
 

 
 

 97 ماه  مرداد  برنامه امتحانات
 96-97تحصیلی  سالدوم  نیمسال

 کارضٌاسیرشته های مقطع کلیه 
 (96ورودی بهمن )

 

 

 

 

 
 



 

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

6/05/97 

 شنبه

 
 آضٌایی تا ٌّزّای ًوایطی

 (1کارگزداًی تزم ) 

 فزٌّگ ٍ تثلیغات

 (1تزمهذیزیت تثلیغات )

 اقتصاد ٍ فزٌّگ

 (1هذیزیت فزٌّگی تزم)

  
 کارتزد هَضَعی ٍاصگاى در هکالوِ

 (1هتزجوی ّوشهاى تزم ) 

 ساسهاى ّا ٍ هزاکش فزٌّگی

 (1هذیزیت فزٌّگی تزم)

   
 فٌاٍری ًَیي ارتثاطی

 (1رٍاتط عوَهی تزم)

   
 آهار کارتزدی

 (1هذیزیت دفتزی تزم)

 

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

07/05/97 

 شنبهیک

 
 ضٌاخت ٌّز هعاصز

 (1گزافیک تزم )
  

 
 تاریخ ًوایص ٍ گزین درجْاى

   (1گزین تزم )

 
 ضٌاخت ٍ کارتزدپارچِ در طزاحی لثاط

   (1طزاحی لثاط تزم )

 

 



 

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

8/05/97 

 شنبهدو

 
 هَسیقیآضٌایی تا 

 (1کارگزداًی تزم ) 

 اقذام پضٍّی

 (1هذیزیت تثلیغات تزم)

 اقذام پضٍّی

 (1هذیزیت فزٌّگی تزم)

  
 اصَل ٍ هثاًی تزجوِ

 (1هتزجوی ّوشهاى تزم ) 

 تحَالت اجتواعی ایزاى هعاصز

 (1رٍاتط عوَهی تزم)

   
 اصَل ٍ هزاحل تزًاهِ ریشی

 (1هذیزیت دفتزی تزم)

 

 

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

09/05/97 

 شنبه سه
 

 آضٌایی تا ًقَش سٌتی

 (1گزافیک تزم )
  

 سیثایی ضٌاسی

 (1گزین تزم )
  

 سیزتحَل پَضاک

 (1لثاط تزم )
  

 

 



 

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

10/05/97 

 شنبه چهار
- 

 سثکْای سیٌوایی

 (1کارگزداًی تزم ) 

 تفسیزآهاری

 (1هذیزیت تثلیغات تزم)

 جاهعِ ضٌاسی ٌّزی

 (1هذیزیت فزٌّگی تزم)

 
 ستاى ضٌاسی

 (1هتزجوی ّوشهاى تزم ) 

 ٌّزٍرساًِ

 (1رٍاتط عوَهی تزم)

  
 هکاًیشاسیَى اهَر اداری ٍ دفتزی

 (1هذیزیت دفتزی تزم)

 

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

11/05/97 

 پنجشنبه
 

 تاریخ گزافیک

 (1گزافیک تزم )
  

 هزاقثت اس پَست ٍ هَ

 (1گزین تزم )
  

 آضٌایی تا هاضیي االت ٍ تجْیشات

 (1لثاط تزم )
  

 

 



 

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

12/05/97 

 جمعه

 هذیزیت کسة ٍ کار

 هْارت هطتزک

 خَاًذى ٍ درک هفاّین

 (1ّوشهاى تزم هتزجوی ) 
  

 سزپزستی هزاکش فزٌّگی

 (1هذیزیت فزٌّگی تزم)

 ادتیات کْي ایزاى ٍ جْاى

 (1کارگزداًی تزم ) 
  

 سَاد ٌّزی

 (1رٍاتط عوَهی تزم)
   

 جاهعِ ضٌاسی تثلیغات

 (1هذیزیت تثلیغات تزم)
   

 هستٌذ ساسی

 (1هذیزیت دفتزی تزم)
   

 هذیزیت هزاکش ٍ ساسهاى فزٌّگی

 (1هتزجوی ستاى تزم)
   

 

 

 

 

 



 

 

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

13/05/97 

 شنبه
 

 اصَل ٍ فٌَى هذاکزُ

 (هْارت هطتزک )
  

 

 

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

14/05/97 

 شنبهیک

 
 فزٌّگ ٍ هزدم

 (1کارگزداًی تزم ) 

 ٌّز ٍ رساًِ

 (1تثلیغات تزمهذیزیت )

 ًظزیِ ّای فزٌّگی

 (1هذیزیت فزٌّگی تزم)

  
 هتَى ادتی

 (1هتزجوی ّوشهاى تزم ) 

 ارتثاطات سیاسی

 (1رٍاتط عوَهی تزم)

   
 افکارعوَهی

 (1رٍاتط عوَهی تزم)

   
 هکالوِ تخصصی تِ ستاى اًگلیسی

 (1هذیزیت دفتزی تزم)

 

 

 



 

 

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

15/05/97 

 شنبه دو
 

 رٍاًطٌاسی ضخصیت ٍ گزین

 (1گزین تزم)
  

 اًقالب اسالهی 

 (عوَهی)
  

 

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

16/05/97 

 شنبهسه 

 
 رٍاًطٌاسی عوَهی

 (1کارگزداًی تزم ) 

 ستاى تخصصی

 (1هذیزیت تثلیغات تزم)

 فٌاٍری ٍ فزٌّگ

 (1فزٌّگی تزمهذیزیت )

  
 هخاطة ضٌاسی تثلیغات

 (1هذیزیت تثلیغات تزم)

 ًظزیِ ّای ارتثاط جوعی

 (1رٍاتط عوَهی تزم)

  
 تیاى ضفاّی

 (1هتزجوی ّوشهاى تزم )

 اصَل خثزًَیسی

 (1رٍاتط عوَهی تزم)

   
 پذافٌذ غیزعاهل

 (1هذیزیت دفتزی تزم)

 

 



 

 

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

18/05/97 

 پنجشنبه
 

 تزًاهِ ریشی ٍ تَلیذ

 (1کارگزداًی تزم ) 

 هذیزیت هزاکش ٍ ساسهاًْای ٌّزی

 (هْارت هطتزک)

 سَادٌّزی

 (1هذیزیت فزٌّگی تزم)

 
 رٍاتط عوَهی ٍ تثلیغات

 (1هذیزیت تثلیغات تزم)

 تاریخ اهاهت

 (درط عوَهی)

 

 دستَر ستاى هقذهاتی

 (1هتزجوی ّوشهاى تزم)

 

 


