
 باسمه تعالی

 )ورودی جدید(9999تیرماه  –تهران  99کاربردی واحد -مرکز آموزش علمی کارشناسیدوره های 99-99یان نیمسال دوم سال تحصیلی برنامه امتحانات پا

معماری طراحی محیط  تبلیغات  –عکاسی  نقاشی  –نقاشی  رشته تحصیلی

 داخلی

 حسابداری خدمات فرهنگی الکترونیک-روابط عمومی

 اول اول اول اول اول روز و ترم 

 00/99ساعت  00/91ساعت  00/91ساعت  00/9ساعت  00/9ساعت  تاریخ و ساعت 
 شنبه

19/09/9999  
 ) استاد سعیدی (                طراحی فیگور و فضا 

 

     )                          

 یک شنبه

11/09/9999  
      

 دوشنبه

19/09/9999 
      

 شنبه سه

19/09/9999  
     

 چهارشنبه

12/09/9999  
      00/91) استاد وزیری (                ساعت       تکنیک های طراحی 

 شنبه

19/09/9999 

 تاریخ عکاسی ایران  

 ) استاد خسروی ( 

 نمادشناسی 

 ) استاد امیر شقاقی (

 ارتباطات سیاسی 

 ) استاد مطیعی ( 

 1ریاضیات و کاربرد 

                     ) استاد جوان (                     

 یک شنبه

19/09/9999 

 سبک های نقاشی آشنایی با 

 غضنفری ( استاد ) 

 جامعه شناسی معماری  

 ) استاد امیر شقاقی ( 

  

 دوشنبه

90/09/9999 

 عناصر مدالر و پیش ساخته   

 )استاد بهروش

 نظریه های ارتباط جمعی 

 ) استاد مطیعی ( 

 حقوق بازرگانی پیشرفته 

                  ) استاد رازقی (                       

        

 سه شنبه

99/09/9999  

 زیبایی شناسی 

 ) استاد غضنفری ( 

 زیبایی شناسی 

 ) استاد غضنفری ( 

   

 چهارشنبه

09/02/9999  

 جلوه های ویژه در عکاسی دیجیتال  

 خسروی () استاد 

 

 تاریخ هنر ایران )قبل وبعد..(

 )استاد امیرشقاقی ( 

 سواد رسانه ای 

          )استاد مطیعی (              

       

 برنامه ریزی توسعه 

                   )استاد بشیری (                      

    

 شنبه

09/02/9999 
 نقاشی فیگور و فضا

 ) استاد سعیدی ( 

 

 آتلیه چیدمان و نورپردازیکارگاه 

 )استاد رنجبر فرشمی ( 

 

   

 یک شنبه 

02/02/9999  

 عکاسی با فالش  

 )استاد رنجبر فرشمی (

 

 معماری تزئینی معاصر

 )استاد امیرشقاقی ( 

 سواد هنری 

 )استاد غضنفری (

 مدیریت مالی پیشرفته 

                    )استاد نامنی (                       

      

 دو شنبه 

01/02/9999  

 تکنیک های نقاشی

 ) استاد وزیری ( 

 

 هنر و رسانه   

 )استاد غضنفری (

 کاربرد نرم افزار های حسابداری پیشرفته

 )استاد نوعی (

 سه شنبه 

00/02/9999  

                                                 وبزرگ دوربین های متوسطآشنایی با 

 )استاد ابری ( 

 

 معماریمرمت و نگهداری 

 )استاد بهروش (

 فناوری نوین ارتباطی 

 )استاد مقدم ( 

 اقتصاد و فرهنگ 

 )استاد زاهدی ( 

 چهارشنبه

09/02/9999  

 مبانی رنگ

 )استاد گلچین ( 

 

 مدیریت رنگ 

 ) استاد ابری(

 

 (  9طرح معماری ) 

 استاد بهروش  

 تحوالت اجتماعی ایران 

 )استاد شکری ( 

 بورس کاالهای فرهنگی و هنری 

 )استاد زاهدی ( 

 پنج شنبه 

09/02/9999  

 کاربینی کاربینی کاربینی کاربینی کاربینی

 شنبه

99/02/9999 
     

 یک شنبه 

91/02/9999  

 تفسیر نهج البالغه 

                                                                                )استاد عزتی (    

 91ساعت  

 تفسیر نهج البالغه 

)استاد عزتی (                                                                                    

 91ساعت  

 تفسیر نهج البالغه 

                                                                          )استاد عزتی (          

 91ساعت  

 تفسیر نهج البالغه 

)استاد عزتی (                                                                                    

 91ساعت  

 تفسیر نهج البالغه 

                                                                    )استاد عزتی (                

 91ساعت  
  99/02/9999دوشنبه 

 
     

