
رشتهنام درسردیف

مهندسی عمران1ریاضی عمومی 1

مهندسی صنایع1ریاضی عمومی 2

مهندسی مدیریت پروژه1ریاضی عمومی 3

کاردانی کارهای عمومی ساختمان(جدید)ریاضی عمومی 4

کاردانی کارهای عمومی ساختمان(قدیم) 6ریاضی 5

مهندسی شهرسازیریاضیات6

طراحی صنعتی1ریاضی 7

کاردانی نقشه کشی معماری 1ریاضی 8

مهندسی عمران2ریاضی عمومی 9

مهندسی صنایع2ریاضی عمومی 10

مهندسی مدیریت پروژه2ریاضی عمومی 11

کارشناسی ناپیوسته عمران اجرایی2ریاضی عمومی 12

ناپیوسته معماری2ریاضی عمومی 13

کاردانی کارهای عمومی ساختمان(قدیم) 7ریاضی 14

مهندسی عمرانمعادالت دیفرانسیل15

مهندسی صنایعمعادالت دیفرانسیل16

مهندسی مدیریت پروژهمعادالت دیفرانسیل17

مهندسی شهرسازیمعادالت دیفرانسیل18

مهندسی عمرانآمار و احتماالت مهندسی19

کارشناسی ناپیوسته عمران اجراییآمار و احتماالت مهندسی20

مهندسی مدیریت پروژهآمار و احتماالت مهندسی21

مهندسی شهرسازیآمار در شهرسازی22

مهندسی عمران1فیزیک 23

مهندسی صنایع1فیزیک 24

مهندسی مدیریت پروژه1فیزیک 25

مهندسی شهرسازیفیزیک26

مهندسی صنایع2فیزیک 27

مهندسی مدیریت پروژه2فیزیک 28

مهندسی شهرسازیکاربرد نقشه برداری در شهرسازی29

مهندسی معمارینقشه برداری30

مهندسی عمران(قدیم)نقشه برداری و عملیات 31

مهندسی عمران(جدید)نقشه برداری 32

مهندسی عمران(جدید)عملیات نقشه برداری 33



ناپیوسته شهرسازیکاربرد نقشه برداری در شهرسازی34

کاردانی نقشه کشی معمارینقشه برداری35

کاردانی کارهای عمومی ساختمان(قدیم)نقشه برداری ساختمان 36

کاردانی کارهای عمومی ساختمان(جدید)نقشه برداری عمومی 37

مهندسی صنایعمبانی مهندسی برق38

مهندسی مدیریت پروژهمبانی مهندسی برق39

مهندسی معماریزبان تخصصی40

ناپیوسته معماریزبان تخصصی41

مهندسی شهرسازیزبان تخصصی42

مهندسی عمران(قدیم)زبان تخصصی 43

مهندسی عمران(جدید)زبان تخصصی 44

 ناپیوسته شهرسازی2زبان تخصصی 45

کاردانی کارهای عمومی ساختمان(قدیم)زبان فنی 46

کاردانی کارهای عمومی ساختمان(جدید)زبان فنی 47

کاردانی نقشه کشی معماری زبان فنی48

مهندسی صنایعآزمایشگاه مبانی برق49

مهندسی مدیریت پروژهآزمایشگاه مبانی برق50

کاردانی نقشه کشی معماری 2ایستایی 51

ناپیوسته مرمت و احیای بناهای تاریخی2ایستایی 52

مرمت و احیای بناهای تاریخی2ایستایی 53

کاردانی کارهای عمومی ساختمانفیزیک حرارت54

کاردانی نقشه کشی معماری فیزیک مکانیک55

کاردانی کارهای عمومی ساختمانفیزیک مکانیک56

مهندسی معماریروش تحقیق57

معماری داخلیروش تحقیق58

مهندسی شهرسازیروش تحقیق در شهرسازی59

مهندسی عمران(جدید)روش تحقیق و گزارش نویسی 60

مهندسی مدیریت پروژهمبانی روش تحقیق61

مهندسی صنایعروش تحقیق62

مرمت و احیای بناهای تاریخیروش تحقیق63

ناپیوسته معماریروش تحقیق64

ناپیوسته مرمت و احیای بناهای تاریخیروش تحقیق65

ناپیوسته شهرسازیروش تحقیق در شهرسازی66

کاردانی نقشه کشی معماری 1ایستایی 67

مهندسی معماریایستایی68



ناپیوسته مرمت و احیای بناهای تاریخی1ایستایی 69

مرمت و احیای بناهای تاریخی1ایستایی 70

مهندسی عمراناستاتیک71

