
شماره کالس برنامه هفتگیروزنام خانوادگی مدرسنام درسگروه درسکددرس

کارگاه12:00-09:00یکشنبهفرهود زعفری هشجین(چین،کره،ژاپن)آشپزی های آسیای شرقی14361

سالن اجتماعات 16:00-14:00یکشنبهسیما محمد زاده(نبوت و امامت)2اندیشه اسالمی3212021

09:30404-08:00دوشنبهشیرین خزائیزیبایی شناسی135041

11:00201-09:00دوشنبهسوسن کاوندیعملیات واحدهای اقامتی174721

12:00303-09:00دوشنبهفرهود زعفری هشجین(چین،کره،ژاپن)آشپزی های آسیای شرقی14362

11:00403-09:30دوشنبهمریم ملت دوستشناخت و اماده سازی مواد اولیه در آشپزی157111

12:00404-10:00دوشنبهشیرین خزائیزیبایی شناسی و آداب غذایی135061

12:00202-10:00دوشنبهشیرین خزائیجامعه و غذا102801

12:30403-11:00دوشنبهمریم ملت دوستسفره ایرانی150631

13:00402-11:00دوشنبهسوزان کلهریمدیریت عملیات خانه داری257181

13:00302-11:00دوشنبهسید رضا جوادیخانه داری116381

14:00203-11:00دوشنبهسهیال زکائیشیوه های اقناع و تبلیغ162791

14:00301-12:30دوشنبهمرضیه رشیدیفرهنگ ومزه سازی غذا185151

سالن اجتماعات 15:00-13:00دوشنبهسیما محمدزاده مویدآیین زندگی2212071

15:00302-13:00دوشنبهسید رضا جوادیفرانت آفیس183931

15:00201-13:00دوشنبهسوسن کاوندیارتباط با مشتری31891

16:30303-15:00دوشنبهامیر احمدیانیاصول علم تغذیه43921

17:00501-15:00دوشنبهلیال حریریمتون زبان انگلیسی تخصصی249271

17:00403-15:00دوشنبهسهیال زکائیپوشش خبری78282

17:00401-15:00دوشنبهعلی سارانیمهارت ها و قوانین کسب و کار269711

17:00304-15:00دوشنبهمحمدرضا مسیح رادتاریخ تمدن های باستان جهان80291

17:00302-15:00دوشنبهسید رضا جوادیلباسشویی در هتل234241

17:00203-15:00دوشنبهمسعود بهزادی رادمدیریت سیستم های حمل و نقل و چالشهای حرفه ای در صنعت256901

