
 

 B١كارداني معماري داخلي رشتھ  ترم اولآزمون پایان 
 ساعت شروع آزمون  نام استاد  عنوان درس  گروه  تاریخ  ایام   ھفتھ 

 ۱۲ بهروزي هندسه کاربردي  B١ ۳۰/۳/۱٤۰۰ شنبه یک

 ۱۲ نیکدست  (تاسیسات مکانیکی) تنظیم شرایط اقلیمی B١ ۱/٤/۱٤۰۰ سه شنبه

 ۱۰ علیرضائی  ساختمان پایهاصول فنی  B١ ٥/٤/۱٤۰۰ شنبه 

 ۱٤ بیرانوند  فارسی B١ ۹/٤/۱٤۰۰ چهارشنبه 

 B٢كارداني معماري داخلي رشتھ  ومدترم  آزمون پایان 
 ساعت شروع آزمون  نام استاد  عنوان درس  گروه  تاریخ  ایام   ھفتھ 

 ۱۲ بهروزي هندسه کاربردي  B٢ ۳۰/۳/۱٤۰۰ شنبه یک

 ۱۲ نیکدست  (تاسیسات مکانیکی) اقلیمیتنظیم شرایط  B٢ ۱/٤/۱٤۰۰ شنبهسه 

 ۱٤ علیرضائی  (نور و صدا)تنظیم شرایط محیطی B٢ ۲/٤/۱٤۰۰ چهارشنبه 

 ۱۰ خدیش مبانی معماري داخلی  B٢ ۳/٤/۱٤۰۰ شنبه پنج

 ۱۰ علیرضائی  اصول فنی ساختمان پایه B٢ ٥/٤/۱٤۰۰ شنبه 

 ۱۲ خدیش بیان معماري  B٢ ۸/٤/۱٤۰۰ سه شنبه

 ۱٤ بیرانوند  فارسی B٢ ۹/٤/۱٤۰۰ چهارشنبه 

 

 

 

 

 B٤كارداني معماري داخليرشتھ   ترم چھارمآزمون پایان 
 ساعت شروع آزمون  نام استاد  عنوان درس  گروه  تاریخ  ایام   ھفتھ 

 14 نیکدست  داخلی  معماري طرح مبانی B٤ ۲۹/۳/۱٤۰۰ شنبه 

 12 نیکدست  مکانیکی) (تاسیسات تنظیم شرایط اقلیمی B٤ ۱/٤/۱٤۰۰ سه شنبه

 10 خدیش مبانی معماري داخلی  B٤ ۳/٤/۱٤۰۰ پنجشنبه 

 ۱٤ قراگوزلو  اصول فنی ساختمان پیشرفته  B٤ ٥/٤/۱٤۰۰ شنبه 

 ۱۲ خدیش بیان معماري  B٤ ۸/٤/۱٤۰۰ سه شنبه

 ۱٤ بیرانوند  فارسی B٤ ۹/٤/۱٤۰۰ چهارشنبه 



 B٥كارداني معماري داخلي رشتھ  ترم پنجمآزمون پایان 
 ساعت شروع آزمون  نام استاد  عنوان درس  گروه  تاریخ  ایام   ھفتھ 

 ۸ مرادي  متره و برآورد  B٥ ۲۹/۳/۱٤۰۰ شنبه 

 ۱۲ علیرضائی  معماري داخلی ,طبیعت  ,انسان B٥ ۱/٤/۱٤۰۰ سه شنبه

 ۱٤ علیرضائی  (نور و صدا)تنظیم شرایط محیطی B٥ ۲/٤/۱٤۰۰ چهارشنبه 

 ۸ احمدي  مقدمات طراحی معماري داخلی B٥ ۳/٤/۱٤۰۰ پنجشنبه 

 

 

 



 ح

 B١كارداني روابط عمومی رشتھ  اول  ترمآزمون پایان 
 ساعت شروع آزمون  نام استاد  عنوان درس  گروه  تاریخ  ایام   ھفتھ 

 ۱٤ نظامی  زبان خارجی  B١ ۱/٤/۱٤۰۰ سه شنبه

 10 مالئی جامعه شناسی فرهنگی B١ ۳/٤/۱٤۰۰ پنجشنبه 

 10 اباذري  ارتباطات انسانی   B١ ٥/٤/۱٤۰۰ شنبه 

 10 حجتی زاده  روانشناسی اجتماعی  B١ ۷/٤/۱٤۰۰ دوشنبه 

 12 پریزاد  متون تخصصی  B١ ۸/٤/۱٤۰۰ سه شنبه

 10 جوادي رسانه شناسی B١ ۹/٤/۱٤۰۰ چهارشنبه 

 

 B٢ كارداني روابط عمومی رشتھ  ومد  ترمآزمون پایان 
 ساعت شروع آزمون  نام استاد  عنوان درس  گروه  تاریخ  ایام   ھفتھ 

 16 بیرانوند  اصول سخنوري B١ ۲۹/۳/۱٤۰۰ شنبه 

 12 طباطبائی  مراسم و تشریفات B١ ۱/٤/۱٤۰۰ سه شنبه

 10 بیرانوند  شیوه نگارش در روابط عمومی B١ ۲/٤/۱٤۰۰ چهارشنبه 

 ۱۰ خسروي مبانی روابط عمومی B١ ٥/٤/۱٤۰۰ شنبه 

 8 مالئی مخاطب شناسی  B١ ۷/٤/۱٤۰۰ دوشنبه 

 ۱۲ پریزاد  متون تخصصی  B١ ۸/٤/۱٤۰۰ سه شنبه

 10 جوادي رسانه شناسی B١ ۹/٤/۱٤۰۰ چهارشنبه 
 

 

