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  غیيتبل فرهنگیمعاونت 

 يا رب

 96های مهارتی فرهنگی رشته های مهارتی فرهنگیاداره آمىزش

  نرم افساری رويکرد   استاد هسينه  روز ساعت

  ICDL 0 عباسی 01 ضٌب4ِضٌبِ ٍ  8-01

  0 آفیس عوَهی عباسی 01 ضٌب3ِیکطٌبِ ٍ 00 - 01

  3 آفیس تخصصی عباسی 31 ضٌب3ِیکطٌبِ ٍ 8-01

  4 تایپ داٍری 01 ضٌب4ٍِ 0،ضٌبِ 8-01

  5 تخصصی WORD عباسی 05 ضٌب4ِضٌبِ ٍ  01-00

  6 پاٍرپَیٌت تخصصی داٍری 05 ضٌب4ٍِ 0ضٌبِ، 01-00

  7 کاربردّای تکٌَلَشی در طلبگی ضابط 01 سِ ضٌبِ 00- 8

  8 جستجَی پیطرفتِ در ایٌترًت ضابط 05 سِ ضٌبِ 00- 8

  9 ًَیسیٍرد با رٍیکرد پایاى ًاهِ  ضابط 05 سِ ضٌبِ 00- 8

  01 آضٌایی با ًرم افسارّای تخصصی ًَر رحواًی/هقیسِ 05 ضٌب5ِضٌبِ ٍ   0 8-01
 

  نگارشی رسانه ای رويکرد  استاد هسينه روز ساعت 

  00 تربیت هربی ٍ هبلغ فضای هجازی ضابط 41 ضٌبِ 00- 8

  00 ًَیسٌذگی هطبَعاتی  حجتی 31  00-8ضٌبِ  5 01-8دٍضٌبِ 

  03 ًگاری تبلیغی کارگاُ خاطرُ جَاى 31 ضٌب5ِضٌبِ ٍ 0 01-00

  04 کارگاُ ضعر طَسی 01 یکطٌبِ 00 - 9

  05 ًَیسٌذگی خالق آقازادُ 01 ضٌب4ِیکطٌبِ ٍ  01-00

  06 عصر ًَیسٌذُ - ًذارد سِ ضٌبِ 01-00
 

  هنری رويکرد استاد هسينه  روز ساعت

 هقذهاتی ضرف الذیي 01 ضٌب3ِضٌبِ ٍ 0 00 - 01
  07 باالگَ خیـــــــاطی

 تکویلی جلیلی 31 ضٌب3ِضٌبِ ٍ 0 8-01

 هقذهاتی ًَرٍزی 01 ضٌب4ِضٌبِ ٍ 8-01
  08 بذٍى الگَ  ـاطیخی

 تکویلی ًَرٍزی 31 ضٌب4ِضٌبِ ٍ 00 - 01

  09 گاًِ خیاطی بچِ یاٍری 01 ضٌب5ِضٌبِ ٍ 0 00 - 8

 هقذهاتی خاکباز 01 ضٌب4ِضٌبِ ٍ 8-01
  01  بافتٌی

 تکویلی خاکباز 05 ضٌب4ِضٌبِ ٍ 01-00

  00  ًقاضی طراحی هقذهاتی قذهعلی 31 ضٌب4ِضٌبِ ٍ 00 - 8

  00 خَضٌَیسی حویذی 01 ضٌب3ِضٌبِ 0ٍ 8-01

  03 دٍزی چرم هقذهاتی حسیٌی 01 ضٌب5ِضٌبِ ٍ   0 00 - 8

  04 فرش تابلَ اًگطت باف 01 ضٌب5ِضٌبِ ٍ   0 01-00

  05 ّای سفرُ سالن ّا ٍ هٌص رٍش خذایی 01 ضٌب3ِ 00- 01

 


