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 دوازدهم

 فتوگرافیک

 دوازدهم

 شبکه

 دوازدهم

 معماری

دوازدهم 

 حسابداری

 یازدهم

 شبکه

 یازدهم

 پویانمایی

یازدهم 

 حسابداری

فتو   یازدهم 

 گرافیک

 دهم

 شبکه

دهم 

 پویانمایی

دهم 

 حسابداری

 دهم

 معماری داخلی

 پایه و رشته
 

 ایام هفته

 عکاسی طبیعت

 کشتکار 

 تربیت بدنی

 طاووسی

 حجم ماکت

 قریشی

 صورت های مالی

 فیلی -مباشری 

 برنامه سازی /سازیپیاده
 شرف دینی - 

 طراحی فضا و صحنه

 عبدالحسینی

 دینی

 جوکار

تصویر سازی کتاب 

 عطار زاده –کودک 

 تولید محتوانصب /  

 نظری -بستانی 
 فارسی

 

 حسابداری وجوه نقد

 دهقان زاده –قربانی 

 الزامات 

 خیراندیش

 شنبه

 عکاسی طبیعت

 کشتکار 

 دینی

 جوکار

 حجم ماکت

 قریشی

 صورت های مالی

 فیلی -مباشری 

 برنامه سازی /سازیپیاده
 شرف دینی - 

 طراحی فضا و صحنه

 عبدالحسینی

 تربیت بدنی

 طاووسی

تصویر سازی کتاب 

 عطارزاده -کودک 

 نصب /  تولید محتوا

 نظری -بستانی 

 الزامات

 خیراندیش 

 حسابداری وجوه نقد

 دهقان زاده –قربانی 
 فارسی

 عکاسی طبیعت

 کشتکار 
 فارسی

 کاربرد رایانه )اتوکد(

 قریشی

 صورت های مالی

 فیلی -مباشری 

 برنامه سازی /سازیپیاده
 شرف دینی - 

 طراحی فضا و صحنه

 عبدالحسینی

 مدیریت تولید

 اسماعیلی

تصویر سازی کتاب 

 عطارزاده -کودک 

 نصب /  تولید محتوا

 نظری -بستانی 

 دینی

 جوکار

 وجوه نقدحسابداری 

 دهقان زاده –قربانی 

 تربیت بدنی

 طاووسی

 عکاسی طبیعت

 کشتکار 

 اخالق حرفه ای

 اسماعیلی 

 کاربرد رایانه )اتوکد(

 قریشی

 صورت های مالی

 فیلی -مباشری 

 برنامه سازی /سازیپیاده
 شرف دینی - 

 طراحی فضا و صحنه

 عبدالحسینی

 فارسی

 

