
  
  

  97 ماه  دي  برنامه امتحانات
  97- 98تحصيلي  سال اول نيمسال

  رشته هاي كليه 
   كاردانيمقطع 

  
  
  
  
  
  



  
  

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

22/10/97 
  شنبه

كاريرد فناوري اطالعات در 
) ( 2ارتباطات( گرافيك ترم 

گرافيك)  4) (ترم  3گرفيك ترم 
) (  4زبان) (  زبان ترم  2(ترم 

 2اموردفتري) ( ترم  2ترم 
  تبليغات) 

  ) 4(حسابداري مالي ترم 

  تاريخ نقاشي شرق
  اورنگي و سپاسي)3(ترم

  اخالق كار
  اموردفتري)   1روابط عمومي ( ترم   جاعي)ش-علي مددي 3(بازاريابي ترم

كاربرد فناوري اطالعات در 
  ارتباطات

   )4(فرهنگي و روابط ترم

  جامعه شناسي عمومي
  دفتري )  3زبان تخصصي اداري  ( ترم    ) 1جامعه شناسي فرهنگي (فرهنگي و روابط ترم  يدري)ح-ميرزابيگي1(معماري ترم 

  شخصيت پردازي و تيپ سازي  
  تبليغات)3برگزاري نمايشگاه ( ترم    )2ميراث فرهنگي ايران (فرهنگي ترم  عسكري) 2(گريم ترم

  تاريخ هنر  
  تبليغات )  4متون تخصصي ( ترم    )3تبليغات فرهنگي (فرهنگي ترم  رباب زاده)ا-حسن خاني 1(گريم ترم

  تاريخ هنر ايران و جهان  
     )2ترم خبرنويسي (روابط  حسين پناهي)–حسن خاني  1(بازيگري ترم

  تاريخ لباس پارچه و نساجي  
    ) 3مخاطب شناسي (روابط ترم  رزگر)ب-ريفيانش-ناظمي 2(طراحي لباس ترم

  حريم خصوصي وامنيت اينترنت  
  ) 4(اينترنت ترم

  كليات روشها وفنون تدريس ويادگيري
    ) 4(تكنولوژي آموزشي ترم 

  

  



  

  

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

23/10/97 
  يكشنبه

  
  تاريخ نقاشي غرب

  زبان )  3اصول نگارش ( ترم    )4اسطوره شناسي (فرهنگي ترم  قدسي)2(نقاشي ترم 

  
  اقتصاد و هنر

( اصطالحات اداري و كاربرد آنها اداري    )4جمع آوري و پردازش اطالعات (روابط ترم  بهي فر) 1(نقاشي ترم
  دفتري)  2ترم 

  
  ايرانتاريخ نمايش در 

(  مديريت اسناد و مدارك و فن بايگاني  ) گرافيك 1تاريخ هنر جهان (ترم   امعي)ج-روشن 2(بازيگري ترم
   دفتري ) 4ترم 

  
  فلسفه پوشش اسالمي

 1(طراحي لباس و تكنولوژي دوخت ترم
  برزگر)

    زبان ) 1فرهنگ عمومي ( ترم 

  
  شناخت ساختارفيلم و سريال 

    )2اطالعاتي و رسانه ها(كتابداري ترم منابع    )2(كارگرداني ترم

  
  كارگرداني فيلم داستاني

       )4(كارگرداني ترم 

  
  تاريخ سينماي ايران وجهان

        )1(فيلمسازي ترم

  
  شناخت موادخام وتجهيزات فني

       )2(فيلمسازي ترم

  
  آشنايي بادوربين هاي تصويربرداري

       )3(فيلمسازي ترم

  



  

  

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

24/10/97 
  دو شنبه

  
  مباني معماري

 2خواندن ودرك مفاهيم مقدماتي(ترم   تبليغات)  2فرهنگ عمومي ( ترم   كارگر)1(معماري ترم
  زبان) 

  
  عوامل موثر بر گريم 

  اموردفتري) 1آمار مقدماتي( ترم   ) ٢(فرھنگی ترمصنايع دستي ايران   رابي)ض-زيدي 2(گريم ترم

  
  اصول آراستگي در اسالم

  تبليغات) 3كانونهاي تبليغاتي ( ترم   ) 3شيوه هاي اطالع رساني (فرهنگي ترم  ويدي)ن -خاكساري 1(گريم ترم 

