠٣/١٣٦تستی٥طرح اشیاء در هنرهای سنتی٥٢١٨١٠١٦٦

٠٨:٠٠١٠:٠٠چهار شنبه١٣٩٥/٠٣/٢٦١٦تشریحی٦آشنایی با رشته های هنری معاصر٥٣١٨١٠١٦٧

تشریحی٦كارگاه مرمت و نگهداری آثار فلزی٥٤١٨١٠١٦٨

تشریحی٨كارگاه مرمت و نگهداری آثار نساجی سنتی٥٥١٨١٠١٦٩

١٠:٣٠١٢:٣٠چهار شنبه١٣٩٥/٠٣/١٩١٠تستی٨آداب معنوی در هنرهای سنتی٥٦١٨١٠١٧٠

٠٨:٠٠١٠:٠٠یک شنبه١٣٩٥/٠٣/٣٠١٩تستی٦تاریخچه نساجی در جهان٥٧١٨١٠٢٤١

٠٨:٠٠١٠:٠٠چهار شنبه١٣٩٥/٠٣/١٩١٠تشریحی٦آشنایی با مواد اولیه و ابزار كار نساجی سنتی٥٨١٨١٠٢٤٢

تشریحی١٦كارگاه نساجی سنتی ٥٩١٨١٠٢٤٣

٠٨:٠٠١٠:٠٠سه شنبه١٣٩٥/٠٣/٢٥١٥تشریحی٦آشنایی با مهمترین پارچه های دستبافت ایران٦٠١٨١٠٢٤٤

١٠:٣٠١٢:٣٠یک شنبه١٣٩٥/٠٣/١٦٧تستی٧تاریخچه نساجی ایران٦١١٨١٠٢٤٥

تشریحی٧كارگاه طراحی نساجی سنتی٦٢١٨١٠٢٤٦

تشریحی٢٧كارگاه نساجی سنتی ٦٣١٨١٠٢٤٧

تشریحی١٧كارگاه زری بافی ٦٤١٨١٠٢٤٨

تشریحی٧كارگاه رنگرزی٦٥١٨١٠٢٤٩

تشریحی٨كارگاه چاپ های سنتی٦٦١٨١٠٢٥٠

تشریحی٢٨كارگاه زری بافی ٦٧١٨١٠٢٥١

تشریحی٨كارگاه چاپ دستی٦٨١٨١٠٢٥٢

تشریحی٢٨كارگاه طراحی زری بافی ٦٩١٨١٠٢٥٣

تشریحی٩كارگاه تخصصی نساجی سنتی٧٠١٨١٠٢٥٤
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٠٨:٠٠١٠:٠٠دو شنبه١٣٩٥/٠٣/١٠٣تشریحی٩زیبایی شناسی نساجی سنتی٧١١٨١٠٢٥٥

٠٨:٠٠١٠:٠٠سه شنبه١٣٩٥/٠٤/٠١٢١تشریحی٤عكاسی٧٢١٨١٠٣٥٥
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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

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

٠٨:٠٠١٠:٠٠چهار شنبه١٣٩٥/٠٣/٢٦١٦تستی١٤هنر در تمدن اسلامی ٢١١٨١٠٠٠٥

٠٨:٠٠١٠:٠٠پنج شنبه١٣٩٥/٠٣/٢٠١١تستی١٢آشنایی با هنر در تاریخ ٢٢١٨١٠٠٠٦

٠٨:٠٠١٠:٠٠پنج شنبه١٣٩٥/٠٣/٢٧١٧تستی٢٥هنر در تمدن اسلامی ٢٣١٨١٠٠١٠

١٠:٣٠١٢:٣٠چهار شنبه١٣٩٥/٠٣/١٢٥تستی٢٣آشنایی با هنر در تاریخ ٢٤١٨١٠٠١٢

١٤:٠٠١٥:٠٠یک شنبه١٣٩٥/٠٣/٢٣١٣تستی١هندسه نقوش در هنرهای سنتی ایران٢٥١٨١٠٢٥٦

٠٨:٠٠١٠:٠٠چهار شنبه١٣٩٥/٠٣/١٩١٠تستی١١مبانی هنرهای تجسمی ٢٦١٨١٠٢٥٧

١٠:٣٠١٢:٣٠سه شنبه١٣٩٥/٠٣/١١٤تستی٢٢مبانی هنرهای تجسمی ٢٧١٨١٠٢٥٨

تشریحی١طراحی پایه٢٨١٨١٠٢٥٩

١٠:٣٠١٢:٣٠چهار شنبه١٣٩٥/٠٣/١٢٥تستی١آشنایی با هنرهای سنتی ایران٢٩١٨١٠٢٦٠

١٤:٠٠١٥:٠٠یک شنبه١٣٩٥/٠٣/٣٠١٩تستی٢آشنایی با بافته های سنتی ایران٣٠١٨١٠٢٦٣

١٤:٠٠١٥:٠٠چهار شنبه١٣٩٥/٠٣/١٩١٠تستی٣آشنایی با كامپیوتر٣١١٨١٠٢٦٦

٠٨:٠٠١٠:٠٠سه شنبه١٣٩٥/٠٣/١٨٩تشریحی٢شیمی كاربردی فرش٣٢١٨١٠٢٦٧

٠٨:٠٠١٠:٠٠سه شنبه١٣٩٥/٠٤/٠١٢١تشریحی١٢طراحی سنتی ٣٣١٨١٠٢٦٨

٠٨:٠٠١٠:٠٠دو شنبه١٣٩٥/٠٣/١٠٣تشریحی٢٣طراحی سنتی ٣٤١٨١٠٢٦٩

١٤:٠٠١٥:٠٠سه شنبه١٣٩٥/٠٣/٢٥١٥تستی٢شناخت طرح و نقش گلیم٣٥١٨١٠٢٧٠
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١٤:٠٠١٥:٠٠سه شنبه١٣٩٥/٠٤/٠١٢١تستی٣سیر تحول نقش در هنر ایران٣٦١٨١٠٢٧١

١٤:٠٠١٥:٠٠یک شنبه١٣٩٥/٠٣/٢٣١٣تستی٣علوم الیاف٣٧١٨١٠٢٧٢

١٤:٠٠١٥:٠٠شنبه١٣٩٥/٠٣/٠٨١تستی٣تاریخ فرش ایران٣٨١٨١٠٢٧٣

٠٨:٠٠١٠:٠٠شنبه١٣٩٥/٠٣/٢٢١٢تشریحی١٤رنگرزی شیمیایی ٣٩١٨١٠٢٧٤

٠٨:٠٠١٠:٠٠سه شنبه١٣٩٥/٠٣/١٨٩تشریحی١٤بافت فرش ٤٠١٨١٠٢٧٥

٠٨:٠٠١٠:٠٠دو شنبه١٣٩٥/٠٣/١٠٣تشریحی١٤طراحی فرش ٤١١٨١٠٢٧٦

١٤:٠٠١٥:٠٠سه شنبه١٣٩٥/٠٤/٠١٢١تستی١٤رنگرزی سنتی ٤٢١٨١٠٢٧٧

٠٨:٠٠١٠:٠٠یک شنبه١٣٩٥/٠٣/١٦٧تشریحی١٥حفاظت و مرمت فرش ٤٣١٨١٠٢٧٨

تشریحی١٥رنگ و نقطه نقشه فرش ٤٤١٨١٠٢٧٩

١٠:٣٠١٢:٣٠چهار شنبه١٣٩٥/٠٣/١٢٥تستی١٥شناخت طرح و نقش فرش ایران ٤٥١٨١٠٢٨٠

١٠:٣٠١٢:٣٠چهار شنبه١٣٩٥/٠٣/٢٦١٦تستی٢٦شناخت طرح و نقش فرش ایران ٤٦١٨١٠٢٨١

تشریحی٦طراحی گلیم٤٧١٨١٠٢٨٢

٠٨:٠٠١٠:٠٠دو شنبه١٣٩٥/٠٣/١٠٣تشریحی٦اقتصاد فرش٤٨١٨١٠٢٨٣

٠٨:٠٠١٠:٠٠سه شنبه١٣٩٥/٠٣/١٨٩تشریحی٦كنترل كیفیت در فرش٤٩١٨١٠٢٨٤

١٤:٠٠١٥:٠٠شنبه١٣٩٥/٠٣/٢٢١٢تستی٦پژوهش در فرش٥٠١٨١٠٢٨٥

٠٨:٠٠١٠:٠٠شنبه١٣٩٥/٠٣/٢٩١٨تستی٢٦بافت فرش ٥١١٨١٠٢٨٦

٠٨:٠٠١٠:٠٠شنبه١٣٩٥/٠٣/٠٨١تشریحی٧بافت گلیم٥٢١٨١٠٢٨٧

٠٨:٠٠١٠:٠٠پنج شنبه١٣٩٥/٠٣/٢٧١٧تستی٧مدیریت تولید فرش٥٣١٨١٠٢٨٨

تشریحی٢٧حفاظت و مرمت فرش ٥٤١٨١٠٢٨٩

٠٨:٠٠١٠:٠٠شنبه١٣٩٥/٠٣/٢٢١٢تستی٧تاریخ فرش جهان٥٥١٨١٠٢٩٠

١٠:٣٠١٢:٣٠شنبه١٣٩٥/٠٣/٠٨١تستی٨ارزیابی و ارزشیابی فرش٥٦١٨١٠٢٩١

٠٨:٠٠١٠:٠٠یک شنبه١٣٩٥/٠٣/١٦٧تستی٨شناخت بازارهای جهانی فرش٥٧١٨١٠٢٩٢

١٠:٣٠١٢:٣٠پنج شنبه١٣٩٥/٠٣/٢٠١١تستی٨موزه داری فرش٥٨١٨١٠٢٩٣

٠٨:٠٠١٠:٠٠سه شنبه١٣٩٥/٠٣/٢٥١٥تشریحی١٨عكاسی ٥٩١٨١٠٢٩٤

٠٨:٠٠١٠:٠٠چهار شنبه١٣٩٥/٠٣/١٩١٠تشریحی٢٥طراحی فرش ٦٠١٨١٠٢٩٥

تشریحی٥كارآموزی٦١١٨١٠٢٩٦

تشریحی٢٦رنگ و نقطه نقشه فرش ٦٢١٨١٠٢٩٧

٠٨:٠٠١٠:٠٠سه شنبه١٣٩٥/٠٣/١١٤تستی٧زبان تخصصی٦٣١٨١٠٢٩٨

٠٨:٠٠١٠:٠٠یک شنبه١٣٩٥/٠٣/١٦٧تشریحی٣٧طراحی فرش ٦٤١٨١٠٢٩٩

تشریحی١٧نگارگری ٦٥١٨١٠٣٠٠

تشریحی٢٨نگارگری ٦٦١٨١٠٣٠١

٠٨:٠٠١٠:٠٠دو شنبه١٣٩٥/٠٣/٣١٢٠تشریحی٤٨طراحی فرش ٦٧١٨١٠٣٠٢

تشریحی٩پروژه نهایی٦٨١٨١٠٣٠٤

١٤:٠٠١٥:٠٠دو شنبه١٣٩٥/٠٣/٢٤١٤تستی٨خوشنویسی و طراحی حروف٦٩١٨١٠٣٠٥

٠٨:٠٠١٠:٠٠دو شنبه١٣٩٥/٠٣/١٠٣تشریحی٩كاربرد كامپیوتر در طراحی و بافت فرش٧٠١٨١٠٣٠٦
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٠٨:٠٠١٠:٠٠پنج شنبه١٣٩٥/٠٣/٢٧١٧تشریحی٩حفاظت و مرمت گلیم٧١١٨١٠٣٠٩

٠٨:٠٠١٠:٠٠پنج شنبه١٣٩٥/٠٣/٢٧١٧تشریحی٨مبانی رنگ در فرش ایران٧٢١٨١٠٣٥٦
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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

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

٠٨:٠٠١٠:٠٠چهار شنبه١٣٩٥/٠٣/٢٦١٦تستی١٤هنر در تمدن اسلامی ٢١١٨١٠٠٠٥

٠٨:٠٠١٠:٠٠پنج شنبه١٣٩٥/٠٣/٢٠١١تستی١٢آشنایی با هنر در تاریخ ٢٢١٨١٠٠٠٦

٠٨:٠٠١٠:٠٠پنج شنبه١٣٩٥/٠٣/٢٧١٧تستی٢٥هنر در تمدن اسلامی ٢٣١٨١٠٠١٠

١٠:٣٠١٢:٣٠چهار شنبه١٣٩٥/٠٣/١٢٥تستی٢٣آشنایی با هنر در تاریخ ٢٤١٨١٠٠١٢

١٤:٠٠١٥:٠٠یک شنبه١٣٩٥/٠٣/٢٣١٣تستی١هندسه نقوش در هنرهای سنتی ایران٢٥١٨١٠٢٥٦

٠٨:٠٠١٠:٠٠چهار شنبه١٣٩٥/٠٣/١٩١٠تستی١١مبانی هنرهای تجسمی ٢٦١٨١٠٢٥٧

١٠:٣٠١٢:٣٠سه شنبه١٣٩٥/٠٣/١١٤تستی٢٢مبانی هنرهای تجسمی ٢٧١٨١٠٢٥٨

تشریحی١طراحی پایه٢٨١٨١٠٢٥٩

١٠:٣٠١٢:٣٠چهار شنبه١٣٩٥/٠٣/١٢٥تستی١آشنایی با هنرهای سنتی ایران٢٩١٨١٠٢٦٠

١٤:٠٠١٥:٠٠یک شنبه١٣٩٥/٠٣/٣٠١٩تستی٢آشنایی با بافته های سنتی ایران٣٠١٨١٠٢٦٣

١٤:٠٠١٥:٠٠چهار شنبه١٣٩٥/٠٣/١٩١٠تستی٣آشنایی با كامپیوتر٣١١٨١٠٢٦٦

٠٨:٠٠١٠:٠٠سه شنبه١٣٩٥/٠٣/١٨٩تشریحی٢شیمی كاربردی فرش٣٢١٨١٠٢٦٧

٠٨:٠٠١٠:٠٠ شنبهسه١٣٩٥/٠٤/٠١٢١تشریحی١٢طراحی سنتی ٣٣١٨١٠٢٦٨

٠٨:٠٠١٠:٠٠دو شنبه١٣٩٥/٠٣/١٠٣تشریحی٢٣طراحی سنتی ٣٤١٨١٠٢٦٩

١٤:٠٠١٥:٠٠سه شنبه١٣٩٥/٠٣/٢٥١٥تستی٢شناخت طرح و نقش گلیم٣٥١٨١٠٢٧٠
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١٤:٠٠١٥:٠٠سه شنبه١٣٩٥/٠٤/٠١٢١تستی٣سیر تحول نقش در هنر ایران٣٦١٨١٠٢٧١