 سه شنبه 

99/02/9999  
     

 چهار شنبه

92/02/9999  
     

 پنج شنبه

91/02/9999  
     

 جمعه 

90/02/9999  
     



 باسمه تعالی

 )ورودی جدید(9999تیرماه  –تهران  99کاربردی واحد -مرکز آموزش علمی کاردانیدوره های 99-99سال تحصیلی یان نیمسال دوم برنامه امتحانات پا

  روابط عمومی  مترجمی آثار مکتوب معماری داخلی  گرافیک رشته تحصیلی

  اول اول اول اول روز و ترم 

  00/91ساعت  00/90ساعت  00/91ساعت  00/9ساعت  تاریخ و ساعت 
 شنبه

19/09/9999  
     

 یک شنبه

11/09/9999  
     

 دوشنبه

19/09/9999 
     

 سه شنبه

19/09/9999  

 طراحی پایه

 )استاد فراشاهیان (  

  00/91ساعت 

 عکاسی پایه 

 )استاد فراشاهیان (

 00/99ساعت 

    

 چهارشنبه

12/09/9999  

 آزمایشگاه پایه    

 )استاد تابنده ( 

  

 شنبه

19/09/9999 

  9مبانی هنر های تجسمی  

 ) استاد قاسمپور ( 

 

 ریاضیات و آمار 

 )استاد جوان (  

 خواندن و درک مفاهیم پایه 

 )استاد تابنده ( 

 هنر و ارتباطات 

 )استاد قوامی ( 

 

 یک شنبه

19/09/9999 

 مبانی معماری  

 )استاد نادری ( 

   

 دوشنبه

90/09/9999 

 هندسه مناظر و مرایا 

 )استاد جباری ( 

 

 اصول و روش ترجمه پایه  

 )استاد آریا ( 

 ارتباطات انسانی 

 )استاد شکری (  

 

 سه شنبه

99/09/9999  

 آشنایی با تاریخ معماری  

 )استاد نادری ( 

   

 چهارشنبه

09/02/9999  

 دستورزبان پایه   

 )استاد آریا ( 

 جامعه شناسی فرهنگی 

 )استاد نجفی ( 

 

 شنبه

09/02/9999  
 جامعه شناسی عمومی  

 )استاد ذوالفقاری (

   

 یک شنبه 

02/02/9999  

 هندسه کاربردی  

 )استاد مجیدی ( 

 گفت و شنود پایه 

 ) استاد صالح ( 

 حقوق فرهنگی و رسانه ای 

 )استاد رازقی ( 

 

 دو شنبه 

01/02/9999  

 تاریخ هنر ایران 

 )استاد فراشاهیان ( 

    

 سه شنبه 

00/02/9999  

 تاریخ معماری تزئینی  

 )استاد مجیدی ( 

 روانشناسی اجتماعی  

 )استاد نجفی ( 

 

 چهارشنبه

09/02/9999  

  کاربینی کاربینی کاربینی کاربینی

 پنج شنبه 

09/02/9999  

                                                                                      91ساعت 

 فارسی

 استاد اسماعیلی (  –)استاد ترابی 

                                                                                      91ساعت 

 فارسی

 استاد اسماعیلی (  –)استاد ترابی 

                                                                                      91ساعت 

 فارسی

 استاد اسماعیلی (  –)استاد ترابی 

                                                                                      91ساعت 

 فارسی

 استاد اسماعیلی (  –)استاد ترابی 

 

 شنبه

99/02/9999 
     

 یک شنبه 

91/02/9999  

                                                                                      99ساعت 

 زبان 

 )استاد پوردهقان (    

                                                                                      99ساعت 

 زبان 

 )استاد پوردهقان (    

                                                                                      99ساعت 

 زبان 

 )استاد پوردهقان (    

                                                                                      99ساعت 

 زبان 

 )استاد پوردهقان (    

 

