
 

 B1كارداني معماري داخليرشته  ترم اولآزمون پايان 

 ساعت شروع آزمون نام استاد عنوان درس گروه تاريخ ايام   هفته

 8 مومنی (ایران وجهان)آشنائی با تاریخ معماری تزئینی B1 31/31/99 شنبه

 31 علیرضائی مبانی معماری B1 31/31/99 دوشنبه

 31 مرادی و مصالحشناخت مواد  B1 31/31/99 چهارشنبه

 31 رضائیان ریاضیات و آمار B1 11/31/99 شنبه

 31 جهانگیری جامعه شناسی عمومی B1 11/31/99 دوشنبه

 8 روحی عزیزی آشنائی با تاریخ معماری B1 11/31/99 چهارشنبه

 B3كارداني معماري داخليرشته  ومسترم آزمون پايان 

 ساعت شروع آزمون استادنام  عنوان درس گروه تاريخ ايام   هفته

 8 مومنی (ایران وجهان)آشنائی با تاریخ معماری تزئینی B3 31/31/99 شنبه

 31 علیرضائی مبانی معماری B3 31/31/99 دوشنبه

 31 مرادی شناخت مواد و مصالح B3 31/31/99 چهارشنبه

 31 رضائیان ریاضیات و آمار B3 11/31/99 شنبه

 31 جهانگیری شناسی عمومیجامعه  B3 11/31/99 دوشنبه

 8 روحی عزیزی آشنائی با تاریخ معماری B3 11/31/99 چهارشنبه

 

 

 

 



 B4كارداني معماري داخليرشته  ترم چهارمآزمون پايان 

 ساعت شروع آزمون نام استاد عنوان درس گروه تاريخ ايام   هفته

 01 بهروزی اصول فنی ساختمان پیشرفته B4 31/31/99 شنبه

 01 علیرضائی داخلی معماری طرح مبانی B4 31/31/99 دوشنبه

 31 نیک دست  (تاسیسات مکانیکی)تنظیم شرایط اقلیمی B4 31/31/99 چهارشنبه

 01 نیک دست مقدمات طراحی معماری B4 11/31/99 شنبه

 31 علیرضائی داخلی معماری بیان مبانی B4 11/31/99 دوشنبه

 31 بیرانوند فارسی B4 11/31/99 چهارشنبه

 31 حاجی محمدی زبان خارجی B4 11/31/99 پنجشنبه

 B5كارداني معماري داخليرشته  ترم پنجمآزمون پايان 

 ساعت شروع آزمون نام استاد عنوان درس گروه تاريخ ايام   هفته

 31 مرادی متره و برآورد B5 31/31/99 شنبه

 31 علیرضائی داخلی معماری طرح مبانی B5 31/31/99 دوشنبه

 31 نیک دست  (تاسیسات مکانیکی)تنظیم شرایط اقلیمی B5 31/31/99 چهارشنبه

 31 خدیش مقدمات طراحی معماری داخلی B5 11/31/99 شنبه

 31 باباخانی معماری داخلی ,طبیعت  ,انسان B5 11/31/99 دوشنبه

 

 

 



 ح

 B1كارداني روابط عموميرشته  اول ترمآزمون پايان 

 ساعت شروع آزمون نام استاد عنوان درس گروه تاريخ ايام   هفته

 21 حجتی زاده روانشناسی اجتماعی B1 41/41/99 شنبهیک

 8 اباذری ارتباطات انسانی  B1 41/41/99 سه شنبه

 21 رحیمی حقوق فرهنگی و رسانه ای  B1 41/41/99 پنجشنبه

 41 جهانگیری جامعه شناسی فرهنگی B1 01/41/99 شنبه

 21 رحیمی کاربرد وسایل سمعی و بصری B1 02/41/99 سه شنبه

 21 حاجی محمدی زبان خارجی B1 02/41/99 پنجشنبه

 

 B3 كارداني روابط عموميرشته  ومس ترمآزمون پايان 

 شروع آزمون ساعت نام استاد عنوان درس گروه تاريخ ايام   هفته

 21 حجتی زاده روانشناسی اجتماعی B3 41/41/99 یکشنبه

 8 اباذری ارتباطات انسانی  B3 41/41/99 سه شنبه

 21 رحیمی حقوق فرهنگی و رسانه ای  B3 41/41/99 پنجشنبه

 41 جهانگیری جامعه شناسی فرهنگی B3 01/41/99 شنبه

 21 رحیمی بصریکاربرد وسایل سمعی و  B3 02/41/99 سه شنبه

 40 بیرانوند فارسی B3 01/41/99 چهارشنبه
 

 21 حاجی محمدی زبان خارجی B3 02/41/99 پنجشنبه

 