١٤:٠٠١٥:٠٠یک شنبه١٣٩٥/٠٣/٢٣١٣تستی٣علوم الیاف٣٧١٨١٠٢٧٢

١٤:٠٠١٥:٠٠شنبه١٣٩٥/٠٣/٠٨١تستی٣تاریخ فرش ایران٣٨١٨١٠٢٧٣

٠٨:٠٠١٠:٠٠شنبه١٣٩٥/٠٣/٢٢١٢تشریحی١٤رنگرزی شیمیایی ٣٩١٨١٠٢٧٤

٠٨:٠٠١٠:٠٠سه شنبه١٣٩٥/٠٣/١٨٩تشریحی١٤بافت فرش ٤٠١٨١٠٢٧٥

٠٨:٠٠١٠:٠٠دو شنبه١٣٩٥/٠٣/١٠٣تشریحی١٤طراحی فرش ٤١١٨١٠٢٧٦

١٤:٠٠١٥:٠٠سه شنبه١٣٩٥/٠٤/٠١٢١تستی١٤رنگرزی سنتی ٤٢١٨١٠٢٧٧

٠٨:٠٠١٠:٠٠یک شنبه١٣٩٥/٠٣/١٦٧تشریحی١٥حفاظت و مرمت فرش ٤٣١٨١٠٢٧٨

تشریحی١٥رنگ و نقطه نقشه فرش ٤٤١٨١٠٢٧٩

١٠:٣٠١٢:٣٠چهار شنبه١٣٩٥/٠٣/١٢٥تستی١٥شناخت طرح و نقش فرش ایران ٤٥١٨١٠٢٨٠

١٠:٣٠١٢:٣٠چهار شنبه١٣٩٥/٠٣/٢٦١٦تستی٢٦شناخت طرح و نقش فرش ایران ٤٦١٨١٠٢٨١

تشریحی٦طراحی گلیم٤٧١٨١٠٢٨٢

٠٨:٠٠١٠:٠٠دو شنبه١٣٩٥/٠٣/١٠٣تشریحی٦اقتصاد فرش٤٨١٨١٠٢٨٣

٠٨:٠٠١٠:٠٠سه شنبه١٣٩٥/٠٣/١٨٩تشریحی٦كنترل كیفیت در فرش٤٩١٨١٠٢٨٤

١٤:٠٠١٥:٠٠شنبه١٣٩٥/٠٣/٢٢١٢تستی٦پژوهش در فرش٥٠١٨١٠٢٨٥

٠٨:٠٠١٠:٠٠شنبه١٣٩٥/٠٣/٢٩١٨تستی٢٦بافت فرش ٥١١٨١٠٢٨٦

٠٨:٠٠١٠:٠٠شنبه١٣٩٥/٠٣/٠٨١تشریحی٧بافت گلیم٥٢١٨١٠٢٨٧

٠٨:٠٠١٠:٠٠پنج شنبه١٣٩٥/٠٣/٢٧١٧تستی٧مدیریت تولید فرش٥٣١٨١٠٢٨٨

تشریحی٢٧حفاظت و مرمت فرش ٥٤١٨١٠٢٨٩

٠٨:٠٠١٠:٠٠شنبه١٣٩٥/٠٣/٢٢١٢تستی٧تاریخ فرش جهان٥٥١٨١٠٢٩٠

١٠:٣٠١٢:٣٠شنبه١٣٩٥/٠٣/٠٨١تستی٨ارزیابی و ارزشیابی فرش٥٦١٨١٠٢٩١

٠٨:٠٠١٠:٠٠یک شنبه١٣٩٥/٠٣/١٦٧تستی٨شناخت بازارهای جهانی فرش٥٧١٨١٠٢٩٢

١٠:٣٠١٢:٣٠پنج شنبه١٣٩٥/٠٣/٢٠١١تستی٩موزه داری فرش٥٨١٨١٠٢٩٣

٠٨:٠٠١٠:٠٠سه شنبه١٣٩٥/٠٣/٢٥١٥تشریحی١٨عكاسی ٥٩١٨١٠٢٩٤

تشریحی٥كارآموزی٦٠١٨١٠٢٩٦

٠٨:٠٠١٠:٠٠سه شنبه١٣٩٥/٠٣/١١٤تستی٧زبان تخصصی٦١١٨١٠٢٩٨

تشریحی٩پروژه نهایی٦٢١٨١٠٣٠٤

١٤:٠٠١٥:٠٠دو شنبه١٣٩٥/٠٣/٢٤١٤تستی٨خوشنویسی و طراحی حروف٦٣١٨١٠٣٠٥

٠٨:٠٠١٠:٠٠دو شنبه١٣٩٥/٠٣/١٠٣تشریحی٩كاربرد كامپیوتر در طراحی و بافت فرش٦٤١٨١٠٣٠٦

١٠:٣٠١٢:٣٠یک شنبه١٣٩٥/٠٣/٣٠١٩تستی٢٥رنگرزی سنتی ٦٥١٨١٠٣٠٧

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٥/٠٣/١٧٨تستی٣٧بافت فرش ٦٦١٨١٠٣٠٨

٠٨:٠٠١٠:٠٠پنج شنبه١٣٩٥/٠٣/٢٧١٧تشریحی٩حفاظت و مرمت گلیم٦٧١٨١٠٣٠٩

٠٨:٠٠١٠:٠٠یک شنبه١٣٩٥/٠٣/٣٠١٩تشریحی٤٨بافت فرش ٦٨١٨١٠٣١٠

تشریحی٣٨حفاظت و مرمت فرش ٦٩١٨١٠٣١١

تشریحی٤٩حفاظت و مرمت فرش ٧٠١٨١٠٣١٢

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

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 ٢١١٨١٠٠٠١

تشریحی١١كارگاه طراحی پایه ٢٢١٨١٠٠٠٢

٠٨:٠٠١٠:٠٠چهار شنبه١٣٩٥/٠٣/١٩١٠تستی١١مبانی هنرهای تجسمی ٢٣١٨١٠٠٠٣

تشریحی٢٢كارگاه طراحی پایه ٢٤١٨١٠٠٠٤

٠٨:٠٠١٠:٠٠چهار شنبه١٣٩٥/٠٣/٢٦١٦تستی١٣هنر در تمدن اسلامی ٢٥١٨١٠٠٠٥

٠٨:٠٠١٠:٠٠پنج شنبه١٣٩٥/٠٣/٢٠١١تستی١٢آشنایی با هنر در تاریخ ٢٦١٨١٠٠٠٦

١٤:٠٠١٥:٠٠سه شنبه١٣٩٥/٠٣/١٨٩تستی٢٢هندسه نقوش در هنرهای سنتی ایران ٢٧١٨١٠٠٠٧

١٠:٣٠١٢:٣٠سه شنبه١٣٩٥/٠٣/١١٤تستی٢٢مبانی هنرهای تجسمی ٢٨١٨١٠٠٠٨

٠٨:٠٠١٠:٠٠پنج شنبه١٣٩٥/٠٣/٢٧١٧تستی٢٤هنر در تمدن اسلامی ٢٩١٨١٠٠١٠

١٠:٣٠١٢:٣٠چهار شنبه١٣٩٥/٠٣/١٢٥تستی٢٣آشنایی با هنر در تاریخ ٣٠١٨١٠٠١٢

١٤:٠٠١٥:٠٠چهار شنبه١٣٩٥/٠٣/١٩١٠تستی٤تاریخچه كتابت٣١١٨١٠٠٢١

١٤:٠٠١٥:٠٠یک شنبه١٣٩٥/٠٣/١٦٧تستی٧سیر تحول و تطور نقوش و نمادهادر هنرهای سنتی ا٣٢١٨١٠٠٣٨

تشریحی٨پایان نامه٣٣١٨١٠٠٤٥

٠٨:٠٠١٠:٠٠دو شنبه١٣٩٥/٠٣/٢٤١٤تستی٩حكمت هنر اسلامی٣٤١٨١٠٠٤٧

تشریحی١٦كارگاه تذهیب ٣٥١٨١٠٠٨٠
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١٠:٣٠١٢:٣٠چهار شنبه١٣٩٥/٠٣/١٢٥تستی١١آشنایی با هنرهای سنتی ایران ٣٦١٨١٠٠٩٠

١٤:٠٠١٥:٠٠شنبه١٣٩٥/٠٣/٢٩١٨تستی٢٢آشنایی با هنرهای سنتی ایران ٣٧١٨١٠٠٩١

تشریحی٣كارگاه حجم سازی٣٨١٨١٠٠٩٢

١٤:٠٠١٥:٠٠یک شنبه١٣٩٥/٠٣/١٦٧تستی٣روش تحقیق در هنرهای سنتی٣٩١٨١٠٠٩٣

١٤:٠٠١٥:٠٠شنبه١٣٩٥/٠٣/٠٨١تستی٣)پیش از اسلام(تاریخ فرهنگ و هنر ایران ٤٠١٨١٠٠٩٤

تشریحی٤عكاسی٤١١٨١٠٠٩٥

تشریحی١٣كارگاه طراحی سنتی ٤٢١٨١٠٠٩٦

١٤:٠٠١٥:٠٠دو شنبه١٣٩٥/٠٣/٢٤١٤تستی٤آشنایی با خوشنویسی٤٣١٨١٠٠٩٧

١٤:٠٠١٥:٠٠دو شنبه١٣٩٥/٠٣/١٠٣تستی٤تاریخچه نگارگری٤٤١٨١٠٠٩٨

تشریحی٢٤كارگاه طراحی سنتی ٤٥١٨١٠٠٩٩

٠٨:٠٠١٠:٠٠شنبه١٣٩٥/٠٣/٠٨١تستی٤آشنایی با صنایع دستی سایر ملل٤٦١٨١٠١٠٠

٠٨:٠٠١٠:٠٠سه شنبه١٣٩٥/٠٤/٠١٢١تستی٥آشنایی با فرهنگ و ادب ایران٤٧١٨١٠١٠١

تشریحی٣٥كارگاه طراحی سنتی ٤٨١٨١٠١٠٢

٠٨:٠٠١٠:٠٠یک شنبه١٣٩٥/٠٣/٣٠١٩تشریحی٥آشنایی با نگارگری٤٩١٨١٠١٠٣

٠٨:٠٠١٠:٠٠سه شنبه١٣٩٥/٠٣/٢٥١٥تشریحی٥آشنایی با تذهیب٥٠١٨١٠١٠٤

٠٨:٠٠١٠:٠٠شنبه١٣٩٥/٠٣/٢٢١٢تستی٥آشنایی با كاغذسازی و بوم سازی سنتی٥١١٨١٠١٠٥

٠٨:٠٠١٠:٠٠چهار شنبه١٣٩٥/٠٣/١٢٥تشریحی٥آشنایی با خیالی نگاری٥٢١٨١٠١٠٦

١٤:٠٠١٥:٠٠دو شنبه١٣٩٥/٠٣/١٧٨تستی٦آشنایی با انواع خطوط دوره اسلامی٥٣١٨١٠١٠٧

١٤:٠٠١٥:٠٠شنبه١٣٩٥/٠٣/٢٢١٢تستی٦تحقیق در هنرهای سنتی ایران٥٤١٨١٠١٠٨

٠٨:٠٠١٠:٠٠سه شنبه١٣٩٥/٠٣/١٨٩تستی٧مبانی زیبایی شناسی٥٥١٨١٠١٠٩

٠٨:٠٠١٠:٠٠دو شنبه١٣٩٥/٠٣/٢٤١٤تشریحی٦كارگاه نگهداری و مرمت كاغذ و بومهای كاغذی٥٦١٨١٠١١٩

٠٨:٠٠١٠:٠٠سه شنبه١٣٩٥/٠٤/٠١٢١تستی٨آشنایی با دیوارنگاری در ایران٥٧١٨١٠١٢٠

١٠:٣٠١٢:٣٠چهار شنبه١٣٩٥/٠٣/١٢٥تستی٩تاریخ تطبیقی نگارگری ایران با نقاشی شرق٥٨١٨١٠١٢١

١٠:٣٠١٢:٣٠شنبه١٣٩٥/٠٣/٢٩١٨تستی٦تاریخ خط٥٩١٨١٠١٢٢

٠٨:٠٠١٠:٠٠سه شنبه١٣٩٥/٠٤/٠١٢١تشریحی١٦تاریخ خوشنویسی ٦٠١٨١٠١٢٣

تشریحی١٦كارگاه خوشنویسی ٦١١٨١٠١٢٤

٠٨:٠٠١٠:٠٠دو شنبه١٣٩٥/٠٣/١٠٣تشریحی٢٧تاریخ خوشنویسی ٦٢١٨١٠١٢٥

تشریحی٢٧كارگاه خوشنویسی ٦٣١٨١٠١٢٦

٠٨:٠٠١٠:٠٠چهار شنبه١٣٩٥/٠٣/١٢٥تشریحی٧آشنایی با انواع خط كوفی٦٤١٨١٠١٢٧

٠٨:٠٠١٠:٠٠یک شنبه١٣٩٥/٠٣/٢٣١٣تشریحی٧حوزه های خوشنویسی در جهان اسلام٦٥١٨١٠١٢٨

٠٨:٠٠١٠:٠٠یک شنبه١٣٩٥/٠٣/١٦٧تشریحی٨زیبایی شناسی خوشنویسی٦٦١٨١٠١٢٩

تشریحی٣٨كارگاه خوشنویسی ٦٧١٨١٠١٣٠

١٠:٣٠١٢:٣٠چهار شنبه١٣٩٥/٠٣/٢٦١٦تستی٨بررسی شیوه های خوشنویسی٦٨١٨١٠١٣١

تشریحی٨كارگاه كتیبه نویسی٦٩١٨١٠١٣٢

تشریحی٤٩كارگاه خوشنویسی ٧٠١٨١٠١٣٣
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١٠:٣٠١٢:٣٠سه شنبه١٣٩٥/٠٤/٠١٢١تستی٩نسخه خوانی و آشنایی با نسخ خطی٧١١٨١٠١٣٤

تشریحی٩)خوشنویسی(كارگاه تخصصی ٧٢١٨١٠١٣٥
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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

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 ٢١١٨١٠٠٠١

تشریحی١١كارگاه طراحی پایه ٢٢١٨١٠٠٠٢

٠٨:٠٠١٠:٠٠چهار شنبه١٣٩٥/٠٣/١٩١٠تستی١١مبانی هنرهای تجسمی ٢٣١٨١٠٠٠٣

تشریحی٢٢كارگاه طراحی پایه ٢٤١٨١٠٠٠٤

٠٨:٠٠١٠:٠٠چهار شنبه١٣٩٥/٠٣/٢٦١٦تستی١٣هنر در تمدن اسلامی ٢٥١٨١٠٠٠٥

٠٨:٠٠١٠:٠٠پنج شنبه١٣٩٥/٠٣/٢٠١١تستی١٢آشنایی با هنر در تاریخ ٢٦١٨١٠٠٠٦

١٤:٠٠١٥:٠٠سه شنبه١٣٩٥/٠٣/١٨٩تستی٢٢هندسه نقوش در هنرهای سنتی ایران ٢٧١٨١٠٠٠٧

١٠:٣٠١٢:٣٠سه شنبه١٣٩٥/٠٣/١١٤تستی٢٢مبانی هنرهای تجسمی ٢٨١٨١٠٠٠٨

٠٨:٠٠١٠:٠٠پنج شنبه١٣٩٥/٠٣/٢٧١٧تستی٢٤هنر در تمدن اسلامی ٢٩١٨١٠٠١٠

١٠:٣٠١٢:٣٠چهار شنبه١٣٩٥/٠٣/١٢٥تستی٢٣آشنایی با هنر در تاریخ ٣٠١٨١٠٠١٢

١٤:٠٠١٥:٠٠چهار شنبه١٣٩٥/٠٣/١٩١٠تستی٤تاریخچه كتابت٣١١٨١٠٠٢١

١٤:٠٠١٥:٠٠یک شنبه١٣٩٥/٠٣/١٦٧تستی٧سیر تحول و تطور نقوش و نمادهادر هنرهای سنتی ا٣٢١٨١٠٠٣٨

تشریحی٨پایان نامه٣٣١٨١٠٠٤٥

٠٨:٠٠١٠:٠٠دو شنبه١٣٩٥/٠٣/٢٤١٤تستی٩حكمت هنر اسلامی٣٤١٨١٠٠٤٧

تشریحی١٦كارگاه تذهیب ٣٥١٨١٠٠٨٠
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تشریحی٢٩كارگاه تذهیب ٣٦١٨١٠٠٨٢

