
امتحانات ماهبرنامه كارشناسي95دي و كارداني مقطع هاي رشته كليه
16-1418-1116-913-11ساعت/روز

18/10//95

شنبه

شبكه سازي برنامه

ترم( )3اينترنت

هنر در )گرافيك2ترم(خالقيت

اي حرفه اخالق

گريم( و بازيگري )كارداني

وسريال فيلم ساختار شناخت

ترم( )3كارگرداني

افز بانرم وصداآشنايي تدوين ارهاي

ترم( )2فيلمسازي

ايران در نساجي و پارچه و لباس تاريخ
ترم( لباس طراحي )2كارداني

شرق نقاشي تاريخ
ترم( نقاشي )3كارداني

بازاريابي شناسي رفتار

ترم( تجاري )2تبليغات

فرهنگي بازاريابي مديريت

فرهنگي( ترمامور )3كارشناسي

ايرانيان فرهنگي شناسي رفتار

ترم( كارشناسي فرهنگي )2امور

اينت رنتيپژوهشهاي

ترم( كارشناسي عمومي )3روابط

فيلم موسيقي

ترم( )4كارگرداني

اقتصاد علم اصول

وكار( كسب مديريت )كارداني

بامراكز وفراگيريآشنايي يادگيري

ترم( )4تكنولوژي

استاندارد كيفيتمقررات و كنترل و

ترم( وكار كسب مديريت )2كارداني

كالن )مالياتي2ترم(اقتصاد

نويسيمديريت وگزارش اسناد

)مالي3ترم(

آماري اطالعات

)تبليغات3ترم(

سيس انباردارياصول هاي تم

)دفتري3ترم(

حسابداري هاي سيستم

ترم( كارشناسي )2حسابداري

سرمايه مديريت گذاريمباني

ترم( كارشناسي )3حسابداري

هنري هاي طرح ارزيابي روشهاي

ترم( )3امورهنري

اموزشي ريزي برنامه

ترم( كارشناسي )4فرهنگي

فرهنگعمومي

ترمامور( عمومي روابط و )3فرهنگي



19/10/95

شنبهيك

گريم شناسي آسيب

ترم( گريم )4كارشناسي

فيلم البراتور

تدوين( )3ترمكارشناسي

شناسي شخصيت مباني

ترم( كارداني )3بازيگري

منطقي مدارهاي

ترم( )2اينترنت

گرا شي نويسي برنامه

ترم( سازي )2برنامه

تحليل و تجزيه

ترم( )3گرافيك

شخصيت و تيپ تحليل

كارشناسي( )3ترمگريم

هنري شناسي جامعه

ترم( كارشناسي )2گريم

مستند فيلم تاريخ

ترم( )3و2تدوين

ايران مستند سينماي تاريخ

ترم( ترمو2كارگرداني )3فيلمسازي

كارگرداني

ترم( )4فيلمسازي

تبليغات ريزي برنامه و بودجه

ترم( تجاري )3تبليغات

اجتماعي شبكه

ترم( كارشناسي عمومي )2روابط

ايران اقتصادي نظام
ترم( تجاري )4تبليغات

درك و مقدماتيخواندن مفاهيم
)زبان2ترم(

ايرانيان فرهنگي رفتارشناسي
ترم( كارشناسي عمومي )4روابط

ايران فرهنگي ميراث
ترم( )2فرهنگي

رساني اطالع هاي شيوه
)3ترمفرهنگي(

خبرنويسي
ترم( عمومي )2روابط

تخصصي متون
ترم( عمومي )3روابط



20/10/95

شنبهدو

سينما تاريخ

ترم( باريگري )4كارداني

اينترنت تخصصي زبان

ترم( )3اينترنت

هنر در خالقيت

بازيگري( طراحي/گريم/كارداني

ايراني/نقاشي/لباس )نقاشي

صدابرداري اصول

ترم( )2فيلمسازي

شهروندي حقوق

ترم( فرهنگي )3امور

ارتباطي پيام محتواي تحليل

ترم( تجاري )2تبليغات

و فرهنگيدولت هاي برنامه

ترم( كارشناسي فرهنگي )2امور

اماري عمومي(تفسير روابط

ترمفر )3كارشناسي

شناسي جامعه

ترم( )2كارگرداني

بهداشت و ايمني صنفيقوانين واحدهاي در

وكار( كسب مديريت )كارداني

حسابداري اصول

وكار( كسب مديريت )كارداني

وتوليدموادآموزش پيام 3طراحي

ترم( )4تكنولوژي

كاربرد و حسابداريآرياضيات در ن

)مالياتي2ترم(

مالي مديريت

