
  
  
  

  97  ماهدي  برنامه امتحانات
  97- 98تحصيلي  سال اول نيمسال

  رشته هاي كليه 
  كارشناسيمقطع 

  
  
  
  
  



  

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

22/10/97  
  شنبه

  
  ساخت آنونس و تيتراژ

   )3(تدوين ترم
  تبليغات اينترنتي

  )3(تبليغات ترم
  رفتارشناسي فرهنگي ايرانيان

  )2(امورفرهنگي ترم

  آشنايي با هنرهاي نمايشي  
  )1(كارگرداني ترم

  اصول نگارش
  )2(مترجمي زبان ترم

  

  سواد رسانه اي
  )3(امورفرهنگي ترم

  تاريخ فلسفه  
  )2(كارگرداني ترم

  مكاتبات اداري به زبان انگليسي
  )2(مديريت دفتري ترم

  سواد رسانه اي
  )2(روابط عمومي ترم

  مختلف تاريخ گريم در ادوار  
  مديريت راهبردي سازمان   )4(گريم ترم

  )3(روابط عمومي ترم

  جامعه شناسي هنر  
  مباني مديريت سرمايه گذاري   )2(گريم ترم

  )3(حسابداري ترم

  اصول و مراحل برنامه ريزي      
  )1(مديريت دفتري ترم

  برنامه ريزي اوقات فراغت      
  )4(امورفرهنگي ترم

  

  

  



  

  

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

23/10/97 
  شنبهيك

  
  شناخت هنرمعاصر اسالمي

  )1(گرافيك ترم
  تحليل فيلم
  )4(كارگرداني ترم

  فناوري نوين ارتباطي
  )1(روابط عمومي ترم

  
  

  اقتصاد و فرهنگ  
  )1(امورفرهنگي ترم 

  
  

  سازمان ها و مراكز فرهنگي  
  )1(امورفرهنگي ترم

  
  

    

  
  

    

  
  

    

  

  

  

  

  



  

  

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

24/10/97 
  شنبهدو

  
  جامعه شناسي
  )2(كارگرداني ترم

  مديريت بازاريابي
  )3(تبليغات ترم

  شبكه هاي اجتماعي
  )2(امورفرهنگي ترم

  تحليل تيپ و شخصيت  
  )3(گريم ترم

  تحليل محتواي پيامهاي ارتباطي
  )2(تبليغات ترم

  گزارش نويسي
  )3(امورفرهنگي ترم

  كارگاه تيپ و شخصيت  
  )3(گريم ترم

  مكاتبات
  )2(مترجمي زبان ترم

  شبكه هاي اجتماعي
  )2(روابط عمومي ترم

  قوانين و مقررات در روابط عمومي      
  )3(روابط عمومي ترم

  روش تحقيق در حسابداري      
  )3(حسابداري ترم

  آماركاربردي      
  )1ترم(مديريت دفتري 

  تشكيالت روش ها و چارت سازماني      
  )2(مديريت دفتري ترم

  

  



  

  

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

25/10/97 
  شنبه سه

  
  شيوه هاي رهبري و بازيگري

    )3(كارگرداني ترم
  برنامه ريزي آموزشي

  )4(امورفرهنگي ترم

  
  آشنايي با نقوش سنتي

  پژوهي اقدام    )1(گرافيك ترم
  )1(امورفرهنگي ترم

  
  سير تحول پوشاك

  تحوالت اجتماعي ايران معاصر    (طراحي لباس)
  )1(روابط عمومي ترم

        

        

        

  

  

  

  

  



  

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

26/10/97 
  شنبه چهار

-  
  سبكهاي سينمايي
  )1(كارگرداني ترم

  حقوق و قوانين تبليغاتي
  )3(تبليغات ترم

  زبان تخصصي
  )2(امورفرهنگي ترم

  ادبيات معاصر ايران  
  )2(كارگرداني ترم

  شيوه هاي اقناع و تبليغ
  )2(تبليغات ترم

  آسيب شناسي فرهنگي
  )3(امورفرهنگي ترم

  تجزيه و تحليل و نقد آثارگرافيك  
  )2(گرافيك ترم

 كاربرد موضوعي اصطالحات در ترجمه
  )2(مترجمي زبان ترم

  شيوه هاي اقناع و تبليغ
  )2(روابط عمومي ترم

  مشاوره و بازاريابي  
  )4(گريم ترم

  مديريت استرس
  )2(مديريت دفتري ترم

  ديپلماسي فرهنگي
  )3(روابط عمومي ترم

  مخاطب شناسي  
  تجزيه و تحليل و طراحي سيستم    )3(گريم ترم

  )3(حسابداري ترم

  آشنايي با طراحان مد و لباس  
  مكانيزاسيون اموراداري و دفتري    )2لباس ترم(طراحي 

  )1(مديريت دفتري ترم

  كارگرداني برنامه تلويزيوني      
  )4و3(كارگرداني ترم

  

  

  



  

  

  

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

27/10/97 
  پنجشنبه

  
  مديريت توليد
  برنامه ريزي فرهنگي    )3(كارگرداني ترم

  )4(امورفرهنگي ترم

  
  رسانه و مخاطب شناسي

  جامعه شناسي هنري    )3(گرافيك ترم
  )1(امورفرهنگي ترم

  
  تاريخ گرافيك
  هنر و رسانه    )1(گرافيك ترم

  )1(روابط عمومي ترم

  
  آسيب شناسي گريم

      )3(گريم ترم

        

        

  

  

  

  

  

  



  

  

  