 

 B٤كارداني روابط عمومیرشتھ   مچھار  ترمآزمون پایان 
 ساعت شروع آزمون  نام استاد  عنوان درس  گروه  تاریخ  ایام   ھفتھ 

 16 بیرانوند  اصول سخنوري B٤ ۲۹/۳/۱٤۰۰ شنبه 

 10 بهبودي تبلیغاتاصول و فنون  B٤ ۳۱/۳/۱٤۰۰ دوشنبه 

 12 طباطبائی  مراسم و تشریفات B٤ ۱/٤/۱٤۰۰ سه شنبه

 10 بیرانوند  شیوه نگارش در روابط عمومی B٤ ۲/٤/۱٤۰۰ چهارشنبه 

 10 خسروي مبانی روابط عمومی B٤ ٥/٤/۱٤۰۰ شنبه 



 8 مالئی مخاطب شناسی  B٤ ۷/٤/۱٤۰۰ دوشنبه 

 12 پریزاد  متون تخصصی  B٤ ۸/٤/۱٤۰۰ سه شنبه

 

 A٥كارداني روابط عمومی رشتھ  پنجم  ترمآزمون پایان 
 ساعت شروع آزمون  نام استاد  عنوان درس  گروه  تاریخ  ایام   ھفتھ 

 ۱٦ بیرانوند  اصول سخنوري A٥ ۲۹/۳/۱٤۰۰ شنبه 

 ۱۰ بهبودي اصول و فنون تبلیغات A٥ ۳۱/۳/۱٤۰۰ دوشنبه 

 ۱۲ طباطبائی  مراسم و تشریفات A٥ ۱/٤/۱٤۰۰ سه شنبه

 



 

 A١كارداني گرافیك رشتھ  اول  ترمآزمون پایان 
 ساعت شروع آزمون  نام استاد  عنوان درس  گروه  تاریخ  ایام   ھفتھ 

 12 صالحی  1مبانی هنرهاي تجسمی  A١ ۳۰/۳/۱٤۰۰ شنبه یک

 14 نظامی  زبان خارجی عمومی  A١ ۱/٤/۱٤۰۰ شنبهسه 

 10 قاسمی  نرم افزار تصویرسازي  A١ 3/4/1400 شنبه پنج

 10 سراج زاهدي  هندسه مناظر و مرایا A١ ٥/٤/۱٤۰۰ شنبه 

 12 قاسمی  نرم افزار ترسیمی  A١ ٦/٤/۱٤۰۰ شنبه یک

 14 آریافر  تجزیه و تحلیل و نقد آثارهنري A١ ۷/٤/۱٤۰۰ شنبه دو

 A٢كارداني گرافیك رشتھ  ومد  ترمآزمون پایان 
 آزمون ساعت شروع  نام استاد  عنوان درس  گروه  تاریخ  ایام   ھفتھ 

 14 نظامی  زبان خارجی عمومی   A٢ ۱/٤/۱٤۰۰ شنبهسه 

 10 قاسمی  نرم افزار تصویرسازي   A٢ ۳/٤/۱٤۰۰ شنبه پنج

 10 سراج زاهدي  هندسه مناظر و مرایا  A٢ ٥/٤/۱٤۰۰ شنبه 

 12 قاسمی  نرم افزار ترسیمی   A٢ ٦/٤/۱٤۰۰ شنبه یک

 14 بیرانوند  فارسی  A٢ ۹/٤/۱٤۰۰ شنبه چهار
 

  A٤ گرافیک دانيكاررشتھ  مچھار  آزمون پایان ترم

 ساعت شروع آزمون  نام استاد  عنوان درس  گروه  تاریخ  ایام   ھفتھ 

 10 سراج زاهدي  هندسه مناظر و مرایا A٤ ٥/٤/۱٤۰۰ شنبه 

 12 قاسمی  نرم افزار ترسیمی  A٤ ٦/٤/۱٤۰۰ یکشنبه 

 14 بیرانوند  فارسی A٤ ۹/٤/۱٤۰۰ شنبه چهار

 

    A٥گرافیک داني كاررشتھ  پنجم  پایان ترمآزمون 

 ساعت شروع آزمون  نام استاد  عنوان درس  گروه  تاریخ  ایام   ھفتھ 

 ۱۰ قاسمی  نرم افزار تصویرسازي   A٥ ۳/٤/۱٤۰۰ شنبه پنج

 ۱٤ کاظمی  تصویرسازي   A٥ ٥/٤/۱٤۰۰ شنبه 

 ۱٤ آریافر  تجزیه و تحلیل و نقد آثارهنري A٥ ۷/٤/۱٤۰۰ دوشنبه 



 ۱٤ بیرانوند  فارسی A٥ ۹/٤/۱٤۰۰ شنبه چهار
 



 

 A١ كارداني مترجميرشتھ  اول  ترمپایان آزمون 
 ساعت شروع آزمون  نام استاد  عنوان درس  گروه  تاریخ  ایام   ھفتھ 

 10 حکیمی  گفت و شنود پایه  A١ ۲۹/۳/۱٤۰۰ شنبه 

 ۱۲ الیقی و روش ترجمه پایه  اصول  A١ ۱/٤/۱٤۰۰ شنبهسه 

 ۱۰ صفوي دستورزبان پایه A١ ۳/٤/۱٤۰۰ شنبه پنج

 ۱٤ پریزاد  خواندن ودرك مفاهیم پایه A١ ٦/٤/۱٤۰۰ یکشنبه 

 ۱٤ بیرانوند  فارسی A١ ۹/٤/۱٤۰۰ شنبه چهار

 A٢ يمترجمكارداني رشتھ  مود  ترمآزمون پایان 
 ساعت شروع آزمون  نام استاد  عنوان درس  گروه  تاریخ  ایام   ھفتھ 