 دوشنبه 

99/02/9999  

     

 سه شنبه 

99/02/9999  

     

 چهار شنبه

92/02/9999  

     

 پنج شنبه

91/02/9999  

     

 جمعه 

90/02/9999  

     



 

 باسمه تعالی

 9999تیرماه  –تهران  99کاربردی واحد -مرکز آموزش علمی کاردانیدوره های 99-99یان نیمسال دوم سال تحصیلی برنامه امتحانات پا

 روابط عمومی  روابط عمومی معماری داخلی معماری داخلی داخلیمعماری  رشته تحصیلی

 سوم دوم چهارم سوم دوم روز و ترم 

 00/91ساعت  00/91ساعت  00/91ساعت  00/91ساعت   00/91ساعت  تاریخ و ساعت 
 شنبه

19/09/9999  

 عکاسی پایه 

 )استاد افخمی ( 
    

 یک شنبه

11/09/9999  

 هندسه مناظر و مرایا

 ) استاد داوده ( 
    

 دوشنبه

19/09/9999 

 فرم و فضا 

 )استاد حیدری (                                          
    

 سه شنبه

19/09/9999  

     

 چهارشنبه

12/09/9999  

 پایه کاربرد رایانه در معمای داخلی 

 )استاد سیادتی ( 
    

 شنبه

19/09/9999 

 مبانی معماری داخلی 

 )استاد داوده ( 

 مبانی روابط عمومی   

 )استاد خسروی ( 

 نظرسنجی 

 )استاد نجفی (  

 یک شنبه

19/09/9999 

 تنظیم شرایط محیطی نور و صدا  

 )استاد شاه حسینی ( 

 تنظیم شرایط محیطی نور و صدا 

 )استاد شاه حسینی (

  

 دوشنبه

90/09/9999 

 اصول فنی ساختمان پایه 

 )استاد افخمی (  

 متون تخصصی   

 )استاد صالح ( 

 خبر نویسی 

 )استاد مشاهیری (  

 سه شنبه

99/09/9999  

 مبانی طرح معماری داخلی  

 )استاد حیدری ( 

 مبانی طرح معماری داخلی 

 )استاد حیدری (

  

 چهارشنبه

09/02/9999  

 بیان معماری 

 )استاد حیدری ( 

 رسانه شناسی   

 )استاد صدقی ( 

 مخاطب شناسی 

 )استاد جزایری ( 

 شنبه

09/02/9999  
 مبانی بیان معماری داخلی  

 )استاد داوده (

 مبانی بیان معماری داخلی 

 )استاد داوده (

 کاربرد وسایل سمعی و بصری  

 ( نصیری استاد )

 یک شنبه 

02/02/9999  

 شناخت مواد و مصالح 

 )استاد افخمی ( 

 شیوه نگارش در روابط عمومی    

 استاد اسماعیلی ( -ترابی)استاد 

 شیوه نگارش در روابط عمومی  

 استاد اسماعیلی ( -)استاد ترابی

 دو شنبه 

01/02/9999  

 متره و برآورد  

 )استاد شاه حسینی ( 

 متره و برآورد 

 )استاد شاه حسینی ( 

  

 سه شنبه 

00/02/9999  

  طرح معماری ) رلوه ( 

 ) استاد بهزادپور (

 صفحه آراییویراستاری و   

 )استاد اسماعیلی ( 

 ارتباط با رسانه 

 )استاد مشاهیری ( 

 چهارشنبه

09/02/9999  

 مقدمات طراحی معماری  

 )استاد داوده (

 مقدمات طراحی معماری  داخلی

 )استاد داوده (

 وبالگ نویسی 

 )استاد صادقی (  

 

 پنج شنبه 

09/02/9999  

 فارسی 

 اسماعیلی ( –)استاد ترابی 

 انسان ، طبیعت ، معماری داخلی 

 )استاد داوده ( 

 ارتباط تصویری 

 )استاد گلچین (

 جمع آوری و پردازش اطالعات 

 )استاد باستانی (

 شنبه

99/02/9999 
     

 یک شنبه 

91/02/9999  
     

 دوشنبه 

99/02/9999  

 فرهنگ عمومی     

 )استاد فاطمه محمدی ( 

 00/92ساعت 

 فرهنگ عمومی 

 )استاد فاطمه محمدی ( 

 00/92ساعت 

 سه شنبه 

99/02/9999  

 اصول سرپرستی    

 )استاد قاسم نیا ( 

  00/91ساعت 

 اصول سرپرستی

 )استاد قاسم نیا ( 

 00/91ساعت 

 چهار شنبه

92/02/9999  

 کارآفرینی 

 )استاد علی اصغر محمدی (

 00/91ساعت 

 کارآفرینی 

 )استاد علی اصغر محمدی (

 00/91ساعت 

   