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

28/10/97 
  جمعه

  كارگرداني اصول
  )2(كارگرداني ترم

  تيزرتبليغاتي
      )3(تبليغات ترم

  فرآيندچاپ ماشيني
  )2(گرافيك ترم

  پژوهشهاي اينترنتي
      )3(روابط عمومي ترم

  تحليل مقابله اي
  )2(مترجمي زبان ترم

  زبان تخصصي
      )2(روابط عمومي ترم

  جامعه شناسي سازمان ها
  )2(مديريت دفتري ترم

  هاي فرهنگي دولت و برنامه
      )2(امورفرهنگي ترم

  
  رفتارشناسي بازاريابي

      )2(تبليغات ترم

  
  1حسابداري خدمات فرهنگي

      )3(حسابداري ترم

  

  

  



  

  

  

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

29/10/97 
  شنبه

  
  ادبيات كهن ايران و جهان

  )1(كارگرداني ترم
  مهارت هاي مسئله يابي

  رشته هاكليه 
  حقوق شهروندي
  )3(امورفرهنگي ترم

  خانواده و فرهنگ      
  )4(امورفرهنگي ترم

  نظريه هاي فرهنگي      
  )1(امورفرهنگي ترم

  پدافند غيرعامل      
  )1(مديريت دفتري ترم

        

        

        

        

  

  



  

  

  

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

30/10/97 
  شنبهيك

  
  كارگاه صدابرداري 

  )2رمتكارگرداني -استاد يزداني (
  نظام اقتصادي ايران

  )3(تبليغات ترم
  صنايع فرهنگي
  )2(امورفرهنگي ترم

  تصويربرداري    
  )2(تبليغات ترم

  برگزاري جشنواره ها و نمايشگاه
  )2(روابط عمومي ترم

      
  نظام پيشنهادها
  )3(روابط عمومي ترم

  

  تمام شده تخصصيحسابداري بهاي       
  )3(حسابداري ترم

  تحقيق در عمليات      
  )2(مديريت دفتري ترم

        

  

  

  



  

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

1/11/97  
  شنبهدو

  
  برنامه ريزي و توليد

  )1(كارگرداني ترم
  مديريت مراكز وسازمانهاي هنري

  هاكليه رشته 
  تغييرات اجتماعي و فرهنگي

  )3(امورفرهنگي ترم

  
  سبك هاي نمايشي

  فناوري و فرهنگ    )2(گريم ترم
  )1(امورفرهنگي ترم

  
  برندسازي و نمايش زنده لباس

  ارتباطات سياسي    )4طراحي لباس ترم(
  )1(روابط عمومي ترم

  افكارعمومي      
  )1(روابط عمومي ترم

  مستندسازي      
  )1(مديريت دفتري ترم

  فرهنگينمادنشانه شناسي       
  )4(امورفرهنگي ترم

  

  

  

  

  



  

  

  

  

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

2/11/97  
  شنبهسه 

  هويت و برندسازي    
  )3(تبليغات ترم

  قوانين و مقررات فرهنگي
  )2(امورفرهنگي ترم

  بودجه و برنامه ريزي تبليغات    
  )2(تبليغات ترم

  زبان تخصصي
  )3(حسابداري ترم

  آواشناسي لهجه هاي متداول    
  )2(مترجمي زبان ترم 

 برنامه ريزي و بودجه در روابط عمومي
  )2(روابط عمومي ترم

  تشريفات اداري    
  )2(مديريت دفتري ترم

  تفسيرآماري
  )3(روابط عمومي ترم

        

        

  

  



  

  

  

  

  

  

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

3/11/97  
  شنبهچهار

  
  و مردمفرهنگ 

  )1(كارگرداني ترم
  تفسيرموضوعي قران

  كليه رشته ها
  2انديشه اسالمي
  كليه رشته ها

  
  سمينار نقد و بررسي

  جامعه شناسي فرهنگي ايران    )4و3(گريم ترم
  )2(امورفرهنگي ترم

  
  زينت و زيبايي در اسالم

  سواد هنري    )2(گريم ترم
  )1(امورفرهنگي ترم

  سواد هنري      
  )1ترم  (روابط عمومي

        

        



  

  

  

  

  

  

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

4/11/97  
  شنبهپنج

  فرهنگ ملل    
  )2(مترجمي زبان ترم 

  مديريت كسب و كار
  كليه رشته ها

  روانشناسي كار    
  )2(مديريت دفتري ترم

  مباني ارتباط جمعي
  )2(روابط عمومي ترم

  مديريت منابع انساني      
  )3(حسابداري ترم

        

        

        



  

  

  

  

  

  

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

5/11/97  
  جمعه

  سرپرستي مراكز فرهنگي
  )1(امورفرهنگي ترم

  انقالب اسالمي
      هاكليه رشته 

 مديريت مراكز و سازمانهاي فرهنگي
   كليه رشته ها

  روانشناسي عمومي
      )1(كارگرداني ترم

  اصول روابط عمومي
  )2(روابط عمومي ترم

  بورس كاالهاي فرهنگي
      )3(حسابداري ترم

        

        

        



  

  

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

6/11/97  
  شنبه

  
  اصول فنون و مذاكره

  رسانه شناسي    كليه رشته ها
  )2(امورفرهنگي ترم

  نظريه هاي ارتباط جمعي      
  )1(روابط عمومي ترم

  اصول خبرنويسي      
  )1(روابط عمومي ترم

  برنامه ريزي توسعه      
  )3(حسابداري ترم

  تاريخ امامت      
  (كليه رشته ها)

        