)مالي3ترم(

تبليغاتي كانونهاي

)تبليغات3ترم(

تخصصي زبان

)دفتري(

حسابداريآ در آن كاربرد و مار

ترم( كارشناسي )2حسابداري

در اي حرفه تجارتاخالق

ترم( كارشناسي )3حسابداري

فرهنگ و خانواده

ترم( كارشناسي فرهنگي )4امور

اسالمي مديريت

ترم( )3امورهنري



21/10/95

شنبهسه

تروگاژ

ترم( تدوين )3كارشناسي

ايراني نمايش اجرايي هاي شيوه

ترم( بازيگري )3كارداني

كامپيوتري هاي شبكه

ترم( )2اينترنت

ها داده ساختمان

ترم( سازي )2برنامه

چاپ فنون مباني

ترم( )3گرافيك

شناسي مخاطب

ترم( گريم )2كارشناسي

نمايشي مختلف هاي سبك

ترم( گريم )3كارداني

تدوين تاريخ

ترم( )2تدوين

فيلم كادربندي

ترم( )3تدوين

مستند درفيلم وتحقيق فيلمنامه

ترم( )2كارگرداني

تصويربرداري هاي بادوربين آشنايي

)3ترمفيلمسازي(

وتح مستندفيلمنامه درفيلم قيق

ترم( )4فيلمسازي

تبليغاتي قوانين و حقوق
ترم( تجاري )3تبليغات

عمومي روابط در بودجه و ريزي برنامه

ترم( كارشناسي عمومي )2روابط

بازاريابي و مشاوره
ترمك( گريم )3ارشناسي

آمار
وكار( كسب مديريت )كارداني

سازي برند و هويت

ترمتبلي( تجاري )4غات

ترجمه در اصطالعات كاربرد

)زبان2ترم(

عمومي افكار بر تاثير هاي شيوه

ترم( كارشناسي عمومي )4روابط

ايران دستي صنايع

ترم( )2فرهنگي

و تصويري هاي فرهنگرسانه

ترم( )3فرهنگي

نگارش عموميشيوه روابط در

ترم( عمومي )2روابط

تصويري ارتباط

ترم( عمومي )3روابط



22/10/95

شنبهچهار

TCP/IPمفاهيم

ترم( )3اينترنت

شناسي مخاطب و رسانه

ترم( گرافيك )3كارشناسي

كارآفريني

لباسكارداني( )طراحي

ايران در نمايش تاريخ

ترم( بازيگري )2كارداني

مختلف ونژادهاي ملل چهره با آشنايي

)2ترمگريمكارداني(

ولباس صحنه طراحي

ترم( )2فيلمسازي

تبليغات و عمومي روابط
ترمتبلي( تجاري )2غات

فرهنگ حوزه در مقررات و قوانين
ترم( كارشناسي فرهنگي )3امور

فرهنگي صنايع
ترم( كارشناسي فرهنگي )2امور

پيشنهادات نظام
ترم( كارشناسي عمومي )3روابط

اجرايي هاي نامه آيين و صنفي نظام قانون

وكار( كسب مديريت )كارداني

كارآفريني
ترم( )4تكنولوژي

غيرسهامي شركتهاي حسابداري

)مالياتي2ترم(

اماري روشهاي

)مالي3ترم(

تبليغات و عمومي روابط

)تبليغات3ترم(

اداري حقوق
)دفتري3ترم(

انساني منابع مديريت

ترم( كارشناسي )2حسابداري

تخصصي زبان

ترم( حسابداري )3كارشناسي

هنر در شناسي نشانه

ترم( )3امورهنري

فراغت اوقات ريزي برنامه

ترم( كارشناسي )4فرهنگي



23/10/95
شنبهپنج

فيلم صداي باند تحليل
ترم( تدوين )4و3كارشناسي

فيلمبرداري
ترم( كارگرداني )3كارشناسي

نمايش عوامل شناخت
ترم( بازيگري )3كارداني

ماشين وزبان ساختمان
ترم( سازي )2برنامه

بررسي و نقد سمينار
ترم( گريم )2كارشناسي

اشراقي تدوين و فتح روايت
ترم( تدوين )2كارشناسي

لباس زنده نمايش و سازي برند
لباس( )3و4ترمكارشناسي

گريم اجتماعي و فرهنگي شناسي آسيب

ترم( گريم )3كارداني

اطالعات فناوري كاربرد
ترم( لباس طراحي )4-3كارداني

باالبراتوارفبلم آشنايي
ترم( )2تدوين

ديني درفيلمهاي تدوين تكنيك
ترم( )3تدوين