 

 



 B4كارداني روابط عموميرشته  مچهار ترمآزمون پايان 

 ساعت شروع آزمون نام استاد عنوان درس گروه تاريخ ايام   هفته

 21 طباطبائی مخاطب شناسی B4 41/41/99 یکشنبه

 21 رحیمی نظرسنجی B4 41/41/99 سه شنبه

 8 خسروی خبرنویسی B4 41/41/99 پنجشنبه

 41 جهانگیری ارتباط با رسانه B4 01/41/99 شنبه

 21 صفوی زبان خارجی B4 02/41/99 سه شنبه

 21 بیرانوند فارسی B4 01/41/99 چهارشنبه
 

 

 A5كارداني روابط عموميرشته  پنجم ترمآزمون پايان 

 ساعت شروع آزمون نام استاد عنوان درس گروه تاريخ ايام   هفته

 41 طباطبائی مراسم و تشریفات A5 41/41/99 یکشنبه

 40 بهبودی اصول و فنون تبلیغات A5 41/41/99 سه شنبه

 41 بیرانوند اصول سخنوری A5 04/41/99 یکشنبه

 40 رحیمی کاربرد وسایل سمعی و بصری A5 02/41/99 سه شنبه

 



 

 A1كارداني گرافيك رشته  اول ترمآزمون پايان 

 ساعت شروع آزمون نام استاد عنوان درس گروه تاريخ ايام   هفته

 8 آریافر جهانتاریخ هنر  A1 31/31/99 شنبه

 8 مرادی مبانی فنون چاپ A1 31/31/99 شنبهدو
 

 8 آریافر تجزیه و تحلیل و نقد آثارهنری A1 31/31/99 شنبهچهار
 

 8 صالحی 1مبانی هنرهای تجسمی  A1 31/31/99 شنبهسه 
 

 A3كارداني گرافيك رشته  سوم ترمآزمون پايان 

 ساعت شروع آزمون نام استاد عنوان درس گروه تاريخ ايام   هفته

 8 آریافر تاریخ هنر جهان   A3 31/31/99 شنبه

 8 مرادی مبانی فنون چاپ  A3 31/31/99 شنبهدو
 

 8 آریافر تجزیه و تحلیل و نقد آثارهنری  A3 31/31/99 شنبهچهار
 

 31 کاظمی تکنیک های تصویرسازی  A3 33/31/99 شنبهیک
 

 8 صالحی 1مبانی هنرهای تجسمی   A3 31/31/99 شنبهسه 
 

 

  A4 گرافیک دانيكاررشته  مچهار آزمون پايان ترم

 آزمونساعت شروع  نام استاد عنوان درس گروه تاريخ ايام   هفته

 8 مرادی مبانی فنون چاپ A4  31/31/99 شنبهدو 

 31 آریافر طراحی نشانه A4  31/31/99 شنبهچهار

 31 کاظمی تکنیک های تصویرسازی A4  33/31/99 یکشنبه
 

 31 مرادی طراحی پوستر A4 31/31/99 سه شنبه
 

 

 



   A5گرافیک دانيكاررشته  پنجم آزمون پايان ترم

 ساعت شروع آزمون نام استاد عنوان درس گروه تاريخ ايام   هفته

 31 آریافر طراحی نشانه A5  31/31/99 شنبهچهار

 31 مرادی طراحی پوستر A5 31/31/99 یکشنبه

 



 

 A5كارداني حسابداري مالي رشته  پنجم ترمآزمون پايان 

 ساعت شروع آزمون نام استاد عنوان درس گروه تاريخ ايام   هفته

 شنبه
31/31/99 A5 

 31 خالقی تبار 1حسابداری بهای تمام شده
 

 شنبهدو
31/31/99 A5 31 خالقی تبار حسابداری پیمانکاری 

 شنبهچهار
31/31/99 A5 

 31 خوب بین حسابداری مالیاتی 

 شنبه
11/31/99 A5 31 خوب بین اصول و تنظیم کنترل بودجه 

 شنبهدو
11/31/99 A5 

 31 ثابتی حسابداری مالی

 