 10 حکیمی  گفت و شنود پایه  A٢ ۲۹/۳/۱٤۰۰ شنبه 

 ۸ کریمی  اصول نگارش A٢ ۲/٤/۱٤۰۰ شنبه چهار  

 ۱٤ پریزاد  خواندن ودرك مفاهیم پایه A٢ ٦/٤/۱٤۰۰ یکشنبه 

 12 حاجی محمدي دستورزبان مقدماتی A٢ ۷/٤/۱٤۰۰ شنبه دو

 ۱۲ پریزاد  ترجمه متون ساده A٢ ۸/٤/۱٤۰۰ شنبهسه 

 

 A٤ كارداني مترجميرشتھ   مچھار  ترمآزمون پایان 
 ساعت شروع آزمون  نام استاد  عنوان درس  گروه  تاریخ  ایام   ھفتھ 

 ۱٤ حاجی محمدي واژه شناسی A٤ ۲/٤/۱٤۰۰ شنبه چهار  

 ۱٤ پریزاد  خواندن و درك مفاهیم پیش متوسطه  A٤ ۷/٤/۱٤۰۰ دوشنبه 

 ۱٤ بیرانوند  فارسی A٤ ۹/٤/۱٤۰۰ شنبه چهار
 

 

 A٥ كارداني مترجميرشتھ  پنجم  ترمآزمون پایان 
 ساعت شروع آزمون  نام استاد  عنوان درس  گروه  تاریخ  ایام   ھفتھ 

 10 نظامی  خواندن و درك آثار مکتوب  A٥ ۲/٤/۱٤۰۰ شنبه چهار  

 14 نظامی  خواندن و درك متون رسمی  A٥ ٦/٤/۱٤۰۰ یکشنبه 

 
 

 



 

 

 

 



 B١ كارداني مدیریت كسب و كاررشتھ  اول  ترمآزمون پایان 
 ساعت شروع آزمون  نام استاد  عنوان درس  گروه  تاریخ  ایام   ھفتھ 

 8 زیران زاده  قوانین و مقررات عمومی  B١ ۲۹/۳/۱٤۰۰ شنبه 

 ۱۲ عمرانی  قانون نظام صنفی وآئین نانمه هاي اجرائی آن B١ ۳۱/۳/۱٤۰۰ شنبه دو

 12 عمرانی  قوانین و مقررات ایمنی وبهداشتی B١ ۳/٤/۱٤۰۰ شنبه پنج

 12 رضائیان  ریاضیات پیش دانشگاهی B١ ٥/٤/۱٤۰۰ شنبه 

 12 حکیمی  زبان پیش دانشگاهی  B١ ٦/٤/۱٤۰۰ شنبه یک

 10 حجتی زاده  آمار B١ ۸/٤/۱٤۰۰ شنبهسه 

 B٢ كارداني مدیریت كسب و كاررشتھ  ومد  ترمآزمون پایان 
 ساعت شروع آزمون  نام استاد  عنوان درس  گروه  تاریخ  ھفتھ ایام   

 8 زیران زاده  قوانین و مقررات عمومی  B٢ ۲۹/۳/۱٤۰۰ شنبه 

 8 اشکانی  مدیریت بازاریابی  B٢ ۳۰/۳/۱٤۰۰ شنبه یک

 12 عمرانی  قانون نظام صنفی وآئین نانمه هاي اجرائی آن B٢ ۳۱/۳/۱٤۰۰ شنبه دو

 12 عمرانی  قوانین و مقررات ایمنی وبهداشتی B٢ ۳/٤/۱٤۰۰ شنبه پنج

 14 فربودنیا   مشتري مداري B٢ ۷/٤/۱٤۰۰ شنبه دو

 ۱۰ حجتی زاده  آمار B٢ ۸/٤/۱٤۰۰ شنبهسه 

 

 

 

 

 B٤ كارداني مدیریت كسب و كاررشتھ   چھارم  ترمآزمون پایان 
 ساعت شروع آزمون  نام استاد  عنوان درس  گروه  تاریخ  ایام   ھفتھ 

 ۸ فربودنیا سرپرستی واحدهاي کسب و کار B٤ ۳/٤/۱٤۰۰ شنبه پنج

 12 رضائیان  ریاضیات پیش دانشگاهی B٤ ٥/٤/۱٤۰۰ شنبه 

 12 حکیمی  زبان پیش دانشگاهی  B٤ ٦/٤/۱٤۰۰ شنبه یک



 14 فربودنیا   مشتري مداري B٤ ۷/٤/۱٤۰۰ شنبه دو

 8 نظامی  زبان تخصصی  B٤ ۸/٤/۱٤۰۰ شنبهسه 

 14 بیرانوند  فارسی B٤ ۹/٤/۱٤۰۰ شنبه چهار

 B٥ كارداني مدیریت كسب و كاررشتھ  پنجم  ترمآزمون پایان 
 ساعت شروع آزمون  نام استاد  عنوان درس  گروه  تاریخ  ایام   ھفتھ 

 ۸ فربودنیا سرپرستی واحدهاي کسب و کار B٥ ۳/٤/۱٤۰۰ شنبه پنج

 8 اشکانی  فنون فروش  B٥ ٥/٤/۱٤۰۰ شنبه 

 12 اشکانی  طراحی و چیدمان فروشگاه B٥ ۷/٤/۱٤۰۰ شنبه دو

 8 نظامی  زبان تخصصی  B٥ ۸/٤/۱٤۰۰ شنبهسه 

 