17:00201-15:00دوشنبهاحمد امین فردسواد هنری142251

کارگاه18:00-15:00دوشنبهمحمود بای(ایتالیا،فرانسه)آشپزی های اروپا14392



شماره کالس برنامه هفتگیروزنام خانوادگی مدرسنام درسگروه درسکددرس

17:30301-16:00دوشنبهمرضیه رشیدیگردش کار در اشپزخانه232741

19:00501-17:00دوشنبهلیال حریری3مکالمه زبان انگلیسی تخصصی266341

19:00401-17:00دوشنبهعلی سارانیمدیریت کسب و کار و بهره وری257572

19:00304-17:00دوشنبهمحمدرضا مسیح رادمعماری وهتر جهان263941

19:00203-17:00دوشنبهمسعود بهزادی راداوقات فراغت50171

19:00201-17:00دوشنبهاحمد امین فردهنر و رسانه282011

19:00301-17:30دوشنبهمرضیه رشیدیاشپزی کالسیک ایران36121

10:00503-08:00سه شنبهمریم ملت دوسترستوران در جامعه فرامدرن127731

10:00201-08:00سه شنبهمرضیه اسمعیلی(HACCP)مدیریت سیستم بهداشت256852

11:00403-09:00سه شنبهفرانک سطوتی نوروزاصول و فنون مذاکره44571

11:00304-09:00سه شنبهعبادرضا اسالمی کوالئیگردشگری بین الملل232801

11:00303-09:00سه شنبهامیر احمدیانیکمکهای اولیه228551

11:00302-09:00سه شنبهزهرا لطفیآداب معاشرت و الگوهای رفتاری1681

12:00503-10:00سه شنبهمریم ملت دوسترستوران در جامعه فرامدرن127732

12:00201-10:00سه شنبهمرضیه اسمعیلی(HACCP)مدیریت سیستم بهداشت256851

13:00403-11:00سه شنبهفرانک سطوتی نوروزاصول سرپرستی42632

13:00304-11:00سه شنبهعبادرضا اسالمی کوالئیتوسعه پایدار گردشگری90891

13:00302-11:00سه شنبهزهرا لطفیآشنایی با حقوق مهمان در هتل16561

13:00203-11:00سه شنبهمحمدرضا مسعودیاصول و مبانی ارتباطات45901

13:00202-11:00سه شنبهلیال اصغریآواشناسی لهجه های متداول941

سالن اجتماعات 15:00-13:00سه شنبهمریم ذبیحی نژادتاریخ تحلیلی صدر اسالم3212091

15:00203-13:00سه شنبهفاطمه حاجی کرمشیوه نگارش در روابط عمومی162661

15:00202-13:00سه شنبهلیال اصغری2محاوره زبان انگلیسی249771

15:30304-14:00سه شنبهسید حسین شاهدشناخت هتل و خدمات پشتیبانی161521

17:00501-15:00سه شنبهسید مصطفی حسینی کاکلکیکارگاه عکاسی و فیلمبرداری218401



شماره کالس برنامه هفتگیروزنام خانوادگی مدرسنام درسگروه درسکددرس

17:00404-15:00سه شنبهسمیه مرادیبیان شفاهی61331

17:00403-15:00سه شنبهعلی جعفری رادمشتری مداری262801

17:00303-15:00سه شنبهحسن عمیدیروزنامه نگاری نوین127331

17:00302-15:00سه شنبهخدیجه ططریارتباطات انسانی31371

17:00301-15:00سه شنبهزهره جوادیهشبکه های اجتماعی152191

17:00203-15:00سه شنبهفاطمه حاجی کرمویراستاری و صفحه آرایی122451

17:00201-15:00سه شنبهعظیم سهرابیاصول و مبانی زنجیره تامین46901

17:00304-15:30سه شنبهسید حسین شاهدبازاریابی در هتل59281

19:00501-17:00سه شنبهسید مصطفی حسینی کاکلکیکارگاه عکاسی و فیلمبرداری218402

19:00403-17:00سه شنبهعلی جعفری راداصول سرپرستی42631

19:00401-17:00سه شنبهشهناز نبی لوتفسیر موضوعی قرآن3212111

19:00301-17:00سه شنبهزهره جوادیهنظریه های ارتباط جمعی273551

20:00303-17:00سه شنبهحسن عمیدیروزنامه نگاری نوین127332

20:00203-17:00سه شنبهفاطمه حاجی کرمفارسی2213091

20:00201-17:00سه شنبهعظیم سهرابیمدیریت بازاریابی253391

11:00302-09:00چهارشنبهپریسا بیکیمعماری و هنرایران263961

11:00301-09:00چهارشنبهزهره عباسیمدیریت رویدادها256251

کارگاه13:00-09:00چهارشنبهفرهود زعفری هشجینمدیریت عملیات در آشپزخانه257191

13:00503-11:00چهارشنبهالهام وقاری سورانبهداشت محیط کار71111

13:00304-11:00چهارشنبهمژگان صدخسرویاقتصاد گردشگری51461

13:00302-11:00چهارشنبهپریسا بیکی(تطبیقی)تاریخ جهان80361

13:00301-11:00چهارشنبهزهره عباسیجاذبه های فرهنگی ایران101321

13:00203-11:00چهارشنبهمحمد بنائیان سفیدمدیریت و سازمان256701

14:00202-11:00چهارشنبهامنه انوشه پوراصول علم اقتصاد43881

13:00203-11:30چهارشنبهعاطفه یاراحمدیتربیت بدنی2251142
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15:00503-13:00چهارشنبهالهام وقاری سورانبهداشت مواد غذایی70961

15:00402-13:00چهارشنبهمریم داروبردروانشناسی اجتماعی124671

15:00304-13:00چهارشنبهمژگان صدخسرویحسابداری دفاتر خدمات مسافرتی107471

15:00303-13:00چهارشنبهامیر احمدیانیتربیت بدنی2251141

15:00301-13:00چهارشنبهامیر هزارخوانیحقوق مشتری114461

15:00203-13:00چهارشنبهمحمد بنائیان سفیدمبانی سازمان و مدیریت244061

17:00202-14:00چهارشنبهبهاره نرجسیاصول حسابداری40751

کارگاه17:00-15:00چهارشنبهمحمود بایاصول آشپزی 36501

17:00402-15:00چهارشنبهمریم داروبردروانشناسی گردشگری125901

17:00304-15:00چهارشنبهزهرا لطفیپذیرایی73591

17:00303-15:00چهارشنبهزینب رجبیارتباطات میان فردی31731

17:00302-15:00چهارشنبهسمیه مرادی1مکالمه زبان انگلیسی تخصصی266321

17:00301-15:00چهارشنبهامیر هزارخوانیحقوق فرهنگی و رسانه ای113191

17:00203-15:00چهارشنبهمحمد بنائیان سفیدکارآفرینی194111

17:00201-15:00چهارشنبهسید محمد محمودی کوکندهنظر سنجی273431

19:00502-15:00چهارشنبهفتح اله کوهی ور دهکردی1زبان دوم137521

16:30403-15:30چهارشنبهزهره جوادیهارتباطات بین الملل31391

17:45403-16:45چهارشنبهزهره جوادیهپوشش خبری78281

آنالین سماالیو19:00-17:00چهارشنبهپری ناز پارسارژیم های غذایی127371

19:00402-17:00چهارشنبهمحمدامین بناییجامعه شناسی فرهنگی102481

19:00401-17:00چهارشنبهمرضیه مینایی پوراحکام خوردنیها و اشامیدنیها در فرهنک اسالمی29781