 پنج شنبه

91/02/9999  

 کاربرد فناوری اطالعات 

 )استاد رهنمائی (

 00/92ساعت 

 کاربرد فناوری اطالعات 

 )استاد رهنمائی (

  00/92ساعت 

   

 جمعه 

90/02/9999  

     



 باسمه تعالی

 9999تیرماه  –تهران  99کاربردی واحد -مرکز آموزش علمی کاردانیدوره های 99-99یان نیمسال دوم سال تحصیلی برنامه امتحانات پا

 حسابداری مالی حسابداری مالی  مترجمی آثار مکتوب مترجمی آثار مکتوب مترجمی آثار مکتوب  رشته تحصیلی

 چهارم سوم  چهارم سوم دوم روز و ترم 

 00/99ساعت  00/99ساعت  00/90ساعت  00/90ساعت  00/90ساعت  تاریخ و ساعت 
 شنبه

19/09/9999  
 ترجمه آثار مکتوب  انگلیسی به فارسی  

 )استاد تابنده (

   

 یک شنبه

11/09/9999  
 آزمایشگاه مقدماتی 

 ) استاد امینی (

مکالمه موضوعی                  

 ) استاد امینی (

                       آزمایشگاه پیش متوسطه 

 91استاد قطبی  ساعت

 ترجمه آثار مکتوب  حقوقی 

 )استاد صالح (

  

 دوشنبه

19/09/9999 

 ترجمه متون   فارسی به انگلیسی  

  91استاد آریا  ساعت

 ترجمه آثار  مکتوب رسانه ای 

 )استاد قانعی (  

  

 سه شنبه

19/09/9999  

 ترجمه آثار مکتوب  فارسی به انگلیسی 

 )استاد شادمانی ( 

 ترجمه آثار مکتوب سیاسی 

 )استاد تابنده (

  

 چهارشنبه

12/09/9999  

 ترجمه متون   انگلیسی به فارسی  

 ) استاد آریا ( 

 ترجمه آثار مکتوب اداری بازرگانی 

 91ساعت  )استاد امینی ( 

 پروژه 

 ) استاد رشیدی (

 شنبه

19/09/9999 

 خواندن و درک مفاهیم مقدماتی 

 )استاد فرهودی ( 

 مدیریت مالی   

 )استاد پسندیده ( 

 

 یک شنبه

19/09/9999 

 خواندن و درک مفاهیم پیش متوسطه  

 )استاد صالح ( 

 خواندن  و درک آثار مکتوب 

 )استاد تابنده ( 

 حسابداری مالیاتی  

 )استاد رشیدی ( 

 دوشنبه

90/09/9999 

 کاربرد اصطالحات در ترجمه 

 )استاد طاهریان ( 

 روش های آماری   

 )استاد جوان ( 

 

 سه شنبه

99/09/9999  

 اصول نگارش  

 )استاد احمدی رضائی ( 

 خواندن  و درک متون رسمی 

 )استاد امینی ( 

 حسابداری مالی  

 )استاد نوعی (  

 چهارشنبه

09/02/9999  

 دستور زبان مقدماتی 

 )استاد آریا ( 

 حسابداری شرکت های سهامی   

 )استاد زاهدی ( 

 

 شنبه

09/02/9999  
 حسابداری پیمانکاری     

 ) استاد رشیدی ( 

 یک شنبه 

02/02/9999  

 گفت و شنود مقدماتی 

 )استاد احمدیان ( 

 (  9حسابدای بهای تمام شده )   

 )استاد زاهدی ( 

 

 دو شنبه 

01/02/9999  

 اصول تنظیم و کنترل  بودجه     

 )استاد رشیدی ( 

 سه شنبه 

00/02/9999  

 واژه شناسی 

 )استاد احمدیان ( 

 مدیریت اسناد و گزارش نویسی    

 )استاد اسماعیلی ( 

  

