
 
 
 
 

 98 ماه  خرداد برنامه امتحانات
 97-98تحصیلی  سال دوم نیمسال

 رشته های کلیه 

  کاردانیمقطع 
 

 

 

 
 



 

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

25/03/98 

 شنبه

 
 آشنایی با چهره ملل و نژاد مختلف

 (2)گریم ترم
  (3) زبان  ترم اخالق حرفه ای  (4فنون فروش)بازاریابی ترم

  (1فرهنگ عمومی ) زبان  ترم  (1تاریخ هنر)گریم ترم 
 اصالحات  اداری و کاربرد آنها

   (2) دفتری ترم 

 
 تاریخ نقاشی ایران و اسالم

 (2و 4)نقاشی ترم
 (3کانونهای تبلیغاتی ) تبلیغات ترم   ( 1روابط عمومی ) دفتری ترم 

   ( 1ارتباطات انسانی)فرهنگی و روابط ترم (2ترمتاریخ نمایش در ایران)بازیگری  

  ( 3روابط ترم 3و2فرهنگ عمومی )فرهنگی ترم (1تاریخ هنر ایران و جهان)بازیگری ترم 

  ( 4سازمانهای مردم نهاد )فرهنگی ترم (1فلسفه پوشش اسالمی)طراحی لباس ترم 

  ( 2خبرنویسی )روابط ترم (3)کتابداریآشنایی با نرم افزار کتابخانه ای  

 
 تاریخ سینمای ایران وجهان

  ( 1)فیلمسازی ترم 
  (4جمع آوری وپردازش اطالعات )روابط ترم

   ( 2طراحی صحنه ولباس )فیلمسازی ترم 

 
آشنایی بادوربین های تصویربرداری 

 (3)فیلمسازی ترم
  

 



 

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

26/03/98 

 یکشنبه

 
 اصول فنی ساختمان پیشرفته

 (3)معماری ترم
 تاریخ هنر جهان

  ( 1) گرافیک ترم  

 خواندن و درک مفاهیم مقدماتی

  (2) زبان  ترم 

 
 اصول فنی ساختمان پایه

 (2)معماری ترم
 تجزیه و تحلیل و نقد آثار هنری

 ( 3) گرافیک ترم 

 مکاتبات اداری الکترونیکی 

   (4) دفتری ترم  (3ترم ) دفتری 

 
 آشنایی با تاریخ معماری تزیینی

  (1)معماری ترم
 متون تخصصی

 ( 4)تبلیغات ترم  

 
 سبک های مختلف نمایشی

   (3)گریم ترم

 
 تاریخ نقاشی شرق

   (3)نقاشی ترم

 
 اقتصاد در هنر

   (1)نقاشی ترم

 
 مبانی شخصیت شناسی

   (3)بازیگری ترم

 
 تاثیر خط ورنگ در طراحی لباس 

   (2)طراحی لباس ترم

 
 کاربرد ماشین های دوخت و ابزار تکمیل لباس

   (1)دوخت ترم

 
 مدیریت در کتابخانه ونظام های اطالعاتی

   (3)کتابداری



 

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

27/03/98 

 دو شنبه

 
 شخصیت و پردازی و تیپ سازی

 (2)گریم ترم
 تبلیغات بازاریابی

 (4)بازرایابی ترم

 اصول نگارش

  (3) زبان  ترم 

 
 شیمی کاربردی در گریم

 (1)گریم ترم
  دستور زبان پایه

  (1) زبان  ترم 
  (2تکریم ارباب رجوع) دفتری ترم 

 
 اخالق حرفه ای

 (2)بازیگری ترم
 آمار مقدماتی

 (    1) دفتری ترم 
 (3تبلیغات ترم نظرسنجی ) 

 
 پارچه شناسی

 (1)طراحی لباس ترم
 حقوق فرهنگی ورسانه ای 

 ( 1)فرهنگی وروابط ترم
 

 
 روانشناسی شخصیت

 (1)بازیگری ترم
 نظرسنجی

 ( 2روابط ترم 3) فرهنگی ترم
 

 
 مبانی فیلمنامه نویسی 

 ( 1)فیلمسازی ترم

 اسطوره شناسی

 ( 4)فرهنگی ترم 
 

 
 کارگاه ویدئویی تلویزیونی 

 ( 3ی ترمساز)فیلم
 ارتباط با رسانه 

 ( 3)روابط ترم
 

 
 اصول وفنون تبلیغات 

 (4)روابط ترم 
 

 