 B5كارداني حسابداري مالي رشته  پنجم ترمآزمون پايان 

 ساعت شروع آزمون نام استاد عنوان درس گروه تاريخ ايام   هفته

 شنبه
31/31/99 B5 

 31 کمالی 1حسابداری بهای تمام شده

 شنبهدو
31/31/99 B5 31 خالقی تبار حسابداری پیمانکاری 

 شنبهچهار
31/31/99 B5 

 31 خوب بین حسابداری مالی

 شنبه
11/31/99 B5 31 خوب بین اصول و تنظیم کنترل بودجه 

 شنبهدو
11/31/99 B5 31 ثابتی حسابداری مالیاتی 

 

 

 

 
 



 A5كارداني حسابرسي رشته  پنجم ترمآزمون پايان 

 ساعت شروع آزمون نام استاد عنوان درس گروه تاريخ ايام   هفته

 شنبه
31/31/99 A5 11 خالقی تبار حسابداری بهای تمام شده 

 چهارشنبه
31/31/99 A5 11 کمالی حسابرسی کامپیوتری 

 شنبه
11/31/99 A5 11 گطمیری حسابرسی مالیاتی 

 چهارشنبه
11/31/99 A5  11 حجتی زاده روش های آماری 

 

 B5كارداني حسابرسي رشته  پنجم ترمآزمون پايان 

 ساعت شروع آزمون نام استاد عنوان درس گروه تاريخ ايام   هفته

 شنبه
31/31/99 B5 11 کمالی حسابداری بهای تمام شده 

 چهارشنبه
31/31/99 B5 11 کمالی حسابرسی کامپیوتری 

 شنبه
11/31/99 B5 11 گطمیری حسابرسی مالیاتی 

 چهارشنبه
11/31/99 B5  11 حجتی زاده روش های آماری 

 

 آزمون پايان ترم دروس افتاده رشته كارداني مالي و حسابرسي 

 ساعت شروع آزمون نام استاد عنوان درس گروه تاريخ ايام   هفته

 پنجشنبه
 11 صفوی زبان پیش دانشگاهی - 31/31/99

 سه شنبه
 11 فربودنیا مبانی سازمان ومدیریت - 11/31/99

 چهارشنبه
 11 حسینی ریاضی پیش دانشگاهی - 11/31/99

 



 

 A1 كارداني مترجميرشته  اول ترمپايان آزمون 

 ساعت شروع آزمون نام استاد عنوان درس گروه تاريخ ايام   هفته

 8 پریزاد و روش ترجمه پایه اصول  A1 31/31/99 شنبه

 31 حاجی محمدی دستورزبان پایه A1 31/31/99 شنبهچهار

 21 بیرانوند فارسی A1 42/31/99 شنبهچهار 

 34 حاجی محمدی زبان خارجی A1 42/31/99 شنبهپنج

 A3 يمترجمكارداني رشته  موس ترمآزمون پايان 

 ساعت شروع آزمون نام استاد عنوان درس گروه تاريخ ايام   هفته

 8 الیقی خواندن ودرک مفاهیم مقدماتی  A3 32/31/99 دوشنبه

 31 حاجی محمدی دستورزبان مقدماتی A3 31/31/99 شنبهچهار

 8 کریمی کاربرد اصطالحات در ترجمه  A3 41/31/99 شنبه

 8 حاجی محمدی گفت و شنود مقدماتی A3 44/31/99 شنبهدو

 8 الیقی ترجمه متون ساده A3 42/31/99 شنبهچهار

 

 A4 كارداني مترجميرشته  مچهار ترمآزمون پايان 

 ساعت شروع آزمون نام استاد عنوان درس گروه تاريخ ايام   هفته

 8 نظامی خواندن و درک مفاهیم پیش متوسطه A4 32/31/99 یکشنبه

 34 بیرانوند فارسی A4 42/31/99 چهارشنبه

 

 

 



 A5 كارداني مترجميرشته  پنجم ترمآزمون پايان 

 ساعت شروع آزمون نام استاد عنوان درس گروه تاريخ ايام   هفته

 8 نظامی خواندن و درک متون رسمی A5 32/31/99 شنبهیک

 21 نظامی خواندن و درک آثار مکتوب  A5 43/31/99 شنبهیک

 
 

 

 

 

 

 



