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 1فناوری کاردانی 
 زبان تخصصی اینترنتی 

 خانم نوروزی

کارگاه آشنایی با سرویس 

 دهنده 

  محمد رحیمی

 کارگاه آشنایی با سرویس دهنده 

 کارگاه طراحی صفحات وب   محمد رحیمی

 باقریآقای 

آشنایی با سرویس 

 دهنده اینترنتی 

 آقای رحیمی

 زبان تخصصی اینترنتی 

 خانم نوروزی

  

 3فناوری کاردانی 
 ساخنمان داده

 ابراهیم باقری

 ساخنمان داده

 ابراهیم باقری

 ریاضی پیش

 خانم نادعلی

 مهارت های قوانین کسب و کار

 علی آبادی
 

 فیزیک پیش

 ریاضی پیش باقری

 خانم نادعلی

 مهارت های قوانین کسب و کار

 آبادیعلی 
 

   1فناوری کاردانی 
 ISPشناخت و پیکربندی 

 خانم نوروزی

 ISPشناخت و پیکربندی 

 پیکربندی مسیریابها  خانم نوروزی

 خانم نوروزی

 کارگاه مدیریت سنجش

 ابراهیم باقری

 فیزیک پیش

 پیکربندی مسیریابها  باقری

 خانم نوروزی

 ---- ---- ---- 0فناوری کارشناسی 
 اطالعات کاربردی  بانک

 آقای سلیمانی 
---- ---- 

 ---- ---- ---- ---- ---- 2فناوری کارشناسی 
 1کارورزی 

 آقای سلیمانی

 ---- ---- ---- 3فناوری کارشناسی 

 

  
  مدیریت اطالعات سیستم

 خانم علی آبادی
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 1فناوری کاردانی 
 شبکه کامپیوتری 

 خانم عجم

 شبکه کامپیوتری 

 مدار منطقی خانم عجم

 محمد رحیمی
   

 کارگاه طراحی صفحات وب

 ابراهیم باقری

  3فناوری کاردانی 

 کارگاه تجزیه و تحلیل  

 آقای باقری 
 تربیت بدنی

 حسن کریمی

 سیستم عامل شبکه 

  خانم نوروزی

 آز سیستم عامل شبکه 

 خانم نوروزی

 شبکه کامپیوتری 

 آقای سلیمانی
---- 

 1فناوری کاردانی 
 کارگاه برنامه سازی تحت وب 

 آقای باقری

 حریم خصوصی و امنیت 

 اصول سرپرستی  آقای سلیمانی 

 آقای احمدی 

کارگاه مدیریت سنجش آقای 

 باقری

 

حریم خصوصی و امنیت آقای 

 سلیمانی

 ISPشناخت و پیکربندی 

  خانم نوروزی

مدیریت سنجش و گسترده آقای 

 سلیمانی

کارگاه برنامه سازی تحت وب 

 آقای باقری

 مدیریت سنجش و مدیریت 

  سلیمانی

 پیکربندی مسیریابها 

  نوروزیخانم 

 0فناوری کارشناسی 
 برنامه سازی شی گرا 

 رحیمیآقای 

 طراحی الگوریتم 

 افتخاریانآقای 

 کاربینی 

 آقای سلیمانی

 بانک اطالعاتی کاربردی 

 آقای سلیمانی  

 ورزش   

 آقای کریمی

 2اندیشه اسالمی 

  آقای عباس نژاد

 1فناوری کارشناسی 
 مهندسی نرم افزار

 آقای سلیمانی

 ارتباط با مشتریمدیریت 

 علی باقری

 

    

 3فناوری کارشناسی 
 طراحی و پیاده سازی شبکه 

 آقای رضائیان 

 مدیریت ارتباط با مشتری

 علی باقری

 

  مدیریت اطالعات سیستم

 خانم علی آبادی

  مدیریت اطالعات سیستم

 خانم علی آبادی

 تاریخ تحلیلی صدر اسالم 

 آقای عباس نژاد 

 یابیمهارت های مسئله 

 خانم علی آبادی
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 3فناوری کاردانی 
 آزمایشگاه شبکه 

   آقای سلیمانی

 خدمات الکترو.نیک شهر 

 آقای رحیمی

 کسب و کار الکترونیک 

  آقای افتخاریان

 تجزیه و تحلیل سیستم 

 باقریآقای 

ارگاه تجزیه و تحلیل سیستم ک

 آقای باقری

  1کارورزی 

 آقای رضائیان 

 0فناوری کارشناسی 
 برنامه سازی شی گرا   

 آقای رحیمی

 ریاضیات گسسته 

 خانم نادعلی 

 مدیریت فناوری اطالعات 

 آقای رحیمی  

 تجارت الکترونیک 

 آقای افتخاریان

 طراحی الگوریتم 

 افتخاریانآقای 

 ریاضیات مهندسی

 خانم نادعلی

 ریاضیات گسسته   1فناوری کارشناسی 

 خانم نادعلی

کاربرد فناوری اطالعات در 

 سازمان 

 آقای سلیمانی 

 مدیریت ارتباط با مشتری 

 آقای علی باقری

 

 مهندسی نرم افزار 

 سلیمانیآقای 

 خدمات ارزش افزوده

 آقای باقری

  3فناوری کارشناسی 

پیاده سازی مدلهای تجارت 

 الکترونیک 

 آقای افتخاریان

کاربرد فناوری اطالعات در 

 سازمان 

 آقای سلیمانی 

 مدیریت ارتباط با مشتری 

 آقای علی باقری

 طراحی و پیاده سازی شبکه 

 آقای رضائیان 

 خدمات ارزش افزوده

 آقای باقری