مستند فيلم كارگرداني
ترم( )4فيلمسازي

تبليغاتي تيزر
ترم( تجاري )3تبليغات

اي رسانه سواد
ترم( كارشناسي عمومي )2روابط

مقدماتي زبان دستور
)زبان2ترم(

بازاريابي تحقيقات
ترم( تجاري )4تبليغات

پژوهي اقدام
ترم( كارشناسي عمومي )4روابط

فرهنگي معنوي ميراث
ترم( )2فرهنگي

بانوان امورفرهنگي
ترم( )3فرهنگي

و آراييويراستاري صفحه
ترم( عمومي )2روابط

ونشر چاپ
ترم( عمومي )3روابط



24/10/95
جمعه

لباس و مد طراحان با آشنايي
ترم( لباس )2كارشناسي

خارجه زبان
ها( رشته )كليه

تخصصي زبان
)مالي3ترم(

نظرسنجي
)تبليغات3ترم(

كتابت و خط تاريخ
ترم( گرافيك )3و2كارشناسي

نگارششيوه
)دفتري3ترم(

عمومي روابط
فرهنگي سازمانهاي و مراكز مديريت

كارشناسي( هاي رشته )كليه

مديريت سازمان مباني
وكار( كسب مديريت )كارداني

1پژوهشعملياتي
ترم( كارشناسي )2حسابداري

فرهنگي خدمات 1حسابداري
ترم( كارشناسي )3حسابداري

فرهنگي هاي نشانه و نماد
ترم( كارشناسي فرهنگي )4امور

فرهنگي هاي برنامه و سياستها
ترم( )3امورهنري



25/10/95
شنبه

بلند داستاني فيلم تدوين كارگاه
ترم( تدوين )3كارشناسي

سرپرستي اصول
ترمكارداني( )3بازيگري

سرپرستياصول
سازياينترنت( برنامه )2ترمو

ايران معاصر ادبيات
ترم( )3كارگرداني

ايران كهن ادبيات
ترم( )2كارگرداني

نمايشي هاي سبك
ترم( گريم )2كارشناسي

وكار كسب قوانين و ها مهارت

لباسكارداني( 4-3-2ترمطراحي
ترم ترم3نقاشي ايراني 2نقاشي

ترم كار و كسب )2مديريت

وكار كسب مهارتهاوقوانين
هاي( رشته

)انيميشن،تدوين،كارگرداني،فيلمسازي

اينترنتي تبليغات
ترم( تجاري )3تبليغات

تخصصي زبان
ترم( كارشناسي عمومي )2روابط

بازاريابي قوانين و حقوق
ترمتبليغات( )4تجاري

شناسي واژه
)زبان2ترم(

ارتباطي پيام محتواي تحليل
ترم( كارشناسي عمومي )4روابط

فرهنگي ترم(گردشگري )2فرهنگي
فرهنگيسازم ومراكز انها

ترم( )3فرهنگي

عموميمبان روابط ي
ترم( عمومي )2روابط

شناسي مخاطب
ترم( عمومي )3روابط



26/10/95
يكشنبه

اينترنتي باسرويسدهنده آشنايي
ترم( )3اينترنت

تبليغ و اقناع شيوه
ترم( تجاري )2تبليغات

اجتماعي فرهنگي شناسي اسيب
ترم( كارشناسي فرهنگي )3امور

تخصصي زبان
ترم( كارشناسي فرهنگي )2امور

فرهنگي ديپلماسي
ترم( كارشناسي عمومي )3روابط

يابي مسئله هاي مهارت
مشترك( )مهارت

مداري مشتري
وكار( كسب مديريت )كارداني

وسا درسمديريت كالس زماندهي
ترم( )4تكنولوژي

حسابرسي اصول
)مالياتي2ترم(

سهامي شركتهاي حسابداري
)مالي3ترم(

شناسي مخاطب
)تبليغات3ترم(

سازي مستند
)دفتري3ترم(

و يابي مسئله هاي گيريمهارت تصميم
ترم( حسابداري )2كارشناسي

سيستم طراحي و تحليل و تجزيه
ترم( كارشناسي )3حسابداري

فرهنگي ريزي برنامه
ترم( كارشناسي فرهنگي )4امور

هنر حوزه در فكري سرمايه
ترم( )3امورهنري



27/10/95
دوشنبه

كارگرداني اصول
ترم( )2كارگرداني

در زيبايي و اسالمزينت
ترم( گريم )2كارشناسي

كامپيوتري هاي شبكه
ترم( سازي )2برنامه

هنر در خالقيت
ترم( )3گرافيك

وتوليد ريزي برنامه مباني
ترم( )2كارگرداني

درهنر خالقيت
فيلمسازي( كيفرشته وطراحي

)4ترموكفش