 

 B١تجاری تبلیغاتكارشناسي رشتھ  اول  ترمآزمون پایان 

 ساعت شروع آزمون  نام استاد  عنوان درس  گروه  تاریخ  ایام   ھفتھ 

 ۱۰ رحیمی  تحلیل محتواي پیامهاي ارتباطی B١ ۳۰/۳/۱٤۰۰ شنبه یک

 8 گوهري  تاریخ امامت B١ ۱/٤/۱٤۰۰ شنبهسه 

 12 خسروي تبلیغ شیوه هاي اقناع و  B١ ۲/٤/۱٤۰۰ شنبه چهار

 ۱۰ مالئی فرهنگ و تبلیغات   B١ ۳/٤/۱٤۰۰ شنبه پنج

 10 فربودنیا رفتارشناسی بازاریابی  B١ ٥/٤/۱٤۰۰ شنبه 

 10 حجتی زاده  تفسیر آماري   B١ ۸/٤/۱٤۰۰ شنبهسه 

 8 رحیمی  بودجه و برنامه ریزي تبلیغات B١ ۹/٤/۱٤۰۰ شنبه چهار
 

 B٢تجاری تبلیغاتكارشناسي رشتھ  ومد  ترمآزمون پایان 

 ساعت شروع آزمون  نام استاد  عنوان درس  گروه  تاریخ  ایام   ھفتھ 

 ۱۲ اشکانی  تیزر تبلیغاتی  B٢ ۲۹/۳/۱٤۰۰ شنبه 

 10 رحیمی  تحلیل محتواي پیامهاي ارتباطی B٢ ۳۰/۳/۱٤۰۰ شنبه یک

 ۸ خوارزمی مراکزوسازمانهاي فرهنگی مدیریت B٢ ۳۱/۳/۱٤۰۰ شنبه دو

 8 گوهري  تاریخ امامت B٢ ۱/٤/۱٤۰۰ شنبهسه 

 12 خسروي شیوه هاي اقناع و تبلیغ  B٢ ۲/٤/۱٤۰۰ شنبه چهار

 10 مالئی فرهنگ و تبلیغات   B٢ ۳/٤/۱٤۰۰ شنبه پنج

 10 فربودنیا رفتارشناسی بازاریابی  B٢ ٥/٤/۱٤۰۰ شنبه 

 10 حجتی زاده  تفسیر آماري   B٢ ۸/٤/۱٤۰۰ شنبهسه 

 8 رحیمی  بودجه و برنامه ریزي تبلیغات B٢ ۹/٤/۱٤۰۰ شنبه چهار

 

 B٤ تجاری تبلیغاتكارشناسي رشتھ   چھارم  ترمآزمون پایان 

 ساعت شروع آزمون  نام استاد  عنوان درس  گروه  تاریخ  ایام   ھفتھ 

 ۱۲ اشکانی  تیزر تبلیغاتی  B٤ ۲۹/۳/۱٤۰۰ شنبه 

 ۱٤ خان بلوکی  تحقیقات بازاریابی B٤ ۳۰/۳/۱٤۰۰ شنبه یک

 ۸ خان بلوکی  مدیریت بازاریابی جهانی  B٤ ۳۱/۳/۱٤۰۰ شنبه دو



 ۱۰ ترابی  نظام اقتصادي ایران   B٤ ۲/٤/۱٤۰۰ شنبه چهار

 ۸ زیران زاده  حقوق و قوانین بازاریابی B٤ ٥/٤/۱٤۰۰ شنبه 

 ۸ رحیمی  تبلیغاتبودجه و برنامه ریزي  B٤ ۹/٤/۱٤۰۰ شنبه چهار
 

 B٥ تجاری تبلیغاتكارشناسي رشتھ  مپنج  ترمآزمون پایان 

 ساعت شروع آزمون  نام استاد  عنوان درس  گروه  تاریخ  ایام   ھفتھ 

 ۱٤ خان بلوکی  تحقیقات بازاریابی B٥ ۳۰/۳/۱٤۰۰ شنبه یک

 ۸ خان بلوکی  مدیریت بازاریابی جهانی  B٥ ۳۱/۳/۱٤۰۰ شنبه دو

 ۸ گوهري  تاریخ امامت B٥ ۱/٤/۱٤۰۰ شنبهسه 

 ۱۰ ترابی  نظام اقتصادي ایران   B٥ ۲/٤/۱٤۰۰ شنبه چهار

 ۸ زیران زاده  حقوق و قوانین بازاریابی B٥ ٥/٤/۱٤۰۰ شنبه 

 



 

 A١ كارشناسي مترجميرشتھ  اول  ترمآزمون پایان 
 ساعت شروع آزمون  نام استاد  عنوان درس  گروه  تاریخ  ایام   ھفتھ 

 10 صفوي زبان شناسی  A١ ۳۰/۳/۱٤۰۰ یکشنبه 

 10 حسینی  تفسیر موضوعی نهج البالغه  A١ ۱/٤/۱٤۰۰ سھ شنبھ

 8 الیقی اصول و مبانی ترجمه  A١ ۳/٤/۱٤۰۰ شنبه پنج

 10 الیقی مکالمهدر  واژگان کاربرد موضوعی   A١ ٦/٤/۱٤۰۰ یکشنبه 

 8 فرشچیان  متون ادبی A١ ۸/٤/۱٤۰۰ سھ شنبھ

 A٢ كارشناسي مترجميرشتھ  ومد  ترمآزمون پایان 
 ساعت شروع آزمون  نام استاد  عنوان درس  گروه  تاریخ  ایام   ھفتھ 

