
 

 
 

 97 ماه  دادمر  برنامه امتحانات
 96-97تحصیلی  سالدوم  نیمسال

  کاردانیرشته های مقطع کلیه 
 (96ورودی بهمن )

 

 

 
 

 

 

 



 

 18الی  16 16الی  14 13الی  11 11الی  9 ساعت/روز

06/05/97 

 شنبه
 

 جاهعِ ضٌاسی عوَهی

 (1هعواری ترم)

 جاهعِ ضٌاسی فرٌّگی

 (1رٍابط عوَهی ترم –اهَرفرٌّگی )

 ارتباطات اًساًی

 ( 1تبلیغات ترم ) 

 فلسفِ پَضص اسالهی

 (1طراحی لباس ترم)

 تاریخ سیٌوای ایراى ٍجْاى

 (1فیلوسازی ترم  –کارگرداًی )

 رٍابط عوَهی

 ( 1دفتری ترم ) 

 اقتصاد ٌّر

 (1ًقاضی ترم)
 

 خَاًذى ٍدرک هفاّین پایِ

 ( 1زباى ترم ) 

 گرین در ایراىتاریخ ًوایص 

 (1گرین ترم )
  

 تاریخ ٌّر جْاى

 (گرافیگ 1ترم )
  

 آضٌایی با چاپ ٍ ًطر

 (1کتابذاری ترم)
  

 

 

 

 



 

 18الی  16 16الی  14 13الی  11 11الی  9 ساعت/روز

07/05/97 

 شنبهیک
 

 تاریخ ٌّر ایراى ٍ جْاى

 (1بازیگری ترم)
  

 اخالق اسالهی 

 (عوَهی)
  

 

 

 18الی  16 16الی  14 13الی  11 11الی  9 ساعت/روز

08/05/97 

 شنبه دو
 

 آضٌایی با تاریخ هعواری تسییٌی

 (1 هعواری ترم)

 حقَق فرٌّگی ٍ رساًِ ای

 (1رٍابط عوَهی ترم –اهَرفرٌّگی )

 رٍاًطٌاسی اجتواعی 

 ( 1تبلیغات ترم )

 خالقیت در ٌّر

 (1طراحی لباس ٍ گرین ترم)

 هباًی تذٍیي

 ( 1فیلوسازی ترم  –کارگرداًی )

 آهار هقذهاتی

 ( 1دفتری ترم ) 

 ضٌاخت ٍ بررسی آثار ٌّری

 (1ًقاضی ترم)

 تاریخ تحَل کتابخاًِ

 (1کتابذاری ترم)

 دستَر زباى پایِ 

 (  1زباى ترم ) 

 

 

 



 

 

 18الی  16 16الی  14 13الی  11 11الی  9 ساعت/روز

09/05/97 

 شنبه سه

 

  

 ٍ درامخاستگاُ آییي 

 (1بازیگری ترم)
  

 

 

 18الی  16 16الی  14 13الی  11 11الی  9 ساعت/روز

10/05/97 

 شنبه چهار
 

 هباًی هعواری

 (1هعواری ترم)

 رٍاًطٌاسی اجتواعی

 (1رٍابط عوَهی ترم –اهَرفرٌّگی )
 ( 1دفتری ترم ) آئیي ًگارش 

 اًذیطِ اسالهی

 (عوَهی)

 هباًی فیلوٌاهِ ًَیسی

 ( 1فیلوسازی ترم  –کارگرداًی )
 

 آضٌایی با ابسار هَاد ًقاضی

 (1ًقاضی ترم)
  

 اصَل آراستگی در اسالم

 (1گرین ترم)
  

 

 



 

 18الی  16 16الی  14 13الی  11 11الی  9 ساعت/روز

11/05/97 

 پنجشنبه

 

 

 رٍاًطٌاسی ضخصیت 

 (1بازیگری ترم)
  

 