 چهارشنبه

09/02/9999  

       

 پنج شنبه 

09/02/9999  

 ترجمه متون ساده 

 )استاد شادمانی ( 

 سیستم سفارشات خرید  و انبارداری (  1کارورزی )  

 محمدی (  شهناز)استاد  

 (  1کارورزی ) 

 شنبه

99/02/9999 
 مهارت ها و قوانین کسب و کار    

 )استاد جزایری ( 

  00/91ساعت 

 مهارت ها و قوانین کسب و کار 

 )استاد جزایری (

 00/91ساعت  

 یک شنبه 

91/02/9999  
     

 دوشنبه 

99/02/9999  

 فرهنگ عمومی 

 )استاد فاطمه محمدی ( 

 00/92ساعت 

 فرهنگ عمومی 

 )استاد فاطمه محمدی ( 

 00/92ساعت 

 فرهنگ عمومی 

 )استاد فاطمه محمدی ( 

  00/92ساعت 

  

 سه شنبه 

99/02/9999  
     

 چهار شنبه

92/02/9999  

 کارآفرینی 

 ) استاد علی اصغر محمدی ( 

 00/91ساعت 

 کارآفرینی 

 ) استاد علی اصغر محمدی ( 

  00/91ساعت 

 کارآفرینی 

 ) استاد علی اصغر محمدی ( 

  00/91ساعت 

  

 پنج شنبه

91/02/9999  
     

 جمعه 

90/02/9999  

 خدمات الکترونیکی   

 ) استاد شهیم ( 

  00/91ساعت 

 خدمات الکترونیکی

 ) استاد شهیم (

 00/91ساعت 



 9999تیرماه  –تهران  99کاربردی واحد -مرکز آموزش علمی کاردانیدوره های 99-99یان نیمسال دوم سال تحصیلی برنامه امتحانات پا

 عکاسی عکاسی عکاسی گرافیک  روابط عمومی  رشته تحصیلی

 چهارم سوم دوم دوم چهارم  روز و ترم 

 00/9ساعت  00/9ساعت  00/9ساعت  00/9ساعت  00/91ساعت  تاریخ و ساعت 
 شنبه

19/09/9999  

     

 یک شنبه

11/09/9999  
     

 دوشنبه

19/09/9999 
     

 سه شنبه

19/09/9999  

 (  1تجسمی )  

 )استاد  قربانی (

  00/9ساعت 

 خوشنویسی

 )استاد  عباسی ( 

  00/90ساعت 

 فیگورطراحی 

 )استاد  قربانی ( 

  00/91ساعت 

    

 چهارشنبه

12/09/9999  
 9ساعت  )استاد  جباری(   عکاسی  

 

   

 شنبه

19/09/9999 

 تاریخ هنر جهان  

 عباسی (استاد  )

   

 یک شنبه

19/09/9999 

 اصول و فنون تبلیغات 

 (  استاد مقدم -فرخاستاد  )

 تاریخ هنر ایران و جهان  

 ساالری ( استاد  )

 عکاسی منظره و پانوراما  

 ( فراشاهیان استاد  )

 

 دوشنبه

90/09/9999 

 ترسیمی  

 ) استاد سنجر ( 

 

 عکسوارائه نگهداری شیوه های  

 )استاد  خسروی( 

 

 سه شنبه

99/09/9999  

 اصول سخنوری 

استاد -)استاد  نجفی

 حکمت پور  ( 

 عکاسیبررسی و شناخت آثار  

 )استاد  پیروی ( 

 درگرافیک کاربرد عکس 

 )استاد  آتش افروز(

 

 چهارشنبه

09/02/9999  

 صفحه آرایی   

 ) استاد سنجر (  

 

 عکس و رسانه  

  باستانی()استاد  

 

 شنبه

09/02/9999 
 )استاد  رنجبر (    استودیو نورپردازی  

 

 دیجیتال پیشرفته   )استاد  رنجبر ( عکاسی 

 

 

 یک شنبه 

02/02/9999  

 مراسم و تشریفات 

 استادمقدم(-)استاد  فرخ 
 )استاد  رنجبر (    کار در استودیو  

 

  

 دو شنبه 

01/02/9999  
 )استاد  رنجبر (     عکاسی مستند    

 