 10 چکنی  تحلیل مقابله اي A٢ ۲۹/۳/۱٤۰۰ شنبه 

 12 فرشچیان  کاربرد موضوعی اصطالحات در ترجمه  A٢ ۳۰/۳/۱٤۰۰ یکشنبه 

 8 خوارزمی  مدیریت مراکز و سازمانهاي فرهنگی  A٢ ۳۱/۳/۱٤۰۰ شنبه دو

 8 کریمی  اصول نگارش A٢ ۲/٤/۱٤۰۰ چھارشنبھ 

 10 الیقی خواندن و درك متون پیشرفته  A٢ ٥/٤/۱٤۰۰ شنبه 

 12 کریمی  مکاتبات  A٢ ٦/٤/۱٤۰۰ یکشنبه 

 8 چکنی  آواشناسی لهجه هاي متداول  A٢ ۹/٤/۱٤۰۰ چھارشنبھ 

 

 

 

 

 A٤  كارشناسي مترجميرشتھ   چھارم  ترمآزمون پایان 
 ساعت شروع آزمون  نام استاد  عنوان درس  گروه  تاریخ  ایام   ھفتھ 

 10 پریزاد  فنون برقراري ارتباط  A٤ ۲۹/۳/۱٤۰۰ شنبه 

 12 الیقی همزمان امور ورزشی ترجمه  A٤ ۳۱/۳/۱٤۰۰ شنبه دو

 14 کریمی  ترجمه همزمان امور دینی و آئینی A٤ ۱/٤/۱٤۰۰ شنبهسه 

 8 حکیمی  فرهنگی و اجتماعی ترجمه همزمان امور  A٤ ۲/٤/۱٤۰۰ چھارشنبھ 



 10 الیقی خواندن و درك متون پیشرفته  A٤ ٥/٤/۱٤۰۰ شنبه 

 10 فرشچیان  هنري ترجمه همزمان امور ادبی و   A٤ ٦/٤/۱٤۰۰ یکشنبه 

 10 کریمی  ترجمه همزمان گردشگري وتشریفات  A٤ ۷/٤/۱٤۰۰ دوشنبھ

 10 فرشچیان  در ترجمه عباراتکاربرد موضوعی   A٤ ۹/٤/۱٤۰۰ چھارشنبھ 

 A٥ كارشناسي مترجميرشتھ  پنجم  ترمآزمون پایان 
 ساعت شروع آزمون  نام استاد  عنوان درس  گروه  تاریخ  ایام   ھفتھ 

 10 پریزاد  فنون برقراري ارتباط  A٥ ۲۹/۳/۱٤۰۰ شنبه 

 8 خوارزمی  مدیریت مراکز و سازمانهاي فرهنگی  A٥ ۳۱/۳/۱٤۰۰ شنبه دو

 8 حکیمی  فرهنگی و اجتماعی ترجمه همزمان امور  A٥ ۲/٤/۱٤۰۰ چھارشنبھ 

 10 فرشچیان  ترجمه همزمان امور ادبی و هنري  A٥ ٦/٤/۱٤۰۰ یکشنبه 

 مترجمی  پیش نیازکارشناسیترم دروس آزمون پایان 

 ساعت شروع آزمون  نام استاد  عنوان درس  گروه  تاریخ  ایام   ھفتھ 

 ۱۲ حاجی محمدي دستورزبان مقدماتی - ۷/٤/۱٤۰۰ شنبه دو

 



 

 B١كارشناسي حسابداری رشتھ  اول  ترمآزمون پایان 
 ساعت شروع آزمون  نام استاد  عنوان درس  گروه  تاریخ  ایام   ھفتھ 

 ۱٤ کمالی  مدیریت مالی پیشرفته B١ ۲۹/۳/۱٤۰۰ شنبھ 

 ۱٤ زیران زاده  حقوق بازرگانی پیشرفته B١ ۳۱/۳/۱٤۰۰ دوشنبھ

 ۱٤ ترابی  برنامه ریزي توسعه B١ ۲/٤/۱٤۰۰ چھارشنبھ 

 ۱۲ رضائیان  2ریاضیات وکاربردآن در حسابداري B١ ٥/٤/۱٤۰۰ شنبھ 

 ۱٤ خالقی تبار  سیستم هاي اطالعاتی حسابداري  B١ ۷/٤/۱٤۰۰ شنبه دو

 ۱۲ رحمتی  1پژوهش عملیاتی  B١ ۹/٤/۱٤۰۰ چھارشنبھ 

 B٢كارشناسي حسابداری  رشتھ ترم دوم  پایانآزمون  

 ساعت شروع آزمون  نام استاد  عنوان درس  گروه  تاریخ  ایام   ھفتھ 
 ۱٦ رحمتی  2پژوهش عملیاتی   B٢ ۲۹/۳/۱٤۰۰ شنبھ 

 ۱٤ کمالی  1 تخصصی  حسابداري بهاي تمام شده B٢ ۳۱/۳/۱٤۰۰ دوشنبھ

 ۱۲ خوب بین  1حسابداري خدمات فرهنگی  B٢ ٥/٤/۱٤۰۰ شنبھ 

 ۱٤ خوب بین  مبانی مدیریت سرمایه گذاري  B٢ ٦/٤/۱٤۰۰ شنبه یک

 ۱۰ حجتی زاده  آمار وکاربردآن در حسابداري B٢ ۸/٤/۱٤۰۰ شنبه هس 

 ۱٤ کمالی  اخالق حرفه اي در تجارت  B٢ ۹/٤/۱٤۰۰ چھارشنبھ 

 