 18الی  16 16الی  14 13الی  11 11الی  9 ساعت/روز

12/05/97 

 جمعه
 

 آضٌایی با تاریخ هعواری

 (1هعواری ترم)
  

 تاریخ ٌّر

 (1گرین ترم)
  

 ٌّرٍ ارتباطات 

 (1تبلیغات ترم )
  

 ی عوَهیزباى خارج

 (  1زباى ترم ) 
  

 رایاًِ ٍ کاربرد آى در کتابخاًِ

 (1کتابذاری ترم)
  

 

 



 

 18الی  16 16الی  14 13الی  11 11الی  9 ساعت/روز

13/05/97 

 شنبه
 

 تاریخ ٌّر ایراى

 (1گرافیک ترم )  

 رساًِ ضٌاسی

 (1رٍابط عوَهی ترم –اهَرفرٌّگی )

 رٍاًطٌاسی عوَهی 

 ( 1دفتری ترم ) 

 
 هباًی تصَیربرداری 

 ( 1فیلوسازی ترم  –کارگرداًی )
 

 

 

 18الی  16 16الی  14 13الی  11 11الی  9 ساعت/روز

14/05/97 

 یکشنبه
 

 
 ریاضیات ٍ آهار

 (1هعواری ترم)

 رساًِ ضٌاسی

 ( 1تبلیغات ترم )

 
 ضیوی کاربردی در گرین

  (1گرین ترم)

 اصَل ٍ رٍش ترجوِ پایِ

 (  1زباى ترم ) 

 
 رٍابط عوَهی در کتابخاًِ 

 (1کتابذاری ترم)
 

 

 

 



 

 18الی  16 16الی  14 13الی  11 11الی  9 ساعت/روز

15/05/97 

 شنبه دو
 

 پارچِ ضٌاسی

 (1ترم طراحی لباس)

 ٌّر ٍ ارتباطات

 (1رٍابط عوَهی ترم –اهَرفرٌّگی )

 اصَل سرپرستی

 ( 1دفتری ترم )  

 
 ضٌاخت عَاهل تَلیذ 

 ( 1فیلوسازی ترم  –کارگرداًی )

 اصَل سرپرستی

 ( 1کتابذاری ترم ) 

 

 18الی  16 16الی  14 13الی  11 11الی  9 ساعت/روز

16/05/97 

 شنبهسه 
 

 کاربرد فٌاٍری اطالعات 

 (هْارتی)

 ضیَُ ّای هطالعِ ٍ یادگیری

 (1کتابذاری ترم)

 حقَق فرٌّگی ٍ رساًِ ای

 ( 1تبلیغات ترم )

 هباًی رٍاًطٌاسی

 (1گرین ترم)
 

 پذافٌذ غیر عاهل

 ( 1دفتری ترم) 

  
 فرٌّگ عوَهی

 (  1زباى ترم ) 

 

 

 

 



 

 18الی  16 16الی  14 13الی  11 11الی  9 ساعت/روز

17/05/97 

 شنبهچهار
 

 
 ارتباطات اًساًی

 (1رٍابط عوَهی ترم –اهَرفرٌّگی )
 

 
 هباًی برًاهِ ریسی ٍ تَلیذ

 ( 1فیلوسازی ترم  –کارگرداًی )
 

 

 18الی  16 16الی  14 13الی  11 11الی  9 ساعت/روز

18/05/97 

 پنجشنبه
 

 یات فارسیباد

 (  1گرافیک ترم دفتری ٍ )

 ضٌاخت هَاد خام ٍتجْیسات فٌی

 ( 1کارگرداًی  ترم)

 جاهعِ ضٌاسی فرٌّگی

 (تبلیغات 1ترم )  

 فارسی

 ( 1زباى ترم ) 
  

 فارسی

 (1رٍابط عوَهی ترم –اهَرفرٌّگی )
  

 فارسی

 ( 1کتابذاری ترم ) 
  

 