 

 

 

 



 

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

28/03/98 
 سه شنبه

 
 مقررات معماری داخلی

 (3و2)معماری ترم 

 صنایع دستی ایران

 ( 2)فرهنگی ترم 
  (2) زبان  ترم کاریرد اطالحات در ترجمه

 
 آشنایی با تاریخ معماری

 (1)معماری ترم

 متون تخصصی 

 ( 3)روابط ترم
   (3) دفتری ترم اصول حسابداری)

 
 اصول صدابرداری

 ( 2)فیلمسازی ترم 
 (  4خدمات الکترونیکی) دفتری ترم  

 
 شناخت و بررسی آثار هنری

 (1)نقاشی ترم
 ( 4فنون تبلیغات)تبلیغات ترم اصول و  

 
 شناخت عوامل نمایش

 (3ترم بازیگری)
  

 
 کارآفرینی

 (2نقاشی ترم–2ترمدوخت -2)طراحی لباس ترم
  

   گزارش نویسی فنی و تحلیل 

 
 کارافرینی 

 گرافیک(  3) ترم 
  

 

 

 

 

 



 

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

29/03/98 
 شنبهچهار 

  (2کاربرد نرم افزارهای اداری) دفتری ترم  (4زنجیره ی تامین)بازاریابی ترم (2عوامل موثر بر گریم )گریم ترم  

 (1مبانی روانشناسی)گریم ترم 
 خواندن و درک مفاهیم پایه

  (1) زبان  ترم 
 (3روابط عمومی و تبلیغات  ) تبلیغات ترم 

 
 کارگردانی فیلم مستند 

 (  4و فیلمسازی ترم 3کارگردانی ترم) 

 آئین نگارش

   ( 1) دفتری ترم 
 

 
  (1مبانی تدوین )فیلمسازی ترم

 

 روانشناسی اجتماعی

 ( 1) فرهنگی وروابط ترم
 

 (   3نورپردازی )فیلمسازی ترم 
 رسانه های تصویری وفرهنگ

 ( 3)فرهنگی ترم 
 

  
 فعالیتهای فرهنگی

 ( 4)فرهنگی ترم 
 

  
 ویراستاری وصفحه آرایی

 ( 2) روابط ترم
 

  
 وسایل سمعی وبصری کاربرد

 ( 4)روابط ترم 
 

 

 



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

30/03/98 

 پنجشنبه

  
 تاریخ هنر ایران

  ( 1) گرافیک ترم 

 دستورزبان مقدماتی

  (2) زبان  ترم 

  
 میراث معنوی فرهنگی

 ( 2)فرهنگی ترم 

 سازماندهی و ادره جلسات

  (3)دفتری ترم 

  
 ارتباط تصویری

 ( 3) روابط ترم
 

  
 نسخه های خطی

 (3)کتابداری 
 

  
 جامعه شناسی عمومی

 (1)معماری ترم
 

 

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

31/03/98 
 جمعه

 فارسی)عمومی(

  کلیه رشته ها 

 کارآفرینی

 (3)کتابداری
  

    اصول رازداری و حمیت سازمانی 

 

 

 

 



 

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

01/04/98 
 شنبه

 
بازیگری -3خالقیت در هنر)معماری ترم

 (1طراحی لباس ترم-2ترم

 طراحی چیدمان و فروشگاه

 (4)بازاریابی ترم

 واژه شناسی

  (2) زبان  ترم 

 
 ریاضیات و آمار

 (1)معماری ترم

 گردشگری فرهنگی

 ( 2) فرهنگی ترم

تنظیم زمان  اصول مالقات وبرگزاری 

  (4جلسات ) دفتری ترم 

 
 آسیب شناسی فرهنگی و اجتماعی

 (2)گریم ترم

 امورفرهنگی بانوان

 (3)فرهنگی ترم 

 پیام نویسی در تبلیغات

 ( 4)تبلیغات ترم 

 
 اصول آراستگی در اسالم

 (1)گریم ترم

 تحوالت اجتماعی معاصرایران

 ( 4)فرهنگی ترم
 

 
 خاستگاه آیین و درام

 (1)بازیگری ترم

 مبانی روابط عمومی

 ( 2) روابط ترم
 

 
سازماندهی و پردازش اطالعات 

 (3)کتابداری

 مراسم وتشریفات 

 ( 4)روابط ترم
 

 
قیق در فیلم مستند فیلمنامه و تح

 ( 4فیلمسازی ترم و 3)کارگردانی ترم
  

 