١٠:٣٠١٢:٣٠چهار شنبه١٣٩٥/٠٣/١٢٥تستی١١آشنایی با هنرهای سنتی ایران ٣٧١٨١٠٠٩٠

١٤:٠٠١٥:٠٠شنبه١٣٩٥/٠٣/٢٩١٨تستی٢٢آشنایی با هنرهای سنتی ایران ٣٨١٨١٠٠٩١

تشریحی٣كارگاه حجم سازی٣٩١٨١٠٠٩٢

١٤:٠٠١٥:٠٠یک شنبه١٣٩٥/٠٣/١٦٧تستی٣روش تحقیق در هنرهای سنتی٤٠١٨١٠٠٩٣

١٤:٠٠١٥:٠٠شنبه١٣٩٥/٠٣/٠٨١تستی٣)پیش از اسلام(تاریخ فرهنگ و هنر ایران ٤١١٨١٠٠٩٤

تشریحی٤عكاسی٤٢١٨١٠٠٩٥

تشریحی١٣كارگاه طراحی سنتی ٤٣١٨١٠٠٩٦

١٤:٠٠١٥:٠٠دو شنبه١٣٩٥/٠٣/٢٤١٤تستی٤آشنایی با خوشنویسی٤٤١٨١٠٠٩٧

١٤:٠٠١٥:٠٠دو شنبه١٣٩٥/٠٣/١٠٣تستی٤تاریخچه نگارگری٤٥١٨١٠٠٩٨

تشریحی٢٤كارگاه طراحی سنتی ٤٦١٨١٠٠٩٩

٠٨:٠٠١٠:٠٠شنبه١٣٩٥/٠٣/٠٨١تستی٤آشنایی با صنایع دستی سایر ملل٤٧١٨١٠١٠٠

٠٨:٠٠١٠:٠٠سه شنبه١٣٩٥/٠٤/٠١٢١تستی٥آشنایی با فرهنگ و ادب ایران٤٨١٨١٠١٠١

تشریحی٣٥كارگاه طراحی سنتی ٤٩١٨١٠١٠٢

٠٨:٠٠١٠:٠٠یک شنبه١٣٩٥/٠٣/٣٠١٩تشریحی٥آشنایی با نگارگری٥٠١٨١٠١٠٣

٠٨:٠٠١٠:٠٠سه شنبه١٣٩٥/٠٣/٢٥١٥تشریحی٥آشنایی با تذهیب٥١١٨١٠١٠٤

٠٨:٠٠١٠:٠٠شنبه١٣٩٥/٠٣/٢٢١٢تستی٥آشنایی با كاغذسازی و بوم سازی سنتی٥٢١٨١٠١٠٥

٠٨:٠٠١٠:٠٠چهار شنبه١٣٩٥/٠٣/١٢٥تشریحی٥آشنایی با خیالی نگاری٥٣١٨١٠١٠٦

١٤:٠٠١٥:٠٠دو شنبه١٣٩٥/٠٣/١٧٨تستی٦آشنایی با انواع خطوط دوره اسلامی٥٤١٨١٠١٠٧

١٤:٠٠١٥:٠٠شنبه١٣٩٥/٠٣/٢٢١٢تستی٦تحقیق در هنرهای سنتی ایران٥٥١٨١٠١٠٨

٠٨:٠٠١٠:٠٠سه شنبه١٣٩٥/٠٣/١٨٩تستی٧مبانی زیبایی شناسی٥٦١٨١٠١٠٩

تشریحی١٧كارگاه تشعیر ٥٧١٨١٠١١٣

٠٨:٠٠١٠:٠٠دو شنبه١٣٩٥/٠٣/٢٤١٤تشریحی٦كارگاه نگهداری و مرمت كاغذ و بومهای كاغذی٥٨١٨١٠١١٩

٠٨:٠٠١٠:٠٠سه شنبه١٣٩٥/٠٤/٠١٢١تستی٨آشنایی با دیوارنگاری در ایران٥٩١٨١٠١٢٠

١٠:٣٠١٢:٣٠چهار شنبه١٣٩٥/٠٣/١٢٥تستی٩تاریخ تطبیقی نگارگری ایران با نقاشی شرق٦٠١٨١٠١٢١

١٠:٣٠١٢:٣٠چهار شنبه١٣٩٥/٠٣/٢٦١٦تستی٦تاریخچه و مكاتب تذهیب٦١١٨١٠١٣٦

تشریحی٤٦كارگاه طراحی سنتی ٦٢١٨١٠١٣٧

تشریحی٦كارگاه طراحی تشعیر٦٣١٨١٠١٣٨

تشریحی٥٧كارگاه طراحی سنتی ٦٤١٨١٠١٣٩

تشریحی١٧كارگاه صحافی سنتی و جلد سازی ٦٥١٨١٠١٤٠

تشریحی٧كارگاه كاغذ سازی و بوم سازی سنتی٦٦١٨١٠١٤١

٠٨:٠٠١٠:٠٠شنبه١٣٩٥/٠٣/٠٨١تشریحی٨زیبایی شناسی تذهیب٦٧١٨١٠١٤٢

تشریحی٨كارگاه مثنی سازی تذهیب٦٨١٨١٠١٤٣

تشریحی٢٨كارگاه تشعیر ٦٩١٨١٠١٤٤

تشریحی٢٨كارگاه صحافی سنتی و جلد سازی ٧٠١٨١٠١٤٥
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٠٨:٠٠١٠:٠٠دو شنبه١٣٩٥/٠٣/١٠٣تشریحی٩كاربرد خوشنویسی در تذهیب٧١١٨١٠١٤٦

تشریحی٩)طراحی سنتی و تذهیب(كارگاه تخصصی ٧٢١٨١٠١٤٧
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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

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 ٢١١٨١٠٠٠١

تشریحی١١كارگاه طراحی پایه ٢٢١٨١٠٠٠٢

٠٨:٠٠١٠:٠٠چهار شنبه١٣٩٥/٠٣/١٩١٠تستی١١مبانی هنرهای تجسمی ٢٣١٨١٠٠٠٣

تشریحی٢٢كارگاه طراحی پایه ٢٤١٨١٠٠٠٤

٠٨:٠٠١٠:٠٠چهار شنبه١٣٩٥/٠٣/٢٦١٦تستی١٣هنر در تمدن اسلامی ٢٥١٨١٠٠٠٥

٠٨:٠٠١٠:٠٠پنج شنبه١٣٩٥/٠٣/٢٠١١تستی١٢آشنایی با هنر در تاریخ ٢٦١٨١٠٠٠٦

١٤:٠٠١٥:٠٠سه شنبه١٣٩٥/٠٣/١٨٩تستی٢٢هندسه نقوش در هنرهای سنتی ایران ٢٧١٨١٠٠٠٧

١٠:٣٠١٢:٣٠سه شنبه١٣٩٥/٠٣/١١٤تستی٢٢مبانی هنرهای تجسمی ٢٨١٨١٠٠٠٨

٠٨:٠٠١٠:٠٠پنج شنبه١٣٩٥/٠٣/٢٧١٧تستی٢٤هنر در تمدن اسلامی ٢٩١٨١٠٠١٠

١٠:٣٠١٢:٣٠چهار شنبه١٣٩٥/٠٣/١٢٥تستی٢٣آشنایی با هنر در تاریخ ٣٠١٨١٠٠١٢

١٤:٠٠١٥:٠٠چهار شنبه١٣٩٥/٠٣/١٩١٠تستی٤تاریخچه كتابت٣١١٨١٠٠٢١

١٤:٠٠١٥:٠٠یک شنبه١٣٩٥/٠٣/١٦٧تستی٧سیر تحول و تطور نقوش و نمادهادر هنرهای سنتی ا٣٢١٨١٠٠٣٨

تشریحی٨پایان نامه٣٣١٨١٠٠٤٥

٠٨:٠٠١٠:٠٠دو شنبه١٣٩٥/٠٣/٢٤١٤تستی٩حكمت هنر اسلامی٣٤١٨١٠٠٤٧

تشریحی١٦كارگاه تذهیب ٣٥١٨١٠٠٨٠
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تشریحی١٦كارگاه نگارگری ٣٦١٨١٠٠٨١

تشریحی٢٨كارگاه تذهیب ٣٧١٨١٠٠٨٢

تشریحی٢٧كارگاه نگارگری ٣٨١٨١٠٠٨٣

تشریحی٣٨كارگاه نگارگری ٣٩١٨١٠٠٨٦

تشریحی٩كارگاه تخصصی نگارگری٤٠١٨١٠٠٨٩

١٠:٣٠١٢:٣٠چهار شنبه١٣٩٥/٠٣/١٢٥تستی١١آشنایی با هنرهای سنتی ایران ٤١١٨١٠٠٩٠

١٤:٠٠١٥:٠٠شنبه١٣٩٥/٠٣/٢٩١٨تستی٢٢آشنایی با هنرهای سنتی ایران ٤٢١٨١٠٠٩١

تشریحی٣كارگاه حجم سازی٤٣١٨١٠٠٩٢

١٤:٠٠١٥:٠٠یک شنبه١٣٩٥/٠٣/١٦٧تستی٣روش تحقیق در هنرهای سنتی٤٤١٨١٠٠٩٣

١٤:٠٠١٥:٠٠شنبه١٣٩٥/٠٣/٠٨١تستی٣)پیش از اسلام(تاریخ فرهنگ و هنر ایران ٤٥١٨١٠٠٩٤

تشریحی٤عكاسی٤٦١٨١٠٠٩٥

تشریحی١٣كارگاه طراحی سنتی ٤٧١٨١٠٠٩٦

١٤:٠٠١٥:٠٠دو شنبه١٣٩٥/٠٣/٢٤١٤تستی٤آشنایی با خوشنویسی٤٨١٨١٠٠٩٧

١٤:٠٠١٥:٠٠دو شنبه١٣٩٥/٠٣/١٠٣تستی٤تاریخچه نگارگری٤٩١٨١٠٠٩٨

تشریحی٢٤كارگاه طراحی سنتی ٥٠١٨١٠٠٩٩

٠٨:٠٠١٠:٠٠شنبه١٣٩٥/٠٣/٠٨١تستی٤آشنایی با صنایع دستی سایر ملل٥١١٨١٠١٠٠

٠٨:٠٠١٠:٠٠سه شنبه١٣٩٥/٠٤/٠١٢١تستی٥آشنایی با فرهنگ و ادب ایران٥٢١٨١٠١٠١

تشریحی٣٥كارگاه طراحی سنتی ٥٣١٨١٠١٠٢

٠٨:٠٠١٠:٠٠یک شنبه١٣٩٥/٠٣/٣٠١٩تشریحی٥آشنایی با نگارگری٥٤١٨١٠١٠٣

٠٨:٠٠١٠:٠٠سه شنبه١٣٩٥/٠٣/٢٥١٥تشریحی٥آشنایی با تذهیب٥٥١٨١٠١٠٤

٠٨:٠٠١٠:٠٠شنبه١٣٩٥/٠٣/٢٢١٢تستی٥آشنایی با كاغذسازی و بوم سازی سنتی٥٦١٨١٠١٠٥

٠٨:٠٠١٠:٠٠چهار شنبه١٣٩٥/٠٣/١٢٥تشریحی٥آشنایی با خیالی نگاری٥٧١٨١٠١٠٦

١٤:٠٠١٥:٠٠دو شنبه١٣٩٥/٠٣/١٧٨تستی٦آشنایی با انواع خطوط دوره اسلامی٥٨١٨١٠١٠٧

١٤:٠٠١٥:٠٠شنبه١٣٩٥/٠٣/٢٢١٢تستی٦تحقیق در هنرهای سنتی ایران٥٩١٨١٠١٠٨

٠٨:٠٠١٠:٠٠سه شنبه١٣٩٥/٠٣/١٨٩تستی٧مبانی زیبایی شناسی٦٠١٨١٠١٠٩

١٠:٣٠١٢:٣٠پنج شنبه١٣٩٥/٠٣/٢٧١٧تستی١٦بررسی ویژگی های مكاتب نگارگری ٦١١٨١٠١١٠

تشریحی١٦كارگاه طراحی نگارگری ٦٢١٨١٠١١١

٠٨:٠٠١٠:٠٠پنج شنبه١٣٩٥/٠٣/٢٠١١تستی٦آشنایی با مواد و ابزار كار نگارگری٦٣١٨١٠١١٢

تشریحی١٧كارگاه تشعیر ٦٤١٨١٠١١٣

١٠:٣٠١٢:٣٠شنبه١٣٩٥/٠٣/٢٩١٨تستی٢٧بررسی ویژگی های مكاتب نگارگری ٦٥١٨١٠١١٤

تشریحی٢٧كارگاه طراحی نگارگری ٦٦١٨١٠١١٥

تشریحی٨كارگاه گل و مرغ سازی٦٧١٨١٠١١٦

٠٨:٠٠١٠:٠٠یک شنبه١٣٩٥/٠٣/١٦٧تشریحی٨زیبایی شناسی نگارگری٦٨١٨١٠١١٧

تشریحی٤٩كارگاه نگارگری ٦٩١٨١٠١١٨

٠٨:٠٠١٠:٠٠دو شنبه١٣٩٥/٠٣/٢٤١٤تشریحی٦كارگاه نگهداری و مرمت كاغذ و بومهای كاغذی٧٠١٨١٠١١٩
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٠٨:٠٠١٠:٠٠سه شنبه١٣٩٥/٠٤/٠١٢١تستی٨آشنایی با دیوارنگاری در ایران٧١١٨١٠١٢٠

١٠:٣٠١٢:٣٠چهار شنبه١٣٩٥/٠٣/١٢٥تستی٩تاریخ تطبیقی نگارگری ایران با نقاشی شرق٧٢١٨١٠١٢١
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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

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 ٢١١٨١٠٠٠١

تشریحی١١كارگاه طراحی پایه ٢٢١٨١٠٠٠٢

٠٨:٠٠١٠:٠٠چهار شنبه١٣٩٥/٠٣/١٩١٠تستی١١مبانی هنرهای تجسمی ٢٣١٨١٠٠٠٣

تشریحی٢٢كارگاه طراحی پایه ٢٤١٨١٠٠٠٤

٠٨:٠٠١٠:٠٠چهار شنبه١٣٩٥/٠٣/٢٦١٦تستی١٣هنر در تمدن اسلامی ٢٥١٨١٠٠٠٥

٠٨:٠٠١٠:٠٠پنج شنبه١٣٩٥/٠٣/٢٠١١تستی١٢آشنایی با هنر در تاریخ ٢٦١٨١٠٠٠٦

١٤:٠٠١٥:٠٠سه شنبه١٣٩٥/٠٣/١٨٩تستی٢٢هندسه نقوش در هنرهای سنتی ایران ٢٧١٨١٠٠٠٧

١٠:٣٠١٢:٣٠سه شنبه١٣٩٥/٠٣/١١٤تستی٢٢مبانی هنرهای تجسمی ٢٨١٨١٠٠٠٨

٠٨:٠٠١٠:٠٠پنج شنبه١٣٩٥/٠٣/٢٧١٧تستی٢٤هنر در تمدن اسلامی ٢٩١٨١٠٠١٠

١٠:٣٠١٢:٣٠چهار شنبه١٣٩٥/٠٣/١٢٥تستی٢٣آشنایی با هنر در تاریخ ٣٠١٨١٠٠١٢

١٤:٠٠١٥:٠٠چهار شنبه١٣٩٥/٠٣/١٩١٠تستی٤تاریخچه كتابت٣١١٨١٠٠٢١

١٤:٠٠١٥:٠٠یک شنبه١٣٩٥/٠٣/١٦٧تستی٧سیر تحول و تطور نقوش و نمادهادر هنرهای سنتی ا٣٢١٨١٠٠٣٨

تشریحی٨پایان نامه٣٣١٨١٠٠٤٥

٠٨:٠٠١٠:٠٠دو شنبه١٣٩٥/٠٣/٢٤١٤تستی٩حكمت هنر اسلامی٣٤١٨١٠٠٤٧

تشریحی١٦كارگاه نگارگری ٣٥١٨١٠٠٨١

www.PnuNews.com

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


 

 