 

 



 

 B١كارشناسي معماري داخلي  اول  ترمآزمون پایان 
 ساعت شروع آزمون  نام استاد  عنوان درس  گروه  تاریخ  ایام   ھفتھ 

 14 روحی عزیزي  هنرهاي سنتی ایران  B١ ۲۹/۳/۱٤۰۰ شنبه 

 12 بهروزي بیان معماري پیشرفته  B١ ۳۰/۳/۱٤۰۰ یکشنبه 

 12 مرادي  مدیریت کارگاه B١ ۳/٤/۱٤۰۰ شنبه پنج

 14 بهروزي  1طرح معماري   B١ ٥/٤/۱٤۰۰ شنبه 

 14 روحی عزیزي  مرمت و نگهداري معماري  B١ ٦/٤/۱٤۰۰ شنبه یک

 8 نیکدست  عناصر مدوالر و پیش ساخته B١ ۷/٤/۱٤۰۰ شنبه دو

 14 ارجح  اصول نقاشی دیواري B١ ۸/٤/۱٤۰۰ شنبهسه 

 B٢كارشناسي معماري داخلي  ومد  ترمآزمون پایان 
 ساعت شروع آزمون  نام استاد  عنوان درس  گروه  تاریخ  ایام   ھفتھ 

 14 روحی عزیزي  هنرهاي سنتی ایران  B٢ ۲۹/۳/۱٤۰۰ شنبه 

 12 بهروزي بیان معماري پیشرفته  B٢ ۳۰/۳/۱٤۰۰ یکشنبه 

 10 علیرضائی ارگونومی و طراحی محصول B٢ ۳۱/۳/۱٤۰۰ شنبه دو

 8 علیرضائی  ارائه و چیدمان وسایل B٢ ۲/٤/۱٤۰۰ چهارشنبه 

 12 مرادي  مدیریت کارگاه B٢ ۳/٤/۱٤۰۰ پنجشنبه 

 14 بهروزي  1طرح معماري   B٢ ٥/٤/۱٤۰۰ شنبه 

 8 نیکدست  عناصر مدوالر و پیش ساخته B٢ ۷/٤/۱٤۰۰ شنبه  دو

 14 ارجح  اصول نقاشی دیواري B٢ ۸/٤/۱٤۰۰ شنبهسه 

 

 

 B٤كارشناسي معماري داخلي   مچھار  ترمآزمون پایان 
 ساعت شروع آزمون  نام استاد  عنوان درس  گروه  تاریخ  ایام   ھفتھ 

 ۱۲ بهروزي  2طرح معماري  B٤ ۳۰/۳/۱٤۰۰ یکشنبه 

 ۱۰ علیرضائی ارگونومی و طراحی محصول B٤ ۳۱/۳/۱٤۰۰ دوشنبه 

 ۸ گوهري  تاریخ امامت B٤ ۱/٤/۱٤۰۰ سه شنبه

 ۸ علیرضائی  ارائه و چیدمان وسایل B٤ ۲/٤/۱٤۰۰ چهارشنبه 

 ۱۲ مرادي  مدیریت کارگاه B٤ ۳/٤/۱٤۰۰ پنجشنبه 



 ۱٤ ارجح  اصول نقاشی دیواري B٤ ۸/٤/۱٤۰۰ سه شنبه
 

 B٥كارشناسي معماري داخلي  ترم پنجمآزمون پایان 
 ساعت شروع آزمون  نام استاد  عنوان درس  گروه  تاریخ  ایام   ھفتھ 

 ۱۲ قراگوزلو  طراحی فضاهاي داخلی مذهبی وفرهنگی  B٥ ۲۹/۳/۱٤۰۰ شنبه 

 14 بهروزي طراحی فضاهاي داخلی ورزشی B٥ ۳۱/۳/۱٤۰۰ دوشنبه 

 8 گوهري  تاریخ امامت B٥ ۱/٤/۱٤۰۰ سه شنبه

 12 بهروزي طراحی فضاهاي داخلی آموزشی B٥ ۲/٤/۱٤۰۰ چهارشنبه 

 8 خدیش داخلی تجاري واداري طراحی فضاهاي  B٥ ٥/٤/۱٤۰۰ شنبه 

 12 خدیش طراحی فضاهاي داخلی بهداشتی ودرمانی  B٥ ۹/٤/۱٤۰۰ چهارشنبه 
 

 معماري داخلي  پیش نیازکارشناسیترم دروس آزمون پایان 

 ساعت شروع آزمون  نام استاد  عنوان درس  گروه  تاریخ  ایام   ھفتھ 

 ۸ مرادي  ورد آمتره بر - ۲۹/۳/۱٤۰۰ شنبه 

 14 علیرضائی  تنظیم شرایط محیطی - ۲/٤/۱٤۰۰ چهارشنبه 

 



۳۰/۱٤ 

 A١كارشناسي روابط عموميرشتھ  اول  ترمآزمون پایان 
 ساعت شروع آزمون  نام استاد  عنوان درس  گروه  تاریخ  ایام   ھفتھ 