تصویر سازی کتاب 

 عطارزاده -کودک 

 نصب /  تولید محتوا

 نظری -بستانی 

 تربیت بدنی

 طاووسی

 حسابداری وجوه نقد

 دهقان زاده –قربانی 

 دینی

 جوکار

 گرافیک نشر مطبوعاتی

 عبدالحسینی

 نصب / تجارت الکترونیک

 صابری -نظری 

 مبانی طراحی

 قریشی

 بهای تمام شده

 فیلی -مباشری 

 سازی/ برنامه سازیپیاده
 الهی -شرف دینی

 دینی

 اخالقیان

 انباراموال و 

 صالح نیا –دهقان زاده 

 تربیت بدنی

 طاووسی

 فارسی

 جعفر پور

 دوبعدیسازی متحرک

 کشتکار

 فیزیک

 قنواتی

 فضاهای و زییناتت

 مهدوی - داخلی

 یک شنبه

 گرافیک نشر مطبوعاتی

 عبدالحسینی

 نصب / تجارت الکترونیک

 صابری -نظری 

 مبانی طراحی

 قریشی

 بهای تمام شده

 فیلی -مباشری 

 سازی/ برنامه سازیپیاده
 الهی -شرف دینی

 تربیت بدنی

 طاووسی

 اموال و انبار

 صالح نیا –دهقان زاده 

 دینی

 اخالقیان

 فیزیک

 قنواتی

 دوبعدیسازی متحرک

 کشتکار

 فارسی

 جعفر پور

 فضاهای و تزیینات

مهدوی -داخلی   

 گرافیک نشر مطبوعاتی

 عبدالحسینی

 نصب / تجارت الکترونیک

 ب صابری -نظری 

 متره و برآورد

 قریشی

 بهای تمام شده

 فیلی -مباشری 

 سازی/ برنامه سازیپیاده
 الهی -شرف دینی

 فارسی

 جعفر پور

 انباراموال و 

 صالح نیا –دهقان زاده 

 فیزیک

 قنواتی

 دینی

 اخالقیان

 دوبعدیسازی متحرک

 کشتکار

 تربیت بدنی

 طاووسی

 فضاهای و تزیینات

مهدوی -داخلی   

 گرافیک نشر مطبوعاتی

 عبدالحسینی

 نصب / تجارت الکترونیک

 صابری -نظری 

 متره و برآورد

 قریشی

 بهای تمام شده

 فیلی -مباشری 

 سازی/ برنامه سازیپیاده
 الهی -شرف دینی

 فیزیک

 قنواتی

 اموال و انبار

 صالح نیا –دهقان زاده 

 فارسی

 جعفر پور

 تربیت بدنی

 طاووسی

 دوبعدیسازی متحرک

 کشتکار

 دینی

 اخالقیان

 فضاهای و تزیینات

مهدوی -داخلی   

 سالمت و بهداشت
 اسماعیلی

 دانش فنی تخصصی

 شرف دینی

 نقشه برداری

 کاوسی
---------- 

 کاربرد فناوری

 صالح نیا

 تاریخ

 وظیفه شناس

 حقوق و دستمزد

 مظلومی -مباشری 

 عکاسی آتلیه 

 عبدالحسینی

 دانش فنی

 غزالی

 طراحی شخصیت

 کشتکار

 خریدوفروشحسابداری

 دهقان زاده -قربانی 

 سرامیکیسنگی،زییناتت

 مهدوی -داخلیفضاهای

 دوشنبه

مدیریت خانواده .  
 نعیمی

 دانش فنی تخصصی

 شرف دینی

 نقشه برداری

 کاوسی

 تربیت بدنی

 طاووسی

 تاریخ

 وظیفه شناس

 کاربرد فناوری

 صالح نیا

 حقوق و دستمزد

 مظلومی -مباشری 

 عکاسی آتلیه 

 عبدالحسینی

 الزامات

 خیراندیش 

 طراحی شخصیت

 کشتکار

 خریدوفروشحسابداری

 دهقان زاده -قربانی 

 سرامیکیسنگی،تزیینات

مهدوی -داخلیفضاهای  

 تربیت بدنی

 طاووسی
 مدیریت خانواده

 خیر اندیش

 تربیت بدنی

 طاووسی

 علوم اجتماعی

 وظیفه شناس

 تفکر و سواد رسانه

 صالح نیا

 انسان و محیط

 نعیمی نیا

 حقوق و دستمزد

 مظلومی -مباشری 

 عکاسی آتلیه 

 عبدالحسینی

 نقشه کشی

 کاوسی -شرف دینی 

 طراحی شخصیت

 کشتکار

 خریدوفروشحسابداری

 دهقان زاده -قربانی 

 سرامیکیسنگی،تزیینات

مهدوی -داخلیفضاهای  

------ 
 علوم اجتماعی

 وظیفه شناس
------- 

 اخالق حرفه ای

 سمتی

 تربیت بدنی

 طاووسی

 تفکر و سواد رسانه 

 صالح نیا

 حقوق و دستمزد

 مظلومی -مباشری 

 عکاسی آتلیه 

 عبدالحسینی

 نقشه کشی

 کاوسی -شرف دینی 

 طراحی شخصیت

 کشتکار

 خریدوفروشحسابداری

 زادهدهقان  -قربانی 

 سرامیکیسنگی،تزیینات

مهدوی -داخلیفضاهای  

 آمادگی دفاعی

 نعیمی

 نصب / تجارت الکترونیک

 بستانی –نظری 
 فارسی

 