مهندسی صنایعاستاتیک و مقاومت مصالح72

مهندسی مدیریت پروژهاستاتیک73

مهندسی معماریمتره و برآورد74

مهندسی عمرانمتره و برآورد پروژه75

مهندسی مدیریت پروژهاجرای متره و برآورد76

کاردانی کارهای عمومی ساختمانمتره و برآورد77

کاردانی نقشه کشی معماریمتره و برآورد78

کاردانی نقشه کشی معماریآشنایی با مقررات ملی ساختمان79

کاردانی کارهای عمومی ساختمانآیین نامه های ساختمانی80

کارشناسی ناپیوسته عمران اجراییمقررات ملی ساختمان81

مهندسی عمرانمقررات ملی ساختمان82

مهندسی عمرانبرنامه نویسی کامپیوتر83

مهندسی صنایعبرنامه نویسی کامپیوتر84

مهندسی مدیریت پروژهبرنامه نویسی کامپیوتر85

مهندسی عمران1آز فیزیک 86

مهندسی صنایع1آز فیزیک 87

مهندسی مدیریت پروژه1آز فیزیک 88

مهندسی صنایع2آز فیزیک 89

مهندسی مدیریت پروژه2آز فیزیک 90

مهندسی عمرانمحاسبات عددی91

مهندسی صنایعمحاسبات عددی92

کارشناسی ناپیوسته عمران اجراییمحاسبات عددی93

مهندسی مدیریت پروژهروش های محاسبات عددی94

کاردانی کارهای عمومی ساختمانکارآموزی95

کاردانی نقشه کشی معماریکارآموزی96

ناپیوسته عمران اجرایی1کارآموزی 97

ناپیوسته عمران اجرایی2کارآموزی 98

مهندسی عمرانکارآموزی99

مهندسی عمرانکارآموزی قدیم100

ناپیوسته معماریکارآموزی101

مهندسی معماریکارآموزی102

مهندسی صنایعکارآموزی103



ناپیوسته مرمت و احیای بناهای تاریخیکرآموزی تخصصی مرمت بنا104

کارشناسی ناپیوسته مرمت و احیای بناهای تاریخی1کارورزی 105

مرمت و احیای بناهای تاریخیکارآموزی مرمت بناهای تاریخی106

مهندسی مدیریت پروژهکارآموزی مهندسی مدیریت پروژه107

(جدید)طراحی صنعتی روش تحقیق108

(قدیم)طراحی صنعتی روش تحقیق109

طال و جواهرروش تحقیق110

(جدید)ارتباط تصویری روش تحقیق111

(قدیم)ارتباط تصویری روش تحقیق112

نقاشیروش تحقیق113

طراحی لباسروش تحقیق114

هنر اسالمیروش تحقیق115

عکاسیروش تحقیق116

تلویزیون و هنرهای دیجیتالروش تحقیق117

سینماروش تحقیق118

ادبیات نمایشیروش تحقیق119

نمایش عروسکیروش تحقیق120

بازیگریروش تحقیق121

تولید سیماروش تحقیق122

چند رسانه ایروش تحقیق123

ناپیوسته ارتباط تصویریروش تحقیق124

ناپیوسته طراحی پوشاکروش تحقیق125

کاردانی گرافیکروش تحقیق126

ادبیات نمایشیایده تا ارائه127

نمایش عروسکیایده تا ارائه128

بازیگریایده تا ارائه129

تولید سیماایده تا ارائه130

چند رسانه ایایده تا ارائه131

ادبیات نمایشیجامعه شناسی عمومی132

نمایش عروسکیجامعه شناسی عمومی133

بازیگریجامعه شناسی عمومی134

تولید سیماجامعه شناسی عمومی135

(جدید)ارتباط تصویری  2هنر و تمدن اسالمی 136

طراحی لباس 2هنر و تمدن اسالمی 137

هنر اسالمی 2هنر و تمدن اسالمی 138



عکاسی 2هنر و تمدن اسالمی 139

ناپیوسته ارتباط تصویری 2هنر و تمدن اسالمی 140

تلویزیون و هنرهای دیجیتالاصول و مبانی ارتباطات141

سینمااصول و مبانی ارتباطات142

ادبیات نمایشیاصول و مبانی ارتباطات143

نمایش عروسکیاصول و مبانی ارتباطات144

بازیگریاصول و مبانی ارتباطات145

تولید سیمااصول و مبانی ارتباطات146