 ۱۰ رحیمی  ارتباطات سیاسی  A١ ۳۰/۳/۱٤۰۰ شنبه یک

 ۱۰ حسینی تفسیر موضوعی نهج البالغه  A١ ۱/٤/۱٤۰۰ شنبهسه 

 8 اباذري  سواد هنري A١ ۳/٤/۱٤۰۰ شنبه پنج

 16 جوادي سواد رسانه اي  A١ ٥/٤/۱٤۰۰ شنبه 

 ۱۲ مالئی نظریه هاي ارتباط جمعی  A١ ۷/٤/۱٤۰۰ شنبه دو

 12 زیران زاده قوانین و مقررات در روابط عمومی A١ ۹/٤/۱٤۰۰ شنبه چهار

 B٢كارشناسي روابط عموميرشتھ  مود  ترمآزمون پایان 
 ساعت شروع آزمون  استاد نام  عنوان درس  گروه  تاریخ  ایام   ھفتھ 

 ۱۲ جوادي ارتباطات بین الملل  B٢ ۲۹/۳/۱٤۰۰ شنبه 

 ۱۰ رحیمی  ارتباطات سیاسی  B٢ ۳۰/۳/۱٤۰۰ شنبه یک

 8 خوارزمی  مدیریت مراکز و سازمانهاي فرهنگی  B٢ ۳۱/۳/۱٤۰۰ شنبه دو

 ۱۲ خسروي شیوه هاي اقناع و تبلیغ  B٢ ۲/٤/۱٤۰۰ شنبه چهار

 ۱٦ جوادي سواد رسانه اي  B٢ ٥/٤/۱٤۰۰ شنبه 

 ۱۰ خسروي پوشش خبري B٢ ۷/٤/۱٤۰۰ شنبه دو

 ۱٤ رحیمی  شبکه هاي اجتماعی  B٢ ۸/٤/۱٤۰۰ شنبهسه 

 ۱۲ زیران زاده قوانین و مقررات در روابط عمومی B٢ ۹/٤/۱٤۰۰ شنبه چهار
 

 

 

 B٤كارشناسي روابط عموميرشتھ   چھارم  ترمآزمون پایان 
 ساعت شروع آزمون  نام استاد  عنوان درس  گروه  تاریخ  ایام   ھفتھ 

 ۱۲ جوادي ارتباطات بین الملل  B٤ ۲۹/۳/۱٤۰۰ شنبه 

 10 رحیمی  ارتباطات سیاسی  B٤ ۳۰/۳/۱٤۰۰ شنبه یک

 8 گوهري  تاریخ امامت B٤ ۱/٤/۱٤۰۰ شنبهسه 

 12 خسروي شیوه هاي اقناع و تبلیغ  B٤ ۲/٤/۱٤۰۰ شنبه چهار

 10 خسروي پوشش خبري B٤ ۷/٤/۱٤۰۰ شنبه دو



 14 رحیمی  شبکه هاي اجتماعی  B٤ ۸/٤/۱٤۰۰ شنبهسه 

 

 B٥كارشناسي روابط عموميرشتھ  پنجم  ترمآزمون پایان  
 ساعت شروع آزمون  نام استاد  عنوان درس  گروه  تاریخ  ایام   ھفتھ 

 10 جهانگیري اصول و فنون مصاحبه B٥ ۲۹/۳/۱٤۰۰ شنبه 

 8 گوهري  تاریخ امامت B٥ ۱/٤/۱٤۰۰ شنبهسه 

 8 جوادي  سیاست خبري B٥ ٥/٤/۱٤۰۰ شنبه 

 8 جوادي هنر و رسانه B٥ ۷/٤/۱٤۰۰ شنبه دو

 10 دشتی شیوه هاي جستجو در سایتهاي خبري  B٥ ۹/٤/۱٤۰۰ شنبه چهار
 

 رشتھ كارشناسي روابط عمومي   نیاز  پیشدروس  ترم آزمون پایان 

 شروع آزمون ساعت   نام استاد  عنوان درس  گروه  تاریخ  ایام   ھفتھ 

 10 خسروي اصول روابط عمومی  - ٥/٤/۱٤۰۰ شنبه 
 



 A١ كارشناسي پوسترونشانھ رشتھ  اول  ترمآزمون پایان 
 ساعت شروع آزمون  نام استاد  عنوان درس  گروه  تاریخ  ایام   ھفتھ 

 8 کاظمی  کارگاه طراحی پیشرفته A١ ۳۰/۳/۱٤۰۰ شنبه یک

 14 قاسمی  کارگاه نرم افزار تصویري  A١ ۲/٤/۱٤۰۰ شنبه چهار

 14 ارجح  تاریخ خط و کتابت  A١ ٥/٤/۱٤۰۰ شنبه 

 14 آریافر  کارگاه صفحه آرائی  A١ ۷/٤/۱٤۰۰ شنبه دو

 8 طباطبائی  رسانه و مخاطب شناسی A١ ۹/٤/۱٤۰۰ شنبه چهار

 A٢ پوسترونشانھ كارشناسي رشتھ  ومد  ترمآزمون پایان 
 شروع آزمون   ساعت نام استاد  عنوان درس  گروه  تاریخ  ایام   ھفتھ 

 8 کاظمی  پیشرفتهکارگاه طراحی  A٢ ۳۰/۳/۱٤۰۰ شنبه یک

 14 قاسمی  کارگاه نرم افزار تصویري  A٢ ۲/٤/۱٤۰۰ شنبه چهار

 12 ارجح  کارگاه عکاسی مفهومی  A٢ ۳/٤/۱٤۰۰ شنبه پنج

 14 ارجح  تاریخ خط و کتابت  A٢ ٥/٤/۱٤۰۰ شنبه 

 14 آریافر  کارگاه صفحه آرائی  A٢ ۷/٤/۱٤۰۰ شنبه دو

 8 طباطبائی  شناسیرسانه و مخاطب  A٢ ۹/٤/۱٤۰۰ شنبه چهار
 

 