 B1 كارداني مديريت كسب و كاررشته  اول ترمآزمون پايان 

 ساعت شروع آزمون نام استاد عنوان درس گروه تاريخ ايام   هفته

 41 شیخ حسنی اصول حسابداری B1 41/41/99 شنبهیک

 41 صفوی زبان پیش دانشگاهی B1 41/41/99 شنبهپنج

 8 ترابی اصول علم اقتصاد B1 11/41/99 شنبه

 41 فربودنیا مبانی سازمان و مدیریت  B1 12/41/99 شنبهسه 

 41 حسینی ریاضیات پیش دانشگاهی B1 11/41/99 شنبهچهار

 B3 كارداني مديريت كسب و كاررشته  ومس ترمآزمون پايان 

 ساعت شروع آزمون نام استاد عنوان درس گروه تاريخ ايام   هفته

 41 شیخ حسنی اصول حسابداری B3 41/41/99 شنبهیک

 41 خوارزمی اصول و مبانی زنجیره ی تامین B3 41/41/99 شنبهسه 

 41 فربودنیا خرید و فروش الکترونیکی B3 41/41/99 شنبهپنج

 8 ترابی اصول علم اقتصاد B3 11/41/99 شنبه

 41 اشکانی مدیریت بازاریابی B3 11/41/99 شنبهدو

 41 فربودنیا مبانی سازمان و مدیریت  B3 12/41/99 شنبهسه 

 41 عمرانی نقش و جایگاه واحدهای صنفی کوچک ومتوسط B3 12/41/99 شنبهپنج

 

 

 

 



 B4 كارداني مديريت كسب و كاررشته  چهارم ترمآزمون پايان 

 ساعت شروع آزمون نام استاد عنوان درس گروه تاريخ ايام   هفته

 41 خوارزمی اصول و مبانی زنجیره ی تامین B4 41/41/99 شنبهسه 

 41 فربودنیا خرید و فروش الکترونیکی B4 41/41/99 شنبهپنج

 41 صفوی زبان خارجی B4 12/41/99 شنبهسه 

 41 بیرانوند فارسی B4 11/41/99 شنبهچهار

 41 عمرانی نقش و جایگاه واحدهای صنفی کوچک ومتوسط B4 12/41/99 شنبهپنج

 



 

 B1تجاری تبلیغاتكارشناسي رشته  اول ترمآزمون پايان 

 ساعت شروع آزمون نام استاد عنوان درس گروه تاريخ ايام   هفته

 61 مالئی جامعه شناسی تبلیغات B1 61/61/99 شنبهسه 

 21 قاسمی کاربردنرم افزارهای فیلم سازی B1 22/61/99 شنبهدو

 8 جوادی هنر و رسانه B1 22/61/99 شنبهسه 

 61 حجتی زاده اقدام پژوهی B1 22/61/99 شنبهچهار

 21 ارجح تصویربرداری B1 22/61/99 شنبهپنج

 

 B3تجاری تبلیغاتكارشناسي رشته  ومس ترمآزمون پايان 

 ساعت شروع آزمون نام استاد عنوان درس گروه تاريخ ايام   هفته

 62 خوارزمی مراکزوسازمانهای فرهنگی مدیریت B3 62/61/99 شنبهیک

 21 مالئی جامعه شناسی تبلیغات B3 61/61/99 شنبهسه 

 1 حسینی تفسیرموضوعی نهج البالغه B3 61/61/99 شنبهپنج

 8 اشکانی بازاریابی مدیریت B3 21/61/99 شنبه

 8 فربودنیا اینترنتی تبلیغات B3 26/61/99 شنبهیک

 21 قاسمی کاربردنرم افزارهای فیلم سازی B3 22/61/99 شنبهدو

 21 فربودنیا تبلیغات مدیریت B3 22/61/99 شنبهسه 

 21 حجتی زاده اقدام پژوهی B3 22/61/99 شنبهچهار 

 21 ارجح تصویربرداری B3 22/61/99 شنبهپنج

 

 