 )استاد  آتش افروز (      آسمان شب عکاسی 

 سه شنبه 

00/02/9999  
 )استاد  پیروی (    دیجیتال پایه عکاسی   

 

  

 چهارشنبه

09/02/9999  

 )استاد  ابری (       رنگیمبانی عکاسی   

 

  

 پنج شنبه 

09/02/9999  

 )استاد  خسروی (    عدسی ها و لنز ها   (  1کارورزی ) 

 

 ( 1کارورزی )  )استاد خسروی(     عدسی ها  ولنزها

 شنبه

99/02/9999 
     

 یک شنبه 

91/02/9999  
     

 دوشنبه 

99/02/9999  

 فرهنگ عمومی

 (استاد  فاطمه محمدی)

  00/92ساعت 

    

 سه شنبه 

99/02/9999  

 اصول سرپرستی 

 استاد  قاسم نیا()

  00/91ساعت 

    

 چهار شنبه

92/02/9999  

 کارآفرینی  

 )استاد  علی اصغرمحمدی ( 

 00/91ساعت 

 کارآفرینی 

 )استاد  علی اصغرمحمدی ( 

 00/91ساعت 

 کارآفرینی 

 )استاد  علی اصغرمحمدی ( 

 00/91ساعت 

 کارآفرینی 

 )استاد  علی اصغرمحمدی ( 

 00/91ساعت 

 پنج شنبه

91/02/9999  

 کاربرد فناوری اطالعات  

 ) استاد رهنمائی (

  00/92ساعت 

 کاربرد فناوری اطالعات 

 ) استاد رهنمائی (

 00/92ساعت 

 کاربرد فناوری اطالعات 

 ) استاد رهنمائی (

 00/92ساعت 

 کاربرد فناوری اطالعات 

 ) استاد رهنمائی (

 00/92ساعت 

 جمعه 

90/02/9999  
     



 باسمه تعالی

 9999تیرماه  –تهران  99کاربردی واحد -مرکز آموزش علمی کارشناسیدوره های 99-99سال تحصیلی  یان نیمسال دومبرنامه امتحانات پا

 گرافیک پوستر و نشانه گرافیک پوستر و نشانه گرافیک تزئینی محیطی حسابداری خدمات  فرهنگی رشته تحصیلی

 چهارم سوم دوم دوم روز و ترم 

 00/9ساعت  00/9ساعت  00/9ساعت  00/99ساعت  تاریخ و ساعت 
 شنبه

19/09/9999  
    

 یک شنبه

11/09/9999  
      

 دوشنبه

19/09/9999 
 تصویری اطالع رسانی     

 (91استاد  قاسمپور   )ساعت 

 سه شنبه

19/09/9999  
    

 چهارشنبه

12/09/9999  
     

 شنبه

19/09/9999 

 نقوش سنتی آشنایی با  

 )استاد خزانه داری ( 

 تاریخ خط و کتابت 

 )استاد ساالری ( 

 

 یک شنبه

19/09/9999 

 آن درحسابداری آمار و کاربرد 

 )استاد جوان ( 

 پوستر نوشتاریکارگاه طراحی  

 )استاد  قاسمپور (

 

 وبروشور کاتالوگکارگاه طراحی 

 )استاد  قاسمپور (

 دوشنبه

90/09/9999 

 خواص مواد  

 )استاد خزانه داری ( 

 رسانه و مخاطب شناسی 

 )استاد ساالری ( 

 رسانه و مخاطب شناسی 

 )استاد ساالری (

 سه شنبه

99/09/9999  

 مبانی مدیریت سرمایه گذاری

 )استاد پسندیده ( 

   

 چهارشنبه

09/02/9999  

 سیستم های اطالعاتی حسابداری 

 ) استاد نوعی ( 

 

 شرایط محیطی و عوامل تولید آشنایی با

 )استاد  خزانه داری ( 

 نشانه نوشتاریکارگاه طراحی 

 )استاد  قاسمپور(

 

 فتوگرافیککارگاه طراحی پوستر

 )استاد  قاسمپور (

 شنبه

09/02/9999 
 اخالق حرفه ای در تجارت 

 )استاد رازقی (  

نرم افزار تصویری                                   کارگاه 

 )استاد  لطیفی (

 

تصویری                                                                                 نرم افزار 

 )استاد  لطیفی (

 