19:00303-17:00چهارشنبهزینب رجبیآداب سفر در اسالم1641

19:00302-17:00چهارشنبهپریسا بیکیارتباطات میان فرهنگی31751

19:00301-17:00چهارشنبهامیر هزارخوانیکسب و کار از دیدگاه اسالم226891

19:00201-17:00چهارشنبهسید محمد محمودی کوکندهارتباط با رسانه31811
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19:00403-18:00چهارشنبهزهره جوادیهسیاست خبری144391

کارگاه11:00-08:00پنجشنبهفرهود زعفری هشجینمدیریت عملیات در آشپزخانه257192

11:00403-08:00پنجشنبهشهناز فصاحتیمدیریت کنترل هزینه غذا257901

11:00202-08:00پنجشنبهسمیه مرادی1محاوره زبان انگلیسی249761

11:00401-09:00پنجشنبهمحمدرضا مسعودیشبکه های اجتماعی152192

11:00304-09:00پنجشنبهاحمدرضا توکلیترجمه همزمان انگلیسی به فارسی89511

11:00303-09:00پنجشنبهوهاب بهرامیآمار22671

11:00201-09:00پنجشنبهنفیسه زارع کهنشیوه های جستجو در سایتهای خبری162991

13:00302-10:00پنجشنبهمریم رنجبریبرنامه ریزی و عملیات گشتهای مسافرتی65291

کارگاه13:00-11:00پنجشنبهشهناز فصاحتیغذاهای گیاهی181641

آنالین سماالیو13:00-11:00پنجشنبهبهاره نرجسیحسابداری در هتل107451

13:00401-11:00پنجشنبهمحمدرضا مسعودیمخاطب شناسی250931

13:00303-11:00پنجشنبهابراهیم محمدی پیرلرمقررات استاندارد و کنترل کیفیت265251

13:00301-11:00پنجشنبهالهام غروی اشتیانیجامعه شناسی غذا102392

13:00203-11:00پنجشنبهصدف پورحسینیاصول و فنون مصاحبه44711

13:00202-11:00پنجشنبهسمیه مرادیفرهنگ ملل185171

13:00201-11:00پنجشنبهنفیسه زارع کهنقوانین و مقررات در روابط عمومی192721

13:00404-12:00پنجشنبهزهره جوادیهرسانه شناسی127481

کارگاه15:00-13:00پنجشنبهشهناز فصاحتیغذاهای گیاهی181642

15:00503-13:00پنجشنبهپونه سعیدیقوانین و مقررات ایمنی و بهداشتی در واحدهای صنفی192231

15:00501-13:00پنجشنبهلیال حریریمکاتبات زبان انگلیسی265891

15:00404-13:00پنجشنبهزهره جوادیهمبانی روابط عمومی243621

15:00403-13:00پنجشنبهابراهیم محمدی پیرلرمدیریت مراکز و سازمانهای فرهنگی258461

15:00401-13:00پنجشنبهمحمدرضا مسعودیچاپ و نشر105551

15:00304-13:00پنجشنبهسیده صدیقه یعقوبیترجمه همزمان فارسی به انگلیسی89531
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15:00303-13:00پنجشنبهثمینه فاضل دربندیمقاله و گزارش نویسی264341

15:00302-13:00پنجشنبهزینب رجبیآشنایی با صنایع دستی ایران17941

15:00301-13:00پنجشنبهالهام غروی اشتیانیجامعه شناسی غذا102391

15:00203-13:00پنجشنبهصدف پورحسینیفناوری نوین ارتباطی189571

15:00201-13:00پنجشنبهمریم رنجبریمدیریت مراکز تفریحی258421

15:00201-13:00پنجشنبهمریم رنجبریمدیریت مراکز تفریحی258421

17:00404-15:00پنجشنبهزهره جوادیهخبر نویسی116421

17:00401-15:00پنجشنبهمحمدرضا مسعودیهنر و ارتباطات281771

17:00304-15:00پنجشنبهسیده صدیقه یعقوبی2مکالمه زبان انگلیسی تخصصی266331

17:00303-15:00پنجشنبهثمینه فاضل دربندیمقاله و گزارش نویسی264342

17:00301-15:00پنجشنبهمحمدامین بناییتحوالت اجتماعی ایران معاصر85861

17:00202-15:00پنجشنبهسمیه مرادیتحلیل مقابله ای86721

17:00201-15:00پنجشنبهعلی سارانیمدیریت کسب و کار و بهره وری257571

کارگاه18:00-15:00پنجشنبهمحمود بای(ایتالیا،فرانسه)آشپزی های اروپا14391

19:00501-15:00پنجشنبهشهناز فصاحتیمدیریت کنترل هزینه غذا257902

19:00304-15:00پنجشنبهسیده صدیقه یعقوبی2مکالمه زبان انگلیسی تخصصی266331

19:00302-15:00پنجشنبهزینب رجبیگردشگری الکترونیک232781

سالن اجتماعات 19:00-17:00پنجشنبهعلی ستاریکاربرد فناوری اطالعات و ارتباطات198761

19:00401-17:00پنجشنبهمحمدرضا مسعودیارتباطات سیاسی31621