 B4 تجاری تبلیغاتكارشناسي رشته  چهارم ترمآزمون پايان 

 آزمونساعت شروع  نام استاد عنوان درس گروه تاريخ ايام   هفته

 62 رحیمی  بودجه و برنامه ریزی تبلیغات B4 62/61/99 شنبه

 62 خوارزمی مراکزوسازمانهای فرهنگی مدیریت B4 62/61/99 شنبهیک

 62 خان بلوکی هویت و برندسازی B4 62/61/99 شنبهدو

 62 فربودنیا برنامه ریزی بازاریابی B4 61/61/99 شنبهچهار

 1 حسینی تفسیرموضوعی نهج البالغه B4 61/61/99 شنبهپنج

 8 اشکانی بازاریابی مدیریت B4 21/61/99 شنبه

 1 فربودنیا اینترنتی تبلیغات B4 26/61/99 شنبهیک

 62 فربودنیا یتبلیغاتحقوق و قوانین  B4 22/61/99 شنبهدو

 62 فربودنیا تبلیغات مدیریت B4 22/61/99 سه شنبه

 61 اشکانی تبلیغاتیتیزر  B4 22/61/99 پنجشنبه

 

 B5 تجاری تبلیغاتكارشناسي رشته  مپنج ترمآزمون پايان 

 ساعت شروع آزمون نام استاد عنوان درس گروه تاريخ ايام   هفته

 62 خان بلوکی تحقیقات بازاریابی B5 62/61/99 شنبه

 62 خان بلوکی هویت و برندسازی B5 62/61/99 شنبهدو

 62 فربودنیا برنامه ریزی بازاریابی B5 61/61/99 شنبهچهار

 1 حسینی تفسیرموضوعی نهج البالغه B5 61/61/99 شنبهپنج

 62 فربودنیا یتبلیغاتحقوق و قوانین  B5 22/61/99 دوشنبه

 



 

 A1 كارشناسي مترجميرشته  اول ترمآزمون پايان 

 ساعت شروع آزمون نام استاد عنوان درس گروه تاريخ ايام   هفته

 61 پریزاد اصول و مبانی ترجمه A1 41/41/99 یکشنبه

 61 صفوی مکالمهدر  واژگانکاربرد موضوعی  A1 41/41/99 سه شنبه

 61 گوهری تاریخ امامت  A1 41/41/99 شنبهپنج

 61 پریزاد زبان شناسی A1 01/41/99 شنبه

 61 صفوی متون ادبی A1 00/41/99 دوشنبه

 A3 كارشناسي مترجميرشته  ومس ترمآزمون پايان 

 ساعت شروع آزمون نام استاد عنوان درس گروه تاريخ ايام   هفته

 61 جوادی فرهنگ ملل A3 41/41/99 شنبه
 

 8 چکنی تحلیل مقابله ای A3 41/41/99 دوشنبه

 61 چکنی آواشناسی لهجه های متداول A3 41/41/99 چهارشنبه

 8 حسینی -خودکار تفسیر موضوعی نهج البالغه A3 41/41/99 پنجشنبه
 

 8 کریمی اصول نگارش A3 01/41/99 شنبه

 8 کریمی مکاتبات A3 00/41/99 دوشنبه

 8 فرشچیان کاربرد موضوعی اصطالحات در ترجمه A3 01/41/99 چهارشنبه

 

 

 

 



 A4 كارشناسي مترجميرشته  چهارم ترمآزمون پايان 

 ساعت شروع آزمون نام استاد عنوان درس گروه تاريخ ايام   هفته

 8 کریمی ترجمه همزمان گردشگری وتشریفات A4 41/41/99 شنبه

 8 فرشچیان در ترجمه عباراتکاربرد موضوعی  A4 41/41/99 دوشنبه

 8 فرشچیان ترجمه همزمان امور اقتصادی وبازرگانی A4 41/41/99 چهارشنبه

 8 حسینی -خودکار تفسیر موضوعی نهج البالغه A4 41/41/99 پنجشنبه
 

 8 الیقی خواندن و درک متون پیشرفته A4 01/41/99 شنبه

 8 چکنی ترجمه همزمان امور دینی و آئینی A4 00/41/99 دوشنبه

 8 الیقی امور ورزشیترجمه همزمان  A4 01/41/99 سه شنبه

 61 چکنی ترجمه همزمان امور حقوقی و سیاسی A4 01/41/99 چهارشنبه
 

 61 چکنی ترجمه امور صنعتی و پزشکی A4 01/41/99 پنجشنبه
 

 

 

 



 