 متحرک سازی کارگاه نرم افزار

 )استاد لطیفی ( 

 

 یک شنبه 

02/02/9999  

 (  9پژوهش عملیاتی ) 

 )استاد جوان ( 

        نرم افزار ترسیمی                          کارگاه 

 )استاد  لطیفی (

 

نرم افزار ترسیمی                                                                                

 )استاد  لطیفی (

 

 

 دو شنبه 

01/02/9999  

 9زبان تخصصی مالی 

 )استاد نوعی ( 

طراحی پیشرفته                                       کارگاه 

 استاد روحانی

پوستر تصویری                                                                                       کارگاه طراحی 

 )استاد  لطیفی ( 

 

 عکاسی مفهومی کارگاه 

 )استاد لطیفی ( 

 

 سه شنبه 

00/02/9999  

    

 چهارشنبه

09/02/9999  

 تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم 

 )استاد قاسم نیا (

                                                ونقشه کشی ترسیم فنی

 )استاد جباری ( 

 

  

 پنج شنبه 

09/02/9999  
 آشنایی با دفاع مقدس 

)استاد  نیله چی (                                  

 99ساعت  

 آشنایی با دفاع مقدس 

)استاد  نیله چی (                                  

 99ساعت  

 آشنایی با دفاع مقدس 

)استاد  نیله چی (                                                                                    

 99ساعت  

 (  1کاروزی ) 

 شنبه

99/02/9999 
    

 یک شنبه 

91/02/9999  

 مدیریت منابع انسانی 

 )استاد قاسم نیا ( 

   

      9/02/9999دوشنبه 

 سه شنبه 

99/02/9999  

 مدیریت کسب و کار  

 )استاد جزایری ( 

  00/92ساعت 

 مدیریت کسب و کار 

 )استاد جزایری ( 

 

 چهار شنبه

92/02/9999  
    

 پنج شنبه

91/02/9999  
    

 جمعه 

90/02/9999  
    



 9999تیرماه  –تهران  99کاربردی واحد -مرکز آموزش علمی کارشناسیدوره های 99-99یان نیمسال دوم سال تحصیلی برنامه امتحانات پا

 مترجمی همزمان انگلیسی الکترونیک -روابط عمومی  معماری طراحی داخلی معماری طراحی داخلی معماری طراحی داخلی  رشته تحصیلی

 دوم دوم چهارم سوم دوم روز و ترم 

 00/90ساعت  00/91ساعت  00/91ساعت  00/91ساعت  00/91ساعت  تاریخ و ساعت 

 شنبه

19/09/9999  

     

 یک شنبه

11/09/9999  

 عکاسی پیشرفته 

 )استاد افخمی ( 

 عکاسی و فیلمبرداری   

 )استاد خزانه داری ( 

 

 دوشنبه

19/09/9999 

 انگلیسی به فارسی  همزمان ترجمه     

 )استاد  احمدی رضائی (

 سه شنبه

19/09/9999  

 کاربرد رایانه معماری پیشرفته 

 )استاد  فیروز ( 

    

 چهارشنبه

12/09/9999  

 فارسی به انگلیسی همزمان ترجمه     

 )استاد  فرهودی (

 شنبه

19/09/9999 

 نمادشناسی 

 )استاد  سیادتی ( 

 تاریخ مبلمان 

 )استاد  فیروز ( 

 تحوالت اجتماعی ایران  

 )استاد  مشاهیری ( 

 

 یک شنبه

19/09/9999 

 طراحی فضای داخلی آموزشی  

 )استاد  خواصی ( 

 طراحی فضای بهداشتی درمانی 

 استادرحمانی (                                     -)استاد  سیادتی

 اصول نگارش  

 )استاد  سلیمی (  

 دوشنبه

90/09/9999 

 معماری جهان اسالمی 

 )استاد  رضائی ( 

 مسائل حقوقی و اخالقی معماری 

 )استاد  عباس نژاد ( 

 زبان تخصصی  

 )استاد  صالح ( 

 

 سه شنبه

99/09/9999  

 اصول نقاشی دیواری  

 )استاد  رضائی  ( 

 طراحی فضای مذهبی فرهنگی 

استادرحمانی (                                   -)استاد بهزادپور            

  