تشریحی٢٧كارگاه نگارگری ٣٦١٨١٠٠٨٣

١٠:٣٠١٢:٣٠چهار شنبه١٣٩٥/٠٣/١٢٥تستی١١آشنایی با هنرهای سنتی ایران ٣٧١٨١٠٠٩٠

١٤:٠٠١٥:٠٠شنبه١٣٩٥/٠٣/٢٩١٨تستی٢٢آشنایی با هنرهای سنتی ایران ٣٨١٨١٠٠٩١

تشریحی٣كارگاه حجم سازی٣٩١٨١٠٠٩٢

١٤:٠٠١٥:٠٠یک شنبه١٣٩٥/٠٣/١٦٧تستی٣روش تحقیق در هنرهای سنتی٤٠١٨١٠٠٩٣

١٤:٠٠١٥:٠٠شنبه١٣٩٥/٠٣/٠٨١تستی٣)پیش از اسلام(تاریخ فرهنگ و هنر ایران ٤١١٨١٠٠٩٤

تشریحی٤عكاسی٤٢١٨١٠٠٩٥

تشریحی١٣كارگاه طراحی سنتی ٤٣١٨١٠٠٩٦

١٤:٠٠١٥:٠٠دو شنبه١٣٩٥/٠٣/٢٤١٤تستی٤آشنایی با خوشنویسی٤٤١٨١٠٠٩٧

١٤:٠٠١٥:٠٠دو شنبه١٣٩٥/٠٣/١٠٣تستی٤تاریخچه نگارگری٤٥١٨١٠٠٩٨

تشریحی٢٤كارگاه طراحی سنتی ٤٦١٨١٠٠٩٩

٠٨:٠٠١٠:٠٠شنبه١٣٩٥/٠٣/٠٨١تستی٤آشنایی با صنایع دستی سایر ملل٤٧١٨١٠١٠٠

٠٨:٠٠١٠:٠٠سه شنبه١٣٩٥/٠٤/٠١٢١تستی٥آشنایی با فرهنگ و ادب ایران٤٨١٨١٠١٠١

تشریحی٣٥كارگاه طراحی سنتی ٤٩١٨١٠١٠٢

٠٨:٠٠١٠:٠٠یک شنبه١٣٩٥/٠٣/٣٠١٩تشریحی٥آشنایی با نگارگری٥٠١٨١٠١٠٣

٠٨:٠٠١٠:٠٠سه شنبه١٣٩٥/٠٣/٢٥١٥تشریحی٥آشنایی با تذهیب٥١١٨١٠١٠٤

٠٨:٠٠١٠:٠٠شنبه١٣٩٥/٠٣/٢٢١٢تستی٥آشنایی با كاغذسازی و بوم سازی سنتی٥٢١٨١٠١٠٥

٠٨:٠٠١٠:٠٠چهار شنبه١٣٩٥/٠٣/١٢٥تشریحی٥آشنایی با خیالی نگاری٥٣١٨١٠١٠٦

١٤:٠٠١٥:٠٠دو شنبه١٣٩٥/٠٣/١٧٨تستی٦آشنایی با انواع خطوط دوره اسلامی٥٤١٨١٠١٠٧

١٤:٠٠١٥:٠٠شنبه١٣٩٥/٠٣/٢٢١٢تستی٦تحقیق در هنرهای سنتی ایران٥٥١٨١٠١٠٨

٠٨:٠٠١٠:٠٠سه شنبه١٣٩٥/٠٣/١٨٩تستی٧مبانی زیبایی شناسی٥٦١٨١٠١٠٩

٠٨:٠٠١٠:٠٠دو شنبه١٣٩٥/٠٣/٢٤١٤تشریحی٦كارگاه نگهداری و مرمت كاغذ و بومهای كاغذی٥٧١٨١٠١١٩

٠٨:٠٠١٠:٠٠سه شنبه١٣٩٥/٠٤/٠١٢١تستی٨آشنایی با دیوارنگاری در ایران٥٨١٨١٠١٢٠

١٠:٣٠١٢:٣٠چهار شنبه١٣٩٥/٠٣/١٢٥تستی٩تاریخ تطبیقی نگارگری ایران با نقاشی شرق٥٩١٨١٠١٢١

٠٨:٠٠١٠:٠٠پنج شنبه١٣٩٥/٠٣/٢٧١٧تشریحی٦تاریخچه خیالی نگاری٦٠١٨١٠١٤٨

تشریحی١٦كارگاه طراحی خیالی نگاری ٦١١٨١٠١٤٩

٠٨:٠٠١٠:٠٠چهار شنبه١٣٩٥/٠٣/١٢٥تشریحی٦تاثیر اعتقادات ملی و اعتقادات دینی در خیالی نگا٦٢١٨١٠١٥٠

تشریحی٢٧كارگاه طراحی خیالی نگاری ٦٣١٨١٠١٥١

تشریحی١٧كارگاه خیالی نگارگری ٦٤١٨١٠١٥٢

٠٨:٠٠١٠:٠٠دو شنبه١٣٩٥/٠٣/١٠٣تشریحی٧آشنایی با مضامین حماسی٦٥١٨١٠١٥٣

تشریحی٨كارگاه نقاشی پشت شیشه٦٦١٨١٠١٥٤

تشریحی٨كارگاه مثنی سازی خیالی نگاری٦٧١٨١٠١٥٥

٠٨:٠٠١٠:٠٠یک شنبه١٣٩٥/٠٣/٣٠١٩تستی٨آشنایی با مضامین مذهبی٦٨١٨١٠١٥٦

تشریحی٢٨كارگاه خیالی نگاری ٦٩١٨١٠١٥٧

٠٨:٠٠١٠:٠٠چهار شنبه١٣٩٥/٠٣/١٢٥تشریحی٨زیبایی شناسی خیالی نگاری٧٠١٨١٠١٥٨
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تشریحی٩كارگاه خیالی نگاری بر بومهای مختلف٧١١٨١٠١٥٩

تشریحی٩)خیالی نگاری(كارگاه تخصصی ٧٢١٨١٠١٦٠
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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

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

تشریحی١١كارگاه طراحی پایه ٢١١٨١٠٠٠٢

٠٨:٠٠١٠:٠٠چهار شنبه١٣٩٥/٠٣/١٩١٠تستی١١مبانی هنرهای تجسمی ٢٢١٨١٠٠٠٣

تشریحی٢٢كارگاه طراحی پایه ٢٣١٨١٠٠٠٤

٠٨:٠٠١٠:٠٠چهار شنبه١٣٩٥/٠٣/٢٦١٦تستی١٢هنر در تمدن اسلامی ٢٤١٨١٠٠٠٥

٠٨:٠٠١٠:٠٠پنج شنبه١٣٩٥/٠٣/٢٠١١تستی١٢آشنایی با هنر در تاریخ ٢٥١٨١٠٠٠٦

١٠:٣٠١٢:٣٠سه شنبه١٣٩٥/٠٣/١١٤تستی٢٢مبانی هنرهای تجسمی ٢٦١٨١٠٠٠٨

٠٨:٠٠١٠:٠٠پنج شنبه١٣٩٥/٠٣/٢٧١٧تستی٢٣هنر در تمدن اسلامی ٢٧١٨١٠٠١٠

تشریحی١٣كارگاه عكاسی پایه ٢٨١٨١٠٠١١

١٠:٣٠١٢:٣٠چهار شنبه١٣٩٥/٠٣/١٢٥تستی٢٣آشنایی با هنر در تاریخ ٢٩١٨١٠٠١٢

تشریحی٢٤كارگاه عكاسی پایه ٣٠١٨١٠٠١٥

١٤:٠٠١٥:٠٠یک شنبه١٣٩٥/٠٣/١٦٧تستی٤روش تحقیق٣١١٨١٠٠١٧

٠٨:٠٠١٠:٠٠دو شنبه١٣٩٥/٠٣/٢٤١٤تستی٩حكمت هنر اسلامی٣٢١٨١٠٠٤٧

٠٨:٠٠١٠:٠٠چهار شنبه١٣٩٥/٠٣/٢٦١٦تشریحی٧آشنایی با رشته های هنری معاصر٣٣١٨١٠١٦٧

١٠:٣٠١٢:٣٠چهار شنبه١٣٩٥/٠٣/١٢٥تستی١آشنایی با هنرهای سنتی ایران٣٤١٨١٠٢٦٠

١٤:٠٠١٥:٠٠یک شنبه١٣٩٥/٠٣/٢٣١٣تستی١١هندسه نقوش در صنایع دستی ایران ٣٥١٨١٠٢٦١
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١٤:٠٠١٥:٠٠سه شنبه١٣٩٥/٠٣/١٨٩تستی٢٢هندسه نقوش در صنایع دستی ایران ٣٦١٨١٠٢٦٤

١٤:٠٠١٥:٠٠چهار شنبه١٣٩٥/٠٣/٢٦١٦تستی١٥آشنایی با پارچه و لباسهای سنتی ایران ٣٧١٨١٠٢٦٥

٠٨:٠٠١٠:٠٠شنبه١٣٩٥/٠٣/٠٨١تستی٥تحول صنایع دستی در دنیا٣٨١٨١٠٣١٣

٠٨:٠٠١٠:٠٠یک شنبه١٣٩٥/٠٣/٠٩٢تستی١٣انسان، طبیعت، طراحی ٣٩١٨١٠٣١٤

١٤:٠٠١٥:٠٠دو شنبه١٣٩٥/٠٣/٢٤١٤تستی١٥خوشنویسی و طراحی حروف ٤٠١٨١٠٣١٧

تشریحی٨رساله نهایی٤١١٨١٠٣٣٢

تشریحی٣كارگاه طراحی بافت مقدماتی٤٢١٨١٠٣٣٤

١٤:٠٠١٥:٠٠پنج شنبه١٣٩٥/٠٣/٢٠١١تستی٢٦آشنایی با پارچه و لباسهای سنتی ایران ٤٣١٨١٠٣٣٧

تشریحی١٤كارگاه رنگرزی ٤٤١٨١٠٣٣٨

تشریحی٢٦كارگاه رنگرزی ٤٥١٨١٠٣٣٩

تشریحی٤كارگاه طراحی لباس مقدماتی٤٦١٨١٠٣٤٠

تشریحی٤كارگاه طراحی چاپ مقدماتی٤٧١٨١٠٣٤١

٠٨:٠٠١٠:٠٠سه شنبه١٣٩٥/٠٤/٠١٢١تشریحی١٥پارچه شناسی ٤٨١٨١٠٣٤٢

تشریحی١٥كارگاه طراحی چاپ ٤٩١٨١٠٣٤٣

تشریحی٢٦كارگاه طراحی چاپ ٥٠١٨١٠٣٤٤

١٤:٠٠١٥:٠٠سه شنبه١٣٩٥/٠٣/١١٤تستی١٦تاریخ پارچه و نساجی ٥١١٨١٠٣٤٥

تشریحی٣٧كارگاه طراحی چاپ ٥٢١٨١٠٣٤٦

١٤:٠٠١٥:٠٠شنبه١٣٩٥/٠٣/٠٨١تستی٢٧پارچه شناسی ٥٣١٨١٠٣٤٧

تشریحی٤٨كارگاه طراحی چاپ ٥٤١٨١٠٣٤٨

١٠:٣٠١٢:٣٠یک شنبه١٣٩٥/٠٣/١٦٧تستی٢٨تاریخ پارچه و نساجی ٥٥١٨١٠٣٤٩

تشریحی٥٩كارگاه طراحی چاپ ٥٦١٨١٠٣٥١

٠٨:٠٠١٠:٠٠چهار شنبه١٣٩٥/٠٣/١٢٥تستی٩تجزیه و تحلیل آثار تجسمی٥٧١٨١٠٣٥٢

١٤:٠٠١٥:٠٠پنج شنبه١٣٩٥/٠٣/٢٧١٧تستی٩هنر در دنیای كودكان٥٨١٨١٠٣٥٣

تشریحی٢٦خوشنویسی و طراحی حروف ٥٩١٨١٠٣٥٤
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تشریحی٦كامپیوتر١١١١٥٢٢٩

١٥:٣٠١٦:٣٠یک شنبه١٣٩٥/٠٣/٢٣١٣تستی٦)با تكیه بر مباحث تربیتی(فلسفه اخلاق ٢١٢١١٤١١

١٥:٣٠١٦:٣٠شنبه١٣٩٥/٠٣/٢٩١٨تستی١زبان خارجی٣١٢١٢٢٥٦

١٥:٣٠١٦:٣٠دو شنبه١٣٩٥/٠٣/١٠٣تستی٥آشنایی با دفاع مقدس٤١٢١٢٣٠٠

١٥:٣٠١٦:٣٠یک شنبه١٣٩٥/٠٣/٠٩٢تستی١فارسی٥١٢١٣٢١٠

١٥:٣٠١٦:٣٠سه شنبه١٣٩٥/٠٣/١٨٩تستی٥تربیت بدنی٦١٢١٥٤٢٧

١٥:٣٠١٦:٣٠چهار شنبه١٣٩٥/٠٣/١٩١٠تستی١٧ورزش ٧١٢١٥٤٢٨

١٥:٣٠١٦:٣٠سه شنبه١٣٩٥/٠٣/١٨٩تستی٥تربیت بدنی ویژه٨١٢١٥٤٢٩

١٥:٣٠١٦:٣٠چهار شنبه١٣٩٥/٠٣/١٩١٠تستی٧ورزش ویژه٩١٢١٥٤٣٠

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

١٥:٣٠١٦:٣٠یک شنبه١٣٩٥/٠٣/٣٠١٩تستی٧آشنایی باقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران١٤١٢٢٣١٧٥

١٥:٣٠١٦:٣٠دو شنبه١٣٩٥/٠٣/١٧٨تستی٥فرهنگ وتمدن اسلام و ایران١٥١٢٢٩١٢٨

١٥:٣٠١٦:٣٠سه شنبه١٣٩٥/٠٣/١١٤تستی٣)علوم انسانی (١اندیشه اسلامی ١٦١٢٣٣٠٣٠

١٥:٣٠١٦:٣٠پنج شنبه١٣٩٥/٠٣/١٣٦تستی٤)علوم انسانی (٢اندیشه اسلامی ١٧١٢٣٣٠٣١

١٥:٣٠١٦:٣٠دو شنبه١٣٩٥/٠٣/١٠٣تستی٢)علوم انسانی (تفسیرموضوعی قرآن ١٨١٢٣٣٠٣٢

١٥:٣٠١٦:٣٠دو شنبه١٣٩٥/٠٣/٣١٢٠تستی٦)مبانی ومفاهیم (اخلاق اسلامی ١٩١٢٣٣٠٣٣

١٥:٣٠١٦:٣٠یک شنبه١٣٩٥/٠٣/١٦٧تستی٢تفسیرموضوعی نهج البلاغه٢٠١٢٣٣٠٣٨

١٥:٣٠١٦:٣٠شنبه١٣٩٥/٠٣/٢٢١٢تستی٨دانش خانواده و جمعیت٢١١٢٣٣٠٤٣

تشریحی١١كارگاه طراحی پایه ٢٢١٨١٠٠٠٢

٠٨:٠٠١٠:٠٠چهار شنبه١٣٩٥/٠٣/١٩١٠تستی١١مبانی هنرهای تجسمی ٢٣١٨١٠٠٠٣

تشریحی٢٢كارگاه طراحی پایه ٢٤١٨١٠٠٠٤

٠٨:٠٠١٠:٠٠چهار شنبه١٣٩٥/٠٣/٢٦١٦تستی١٢هنر در تمدن اسلامی ٢٥١٨١٠٠٠٥

٠٨:٠٠١٠:٠٠پنج شنبه١٣٩٥/٠٣/٢٠١١تستی١٢آشنایی با هنر در تاریخ ٢٦١٨١٠٠٠٦

١٠:٣٠١٢:٣٠سه شنبه١٣٩٥/٠٣/١١٤تستی٢٢مبانی هنرهای تجسمی ٢٧١٨١٠٠٠٨

٠٨:٠٠١٠:٠٠پنج شنبه١٣٩٥/٠٣/٢٧١٧تستی٢٣هنر در تمدن اسلامی ٢٨١٨١٠٠١٠

تشریحی١٣كارگاه عكاسی پایه ٢٩١٨١٠٠١١

١٠:٣٠١٢:٣٠چهار شنبه١٣٩٥/٠٣/١٢٥تستی٢٥آشنایی با هنر در تاریخ ٣٠١٨١٠٠١٢

تشریحی٢٤كارگاه عكاسی پایه ٣١١٨١٠٠١٥

١٤:٠٠١٥:٠٠چهار شنبه١٣٩٥/٠٣/١٩١٠تستی٤تاریخچه كتابت٣٢١٨١٠٠٢١

٠٨:٠٠١٠:٠٠دو شنبه١٣٩٥/٠٣/٢٤١٤تستی٩حكمت هنر اسلامی٣٣١٨١٠٠٤٧

تشریحی٥كارگاه حجم سازی٣٤١٨١٠٠٩٢

٠٨:٠٠١٠:٠٠چهار شنبه١٣٩٥/٠٣/٢٦١٦تشریحی٧آشنایی با رشته های هنری معاصر٣٥١٨١٠١٦٧
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١٠:٣٠١٢:٣٠چهار شنبه١٣٩٥/٠٣/١٢٥تستی١آشنایی با هنرهای سنتی ایران٣٦١٨١٠٢٦٠