 

 

 

 



 

 

 

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

02/04/98 
 یکشنبه

  (2حقوق اداری) دفتری ترم   (1) زبان  ترم اصول و روش ترجمه پایه  

 

 

     ( 1حقوق اداری) دفتری ترم 

  (  3مبانی فنون چاپ ) گرافیک ترم  

  

 

  (2ترمتاریخ نقاشی غرب)نقاشی 

 

 

 

 

 

 

 



 

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

03/04/98 
 دوشنبه

 
 کاربرد فناوری اطالعات 

 (1بازیگری ترم-1)معماری ترم
 (4افکارسنجی مشتری)بازاریابی ترم

 (3) زبان  ترم  (2) زبان  ترم کارافرینی

 

 (1تاریخ نمایش گریم در ایران)گریم ترم 
 جامعه شناسی فرهنگی 

 ( 1)فرهنگی وروابط ترم

سالمت اداری از منظر اسالم و همیت 

   (4سازمانی) دفتری ترم 

 
تاریخ لباس پارچه و نساجی در 

 نفر60(2ایران)طراحی لباس ترم
  ( 4کارافرینی ) گرافیک ترم  ( 3روابط ترم2وبالگ نویسی)فرهنگی ترم

 (3مخاطب شناسی ) تبلیغات ترم  ( 3سازمانها ومراکز فرهنگی )فرهنگی ترم ( 3کارگردانی تیزر )کارگردانی ترم 

 
شناخت مواد خام وتجهیزات فنی 

 (2)فیلمسازی ترم
  ( 4فرهنگ اقوام )فرهنگی ترم

 
 تاریخ سینمای مستند ایران 

 ( 3)فیلمسازی ترم
  ( 2شیوه نگارش درروابط عمومی )روابط ترم

  ( 4اصول سخنوری)روابط ترم ( 1شناخت عوامل تولید )فیلمسازی ترم 

 

 

 



 

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

04/04/98 
 سه شنبه

    (2) دفتری ترم  اصول آراستگی  ( 1) دفتری ترم  روانشناسی عمومی  

 ( 3تهای ارتباطی ) دفتری ترم مهار (  3خالقیت در هنر ) گرافیک ترم   

 ( 4فرهنگ عمومی)تبلیغات ترم  (2هنر در دنیای کودکان)نقاشی ترم  

 

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

05/04/98 
 چهارشنبه

 ( 3ارتباط با رسانه ) تبلیغات ترم  ( 1هنر وارتباطات )فرهنگی وروابط ترم (3شیوه اجرایی نمایش ایرانی)بازیگری ترم 

 
-روابط–کاربردفناوری اطالعات )فرهنگی 

 فیلمسازی( -کمک کارگردانی
  ( 2کارآفرینی )فرهنگی وروابط ترم

  ( 3شیوه های اطالع رسانی )فرهنگی ترم ( 1مبانی برنامه ریزی وتولید )فیلمسازی ترم 

  ( 3چاپ ونشر )روابط ترم  

 

 



 

 

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

06/04/98 
 پنجشنبه

   ( 1پدافند غیرعامل) دفتری ترم  (2و1شناخت مواد ومصالح)معماری ترم 
 مطبوعات ورسانه های دیجیتال

   (4) دفتری ترم 

   (1اصول سرپرستی)گریم ترم 

 

) زبان  کاربرد فناوری اطالعات در ارتباطات 

) (2) دفتری ترم  (4) زبان  ترم  (2ترم 

 (   2گرافیک ترم 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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

09/04/98 
 یکشنبه

 
  زبان خارجی عمومی

 کلیه رشته ها
  (2) زبان  ترم ترجمه متون ساده  (2اصول سرپرستی )روابط ترم

  (2اخالق حر فه ای ) دفتری ترم  (1رسانه شناسی )فرهنگی وروابط ترم ( 1مبانی تصویربرداری )فیلمسازی ترم 

 ( 2میراث فرهنگی ایران )فرهنگی ترم  
 خواندن درک مفاهیم پیش متوسطه

  (3) زبان  ترم 

 ( 3ترم  اطالعات آماری )تبلیغات ( 3تبلیغات فرهنگی)فرهنگی ترم  

  (4مفاخر فرهنگی)فرهنگی ترم  

  ( 3مخاطب شناسی )روابط ترم  

 

 