 3تجزيه وتحليل و نقدآثار هنري( ترم   
  تبليغات )  4اصول و فنون تبليغات( ترم   ) 2شيوه نگارش در روابط عمومي (روابط ترم  گرافيك) 

  
   ISPشناخت وپيكربندي 

  ) ٣(روابط ترمارتباط با رسانه   ) ۴(اینترنت ترم
خدمات الكترونيك (حسابداري مالي ترم 

4(  

  زبان )   4اخالق حر فه اي ( ترم   كتابداري)2ارتباط شناسي(ترم  
  امور دفتري)   2(ترم 

  

  

  

  

  

  

  

  



  

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

25/10/97 
  شنبه سه

  تاريخ نقاشي ايران و اسالم  
  قدسي)2(نقاشي ترم

  مشتري مداري
  اصول ديني) 3(بازاريابي ترم

  خواندن و درك مفاهيم پايه
  زبان)  1(ترم 

  شناخت و بررسي آثار هنري  
  )خليليان 1(نقاشي ترم

 4مهارتها و قوانين كسب و كار( ترم 
  گرافيك)

( قوانين و مقررات  و تشكيالت و ساختار سازماني 
  دفتري )  4ترم 

  
  سبك هاي مختلف نمايشي

-بتهاجا-ارباب زاده 3(گريم ترم
  اميراصالني)

حقوق فرهنگي ورسانه اي (فرهنگي و 
     )1روابط ترم

  تاريخ سينما  
  حسن خاني) 4(بازيگري ترم

  نوآوري درآموزش ويادگيري
    ) 4(تكنولوژي آموزشي ترم

  
  پارچه شناسي

 1(تكنولوژي دوخت و طراحي لباس ترم 
  مظفري و شريفيان)

    ) 4فعاليتهاي فرهنگي (فرهنگي ترم

  تاريخ سينماي مستند ايران  
    ) 4اصول وفنون تبليغات (روابط ترم   )3وفيلمسازي ترم 2(كارگرداني ترم

  منشي گري صحنه  
       )4(كارگرداني ترم

       )1مباني تدوين (فيلمسازي ترم  

       )2اصول صدابرداري (فيلمسازي ترم  

      )4كارگرداني فيلم مستند (فيلمسازي ترم  

  

  



  

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

26/10/97 
  شنبه چهار

  آشنايي با تاريخ معماري  
  شيخ الحكمايي) –يوسفي  1(معماري ترم

  اصول سرپرستي 
  امورفرهنگي و روابط عمومي و(

   )تكنولوزي اموزشي 
  زبان)  2كاربرد اصطالحات د ر ترجمه(ترم 

  اصول سرپرستي  
  لي مددي)ع-عارضي 1(گريم ترم

  رسانه هاي تصويري وفرهنگ
  تبليغات) 3روابط عمومي و تبليغات ( ترم   ) 3(فرهنگي ترم 

  اموردفتري) 2اصول برنامه ريزي ( ترم   ) 3متون تخصصي (روابط ترم  گرافيك)  3مباني فنون چاپ( ترم    

  پيكربندي مسيريابهاي شبكه  
  دفتري ) 3تشريفات رسمي( ترم   اموردفتري) 1اصول سرپرستي( ترم   ) 4(اينترنت ترم

خدمات الكترونيك فارسي عربي   
    تبليغات)  2اصول سرپرستي ( ترم   )2(كتابداريترم

    تبليغات )  4اصول سرپرستي  ( ترم     

  

  

  

  

  



  

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

27/10/97 

  پنجشنبه

  بازاريابي و مديريت بازاريابي  فعتي)ر-كاربرد فناوري اطالعات(حجت  
  زبان )  1دستورزبان پايه ( ترم   ظري)ن-محققي نيا 3(بازاريابي ترم

  خاستگاه آيين و درام  
  وشن)ر-يعقوب زاده 1(بازيگري ترم

  تحوالت اجتماعي معاصر ايران
  ) 4(فرهنگي ترم 

خواندن و درك مفاهيم پيش 
  زبان) 3متوسطه(ترم 

  بازيگري   
  اموردفتري) 2اصول آراستگي  ( ترم   ) 4كاربرد وسايل سمعي و بصري (روابط ترم  ) 4(كارگرداني ترم