١٤:٠٠١٥:٠٠یک شنبه١٣٩٥/٠٣/٢٣١٣تستی١١هندسه نقوش در صنایع دستی ایران ٣٧١٨١٠٢٦١

١٤:٠٠١٥:٠٠سه شنبه١٣٩٥/٠٣/١٨٩تستی٢٢هندسه نقوش در صنایع دستی ایران ٣٨١٨١٠٢٦٤

٠٨:٠٠١٠:٠٠شنبه١٣٩٥/٠٣/٠٨١تستی٣تحول صنایع دستی در دنیا٣٩١٨١٠٣١٣

٠٨:٠٠١٠:٠٠یک شنبه١٣٩٥/٠٣/٠٩٢تستی١٣انسان، طبیعت، طراحی ٤٠١٨١٠٣١٤

١٤:٠٠١٥:٠٠یک شنبه١٣٩٥/٠٣/١٦٧تستی١٤تحقیق در صنایع دستی ایران ٤١١٨١٠٣١٥

١٤:٠٠١٥:٠٠شنبه١٣٩٥/٠٣/٢٢١٢تستی٢٥تحقیق در صنایع دستی ایران ٤٢١٨١٠٣١٦

١٤:٠٠١٥:٠٠دو شنبه١٣٩٥/٠٣/٢٤١٤تستی١٥خوشنویسی و طراحی حروف ٤٣١٨١٠٣١٧

٠٨:٠٠١٠:٠٠سه شنبه١٣٩٥/٠٣/١٨٩تستی٢٦انسان، طبیعت، طراحی ٤٤١٨١٠٣١٨

٠٨:٠٠١٠:٠٠یک شنبه١٣٩٥/٠٣/٣٠١٩تستی١٨مرمت و نگهداری آثار هنری ٤٥١٨١٠٣١٩

٠٨:٠٠١٠:٠٠شنبه١٣٩٥/٠٣/٠٨١تستی٢٩مرمت و نگهداری آثار هنری ٤٦١٨١٠٣٢٠

١٤:٠٠١٥:٠٠پنج شنبه١٣٩٥/٠٣/١٣٦تستی٩طرح اشیاء در تمدن اسلامی٤٧١٨١٠٣٢١

تشریحی١٣كارگاه صنایع دستی ٤٨١٨١٠٣٢٢

تشریحی٢٤كارگاه صنایع دستی ٤٩١٨١٠٣٢٣

تشریحی٣٤كارگاه صنایع دستی ٥٠١٨١٠٣٢٤

تشریحی٤٥كارگاه صنایع دستی٥١١٨١٠٣٢٥

تشریحی٥٥كارگاه صنایع دستی ٥٢١٨١٠٣٢٦

تشریحی٦٦كارگاه صنایع دستی ٥٣١٨١٠٣٢٧

تشریحی٧٦كارگاه صنایع دستی ٥٤١٨١٠٣٢٨

تشریحی٨٧كارگاه صنایع دستی ٥٥١٨١٠٣٢٩

تشریحی٩٧كارگاه صنایع دستی ٥٦١٨١٠٣٣٠

تشریحی١٨كارگاه تخصصی صنایع دستی ٥٧١٨١٠٣٣١

تشریحی٨رساله نهایی٥٨١٨١٠٣٣٢

تشریحی٢٩كارگاه تخصصی صنایع دستی ٥٩١٨١٠٣٣٣

١٤:٠٠١٥:٠٠سه شنبه١٣٩٥/٠٣/١٨٩تستی٧مدیریت تولید صنعتی٦٠١٨١٠٣٣٦

تشریحی٢٦خوشنویسی و طراحی حروف ٦١١٨١٠٣٥٤
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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

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

تشریحی١١كارگاه طراحی پایه ٢١١٨١٠٠٠٢

٠٨:٠٠١٠:٠٠چهار شنبه١٣٩٥/٠٣/١٩١٠تستی١١مبانی هنرهای تجسمی ٢٢١٨١٠٠٠٣

تشریحی٢٢كارگاه طراحی پایه ٢٣١٨١٠٠٠٤

٠٨:٠٠١٠:٠٠چهار شنبه١٣٩٥/٠٣/٢٦١٦تستی١٣هنر در تمدن اسلامی ٢٤١٨١٠٠٠٥

٠٨:٠٠١٠:٠٠پنج شنبه١٣٩٥/٠٣/٢٠١١تستی١٢آشنایی با هنر در تاریخ ٢٥١٨١٠٠٠٦

١٠:٣٠١٢:٣٠سه شنبه١٣٩٥/٠٣/١١٤تستی٢٢مبانی هنرهای تجسمی ٢٦١٨١٠٠٠٨

٠٨:٠٠١٠:٠٠پنج شنبه١٣٩٥/٠٣/٢٧١٧تستی٢٤هنر در تمدن اسلامی ٢٧١٨١٠٠١٠

تشریحی١٢كارگاه عكاسی پایه ٢٨١٨١٠٠١١

١٠:٣٠١٢:٣٠چهار شنبه١٣٩٥/٠٣/١٢٥تستی٢٤آشنایی با هنر در تاریخ ٢٩١٨١٠٠١٢

٠٨:٠٠١٠:٠٠یک شنبه١٣٩٥/٠٣/٠٩٢تستی٥انسان طبیعت طراحی٣٠١٨١٠٠١٣

تشریحی٢٣كارگاه عكاسی پایه ٣١١٨١٠٠١٥

١٤:٠٠١٥:٠٠چهار شنبه١٣٩٥/٠٣/١٩١٠تستی٦تاریخچه كتابت٣٢١٨١٠٠٢١

٠٨:٠٠١٠:٠٠دو شنبه١٣٩٥/٠٣/٢٤١٤تستی٨حكمت هنر اسلامی٣٣١٨١٠٠٤٧

تشریحی٣كارگاه حجم سازی٣٤١٨١٠٠٩٢

٠٨:٠٠١٠:٠٠چهار شنبه١٣٩٥/٠٣/٢٦١٦تشریحی٤آشنایی با رشته های هنری معاصر٣٥١٨١٠١٦٧
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١٤:٠٠١٥:٠٠دو شنبه١٣٩٥/٠٣/٢٤١٤تستی١١خوشنویسی و طراحی حروف ٣٦١٨١٠٣١٧

١٤:٠٠١٥:٠٠شنبه١٣٩٥/٠٣/٢٩١٨تستی٢٣خوشنویسی و طراحی حروف ٣٧١٨١٠٣٣٥

تشریحی١كارگاه چاپ٣٨١٨١٢٠٠١

تشریحی١٢كارگاه تصویرسازی ٣٩١٨١٢٠٠٢

تشریحی٢٣كارگاه چاپهای دستی ٤٠١٨١٢٠٠٣

تشریحی١٣كارگاه ارتباط تصویری ٤١١٨١٢٠٠٤

تشریحی٢٣كارگاه تصویر سازی ٤٢١٨١٢٠٠٥

تشریحی٢٤كارگاه ارتباط تصویری ٤٣١٨١٢٠٠٦

٠٨:٠٠١٠:٠٠چهار شنبه١٣٩٥/٠٣/١٩١٠تشریحی٣٤خوشنویسی و طراحی حروف ٤٤١٨١٢٠٠٧

١٤:٠٠١٥:٠٠دو شنبه١٣٩٥/٠٣/٢٤١٤تستی٤هندسه مناظر و مرایا٤٥١٨١٢٠٠٨

تشریحی٣٥كارگاه چاپهای دستی ٤٦١٨١٢٠٠٩

تشریحی٣٥كارگاه ارتباط تصویری ٤٧١٨١٢٠١٠

٠٨:٠٠١٠:٠٠سه شنبه١٣٩٥/٠٣/٢٥١٥تشریحی٤٥خوشنویسی و طراحی حروف ٤٨١٨١٢٠١١

تشریحی١٥كارگاه تخصصی عكاسی ٤٩١٨١٢٠١٢

٠٨:٠٠١٠:٠٠چهار شنبه١٣٩٥/٠٣/١٢٥تستی٥تجزیه و تحلیل و نقد آثار هنرهای تجسمی٥٠١٨١٢٠١٣

١٠:٣٠١٢:٣٠چهار شنبه١٣٩٥/٠٣/١٢٥تستی٦آشنایی با هنرهای سنتی ایران٥١١٨١٢٠١٤

تشریحی٤٦كارگاه ارتباط تصویری ٥٢١٨١٢٠١٥

تشریحی٦كارگاه عكاسی رنگی٥٣١٨١٢٠١٦

١٤:٠٠١٥:٠٠چهار شنبه١٣٩٥/٠٣/٢٦١٦تستی١٦تصویر متحرک ٥٤١٨١٢٠١٧

تشریحی٥٧كارگاه ارتباط تصویری ٥٥١٨١٢٠١٨

٠٨:٠٠١٠:٠٠یک شنبه١٣٩٥/٠٣/١٦٧تستی٧چاپهای ماشینی٥٦١٨١٢٠١٩

١٤:٠٠١٥:٠٠یک شنبه١٣٩٥/٠٣/٠٩٢تستی٧تجزیه و تحلیل و نقد آثار ارتباط تصویری٥٧١٨١٢٠٢٠

تشریحی٢٧كارگاه تخصصی عكاسی ٥٨١٨١٢٠٢١

تشریحی٦٨كارگاه ارتباط تصویری ٥٩١٨١٢٠٢٢

تشریحی٨كارگاه تصویر سازی٦٠١٨١٢٠٢٣

١٤:٠٠١٥:٠٠پنج شنبه١٣٩٥/٠٣/٢٧١٧تستی٨هنر در دنیای كودكان٦١١٨١٢٠٢٤

تشریحی٩)ارتباط تصویری(طرح عملی جامع ٦٢١٨١٢٠٢٥

تشریحی٩طرح و رساله نهایی٦٣١٨١٢٠٢٦
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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

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

تشریحی١١كارگاه طراحی پایه ٢١١٨١٠٠٠٢

٠٨:٠٠١٠:٠٠چهار شنبه١٣٩٥/٠٣/١٩١٠تستی١١مبانی هنرهای تجسمی ٢٢١٨١٠٠٠٣

تشریحی٢٢كارگاه طراحی پایه ٢٣١٨١٠٠٠٤

٠٨:٠٠١٠:٠٠چهار شنبه١٣٩٥/٠٣/٢٦١٦تستی١٢هنر در تمدن اسلامی ٢٤١٨١٠٠٠٥

٠٨:٠٠١٠:٠٠پنج شنبه١٣٩٥/٠٣/٢٠١١تستی١٢آشنایی با هنر در تاریخ ٢٥١٨١٠٠٠٦

١٠:٣٠١٢:٣٠سه شنبه١٣٩٥/٠٣/١١٤تستی٢٢مبانی هنرهای تجسمی ٢٦١٨١٠٠٠٨

٠٨:٠٠١٠:٠٠پنج شنبه١٣٩٥/٠٣/٢٧١٧تستی٢٣هنر در تمدن اسلامی ٢٧١٨١٠٠١٠

تشریحی١١كارگاه عكاسی پایه ٢٨١٨١٠٠١١

١٠:٣٠١٢:٣٠چهار شنبه١٣٩٥/٠٣/١٢٥تستی٢٣آشنایی با هنر در تاریخ ٢٩١٨١٠٠١٢

تشریحی٢٢كارگاه عكاسی پایه ٣٠١٨١٠٠١٥

١٠:٣٠١٢:٣٠چهار شنبه١٣٩٥/٠٣/١٢٥تستی١آشنایی با هنرهای سنتی ایران٣١١٨١٠٢٦٠

١٤:٠٠١٥:٠٠دو شنبه١٣٩٥/٠٣/٢٤١٤تستی١٦خوشنویسی و طراحی حروف ٣٢١٨١٠٣١٧

تشریحی٢٧خوشنویسی و طراحی حروف ٣٣١٨١٠٣٥٤

تشریحی١٥كارگاه تخصصی عكاسی ٣٤١٨١٢٠١٢

٠٨:٠٠١٠:٠٠چهار شنبه١٣٩٥/٠٣/١٢٥تستی٥تجزیه و تحلیل و نقد آثار هنرهای تجسمی٣٥١٨١٢٠١٣
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تشریحی٣كارگاه عكاسی رنگی٣٦١٨١٢٠١٦

١٤:٠٠١٥:٠٠چهار شنبه١٣٩٥/٠٣/٢٦١٦تستی١٨تصویر متحرک ٣٧١٨١٢٠١٧

تشریحی٢٦كارگاه تخصصی عكاسی ٣٨١٨١٢٠٢١

تشریحی٩طرح و رساله نهایی٣٩١٨١٢٠٢٦

١٤:٠٠١٥:٠٠یک شنبه١٣٩٥/٠٣/٢٣١٣تستی١فیزیک و ابزار شناسی٤٠١٨١٢٠٢٧

١٠:٣٠١٢:٣٠سه شنبه١٣٩٥/٠٤/٠١٢١تستی٢شیمی عمومی و عكاسی٤١١٨١٢٠٢٨

تشریحی١٣كارگاه عكاسی ٤٢١٨١٢٠٢٩

١٠:٣٠١٢:٣٠سه شنبه١٣٩٥/٠٣/١٨٩تستی٤تاریخچه عكاسی٤٣١٨١٢٠٣٠

٠٨:٠٠١٠:٠٠سه شنبه١٣٩٥/٠٣/٢٥١٥تستی٤نورپردازی٤٤١٨١٢٠٣١

٠٨:٠٠١٠:٠٠دو شنبه١٣٩٥/٠٣/٣١٢٠تستی١٤تجزیه و تحلیل و نقد عكس ٤٥١٨١٢٠٣٢

تشریحی٢٤كارگاه عكاسی ٤٦١٨١٢٠٣٣

تشریحی٣٥كارگاه عكاسی ٤٧١٨١٢٠٣٤

تشریحی٤٦كارگاه عكاسی ٤٨١٨١٢٠٣٥

تشریحی٥٧كارگاه عكاسی ٤٩١٨١٢٠٣٦

تشریحی٦٨كارگاه عكاسی ٥٠١٨١٢٠٣٧

٠٨:٠٠١٠:٠٠یک شنبه١٣٩٥/٠٣/٢٣١٣تشریحی٢٥تجزیه و تحلیل و نقد عكس ٥١١٨١٢٠٣٨

٠٨:٠٠١٠:٠٠چهار شنبه١٣٩٥/٠٣/١٢٥تشریحی٦فنون عرضه و نمایش عكس٥٢١٨١٢٠٤١

٠٨:٠٠١٠:٠٠یک شنبه١٣٩٥/٠٣/١٦٧تشریحی٧فنون بازسازی عكس٥٣١٨١٢٠٤٢

٠٨:٠٠١٠:٠٠یک شنبه١٣٩٥/٠٣/٢٣١٣تشریحی٨آشنایی با فیلم برداری٥٤١٨١٢٠٤٣
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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

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

٠٨:٠٠١٠:٠٠چهار شنبه١٣٩٥/٠٣/١٩١٠تستی١١مبانی هنرهای تجسمی ٢١١٨١٠٠٠٣

٠٨:٠٠١٠:٠٠چهار شنبه١٣٩٥/٠٣/٢٦١٦تستی١١هنر در تمدن اسلامی ٢٢١٨١٠٠٠٥

٠٨:٠٠١٠:٠٠پنج شنبه١٣٩٥/٠٣/٢٠١١تستی١٢آشنایی با هنر در تاریخ ٢٣١٨١٠٠٠٦

١٠:٣٠١٢:٣٠سه شنبه١٣٩٥/٠٣/١١٤تستی٢٢مبانی هنرهای تجسمی ٢٤١٨١٠٠٠٨

٠٨:٠٠١٠:٠٠پنج شنبه١٣٩٥/٠٣/٢٧١٧تستی٢٢هنر در تمدن اسلامی ٢٥١٨١٠٠١٠

تشریحی١٦كارگاه عكاسی پایه ٢٦١٨١٠٠١١

١٠:٣٠١٢:٣٠چهار شنبه١٣٩٥/٠٣/١٢٥تستی٢٣آشنایی با هنر در تاریخ ٢٧١٨١٠٠١٢

تشریحی٢٧كارگاه عكاسی پایه ٢٨١٨١٠٠١٥

٠٨:٠٠١٠:٠٠دو شنبه١٣٩٥/٠٣/٢٤١٤تستی٤حكمت هنر اسلامی٢٩١٨١٠٠٤٧

تشریحی١كارگاه حجم سازی٣٠١٨١٠٠٩٢

٠٨:٠٠١٠:٠٠چهار شنبه١٣٩٥/٠٣/٢٦١٦تشریحی٢آشنایی با رشته های هنری معاصر٣١١٨١٠١٦٧

١٤:٠٠١٥:٠٠دو شنبه١٣٩٥/٠٣/٢٤١٤تستی١هندسه مناظر و مرایا٣٢١٨١٢٠٠٨

٠٨:٠٠١٠:٠٠چهار شنبه١٣٩٥/٠٣/١٢٥تستی٦تجزیه و تحلیل و نقد آثار هنرهای تجسمی٣٣١٨١٢٠١٣