 B1كارشناسي حسابداری رشته  پنجم ترمآزمون پايان 

 ساعت شروع آزمون نام استاد عنوان درس گروه تاريخ ايام   هفته

 31 شیخ حسنی مدیریت مالی پیشرفته B1 31/31/99 شنبه

 31 زیران زاده حقوق بازرگانی پیشرفته B1 31/31/99 دوشنبه

 31 حسینی در حسابداریریاضیات و کاربردآن  B1 31/31/99 چهارشنبه

 31 رحمتی 1پژوهش عملیاتی  B1 11/31/99 شنبه

 31 خوب بین برنامه ریزی توسعه B1 11/31/99 شنبهدو

 31 خالقی تبار سیستم های اطالعاتی حسابداری B1 11/31/99 چهارشنبه

 

 

 

 



 

 B1كارشناسي معماري داخلي  اول ترمآزمون پايان 

 ساعت شروع آزمون نام استاد عنوان درس گروه تاريخ ايام   هفته

 8 روحی عزیزی (ایران وجهان)معماری تزئینی معاصر B1 31/31/99 شنبه

 01 روحی عزیزی مرمت و نگهداری معماری B1 31/31/99 یکشنبه

 8 مومنی ایران تاریخ هنر B1 31/31/99 سه شنبه

 01 باباخانی ارگونومی,طبیعت ,انسان  B1 01/31/99 شنبه

 01 باباخانی نماد شناسی B1 01/31/99 سه شنبه

 01 قراگوزلو جامعه شناسی معماری B1 02/31/99 پنجشنبه

 B3كارشناسي معماري داخلي  ومس ترمآزمون پايان 

 ساعت شروع آزمون نام استاد عنوان درس گروه تاريخ ايام   هفته

 8 روحی عزیزی (ایران وجهان)معماری تزئینی معاصر B3 31/31/99 شنبه

 01 روحی عزیزی مرمت و نگهداری معماری B3 31/31/99 یکشنبه

 8 مومنی تاریخ هنر ایران B3 31/31/99 سه شنبه

 8 خوارزمی مدیریت مراکز و سازمان های هنری B3 31/31/99 چهارشنبه

 8 حسینی تفسیر موضوعی نهج البالغه B3 31/31/99 پنجشنبه

 01 باباخانی ارگونومی,طبیعت ,انسان  B3 01/31/99 شنبه

 01 باباخانی نماد شناسی B3 01/31/99 سه شنبه

 01 قراگوزلو جامعه شناسی معماری B3 02/31/99 پنجشنبه

 

 



 B4كارشناسي معماري داخلي  مچهار ترمآزمون پايان 

 ساعت شروع آزمون نام استاد عنوان درس گروه تاريخ ايام   هفته

 1 قراگوزلو مدیریت کارگاه B4 31/31/99 یکشنبه

 30 ارجح اصول نقاشی دیواری B4 31/31/99 سه شنبه

 1 خوارزمی مدیریت مراکز و سازمان های هنری B4 31/31/99 چهارشنبه

 1 خودکار تفسیر موضوعی نهج البالغه  B4 31/31/99 پنجشنبه

 31 بهروزی 2طرح معماری  B4 01/31/99 شنبه

 1 باباخانی آرائه و چیدمان وسائل B4 01/31/99 سه شنبه

 1 باباخانی ارگونومی و طراحی محصول B4 02/31/99 پنجشنبه

 

 B5كارشناسي معماري داخلي  ترم پنجمآزمون پايان 

 آزمونساعت شروع  نام استاد عنوان درس گروه تاريخ ايام   هفته

 30 خدیش طراحی فضاهای داخلی تجاری واداری B5 31/31/99 یکشنبه

 01 بهروزی طراحی فضاهای داخلی ورزشی B5 31/31/99 سه شنبه

 8 حسینی تفسیر موضوعی نهج البالغه B5 31/31/99 پنجشنبه

 01 قراگوزلو طراحی فضاهای داخلی مذهبی وفرهنگی B5 01/31/99 شنبه

 02 بهروزی طراحی فضاهای داخلی آموزشی B5 01/31/99 سه شنبه

 02 خدیش طراحی فضاهای داخلی بهداشتی ودرمانی B5 02/31/99 پنجشنبه

 

 

 



 معماري داخلي  پیش نیازکارشناسیترم دروس آزمون پايان 

 ساعت شروع آزمون نام استاد عنوان درس گروه تاريخ ايام   هفته

 31 بهروزی طراحی معماری - 32/31/99 شنبهدو

 02 بهروزی تمرین های معماری - 03/31/99 یکشنبه
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 A1كارشناسي روابط عموميرشته  اول ترمآزمون پايان 