سینماتمثیل شناسی147

ادبیات نمایشیتمثیل شناسی148

نمایش عروسکیتمثیل شناسی149

بازیگریتمثیل شناسی150

(جدید)طراحی صنعتی  1مبانی هنر های تجسمی 151

(قدیم)طراحی صنعتی  1مبانی هنر های تجسمی 152

طال و جواهر 1مبانی هنر های تجسمی 153

(قدیم)ارتباط تصویری  1مبانی هنر های تجسمی 154

نقاشی 1مبانی هنر های تجسمی 155

طراحی لباس 1مبانی هنر های تجسمی 156

هنر اسالمی 1مبانی هنر های تجسمی 157

عکاسی 1مبانی هنر های تجسمی 158

سینما 1مبانی هنر های تجسمی 159

کاردانی نقاشی 1مبانی هنر های تجسمی 160

(جدید)طراحی صنعتی 2مبانی هنر های تجسمی 161

(قدیم)طراحی صنعتی 2مبانی هنر های تجسمی 162

(قدیم)ارتباط تصویری 2مبانی هنر های تجسمی 163

نقاشی2مبانی هنر های تجسمی 164

طراحی لباس2مبانی هنر های تجسمی 165

هنر اسالمی2مبانی هنر های تجسمی 166

عکاسی2مبانی هنر های تجسمی 167

(جدید)طراحی صنعتی 1آشنایی با هنر در تاریخ 168

(قدیم)طراحی صنعتی 1آشنایی با هنر در تاریخ 169

(جدید)ارتباط تصویری 1آشنایی با هنر در تاریخ 170

(قدیم)ارتباط تصویری 1آشنایی با هنر در تاریخ 171

نقاشی1آشنایی با هنر در تاریخ 172

طراحی لباس1آشنایی با هنر در تاریخ 173



هنر اسالمی1آشنایی با هنر در تاریخ 174

عکاسی1آشنایی با هنر در تاریخ 175

تلویزیون و هنرهای دیجیتال1آشنایی با هنر در تاریخ 176

سینما1آشنایی با هنر در تاریخ 177

تولید سیما1آشنایی با هنر در تاریخ 178

(قدیم)طراحی صنعتی 2آشنایی با هنر در تاریخ 179

(جدید)ارتباط تصویری 2آشنایی با هنر در تاریخ 180

(قدیم)ارتباط تصویری 2آشنایی با هنر در تاریخ 181

نقاشی2آشنایی با هنر در تاریخ 182

طراحی لباس2آشنایی با هنر در تاریخ 183

هنر اسالمی2آشنایی با هنر در تاریخ 184

عکاسی2آشنایی با هنر در تاریخ 185

تلویزیون و هنرهای دیجیتال2آشنایی با هنر در تاریخ 186

سینما2آشنایی با هنر در تاریخ 187

تولید سیما2آشنایی با هنر در تاریخ 188

طراحی لباسجامعه شناسی هنر189

عکاسیجامعه شناسی هنر190

ادبیات نمایشیجامعه شناسی هنر191

نمایش عروسکیجامعه شناسی هنر192

بازیگریجامعه شناسی هنر193

(قدیم)ارتباط تصویری آشنایی با هنرهای جدید194

طراحی لباسآشنایی با هنرهای جدید195

(جدید)ارتباط تصویری معرفی هنرهای معاصر 196

نقاشیمعرفی هنرهای معاصر 197

طراحی لباسمعرفی هنرهای معاصر 198

عکاسیمعرفی هنرهای معاصر 199

ناپیوسته ارتباط تصویریمعرفی هنرهای معاصر 200

کاردانی نقاشیمعرفی هنرهای معاصر 201

کاردانی گرافیکمعرفی هنرهای معاصر 202

طراحی صنعتیکارآموزی203

طال و جواهرکارآموزی204

کلیه رشته هازبان انگلیسی205

کلیه رشته ها1اندیشه اسالمی 206

کلیه رشته ها2اندیشه اسالمی 207

کلیه رشته هااخالق اسالمی208



کلیه رشته هادانش خانواده209

کلیه رشته هاانقالب اسالمی210

کلیه رشته هاتاریخ فرهنگ و تمدن اسالمی211

کلیه رشته هازبان فارسی212

کلیه رشته هاتفسیر موضوعی قرآن213

کلیه رشته ها آقایان1تربیت بدنی 214

کلیه رشته ها خانم ها1تربیت بدنی 215

کلیه رشته ها آقایان2تربیت بدنی 216

کلیه رشته ها خانم ها2تربیت بدنی 217