١٠:٣٠١٢:٣٠چهار شنبه١٣٩٥/٠٣/١٢٥تستی١آشنایی با هنرهای سنتی ایران٣٤١٨١٢٠١٤

تشریحی٩طرح و رساله نهایی٣٥١٨١٢٠٢٦
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تشریحی١)١) (سطح یک(كارگاه طراحی پایه ٣٦١٨١٢٠٤٦

تشریحی٢)٢) (سطح یک(كارگاه طراحی پایه ٣٧١٨١٢٠٤٧

تشریحی١٣كارگاه چاپهای دستی ٣٨١٨١٢٠٤٨

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٥/٠٣/٢٤١٤تستی١٢تاریخ عمومی نقاشی ٣٩١٨١٢٠٤٩

تشریحی٣)١(كارگاه طراحی سطح دو ٤٠١٨١٢٠٥٠

تشریحی٣)١(كارگاه نقاشی سطح یک ٤١١٨١٢٠٥١

١٤:٠٠١٥:٠٠شنبه١٣٩٥/٠٣/٢٢١٢تستی٣)١(نقاشی دیواری سطح یک ٤٢١٨١٢٠٥٢

١٠:٣٠١٢:٣٠چهار شنبه١٣٩٥/٠٣/١٩١٠تستی٢٣تاریخ عمومی نقاشی ٤٣١٨١٢٠٥٣

تشریحی٤)٢(كارگاه طراحی سطح دو ٤٤١٨١٢٠٥٤

تشریحی٤)٢(كارگاه نقاشی سطح یک ٤٥١٨١٢٠٥٥

تشریحی٤)٢(كارگاه نقاشی دیواری سطح یک ٤٦١٨١٢٠٥٦

١٤:٠٠١٥:٠٠یک شنبه١٣٩٥/٠٣/٣٠١٩تستی٣٤تاریخ عمومی نقاشی ٤٧١٨١٢٠٥٧

تشریحی٥)٣(كارگاه طراحی سطح دو ٤٨١٨١٢٠٥٨

١٠:٣٠١٢:٣٠سه شنبه١٣٩٥/٠٣/٢٥١٥تستی٥)٤(تاریخ عمومی نقاشی ٤٩١٨١٢٠٥٩

٠٨:٠٠١٠:٠٠شنبه١٣٩٥/٠٣/٠٨١تشریحی٥تجزیه و تحلیل و نقد آثار نقاشی٥٠١٨١٢٠٦٠

تشریحی٥)١(كارگاه نقاشی سطح دو ٥١١٨١٢٠٦١

تشریحی٦)١(كارگاه طراحی سطح سه ٥٢١٨١٢٠٦٢

تشریحی٦)٢(كارگاه نقاشی سطح دو ٥٣١٨١٢٠٦٣

تشریحی٧)٣(كارگاه نقاشی سطح دو ٥٤١٨١٢٠٦٤

تشریحی٧)٢(كارگاه طراحی سطح سه ٥٥١٨١٢٠٦٥

٠٨:٠٠١٠:٠٠دو شنبه١٣٩٥/٠٣/١٠٣تشریحی٩مرمت آثار نقاشی٥٦١٨١٢٠٦٦

تشریحی٨)٣(كارگاه طراحی سطح سه ٥٧١٨١٢٠٦٧

تشریحی٨كارگاه نقاشی سطح سه٥٨١٨١٢٠٦٨

تشریحی٨طرح عملی جامع نقاشی عمومی٥٩١٨١٢٠٦٩
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١٠:٣٠١٢:٣٠سه شنبه١٣٩٥/٠٤/٠١٢١تستی و تشریحی١١ریاضیات ١١١١١٣٧٢

٠٨:٠٠١٠:٠٠یک شنبه١٣٩٥/٠٣/٣٠١٩تستی و تشریحی٢٢ریاضیات ٢١١١١٣٧٣

١٠:٣٠١٢:٣٠سه شنبه١٣٩٥/٠٣/١٨٩تستی و تشریحی٣معادلات دیفرانسیل٣١١١١٣٧٤

١٥:٣٠١٦:٣٠چهار شنبه١٣٩٥/٠٣/٢٦١٦تستی٦)با تكیه بر مباحث تربیتی(فلسفه اخلاق ٤١٢١١٤١٠

١٥:٣٠١٦:٣٠پنج شنبه١٣٩٥/٠٣/٢٧١٧تستی١زبان خارجی٥١٢١٢٢٥٥

١٥:٣٠١٦:٣٠دو شنبه١٣٩٥/٠٣/٣١٢٠تستی٥آشنایی با دفاع مقدس٦١٢١٢٤٠٠

١٥:٣٠١٦:٣٠شنبه١٣٩٥/٠٣/٠٨١تستی١فارسی٧١٢١٣٢٠٩

١٥:٣٠١٦:٣٠سه شنبه١٣٩٥/٠٣/١٨٩تستی٥تربیت بدنی ویژه٨١٢١٥٤٢٩

١٥:٣٠١٦:٣٠چهار شنبه١٣٩٥/٠٣/١٩١٠تستی٧ورزش ویژه٩١٢١٥٤٣٠

١٥:٣٠١٦:٣٠پنج شنبه١٣٩٥/٠٣/٢٠١١تستی٥تربیت بدنی١٠١٢١٥٤٣١

١٥:٣٠١٦:٣٠دو شنبه١٣٩٥/٠٣/٢٤١٤تستی١٧ورزش ١١١٢١٥٤٣٢

١٥:٣٠١٦:٣٠شنبه١٣٩٥/٠٣/٢٩١٨تستی٧انقلاب اسلامی ایران١٢١٢٢٠٤٢٤

١٥:٣٠١٦:٣٠چهار شنبه١٣٩٥/٠٣/١٩١٠تستی٧اندیشه سیاسی امام خمینی١٣١٢٢٠٤٧٨

١٥:٣٠١٦:٣٠دو شنبه١٣٩٥/٠٣/١٠٣تستی٨قرآن كریم ٣٠حفظ جزء ١٤١٢٢٠٦٥٧

١٥:٣٠١٦:٣٠سه شنبه١٣٩٥/٠٤/٠١٢١تستی٧آشنایی باقانون اساسی جمهوری اسلامی١٥١٢٢٣١٧٤

١٥:٣٠١٦:٣٠سه شنبه١٣٩٥/٠٣/١٨٩تستی٥فرهنگ وتمدن اسلام و ایران١٦١٢٢٩١٢٧

١٥:٣٠١٦:٣٠چهار شنبه١٣٩٥/٠٣/١٢٥تستی١٣اندیشه اسلامی ١٧١٢٣٣٠٢٥

١٥:٣٠١٦:٣٠یک شنبه١٣٩٥/٠٣/١٦٧تستی٢٤اندیشه اسلامی ١٨١٢٣٣٠٢٦

١٥:٣٠١٦:٣٠پنج شنبه١٣٩٥/٠٣/١٣٦تستی٦)اخلاق كاربردی (آیین زندگی ١٩١٢٣٣٠٢٧

١٥:٣٠١٦:٣٠یک شنبه١٣٩٥/٠٣/٠٩٢تستی٢تفسیرموضوعی قرآن٢٠١٢٣٣٠٢٨

١٥:٣٠١٦:٣٠دو شنبه١٣٩٥/٠٣/١٧٨تستی٦)مبانی و مفاهیم(اخلاق اسلامی٢١١٢٣٣٠٢٩

١٥:٣٠١٦:٣٠سه شنبه١٣٩٥/٠٣/١١٤تستی٢تفسیرموضوعی نهج البلاغه٢٢١٢٣٣٠٣٩

١٥:٣٠١٦:٣٠سه شنبه١٣٩٥/٠٣/٢٥١٥تستی٨دانش خانواده وجمعیت٢٣١٢٣٣٠٤٤

١٤:٠٠١٥:٠٠سه شنبه١٣٩٥/٠٣/١٨٩تستی١در آمدی بر شهر شناسی٢٤١٨١٣٠٠١

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٥/٠٣/٢٤١٤تستی و تشریحی١آمار در شهرسازی٢٥١٨١٣٠٠٢

٠٨:٠٠١٠:٠٠دو شنبه١٣٩٥/٠٣/١٠٣تشریحی١١مبانی طراحی ٢٦١٨١٣٠٠٣

٠٨:٠٠١٠:٠٠دو شنبه١٣٩٥/٠٣/١٠٣تشریحی١٢بیان معماری ٢٧١٨١٣٠٠٤

٠٨:٠٠١٠:٠٠یک شنبه١٣٩٥/٠٣/٢٣١٣تستی٢هندسه احجام و پرسپكتیو٢٨١٨١٣٠٠٥

٠٨:٠٠١٠:٠٠پنج شنبه١٣٩٥/٠٣/٢٠١١تشریحی٢٢مبانی طراحی ٢٩١٨١٣٠٠٦

٠٨:٠٠١٠:٠٠دو شنبه١٣٩٥/٠٣/٣١٢٠تشریحی٣درک و بیان محیط شهری٣٠١٨١٣٠٠٧

١٤:٠٠١٥:٠٠یک شنبه١٣٩٥/٠٣/٢٣١٣تستی٢٣بیان معماری ٣١١٨١٣٠٠٨

٣٢١٨١٣٠٠٩GIS٠٨:٠٠١٠:٠٠چهار شنبه١٣٩٥/٠٣/١٩١٠تستی٤

٠٨:٠٠١٠:٠٠دو شنبه١٣٩٥/٠٣/١٧٨تستی و تشریحی٤كاربرد نقشه برداری در شهرسازی٣٣١٨١٣٠١٠

١٤:٠٠١٥:٠٠یک شنبه١٣٩٥/٠٣/٠٩٢تستی٦زبان تخصصی٣٤١٨١٣٠١١

٠٨:٠٠١٠:٠٠چهار شنبه١٣٩٥/٠٣/٢٦١٦تستی١جغرافیای شهری٣٥١٨١٣٠١٢
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١٤:٠٠١٥:٠٠دو شنبه١٣٩٥/٠٣/١٧٨تستی٢جامعه شناسی شهری٣٦١٨١٣٠١٣

١٤:٠٠١٥:٠٠پنج شنبه١٣٩٥/٠٣/٢٧١٧تستی٢مدل های كمی در شهرسازی٣٧١٨١٣٠١٤

١٤:٠٠١٥:٠٠شنبه١٣٩٥/٠٣/٢٩١٨تستی٣اقتصاد شهری٣٨١٨١٣٠١٥

١٤:٠٠١٥:٠٠شنبه١٣٩٥/٠٣/٢٢١٢تستی٣روش تحقیق در شهرسازی٣٩١٨١٣٠١٦

٠٨:٠٠١٠:٠٠چهار شنبه١٣٩٥/٠٣/٢٦١٦تستی٤تاریخ شهر و شهرسازی در جهان٤٠١٨١٣٠١٧

٠٨:٠٠١٠:٠٠دو شنبه١٣٩٥/٠٣/١٠٣تشریحی١٤طرح شهرسازی ٤١١٨١٣٠١٨

١٠:٣٠١٢:٣٠سه شنبه١٣٩٥/٠٣/١١٤تستی٥تاریخ شهر و شهرسازی در ایران٤٢١٨١٣٠١٩

٠٨:٠٠١٠:٠٠پنج شنبه١٣٩٥/٠٣/٢٧١٧تستی٥شناخت فضای شهری٤٣١٨١٣٠٢٠

١٤:٠٠١٥:٠٠یک شنبه١٣٩٥/٠٣/٠٩٢تستی٥مبانی و روش های برنامه ریزی شهری٤٤١٨١٣٠٢١

٠٨:٠٠١٠:٠٠یک شنبه١٣٩٥/٠٣/١٦٧تشریحی٢٥طرح شهرسازی ٤٥١٨١٣٠٢٢

٠٨:٠٠١٠:٠٠دو شنبه١٣٩٥/٠٣/٣١٢٠تشریحی٦مبانی و روش های طراحی شهری٤٦١٨١٣٠٢٣

٠٨:٠٠١٠:٠٠سه شنبه١٣٩٥/٠٣/١٨٩تشریحی٣٦طرح شهر سازی ٤٧١٨١٣٠٢٤

٠٨:٠٠١٠:٠٠دو شنبه١٣٩٥/٠٣/٢٤١٤تشریحی٦تاسیسات و زیر ساخت های شهری٤٨١٨١٣٠٢٥

٠٨:٠٠١٠:٠٠یک شنبه١٣٩٥/٠٣/٢٣١٣تستی٧برنامه ریزی حمل و نقل شهری٤٩١٨١٣٠٢٦

١٤:٠٠١٥:٠٠یک شنبه١٣٩٥/٠٣/٠٩٢تستی٧مسكن٥٠١٨١٣٠٢٧

٠٨:٠٠١٠:٠٠یک شنبه١٣٩٥/٠٣/١٦٧تشریحی٤٧طرح شهرسازی ٥١١٨١٣٠٢٨

٠٨:٠٠١٠:٠٠یک شنبه١٣٩٥/٠٣/٣٠١٩تشریحی٨طراحی شبكه های حمل و نقل شهری٥٢١٨١٣٠٢٩

١٠:٣٠١٢:٣٠سه شنبه١٣٩٥/٠٣/١١٤تستی٨منظر سازی٥٣١٨١٣٠٣٠

٠٨:٠٠١٠:٠٠یک شنبه١٣٩٥/٠٣/١٦٧تشریحی٥٨طرح شهرسازی ٥٤١٨١٣٠٣١

١٤:٠٠١٥:٠٠دو شنبه١٣٩٥/٠٣/٢٤١٤تستی٩برنامه ریزی منطقه ای٥٥١٨١٣٠٣٢

١٤:٠٠١٥:٠٠دو شنبه١٣٩٥/٠٣/٣١٢٠تستی٩بافت های فرسوده و تاریخی٥٦١٨١٣٠٣٣

تشریحی٩پروژه نهایی٥٧١٨١٣٠٣٤

٠٨:٠٠١٠:٠٠دو شنبه١٣٩٥/٠٣/١٠٣تشریحی٣كاربرد رایانه در شهرسازی٥٨١٨١٣٠٣٥

٠٨:٠٠١٠:٠٠سه شنبه١٣٩٥/٠٣/١٨٩تشریحی٧مبانی مهندسی معماری و ساختمان٥٩١٨١٣٠٣٦

٠٨:٠٠١٠:٠٠پنج شنبه١٣٩٥/٠٣/٢٠١١تستی٧بوم شناسی و برنامه ریزی و طراحی محیطی٦٠١٨١٣٠٣٧

١٤:٠٠١٥:٠٠یک شنبه١٣٩٥/٠٣/٢٣١٣تستی٨حقوق و قوانین شهری٦١١٨١٣٠٣٨

٠٨:٠٠١٠:٠٠چهار شنبه١٣٩٥/٠٣/١٩١٠تشریحی٨طراحی و كاربرد نظام اطلاعات شهری٦٢١٨١٣٠٣٩

تشریحی٩سمینار مسا�ل شهری٦٣١٨١٣٠٤١
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١٠:٣٠١٢:٣٠سه شنبه١٣٩٥/٠٣/١٨٩تستی و تشریحی٢معادلات دیفرانسیل١١١١١٣٧٤

١٠:٣٠١٢:٣٠سه شنبه١٣٩٥/٠٤/٠١٢١تستی و تشریحی١ریاضیات٢١١١١٤٧١

١٠:٣٠١٢:٣٠سه شنبه١٣٩٥/٠٣/٢٥١٥تستی و تشریحی٢فیزیک٣١١١٣٣١٤

١٥:٣٠١٦:٣٠چهار شنبه١٣٩٥/٠٣/٢٦١٦تستی٦)با تكیه بر مباحث تربیتی(فلسفه اخلاق ٤١٢١١٤١٠