 ساعت شروع آزمون نام استاد عنوان درس گروه تاريخ ايام   هفته

 43 جوادی سواد هنری A1 40/43/99 شنبه

 41 مالئی نظریه های ارتباط جمعی A1 41/43/99 شنبهیک

 41 مالئی فناوری نوین ارتباطی A1 41/43/99 شنبهسه 

 8 حسینی تفسیر موضوعی نهج البالغه A1 41/43/99 شنبهپنج

 43 طباطبائی تحوالت اجتماعی معاصر ایران A1 03/43/99 شنبه

 8 جوادی هنر و رسانه A1 00/43/99 شنبهسه 

 B3كارشناسي روابط عموميرشته  موس ترمآزمون پايان 

 ساعت شروع آزمون نام استاد عنوان درس گروه تاريخ ايام   هفته

 43 جوادی سواد هنری B3 40/43/99 شنبه

 41 مالئی نظریه های ارتباط جمعی B3 41/43/99 شنبهیک

 41 مالئی فناوری نوین ارتباطی B3 41/43/99 شنبهسه 

 43 طباطبائی تحوالت اجتماعی معاصر ایران B3 03/43/99 شنبه

 41 طباطبائی سمینارها و نمایشگاه ها,برگزاری جشنواره ها B3 00/43/99 شنبهدو

 1 جوادی هنر و رسانه B3 00/43/99 شنبهسه 

 40 بیرانوند مقاله و گزارش نویسی B3 01/43/99 شنبهچهار

 

 

 

 



 B4كارشناسي روابط عموميرشته  چهارم ترمآزمون پايان 

 ساعت شروع آزمون نام استاد عنوان درس گروه تاريخ ايام   هفته

 43 خسروی نوینروزنامه نگاری  B4 41/43/99 شنبهیک

 8 خسروی پوشش خبری B4 41/43/99 شنبهسه 

 8 رحیمی اقتصاد رسانه B4 04/43/99 شنبهیک

 41 جهانگیری ارتباطات بین الملل B4 00/43/99 شنبهسه 

 

 B5كارشناسي روابط عموميرشته  پنجم ترمآزمون پايان  

 ساعت شروع آزمون نام استاد عنوان درس گروه تاريخ ايام   هفته

 41 دشتی شیوه های جستجو در سایتهای خبری B5 41/43/99 شنبهیک

 41 رحیمی سیاست خبری B5 41/43/99 شنبهسه 

 41 گوهری تاریخ امامت B5 41/43/99 شنبهپنج

 41 بهبودی اصول و فنون مصاحبه B5 00/43/99 شنبهدو

 41 بیرانوند مقاله و گزارش نویسی B5 01/43/99 شنبهچهار

 

 رشته كارشناسي روابط عمومي نیاز پیشدروس  ترم پايانآزمون 

 ساعت شروع آزمون نام استاد عنوان درس گروه تاريخ ايام   هفته

 41 اباذری افکار عمومی - 41/43/99 شنبهدو

 41 رحیمی مبانی ارتباط جمعی - 41/43/99 شنبهچهار

 



 A1 كارشناسي پوسترونشانهرشته  اول ترمآزمون پايان 

 ساعت شروع آزمون نام استاد عنوان درس گروه تاريخ ايام   هفته

 41 ابتهاج مبانی رنگ A1 51/51/99 شنبهدو

 41 ابتهاج آشنایی با نقوش سنتی A1 51/51/99 شنبهچهار
 

 41 آریافر تاریخ گرافیک A1 01/51/99 شنبه
 

 8 مهرداد عکاسی در گرافیک  A1 05/51/99 شنبهیک
 

 41 سراج زاهدی مبانی گرافیک A1 02/51/99 شنبهچهار
 

 8 صالحی شناخت هنر معاصر اسالمی A1 01/51/99 شنبهپنج
 

 A3 پوسترونشانهكارشناسي رشته  ومس ترمآزمون پايان 

 شروع آزمون ساعت نام استاد عنوان درس گروه تاريخ ايام   هفته

 41 قاسمی کارگاه نرم افزار تصویری A3 51/51/99 شنبه

 41 ابتهاج مبانی رنگ A3 51/51/99 شنبهدو

 41 ابتهاج آشنایی با نقوش سنتی A3 51/51/99 شنبهچهار
 

 41 گوهری تاریخ امامت A3 51/51/99 شنبهپنج
 

 41 آریافر تاریخ گرافیک A3 01/51/99 شنبه
 

 8 مهرداد عکاسی در گرافیک  A3 05/51/99 شنبهیک
 

 41 قاسمی نرم افزار ترسیمی A3 00/51/99 شنبهدو

 41 سراج زاهدی مبانی گرافیک A3 02/51/99 شنبهچهار
 

 8 صالحی شناخت هنر معاصر اسالمی A3 01/51/99 شنبهپنج
 

 