تبليغاتي مديريت
ترم( تجاري )3تبليغات

نويسي گزارش كارگاه
ترم( كارشناسي فرهنگي )3امور

سمينارها و ها جشنواره برگزاري
ترم( كارشناسي عمومي )2روابط

نويسي نامه فيلم
ترم( )3كارگرداني

بازاريابي مديريت
وكار( كسب مديريت )كارداني

بازاريابي ريزي برنامه
ترم( تجاري )4تبليغات

ساده متون ترجمه
)زبان2ترم(

كارآفريني
و( عموميامورفرهنگي طراحيروابط و

وكفش )3و2ترمكيف



28/10/95
شنبه سه

گرافيك آثار تحليل و تجزيه
ترم( گرافيك )2كارشناسي

تدوين افزارهاي نرم
ترم( )3تدوين

وري بهره و كار و كسب مديريت
كارشناسي( هاي رشته )كليه

اجتماعي تغييرات
فرهنگي( ترمامور )3كارشناسي

سازمان راهبردي مديريت
ترم( كارشناسي عمومي )3روابط

اسالم ديدگاه از وكار كسب
وكار( كسب مديريت )كارداني

فرينيكارآ
)مالياتي2ترم(

فرينيكارآ
)مالي3ترم(

فرينيكارآ
)گرافيك2ترم(

رسانه با ارتباط
)تبليغات3ترم(

بازاريابيمباني
)دفتري3ترم(

پيشرفته مالي مديريت
ترم( حسابداري )2كارشناسي

تخصصي شده تمام بهاي حسابداري
ترم(1 كارشناسي )3حسابداري

مدرن پست و مدرن هنر
ترم( )3امورهنري

اسالمي 2انديشه
كارشناسي( هاي رشته )كليه



29/10/95
چهارشنبه

صدابرداري كارگاه
)3ترمكارگرداني(

برداري فيلم
ترم( )2كارگرداني

نويسي گزارش
سازياينترنت( )2ترموبرنامه

اسالمي اخالق
كارداني( هاي رشته )كليه

بازاريابي مديريت
ترم( تجاري )3تبليغات

عمومي مقررات قوانين
كار( و كسب مديريت )كارداني

فرهنگعمومي
)زبان2ترم(

كار و كسب قوانين و مهارتها
)مالي3ترم(

نمايشگاهبر گزاري
)تبليغات3ترم(

جهاني بازاريابي مديريت
ترم( تجاري )4تبليغات

فرهنگي تبليغات
ترم( )2فرهنگي

نظرسنجي
ترم( ترمو3فرهنگي عمومي )2روابط

رسانه با ارتباط
ترم( عمومي )3روابط

منابع انسانيمديريت
ترم( )3امورهنري



30/10/95
پنجشنبه

هنري سازمان و مراكز مديريت
مشترك( )مهارت

شبكه امنيت بامباني آشنايي
ترم( )3اينترنت

ارتباطات در اطالعات فناوري كاربرد
)مالياتي2ترم(

فناوري كاربرد
ترم( )4و3گرافيك

فناوري كاربرد
)تبليغات1ترم(

ارتباطاتكاربرد در اطالعات فناوري
هاي( انيميشن،تكنولوژي،رشته

فيلمسازي ، كارگرداني )تدوين،

اي رسانه سواد
ترم( كارشناسي فرهنگي )3امور

اجتماعي شبكه
ترم( كارشناسي فرهنگي )2امور

تبليغ و اقناع هاي شيوه
ترم( كارشناسي عمومي )2روابط

در مقررات و عموميقوانين روابط
ترم( كارشناسي عمومي )3روابط

دانشگاهي پيش رياضي
كار( و كسب مديريت )كارداني

سفارشات سيستم
)مالي3ترم(

اي حرفه اخالق
)دفتري3ترم(

اي حرفه اخالق
)زبان2ترم(

حسابداري هاي افزار نرم كاربرد
پيشرفته

ترم( كارشناسي )2حسابداري

حسابداري در تحقيق روش
ترم( حسابداري )3كارشناسي

سرپرستي اصول
وروابط( ترمامورفرهنگي )2عمومي

نهاد مردم سازمانهاي
ترم( )3فرهنگي

قران موضوعي تفسير
ها( رشته كليه )كارشناسي



01/11/95
جمعه

اسالمي انديشه
كارداني( هاي رشته )كليه

اسالمي انقالب
كارشناسي( هاي رشته )كليه

عمومي فارسي
كارداني( هاي رشته )كليه

امامت تاريخ
كارشناسي( هاي رشته )كليه

جمعيت و دانشخانواده
كارداني( هاي رشته )كليه