  مباني معماري داخلي  
 4اتوماسيون اداري اموردفتري ( ترم   گرافيك )  1تاريخ هنر ايران ( ترم   )يوسفي-كارگر 2(معماري ترم

  دفتري ) 

  روانشناسي اجتماعي  ) 1مباني فيلمنامه نويسي(فبلمسازي ترم  
 ) 4حسابداري مالي (حسابداري مالي ترم    ) 1(فرهنگي و روابط ترم

  كارگاه ويدئويي تلويزيوني  
  ) 3(فيلمسازي ترم

  خالقيت در هنر
طراحي 4گريم ترم  1(تكنولوژي دوخت ترم

-كاكاوند-اميراصالني -ابتهاج3لباس ترم
  فضلي)-احمدي

  

  فيلمنامه وتحقيق درفيلم مستند  
  ) 4(فيلمسازي ترم

  خالقيت در هنر 
    ) 2(كارگرداني و فيلمسازي ترم

  

  

  

  



  

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

28/10/97 
  جمعه

      اموردفتري) 1( ترم آئين نگارش   زبان) 2دستور زباان مقدماتي(ترم 

    دفتري )  3سازماندهي و اداره جلسات( ترم   تبليغات)3نظرسنجي ( ترم 

      )2خدمات مرجع الكترونيك (كتابداري   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

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

29/10/97 
  شنبه

  رياضيات و آمار  
 زبان )   1اصول و روش ترجمه پايه( ترم   تبليغات)   2چاپ و نشر ( ترم   نجات بخش و بهلولي) 1(معماري ترم

  آسيب شناسي فرهنگي و اجتماعي  
  اموردفتري) 2حقوق اداري  ( ترم   ) 2ميراث معنوي فرهنگي (فرهنگي ترم  ايراني) 3(گريم ترم

  اخالق حرفه اي  
حسابداري بهاي  تمام شده(حسابداري   ) 3امورفرهنگي بانوان (فرهنگي ترم  ارضي)ع-علي مددي -(كميزي

  ) 4مالي ترم 

  شيمي كاربردي در گريم  
  بازاريابي الكترونيكي  ) 4فرهنگ اقوام (فرهنگي ترم  سيمياري)1(گريم ترم 

   هرامي)ب-بهي فر 3(بازاريابي ترم

  ايمني و بهداشت محيط كار  
    ) 2ويراستاري و صفحه آرايي (روابط ترم ) 4و2يلمسازي ترمف -3و2(كارگرداني ترم

    ) 3ارتباط تصويري (روابط ترم  ) 1مباني تصويربرداري (فيلمسازي ترم  

    ) 4مراسم و تشريفات ( روابط ترم  ) 3نورپردازي (فيلمسازي ترم  

  كالس درس ويادگيريمديريت وسازماندهي   گرافيك)  3خالقيت در هنر ( ترم   
    ) 4(تكنولوژي آموزشي ترم

  مديريت وسنجش شبكه هاي گسترده  
      ) 4(اينترنت ترم

  

  

  



  

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

30/10/97 
  شنبهيك

  زبان) 2واژه شناسي (ترم   كارآفريني(كليه رشته ها)  )2رسانه بزرگساالن نوسواد(كتابداري ترم   

  اموردفتري) 1روانشناسي عمومي( ترم   ) 1رسانه شناسي (فرهنگي و روابط ترم    

  اموردفتري)  3اصول برنامه ريزي ( ترم       

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

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

01/11/97  
  شنبهدو

  آشنايي با چهره ملل مختلف  
  ارباب زاده) 2(گريم ترم

  مستندسازي
  بي لو)ن-بيات 3(بازاريابي ترم

 4كارسنجي و طراحي گزارشات  ( ترم 
  دفتري ) 

  در ايران گريم تاريخ نمايش  
حسابداري مالياتي (حسابداري مالي ترم    )3فرهنگ عمومي (فرهنگي و روابط ترم  رابي)ض-ارباب زاده 1(گريم ترم

4 (  

  رواشناسي شخصيت  
    اموردفتري)  2تكريم ارباب رجوع ( ترم   لوري)ب-افسردير1(بازيگري ترم