 



 A4 كارشناسي پوسترونشانهرشته  چهارم ترمآزمون پايان 

 ساعت شروع آزمون نام استاد عنوان درس گروه تاريخ ايام   هفته

 41 قاسمی کارگاه نرم افزار تصویری A4 51/51/99 شنبه

 41 ارجح کارگاه طراحی نشانه نوشتاری A4 51/51/99 دوشنبه

 41 مرادی کارگاه طراحی پوستر تصویری A4 51/51/99 چهارشنبه
 

 41 گوهری تاریخ امامت A4 51/51/99 پنجشنبه

 41 ارجح فرایند چاپ ماشینی A4 01/51/99 شنبه
 

 41 قاسمی نرم افزار ترسیمی A4 00/51/99 دوشنبه

 41 مرادی کارگاه طراحی پوستر نوشتاری A4 02/51/99 چهارشنبه
 

 

 A5 كارشناسي پوسترونشانهرشته  پنجم ترمآزمون پايان 

 ساعت شروع آزمون نام استاد عنوان درس گروه تاريخ ايام   هفته

 41 سراج زاهدی کارگاه طراحی کاتالوگ و بروشور A5 52/51/99 یکشنبه

 41 مرادی کارگاه طراحی پوستر فتوگرافیک A5 51/51/99 سه شنبه

 41 ارجح کارگاه عکاسی مفهومی A5 05/51/99 یکشنبه

 41 ارجح کارگاه نرم افزار متحرک سازی A5 01/51/99 سه شنبه

 

 

 

 



 

 

 A5كارشناسي حسابداری ماليرشته  پنجم ترمآزمون پايان 

 ساعت شروع آزمون نام استاد عنوان درس گروه تاريخ ايام   هفته

 31 خوب بین 2حسابداری مالی پیشرفته A5 31/31/99 شنبه

 31 کمالی حسابداری تلفیقی A5 31/31/99 دوشنبه

 31 حسنی مدیریت بانکداری و بیمه A5 31/31/99 چهارشنبه

 31 کمالی کاربرد استانداردهای حسابداری A5 01/31/99 شنبه

 8 خوب بین مباحث جاری درحسابداری مالی A5 00/31/99 شنبهدو

 8 حسنی 2زبان تخصصی مالی  A5 01/31/99 چهارشنبه

 

 B5كارشناسي حسابداری ماليرشته  پنجم ترمآزمون پايان 

 ساعت شروع آزمون نام استاد عنوان درس گروه تاريخ ايام   هفته

 31 کمالی 2حسابداری مالی پیشرفته B5 31/31/99 شنبه

 31 کمالی حسابداری تلفیقی B5 31/31/99 دوشنبه

 31 حسنی مدیریت بانکداری و بیمه B5 31/31/99 چهارشنبه

 8 گطمیری مباحث جاری درحسابداری مالی B5 01/31/99 شنبه

 30 گطمیری استانداردهای حسابداریکاربرد  B5 00/31/99 شنبهدو

 8 حسنی 2زبان تخصصی مالی  B5 01/31/99 چهارشنبه

 

 



 

 B1 كسب و كار مدیریتكارشناسي رشته  اول ترمآزمون پايان 

 ساعت شروع آزمون نام استاد عنوان درس گروه تاريخ ايام   هفته

 31 خان بلوکی رفتار سازمانی B1 31/31/99 شنبه

 31 رحمتی تکنیک هاو ابزارهای کارآفرینی B1 31/31/99 دوشنبه

 1 حسینی  البالغهتفسیر موضوعی نهج  B1 31/31/99 پنجشنبه

 31 عمرانی برنامه ریزی ومدیریت پروژه درکسب وکار B1 11/31/99 شنبه

 31 مرادیان اقتصاد B1 11/31/99 شنبهدو

 31 حجتی زاده آماروکاربردآن در کسب وکار B1 12/31/99 چهارشنبه
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