 

 

 

 A٤ كارشناسي پوسترونشانھرشتھ   چھارم  ترمآزمون پایان 
 ساعت شروع آزمون  نام استاد  عنوان درس  گروه  تاریخ  ایام   ھفتھ 

 8 مرادي  کارگاه طراحی پوستر فتوگرافیک A٤ ۲۹/۳/۱٤۰۰ شنبه 

 10 سراج زاهدي  کارگاه طراحی کاتالوگ و بروشور  A٤ ۳۱/۳/۱٤۰۰ دوشنبه 

 10 ارجح  کارگاه نرم افزار متحرك سازي A٤ ۲/٤/۱٤۰۰ چهارشنبه 

 12 ارجح  کارگاه عکاسی مفهومی  A٤ ۳/٤/۱٤۰۰ پنجشنبه 

 14 ارجح  تاریخ خط و کتابت  A٤ ٥/٤/۱٤۰۰ شنبه 



 8 طباطبائی  رسانه و مخاطب شناسی A٤ ۹/٤/۱٤۰۰ چهارشنبه 
 

 A٥ پوسترونشانھكارشناسي رشتھ  پنجم  ترمآزمون پایان 
 ساعت شروع آزمون  نام استاد  عنوان درس  گروه  تاریخ  ایام   ھفتھ 

 8 مرادي  کارگاه طراحی پوستر فتوگرافیک A٥ ۲۹/۳/۱٤۰۰ شنبه 

 10 سراج زاهدي  کارگاه طراحی کاتالوگ و بروشور  A٥ ۳۱/۳/۱٤۰۰ دوشنبه 

 10 ارجح  کارگاه نرم افزار متحرك سازي A٥ ۲/٤/۱٤۰۰ چهارشنبه 

 12 ارجح  کارگاه عکاسی مفهومی  A٥ ۳/٤/۱٤۰۰ پنجشنبه 

 پوستر و نشانھ  پیش نیازکارشناسیترم دروس آزمون پایان 

 ساعت شروع آزمون  نام استاد  عنوان درس  گروه  تاریخ  ایام   ھفتھ 

 ۱۲ صالحی  مبانی هنرهاي تجسمی  - ۳۰/۳/۱٤۰۰ یکشنبه 

 10 سراج زاهدي  پرسپکتیو  - ٥/٤/۱٤۰۰ شنبه 

 
 

 



 B١ کسب و کار مدیریترشتھ كارشناسي  اولآزمون پایان ترم 

 ساعت شروع آزمون  نام استاد  عنوان درس  گروه  تاریخ  ایام   ھفتھ 
 ۱٦ رحمتی  اصول و مبانی تولید B١ ۲۹/۳/۱٤۰۰ شنبھ 

 ۱٤ خان بلوکی  سیستم هاي مدیریت یکپارچه B١ ۳۰/۳/۱٤۰۰ یکشنبه 

 ۱۲ عمرانی  کسب وکارهاي متوسط و کوچک در ایرانتحلیل محیط  B١ ۳۱/۳/۱٤۰۰ دوشنبھ

 ۸ گوهري  تاریخ امامت B١ ۱/٤/۱٤۰۰ سھ شنبھ

 ۱۰ فربودنیا مدیریت ارتباط با مشتري  B١ ۳/٤/۱٤۰۰ شنبه پنج

اصول تنظیم و کنترل بودجه موسسات  B١ ٥/٤/۱٤۰۰ شنبه 

 خدماتی وبازرگانی 
 ۱٦ خوب بین 

 ۱۰ خان بلوکی  صادرات و واردات و ثبت سفارش مقررات  B١ ٦/٤/۱٤۰۰ یکشنبه 

 ۱۰ حجتی زاده  آماروکاربردآن در کسب وکار B١ ۸/٤/۱٤۰۰ سھ شنبھ

 ۱۰ نظري  رفتار سازمانی  B١ ۹/٤/۱٤۰۰ چھارشنبھ 

 B٢کسب و کار  مدیریتآزمون پایان ترم دوم رشتھ كارشناسي 

 آزمون ساعت شروع  نام استاد  عنوان درس  گروه  تاریخ  ایام   ھفتھ 
 ۱٦ رحمتی  اصول و مبانی تولید B٢ ۲۹/۳/۱٤۰۰ شنبھ 

 ۱٤ خان بلوکی  سیستم هاي مدیریت یکپارچه B٢ ۳۰/۳/۱٤۰۰ یکشنبه 

 ۱۲ عمرانی  تحلیل محیط کسب وکارهاي متوسط و کوچک در ایران B٢ ۳۱/۳/۱٤۰۰ دوشنبھ

 ۱۰ فربودنیا مدیریت ارتباط با مشتري  B٢ ۳/٤/۱٤۰۰ شنبه پنج

اصول تنظیم و کنترل بودجه موسسات  B٢ ٥/٤/۱٤۰۰ شنبه 

 خدماتی وبازرگانی 
 ۱٦ خوب بین 

 ۱۰ خان بلوکی  مقررات صادرات و واردات و ثبت سفارش  B٢ ٦/٤/۱٤۰۰ یکشنبه 

 کسب و کار  مدیریت پیش نیازکارشناسیآزمون پایان ترم دروس 

 آزمون ساعت شروع  نام استاد  عنوان درس  گروه  تاریخ  ایام   ھفتھ 

 ۱۰ اشکانی  برنامه ریزي و طراحی کسب و کار  - ۷/٤/۱٤۰۰ دوشنبه 
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