  جلوه هاي ويژه  
       استاد شاهرخ) 3(فيلمسازي ترم 

مجموعه سازي منابع تهيه     
      ) 2وسفارش(كتابداري ترم

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

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

02/11/97 
  شنبهسه 

    فارسي(كليه رشته ها)
  معماري تزيينيآشنايي با تاريخ 

  يخ الحكمايي)ش-كارگر 1(معماري ترم
  

 2كاربرد نرم افزارهاي اداري( ترم   )3و روابط ترم 2(فرهنگي ترم يوبالگ نويس
  دفتري)

تاثير خط ورنگ در طراحي لباس(طراحي   
 اموردفتري)  3بايگاني الكترونيكي( ترم   ) 4مفاخر فرهنگي (فرهنگي ترم  لباس /اميني/برزگر/محمدي/رمضان عرب)

رسانه و خدمات كودكان ونوجوانان   
  تبليغات )  3مخاطب شناسي ( ترم   ) 2مباني روابط عمومي(روابط ترم  )2(كتابداري ترم

تبليغات  4پيام نويسي در تبليغات ( ترم   ) 4اصول سخنوري (روابط ترم    
 (  

 3ويادگيريطراحي پيامها وتوليدمواد آموزش     
    ) 4(تكنولوژي آموزشي ترم

  

  

  

  

  



  

  

  

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

03/11/97 
  شنبهچهار

  اصول فني ساختمان پايه  
  دفتري )  4فنون مكاتبات اداري  ( ترم   ) 2گردشگري فرهنگي (فرهنگي ترم  وسفي)ي-كارگر 2(معماري ترم

حسابداري پيمانكاري(حسابداري مالي   )  2و روابط ترم 3نظرسنجي (فرهنگي ترم  ) 3عكاسي (فيلمسازي ترم  
  ) 4ترم 

      انديشه اسالمي(كليه رشته ها)  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

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

04/11/97 
  شنبهپنج

  بازارشناسي  اخالق اسالمي(كليه رشته ها)  
  تبليغات )  4عكاسي در تبليغات( ترم   اوالني)س-نيامحققي  3(بازاريابي ترم

  اموردفتري) 1پدافند غير عامل( ترم   ) 1هنر وارتباطات (فرهنگي وروابط ترم    

  خدمات الكترونيك     
  ) 4(تكنولوژي آموزشي ترم

اصول تنظيم صورتجلسه و تفاهم نامه 
  دفتري)  2( ترم اداري 

 3اصطالحات اداري و كاربرد آنها( ترم   تبليغات)  2مباني بازاريابي( ترم     
  اموردفتري) 

  هنر در دنياي كودكان    
  تبليغات) 3ارتباط با رسانه ( ترم   پورمنوچهري)2(ترم

    ) 1شناخت عوامل توليد (فيلمسازي ترم    

  

  

  



  

  

  

  

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

05/11/97  
  جمعه

  زبان خارجي عمومي
      دفتري )   4سيستم هاي بايگاني ( ترم   (كليه رشته ها)

اصول تنظيم و كنترل بودجه موسسات 
) 4خدماتي بازرگاني (حسابداري مالي ترم 

  نفر 50

مجموعه سازي منابع انتخاب( كتابداري 
      )2ترم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

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

06/11/97 
  شنبه

  مباني روانشناسي  
  لوري)ب-افسردير 1(گريم ترم

  تخصصيزبان 
  زبان) 2ترجمه متون ساده(ترم   هشتي نيا)ب-مسن آبادي 3(بازاريابي ترم

  مباني برنامه ريزي وتوليد  
   )1(فيلمسازي ترم

  دانش خانواده و جمعيت
  تبليغات) 3اطالعات آماري ( ترم   (كليه رشته ها)

 3اصول رازداري سازماني ( ترم    )1ارتباطات انساني(فرهنگي و روابط ترم    
  اموردفتري) 

 2( ترم اصول راز داري سازماني اداري    )3سازمانها ومراكز فرهنگي (فرهنگي ترم    
  دفتري) 

  تبليغات )  4فرهنگ عمومي ( ترم    )3چاپ و نشر (روابط ترم    

 نفر) 29تبليغات  2ارتباط تصويري (  ترم         

  