 آمادگی دفاعی

 رحمانیان

 دینی

 اخالقیان

 سه بعدیتولیدپویانمایی

 عبدالحسینی

 مظلومیکارآفرینی 

 سمتی -عربی 

 عربی -سمتی 

 کارآفرینی مظلومی

 ریاضی

 دریانوش

 زیست

 زارعی 

 جغرافی

 وظیفه شناس

 زبان

 نعمتی

 سه شنبه

 دینی

 اخالقیان

 نصب / تجارت الکترونیک

 بستانی –نظری 

 عربی-سمتی  

 آمادگی دفاعی

 آمادگی دفاعی

 سمتی -عربی 

 فارسی

 

 سه بعدیتولیدپویانمایی

 عبدالحسینی

 شیمی

 زارعی 

 کارآفرینی

 مظلومی

 زبان

 نعمتی

 جغرافی

 وظیفه شناس

 دانش فنی پایه

 اسماعیلی

 ریاضی

 دریانوش

 فارسی
 نصب / تجارت الکترونیک

 بستانی –نظری 

 آمادگی دفاعی

 رحمانیان

 دینی

 اخالقیان

 شیمی

 زارعی 

 سه بعدیتولیدپویانمایی

 عبدالحسینی

 کارآفرینی

 مظلومی

 ریاضی

 دریانوش

 دانش فنی پایه

 سمتی - عربی

 زبان

 نعمتی

 دانش فنی پایه

 سمتی - عربی

 جغرافی

 وظیفه شناس

 علوم اجتماعی

 رحمانیان

 نصب / تجارت الکترونیک

 بستانی –نظری 

 دینی

 اخالقیان

 فارسی
 

 انسان و محیط زیست

 مظلومی

 سه بعدیتولیدپویانمایی

 عبدالحسینی

 تفکر و سواد رسانه

 سمتی

 مدیریت تولید

 اسماعیلی

 جغرافی

 وظیفه شناس

 ریاضی

 دریانوش

 زبان

 نعمتی

 شیمی

 زارعی 

 جوکار  - عربی

 آمادگی دفاعی نعیمی

 آمادگی دفاعی

 جوکار -عربی 

 علوم اجتماعی

 وظیفه شناس

 سالمت و بهداشت

 عطارزاده

 ریاضی

 دریانوش

 زبان

 نعمتی

 انسان و محیط زیست

 مظلومی

 تفکر و سواد رسانه

 قنواتی

 نصب /  تولید محتوا

 نظری -بستانی 

 طراحی عناصر بصری

 عبدالحسینی

 ارتباط مؤثر

 صالحی نیا

 بصری عناصر و طراحی

 کاوسی

 چهارشنبه

 اخالق حرفه ای

 جوکار

 سالمت و بهداشت

 عطارزاده

 مدیریت خانواده

 قنواتی

 دانش فی تخصصی

 صالح نیا

 زبان

 نعمتی

 کارآفرینی

 قریشی

 ریاضی

 دریانوش

 انسان و محیط زیست

 مظلومی

 نصب /  تولید محتوا

 نظری -بستانی 

 طراحی عناصر بصری

 عبدالحسینی

 الزامات

 وظیفه شناس

 بصری عناصر و طراحی

 کاوسی

 دانش فنی تخصصی

 عطارزاده

 آمادگی دفاعی

 نعیمی

 سالمت و بهداشت

 خیر اندیش

 دانش فی تخصصی

 صالح نیا
 کارآفرینی

 مظلومی

 ریاضی

 دریانوش

 تاریخ

 وظیفه شناس

 زبان

 نعمتی

 نصب /  تولید محتوا

 نظری -بستانی 

 دانش فنی

 جوکار - عربی

 ریاضی

 قنواتی
 دانش فنی

 جوکار – عربی

 دانش فنی تخصصی

 عطارزاده

 ریاضی

 دریانوش

 ای حرفه اخالق

 سمتی

 مدیریت خانواده

 قنواتی

 جوکار - عربی

 کارآفرینی

 کارآفرینی

 جوکار - عربی

 زبان

 نعمتی

 تاریخ

 وظیفه شناس

 نصب /  تولید محتوا

 نظری -بستانی 
 پایهدانش فنی 

 عبدالحسینی

 ارتباط مؤثر

 صالحی نیا
 دانش فنی پایه قریشی

 