١٥:٣٠١٦:٣٠پنج شنبه١٣٩٥/٠٣/٢٧١٧تستی١زبان خارجی٥١٢١٢٢٥٥

١٥:٣٠١٦:٣٠دو شنبه١٣٩٥/٠٣/٣١٢٠تستی٥آشنایی با دفاع مقدس٦١٢١٢٤٠٠

١٥:٣٠١٦:٣٠شنبه١٣٩٥/٠٣/٠٨١تستی١فارسی٧١٢١٣٢٠٩

١٥:٣٠١٦:٣٠سه شنبه١٣٩٥/٠٣/١٨٩تستی٥تربیت بدنی ویژه٨١٢١٥٤٢٩

١٥:٣٠١٦:٣٠چهار شنبه١٣٩٥/٠٣/١٩١٠تستی٧ورزش ویژه٩١٢١٥٤٣٠

١٥:٣٠١٦:٣٠پنج شنبه١٣٩٥/٠٣/٢٠١١تستی٥تربیت بدنی١٠١٢١٥٤٣١

١٥:٣٠١٦:٣٠دو شنبه١٣٩٥/٠٣/٢٤١٤تستی١٧ورزش ١١١٢١٥٤٣٢

١٥:٣٠١٦:٣٠شنبه١٣٩٥/٠٣/٢٩١٨تستی٧انقلاب اسلامی ایران١٢١٢٢٠٤٢٤

١٥:٣٠١٦:٣٠چهار شنبه١٣٩٥/٠٣/١٩١٠تستی٧اندیشه سیاسی امام خمینی١٣١٢٢٠٤٧٨

١٥:٣٠١٦:٣٠دو شنبه١٣٩٥/٠٣/١٠٣تستی٨قرآن كریم ٣٠حفظ جزء ١٤١٢٢٠٦٥٧

١٥:٣٠١٦:٣٠سه شنبه١٣٩٥/٠٤/٠١٢١تستی٧آشنایی باقانون اساسی جمهوری اسلامی١٥١٢٢٣١٧٤

١٥:٣٠١٦:٣٠سه شنبه١٣٩٥/٠٣/١٨٩تستی٥فرهنگ وتمدن اسلام و ایران١٦١٢٢٩١٢٧

١٥:٣٠١٦:٣٠چهار شنبه١٣٩٥/٠٣/١٢٥تستی١٣اندیشه اسلامی ١٧١٢٣٣٠٢٥

١٥:٣٠١٦:٣٠یک شنبه١٣٩٥/٠٣/١٦٧تستی٢٤اندیشه اسلامی ١٨١٢٣٣٠٢٦

١٥:٣٠١٦:٣٠پنج شنبه١٣٩٥/٠٣/١٣٦تستی٦)اخلاق كاربردی (آیین زندگی ١٩١٢٣٣٠٢٧

١٥:٣٠١٦:٣٠یک شنبه١٣٩٥/٠٣/٠٩٢تستی٢تفسیرموضوعی قرآن٢٠١٢٣٣٠٢٨

١٥:٣٠١٦:٣٠دو شنبه١٣٩٥/٠٣/١٧٨تستی٦)مبانی و مفاهیم(اخلاق اسلامی٢١١٢٣٣٠٢٩

١٥:٣٠١٦:٣٠سه شنبه١٣٩٥/٠٣/١١٤تستی٢تفسیرموضوعی نهج البلاغه٢٢١٢٣٣٠٣٩

١٥:٣٠١٦:٣٠سه شنبه١٣٩٥/٠٣/٢٥١٥تستی٨دانش خانواده وجمعیت٢٣١٢٣٣٠٤٤

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٥/٠٣/٢٤١٤تستی و تشریحی١آمار در شهرسازی٢٤١٨١٣٠٠٢

٠٨:٠٠١٠:٠٠دو شنبه١٣٩٥/٠٣/١٧٨تستی و تشریحی٣كاربرد نقشه برداری در شهرسازی٢٥١٨١٣٠١٠

١٤:٠٠١٥:٠٠یک شنبه١٣٩٥/٠٣/٠٩٢تستی٦زبان تخصصی٢٦١٨١٣٠١١

٠٨:٠٠١٠:٠٠چهار شنبه١٣٩٥/٠٣/٢٦١٦تستی١جغرافیای شهری٢٧١٨١٣٠١٢

١٤:٠٠١٥:٠٠دو شنبه١٣٩٥/٠٣/١٧٨تستی٣جامعه شناسی شهری٢٨١٨١٣٠١٣

١٤:٠٠١٥:٠٠پنج شنبه١٣٩٥/٠٣/٢٧١٧تستی٢مدل های كمی در شهرسازی٢٩١٨١٣٠١٤

١٤:٠٠١٥:٠٠شنبه١٣٩٥/٠٣/٢٩١٨تستی٥اقتصاد شهری٣٠١٨١٣٠١٥

١٤:٠٠١٥:٠٠شنبه١٣٩٥/٠٣/٢٢١٢تستی٦روش تحقیق در شهرسازی٣١١٨١٣٠١٦

٠٨:٠٠١٠:٠٠چهار شنبه١٣٩٥/٠٣/٢٦١٦تستی٤تاریخ شهر و شهرسازی در جهان٣٢١٨١٣٠١٧

١٤:٠٠١٥:٠٠یک شنبه١٣٩٥/٠٣/٠٩٢تستی٧مسكن٣٣١٨١٣٠٢٧

١٤:٠٠١٥:٠٠دو شنبه١٣٩٥/٠٣/٢٤١٤تستی٩برنامه ریزی منطقه ای٣٤١٨١٣٠٣٢

٠٨:٠٠١٠:٠٠دو شنبه١٣٩٥/٠٣/١٠٣تشریحی٧كاربرد رایانه در شهرسازی٣٥١٨١٣٠٣٥
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٠٨:٠٠١٠:٠٠پنج شنبه١٣٩٥/٠٣/٢٠١١تستی٨بوم شناسی و برنامه ریزی و طراحی محیطی٣٦١٨١٣٠٣٧

١٤:٠٠١٥:٠٠یک شنبه١٣٩٥/٠٣/٢٣١٣تستی٩حقوق و قوانین شهری٣٧١٨١٣٠٣٨

٠٨:٠٠١٠:٠٠چهار شنبه١٣٩٥/٠٣/١٩١٠تشریحی٨طراحی و كاربرد نظام اطلاعات شهری٣٨١٨١٣٠٣٩

تشریحی٩سمینار مسا�ل شهری٣٩١٨١٣٠٤١

١٤:٠٠١٥:٠٠سه شنبه١٣٩٥/٠٣/١٨٩تستی١مبانی شهر شناسی٤٠١٨١٣٠٥٧

١٤:٠٠١٥:٠٠یک شنبه١٣٩٥/٠٣/٢٣١٣تستی١بیان معماری٤١١٨١٣٠٥٨

٠٨:٠٠١٠:٠٠دو شنبه١٣٩٥/٠٣/٣١٢٠تشریحی٢درک و بیان محیط شهری٤٢١٨١٣٠٥٩

٠٨:٠٠١٠:٠٠یک شنبه١٣٩٥/٠٣/٢٣١٣تستی٢هندسه احجام و پرسپكتیو٤٣١٨١٣٠٦٠

٠٨:٠٠١٠:٠٠شنبه١٣٩٥/٠٣/٠٨١تشریحی٢ترسیم مقدماتی٤٤١٨١٣٠٦١

٠٨:٠٠١٠:٠٠یک شنبه١٣٩٥/٠٣/١٦٧تشریحی٣ترسیم پیشرفته٤٥١٨١٣٠٦٢

١٤:٠٠١٥:٠٠یک شنبه١٣٩٥/٠٣/٠٩٢تستی٣مبانی و روش های برنامه ریزی شهری٤٦١٨١٣٠٦٣

٠٨:٠٠١٠:٠٠یک شنبه١٣٩٥/٠٣/٢٣١٣تستی٣مبانی برنامه ریزی شبكه حمل و نقل درون شهری٤٧١٨١٣٠٦٤

٠٨:٠٠١٠:٠٠چهار شنبه١٣٩٥/٠٣/١٩١٠تستی٤اصول سیستم های اطلاعات مكانی٤٨١٨١٣٠٦٥

٠٨:٠٠١٠:٠٠دو شنبه١٣٩٥/٠٣/٣١٢٠تشریحی٤مبانی و روش های طراحی شهری٤٩١٨١٣٠٦٦

تشریحی١٤كارگاه شهرسازی ٥٠١٨١٣٠٦٧

٠٨:٠٠١٠:٠٠دو شنبه١٣٩٥/٠٣/٢٤١٤تشریحی٤مبانی طراحی شبكه حمل و نقل درون شهری٥١١٨١٣٠٦٨

٠٨:٠٠١٠:٠٠دو شنبه١٣٩٥/٠٣/٢٤١٤تشریحی٥تاسیسات و زیر ساخت های شهری٥٢١٨١٣٠٦٩

تشریحی٢٥كارگاه شهرسازی ٥٣١٨١٣٠٧٠

١٤:٠٠١٥:٠٠شنبه١٣٩٥/٠٣/٢٩١٨تشریحی٦برنامه ریزی بافت های فرسوده و تاریخی٥٤١٨١٣٠٧١

تشریحی٣٦كارگاه شهرسازی ٥٥١٨١٣٠٧٢

٠٨:٠٠١٠:٠٠یک شنبه١٣٩٥/٠٣/١٦٧تشریحی٧تفسیر عكس های هوایی و ماهواره ای٥٦١٨١٣٠٧٣

تشریحی٤٧كارگاه شهرسازی ٥٧١٨١٣٠٧٤

١٠:٣٠١٢:٣٠پنج شنبه١٣٩٥/٠٣/٢٠١١تشریحی٧اسلامی -تاریخ شهرهای ایرانی ٥٨١٨١٣٠٧٥

١٤:٠٠١٥:٠٠شنبه١٣٩٥/٠٣/٢٩١٨تستی٨آشنایی با معماری معاصر٥٩١٨١٣٠٧٦

٠٨:٠٠١٠:٠٠سه شنبه١٣٩٥/٠٤/٠١٢١تشریحی٨مبانی مهندسی معماری و ساختمان٦٠١٨١٣٠٧٧

تشریحی٥٨كارگاه شهرسازی ٦١١٨١٣٠٧٨

٠٨:٠٠١٠:٠٠چهار شنبه١٣٩٥/٠٣/١٢٥تشریحی٩روانشناسی محیطی٦٢١٨١٣٠٧٩

تشریحی٩پروژه نهایی٦٣١٨١٣٠٨٠

٠٨:٠٠١٠:٠٠پنج شنبه١٣٩٥/٠٣/٢٧١٧تستی٥شناخت و تحلیل فضای شهری٦٤١٨١٣٠٨١
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٠٨:٠٠١٠:٠٠سه شنبه١٣٩٥/٠٣/٢٥١٥تستی و تشریحی١ریاضیات وآمار١١١١١١٢١

١٥:٣٠١٦:٣٠چهار شنبه١٣٩٥/٠٣/٢٦١٦تستی٦)با تكیه بر مباحث تربیتی(فلسفه اخلاق ٢١٢١١٤١٠

١٥:٣٠١٦:٣٠پنج شنبه١٣٩٥/٠٣/٢٧١٧تستی١زبان خارجی٣١٢١٢٢٥٥

١٥:٣٠١٦:٣٠دو شنبه١٣٩٥/٠٣/٣١٢٠تستی٥آشنایی با دفاع مقدس٤١٢١٢٤٠٠

١٥:٣٠١٦:٣٠شنبه١٣٩٥/٠٣/٠٨١تستی١فارسی٥١٢١٣٢٠٩

١٥:٣٠١٦:٣٠سه شنبه١٣٩٥/٠٣/١٨٩تستی٥تربیت بدنی ویژه٦١٢١٥٤٢٩

١٥:٣٠١٦:٣٠چهار شنبه١٣٩٥/٠٣/١٩١٠تستی٧ورزش ویژه٧١٢١٥٤٣٠

١٥:٣٠١٦:٣٠پنج شنبه١٣٩٥/٠٣/٢٠١١تستی٥تربیت بدنی٨١٢١٥٤٣١

١٥:٣٠١٦:٣٠دو شنبه١٣٩٥/٠٣/٢٤١٤تستی١٧ورزش ٩١٢١٥٤٣٢

١٥:٣٠١٦:٣٠شنبه١٣٩٥/٠٣/٢٩١٨تستی٧انقلاب اسلامی ایران١٠١٢٢٠٤٢٤

١٥:٣٠١٦:٣٠چهار شنبه١٣٩٥/٠٣/١٩١٠تستی٧اندیشه سیاسی امام خمینی١١١٢٢٠٤٧٨

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

١٥:٣٠١٦:٣٠سه شنبه١٣٩٥/٠٤/٠١٢١تستی٧آشنایی باقانون اساسی جمهوری اسلامی١٣١٢٢٣١٧٤

١٥:٣٠١٦:٣٠سه شنبه١٣٩٥/٠٣/١٨٩تستی٥فرهنگ وتمدن اسلام و ایران١٤١٢٢٩١٢٧

١٥:٣٠١٦:٣٠چهار شنبه١٣٩٥/٠٣/١٢٥تستی١٣اندیشه اسلامی ١٥١٢٣٣٠٢٥

١٥:٣٠١٦:٣٠یک شنبه١٣٩٥/٠٣/١٦٧تستی٢٤اندیشه اسلامی ١٦١٢٣٣٠٢٦

١٥:٣٠١٦:٣٠پنج شنبه١٣٩٥/٠٣/١٣٦تستی٦)اخلاق كاربردی (آیین زندگی ١٧١٢٣٣٠٢٧

١٥:٣٠١٦:٣٠یک شنبه١٣٩٥/٠٣/٠٩٢تستی٢تفسیرموضوعی قرآن١٨١٢٣٣٠٢٨

١٥:٣٠١٦:٣٠دو شنبه١٣٩٥/٠٣/١٧٨تستی٦)مبانی و مفاهیم(اخلاق اسلامی١٩١٢٣٣٠٢٩

١٥:٣٠١٦:٣٠سه شنبه١٣٩٥/٠٣/١١٤تستی٢تفسیرموضوعی نهج البلاغه٢٠١٢٣٣٠٣٩

١٥:٣٠١٦:٣٠سه شنبه١٣٩٥/٠٣/٢٥١٥تستی٨دانش خانواده وجمعیت٢١١٢٣٣٠٤٤

٠٨:٠٠١٠:٠٠پنج شنبه١٣٩٥/٠٣/٢٠١١تشریحی١درک و بیان محیط٢٢١٨١٤٠٢٠

٠٨:٠٠١٠:٠٠دو شنبه١٣٩٥/٠٣/١٠٣تشریحی١١بیان معماری ٢٣١٨١٤٠٢١

تشریحی١كارگاه مصالح و ساخت٢٤١٨١٤٠٢٢

٠٨:٠٠١٠:٠٠پنج شنبه١٣٩٥/٠٣/٢٠١١تشریحی١٢مقدمات طراحی معماری ٢٥١٨١٤٠٢٣

٠٨:٠٠١٠:٠٠دو شنبه١٣٩٥/٠٣/١٧٨تستی٢هندسه كاربردی٢٦١٨١٤٠٢٤

١٤:٠٠١٥:٠٠یک شنبه١٣٩٥/٠٣/٢٣١٣تستی٢٢بیان معماری ٢٧١٨١٤٠٢٥

٠٨:٠٠١٠:٠٠شنبه١٣٩٥/٠٣/٢٩١٨تشریحی٢٣مقدمات طراحی معماری ٢٨١٨١٤٠٢٦

٠٨:٠٠١٠:٠٠یک شنبه١٣٩٥/٠٣/٢٣١٣تستی٣هندسه مناظر و مرایا٢٩١٨١٤٠٢٧

٠٨:٠٠١٠:٠٠دو شنبه١٣٩٥/٠٣/١٠٣تستی٣انسان، طبیعت، معماری٣٠١٨١٤٠٢٨

٠٨:٠٠١٠:٠٠سه شنبه١٣٩٥/٠٣/٢٥١٥تستی٢ایستایی٣١١٨١٤٠٢٩

١٤:٠٠١٥:٠٠پنج شنبه١٣٩٥/٠٣/١٣٦تستی٢مصالح ساختمانی٣٢١٨١٤٠٣٠

٠٨:٠٠١٠:٠٠سه شنبه١٣٩٥/٠٣/٢٥١٥تشریحی١٤طرح معماری ٣٣١٨١٤٠٣١

٠٨:٠٠١٠:٠٠شنبه١٣٩٥/٠٣/٠٨١تستی٤آشنایی با معماری جهان٣٤١٨١٤٠٣٢

تشریحی٤برداشت از بناهای تاریخی٣٥١٨١٤٠٣٣
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١٠:٣٠١٢:٣٠چهار شنبه١٣٩٥/٠٣/١٩١٠تستی٣مقاومت مصالح و سازه های فلزی٣٦١٨١٤٠٣٤

٠٨:٠٠١٠:٠٠شنبه١٣٩٥/٠٣/٢٢١٢تستی و تشریحی٤نقشه برداری٣٧١٨١٤٠٣٥

٠٨:٠٠١٠:٠٠دو شنبه١٣٩٥/٠٣/١٠٣تشریحی٢٥طرح معماری ٣٨١٨١٤٠٣٦

٠٨:٠٠١٠:٠٠دو شنبه١٣٩٥/٠٣/٢٤١٤تستی٥آشنایی با معماری اسلامی٣٩١٨١٤٠٣٧

١٤:٠٠١٥:٠٠سه شنبه١٣٩٥/٠٤/٠١٢١تستی١٥ساختمان ٤٠١٨١٤٠٣٨

٠٨:٠٠١٠:٠٠پنج شنبه١٣٩٥/٠٣/٢٠١١تستی١٦روستا ٤١١٨١٤٠٣٩

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٥/٠٣/٣١٢٠تستی٤سازه های بتنی٤٢١٨١٤٠٤٠

٠٨:٠٠١٠:٠٠دو شنبه١٣٩٥/٠٣/١٠٣تشریحی٣٦طرح معماری ٤٣١٨١٤٠٤١

٠٨:٠٠١٠:٠٠سه شنبه١٣٩٥/٠٣/٢٥١٥تستی٢٧روستا ٤٤١٨١٤٠٤٢

٠٨:٠٠١٠:٠٠دو شنبه١٣٩٥/٠٣/٣١٢٠تشریحی٦و گزارش كارگاه ٢ساختمان ٤٥١٨١٤٠٤٣

٠٨:٠٠١٠:٠٠یک شنبه١٣٩٥/٠٣/١٦٧تستی٥تنظیم شرایط محیطی٤٦١٨١٤٠٤٤

١٤:٠٠١٥:٠٠شنبه١٣٩٥/٠٣/٢٩١٨تستی٦آشنایی با معماری معاصر٤٧١٨١٤٠٤٥

٠٨:٠٠١٠:٠٠یک شنبه١٣٩٥/٠٣/٢٣١٣تستی٦)نور و صدا(تاسیسات الكتریكی ٤٨١٨١٤٠٤٦

٠٨:٠٠١٠:٠٠پنج شنبه١٣٩٥/٠٣/١٣٦تستی٧مبانی نظری معماری٤٩١٨١٤٠٤٧

١٠:٣٠١٢:٣٠پنج شنبه١٣٩٥/٠٣/٢٧١٧تستی٨متره و برآورد٥٠١٨١٤٠٤٨

٠٨:٠٠١٠:٠٠دو شنبه١٣٩٥/٠٣/١٧٨تستی٧تاسیسات مكانیكی٥١١٨١٤٠٤٩

١٤:٠٠١٥:٠٠سه شنبه١٣٩٥/٠٣/٢٥١٥تستی٩مدیریت و تشكیلات كارگاه٥٢١٨١٤٠٥٠

٠٨:٠٠١٠:٠٠دو شنبه١٣٩٥/٠٣/١٠٣تشریحی٤٧طرح معماری ٥٣١٨١٤٠٥١

٠٨:٠٠١٠:٠٠سه شنبه١٣٩٥/٠٤/٠١٢١تشریحی٨طراحی فنی٥٤١٨١٤٠٥٢

٠٨:٠٠١٠:٠٠چهار شنبه١٣٩٥/٠٣/١٩١٠تشریحی٥٨طرح معماری ٥٥١٨١٤٠٥٣

٠٨:٠٠١٠:٠٠پنج شنبه١٣٩٥/٠٣/٢٧١٧تستی٩تحلیل فضاهای شهری٥٦١٨١٤٠٥٤

٠٨:٠٠١٠:٠٠یک شنبه١٣٩٥/٠٣/٣٠١٩تستی٨آشنایی با مبانی برنامه ریزی كالبدی٥٧١٨١٤٠٥٥

١٤:٠٠١٥:٠٠چهار شنبه١٣٩٥/٠٣/١٢٥تستی٩آشنایی با مرمت ابنیه٥٨١٨١٤٠٥٦

تشریحی٩طرح نهایی٥٩١٨١٤٠٥٧

٠٨:٠٠١٠:٠٠دو شنبه١٣٩٥/٠٣/٣١٢٠تشریحی٣كاربرد كامپیوتر در معماری٦٠١٨١٤٠٥٨

www.PnuNews.com

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


 

 

١٠:٣٠١٢:٣٠چهار شنبه١٣٩٥/٠٣/١٩١٠تستی و تشریحی١ریاضی و آمار١١١١١٣٧٥

١٥:٣٠١٦:٣٠چهار شنبه١٣٩٥/٠٣/٢٦١٦تستی٦)با تكیه بر مباحث تربیتی(فلسفه اخلاق ٢١٢١١٤١٠

١٥:٣٠١٦:٣٠پنج شنبه١٣٩٥/٠٣/٢٧١٧تستی١زبان خارجی٣١٢١٢٢٥٥

١٥:٣٠١٦:٣٠دو شنبه١٣٩٥/٠٣/٣١٢٠تستی٥آشنایی با دفاع مقدس٤١٢١٢٤٠٠

١٥:٣٠١٦:٣٠شنبه١٣٩٥/٠٣/٠٨١تستی١فارسی٥١٢١٣٢٠٩

١٥:٣٠١٦:٣٠سه شنبه١٣٩٥/٠٣/١٨٩تستی٥تربیت بدنی ویژه٦١٢١٥٤٢٩

١٥:٣٠١٦:٣٠چهار شنبه١٣٩٥/٠٣/١٩١٠تستی٧ورزش ویژه٧١٢١٥٤٣٠

١٥:٣٠١٦:٣٠پنج شنبه١٣٩٥/٠٣/٢٠١١تستی٥تربیت بدنی٨١٢١٥٤٣١

١٥:٣٠١٦:٣٠دو شنبه١٣٩٥/٠٣/٢٤١٤تستی١٧ورزش ٩١٢١٥٤٣٢

١٥:٣٠١٦:٣٠شنبه١٣٩٥/٠٣/٢٩١٨تستی٧انقلاب اسلامی ایران١٠١٢٢٠٤٢٤

١٥:٣٠١٦:٣٠چهار شنبه١٣٩٥/٠٣/١٩١٠تستی٧اندیشه سیاسی امام خمینی١١١٢٢٠٤٧٨

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

١٥:٣٠١٦:٣٠سه شنبه١٣٩٥/٠٤/٠١٢١تستی٧آشنایی باقانون اساسی جمهوری اسلامی١٣١٢٢٣١٧٤

١٥:٣٠١٦:٣٠سه شنبه١٣٩٥/٠٣/١٨٩تستی٥فرهنگ وتمدن اسلام و ایران١٤١٢٢٩١٢٧

١٥:٣٠١٦:٣٠چهار شنبه١٣٩٥/٠٣/١٢٥تستی١٣اندیشه اسلامی ١٥١٢٣٣٠٢٥

١٥:٣٠١٦:٣٠یک شنبه١٣٩٥/٠٣/١٦٧تستی٢٤اندیشه اسلامی ١٦١٢٣٣٠٢٦

١٥:٣٠١٦:٣٠پنج شنبه١٣٩٥/٠٣/١٣٦تستی٦)اخلاق كاربردی (آیین زندگی ١٧١٢٣٣٠٢٧

١٥:٣٠١٦:٣٠یک شنبه١٣٩٥/٠٣/٠٩٢تستی٢تفسیرموضوعی قرآن١٨١٢٣٣٠٢٨

١٥:٣٠١٦:٣٠دو شنبه١٣٩٥/٠٣/١٧٨تستی٦)مبانی و مفاهیم(اخلاق اسلامی١٩١٢٣٣٠٢٩

١٥:٣٠١٦:٣٠سه شنبه١٣٩٥/٠٣/١١٤تستی٢تفسیرموضوعی نهج البلاغه٢٠١٢٣٣٠٣٩

١٥:٣٠١٦:٣٠سه شنبه١٣٩٥/٠٣/٢٥١٥تستی٨دانش خانواده وجمعیت٢١١٢٣٣٠٤٤

٠٨:٠٠١٠:٠٠یک شنبه١٣٩٥/٠٣/٢٣١٣تستی٢هندسه مناظر و مرایا٢٢١٨١٤٠٢٧

٠٨:٠٠١٠:٠٠دو شنبه١٣٩٥/٠٣/١٠٣تستی٧انسان، طبیعت، معماری٢٣١٨١٤٠٢٨

٠٨:٠٠١٠:٠٠شنبه١٣٩٥/٠٣/٠٨١تستی٧آشنایی با معماری جهان٢٤١٨١٤٠٣٢

٠٨:٠٠١٠:٠٠یک شنبه١٣٩٥/٠٣/١٦٧تستی٨تنظیم شرایط محیطی٢٥١٨١٤٠٤٤

تشریحی١ترسیم فنی٢٦١٨١٥٠٠١

١٤:٠٠١٥:٠٠یک شنبه١٣٩٥/٠٣/٢٣١٣تستی١بیان معماری٢٧١٨١٥٠٠٢

١٤:٠٠١٥:٠٠شنبه١٣٩٥/٠٣/٢٩١٨تستی١آشنایی با باستان شناسی٢٨١٨١٥٠٠٣

٠٨:٠٠١٠:٠٠پنج شنبه١٣٩٥/٠٣/٢٠١١تشریحی١٢مقدمات طرح معماری ٢٩١٨١٥٠٠٤

٠٨:٠٠١٠:٠٠شنبه١٣٩٥/٠٣/٢٢١٢تستی و تشریحی٣نقشه برداری٣٠١٨١٥٠٠٥

٠٨:٠٠١٠:٠٠دو شنبه١٣٩٥/٠٣/٢٤١٤تشریحی٤كاربرد كامپیوتر در معماری٣١١٨١٥٠٠٦

٠٨:٠٠١٠:٠٠سه شنبه١٣٩٥/٠٣/٢٥١٥تستی١٢ایستایی ٣٢١٨١٥٠٠٧

١٤:٠٠١٥:٠٠پنج شنبه١٣٩٥/٠٣/١٣٦تستی٢شناخت مواد و مصالح٣٣١٨١٥٠٠٨

٠٨:٠٠١٠:٠٠سه شنبه١٣٩٥/٠٣/١٨٩تشریحی٢عكاسی٣٤١٨١٥٠٠٩

٠٨:٠٠١٠:٠٠سه شنبه١٣٩٥/٠٣/١٨٩تستی٢٣ایستایی ٣٥١٨١٥٠١٠
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تشریحی٣آزمایشگاه مواد و مصالح٣٦١٨١٥٠١١

١٤:٠٠١٥:٠٠سه شنبه١٣٩٥/٠٤/٠١٢١تستی٣عناصر و جز�یات ساختمان٣٧١٨١٥٠١٢

تشریحی٤كارگاه مواد و مصالح سنتی٣٨١٨١٥٠١٣

١٤:٠٠١٥:٠٠سه شنبه١٣٩٥/٠٤/٠١٢١تستی٤عناصر و جز�یات بناهای تاریخی٣٩١٨١٥٠١٤

١٤:٠٠١٥:٠٠چهار شنبه١٣٩٥/٠٣/١٢٥تستی٤تاریخ و مبانی نظری مرمت٤٠١٨١٥٠١٥

٠٨:٠٠١٠:٠٠دو شنبه١٣٩٥/٠٣/١٠٣تشریحی٤برداشت از بناهای تاریخی٤١١٨١٥٠١٦

١٤:٠٠١٥:٠٠چهار شنبه١٣٩٥/٠٣/٢٦١٦تستی٤آشنایی با تز�ینات وابسته به معماری٤٢١٨١٥٠١٧

١٠:٣٠١٢:٣٠شنبه١٣٩٥/٠٣/٠٨١تستی٥شناخت بناهای تاریخی ایران پیش از اسلام٤٣١٨١٥٠١٨

٠٨:٠٠١٠:٠٠سه شنبه١٣٩٥/٠٣/١١٤تستی٥تاق و قوس در معماری ایران٤٤١٨١٥٠١٩

١٤:٠٠١٥:٠٠چهار شنبه١٣٩٥/٠٣/١٩١٠تستی٦قوانین و تشكیلات مرمت٤٥١٨١٥٠٢٠

٠٨:٠٠١٠:٠٠دو شنبه١٣٩٥/٠٣/٣١٢٠تستی٦شناخت بناهای تاریخی ایران دوران اسلامی٤٦١٨١٥٠٢١

٠٨:٠٠١٠:٠٠یک شنبه١٣٩٥/٠٣/٣٠١٩تستی٧آشنایی با بافت های تاریخی٤٧١٨١٥٠٢٢

٠٨:٠٠١٠:٠٠پنج شنبه١٣٩٥/٠٣/١٣٦تشریحی٧فتوگرامتری٤٨١٨١٥٠٢٣

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٥/٠٣/٢٤١٤تستی٨گره سازی و كاربندی٤٩١٨١٥٠٢٤

١٠:٣٠١٢:٣٠پنج شنبه١٣٩٥/٠٣/٢٧١٧تستی٨متره و برآورد٥٠١٨١٥٠٢٥

١٤:٠٠١٥:٠٠سه شنبه١٣٩٥/٠٣/٢٥١٥تستی٦مدیریت و تشكیلات كارگاهی٥١١٨١٥٠٢٦

٠٨:٠٠١٠:٠٠یک شنبه١٣٩٥/٠٣/٣٠١٩تشریحی١٣طرح معماری ٥٢١٨١٥٠٢٧

تشریحی٥طراحی دست آزاد از بناها و بافت ها٥٣١٨١٥٠٢٨

تشریحی٦كارآموزی مرمت بناهای تاریخی٥٤١٨١٥٠٢٩

١٠:٣٠١٢:٣٠یک شنبه١٣٩٥/٠٣/٢٣١٣تستی٧شناخت سازه های سنتی٥٥١٨١٥٠٣٠

٠٨:٠٠١٠:٠٠پنج شنبه١٣٩٥/٠٣/٢٧١٧تشریحی١٧طرح مرمت بناهای تاریخی ٥٦١٨١٥٠٣١

٠٨:٠٠١٠:٠٠دو شنبه١٣٩٥/٠٣/٣١٢٠تشریحی٢٨طرح مرمت بناهای تاریخی ٥٧١٨١٥٠٣٢

٠٨:٠٠١٠:٠٠پنج شنبه١٣٩٥/٠٣/٢٠١١تستی٨و آسیب شناسی بناهای تاریخیفن شناسی ٥٨١٨١٥٠٣٣

تشریحی٩كارگاه مرمت بناهای تاریخی٥٩١٨١٥٠٣٤

تشریحی٩كارگاه حفاظت و مرمت تزیینات وابسته به معماری٦٠١٨١٥٠٣٥

١٠:٣٠١٢:٣٠شنبه١٣٩٥/٠٣/٠٨١تستی٦زبان تخصصی٦١١٨١٥٠٣٦

تشریحی٩پروژه نهایی٦٢١٨١٥٠٣٧

٠٨:٠٠١٠:٠٠شنبه١٣٩٥/٠٣/٢٩١٨تشریحی٢٥مقدمات طرح معماری ٦٣١٨١٥٠٣٨

٠٨:٠٠١٠:٠٠دو شنبه١٣٩٥/٠٣/١٠٣تشریحی٢٩طرح معماری ٦٤١٨١٥٠٣٩

٠٨:٠٠١٠:٠٠چهار شنبه١٣٩٥/٠٣/٢٦١٦تستی١هنر و تمدن اسلامی٦٥١٨١٥٠٤٠
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