 مکاتبات  

 )استاد  تابنده (  

 چهارشنبه

09/02/9999  

 بیان معماری پیشرفته 

 )استاد  خواصی ( 

 هنر های سنتی ایران 

 )استاد  رضائی ( 

 درروابط عمومیبرنامه ریزی و بودجه  

 )استاد  بشیری ( 

  ی متداولآواشناسی لهجه ها

 )استاد تابنده (

 شنبه

09/02/9999 
 طراحی فضای ورزشی   

 استادرحمانی(-)استاد بهزادپور            

 جشنواره های ، سمینار ها برگزاری 

 )استاد فرخ (

 درترجمهکاربرد اصطالحات  

 )استاد  قانعی ( 

 یک شنبه 

02/02/9999  

 انسان ، طبیعت ، ارگونومی 

 )استاد  خواصی ( 

 مدیریت کارگاه 

 )استاد  عباسی نژاد ( 

 و تبلیغ اقناع شیوه های  

 )استاد  حاجی وند ( 

 

 دو شنبه 

01/02/9999  

 ارگونومی  و طراحی محصول  

 (  رحمانی-)استاد  سیادتی

 تحلیل مقابله ای   

 )استاد  سلیمی ( 

 سه شنبه 

00/02/9999  

 داخلی گرافیک معماری 

 )استاد  رضائی ( 

 ارایه و چیدمان وسایل 

 )استاد  رضائی ( 

شبکه های اجتماعی                                              

 استادحکمت پور

  

 چهارشنبه

09/02/9999  

 (  1طرح معماری ) 

 )استاد خواصی (

 طراحی فضای داخلی تجاری اداری 

 )استاد فیروز (

 هنر ورسانه  (  1کارورزی ) 

 )استاد  گلچین (

 فرهنگ ملل 

 )استاد  سلیمی ( 

 پنج شنبه 

09/02/9999  

 آشنایی با دفاع مقدس 

)استاد  نیله چی (                                  

 99ساعت  

 آشنایی با دفاع مقدس 

)استاد  نیله چی (                                                    

 99ساعت  

 آشنایی با دفاع مقدس 

)استاد  نیله چی (                                  

 99ساعت  

 آشنایی با دفاع مقدس 

)استاد  نیله چی (                                                            

 99ساعت  

 آشنایی با دفاع مقدس 

       )استاد  نیله چی (                           

 99ساعت  

 شنبه

99/02/9999 
     

 یک شنبه 

91/02/9999  

 اصول و فنون مذاکره    

)استاد  جزایری (                                                            

 91ساعت  

 اصول و فنون مذاکره 

        )استاد  جزایری (                                                    

 91ساعت  

 دوشنبه 

99/02/9999  

     

 سه شنبه 

99/02/9999  

 مدیریت کسب و کار 

 )استاد  جزایری (

  00/92ساعت 

 مدیریت کسب و کار 

 )استاد  جزایری (

 00/92ساعت 

   

 چهار شنبه

92/02/9999  

     

     

 پنج شنبه

91/02/9999  

     

     

 جمعه 

90/02/9999  

     



 

 باسمه تعالی

 9999تیرماه  –تهران  99کاربردی واحد -مرکز آموزش علمی کارشناسیدوره های 99-99یان نیمسال دوم سال تحصیلی برنامه امتحانات پا

 تبلیغات  –عکاسی  نقاشی –نقاشی  نقاشی –نقاشی  نقاشی  –نقاشی  رشته تحصیلی

 دوم چهارم سوم دوم روز و ترم 

 00/9ساعت  00/9ساعت  00/9ساعت  00/9ساعت  تاریخ و ساعت 

 شنبه

19/09/9999  
 طراحی موضوعی                ) استاد سپاسی (   

 

   

 یک شنبه

11/09/9999  
 طراحی چهره

    )استاد سعیدی (

 9ساعت 

 ایده وسوژه یابی کارگاه 

)استاد سعیدی (        

 91ساعت 

    

 دوشنبه

19/09/9999 
     

 سه شنبه

19/09/9999  
      

 چهارشنبه

12/09/9999  
 مبانی رنگ            )استاد گلچین ( 

 

 نقاشی دیجیتال      ) سعیدی ( 

 

          قد هنری      کارگاه ن

 91ساعت   )استاد سعیدی ( 

 

                                        طراحی ذهنی )استاد روحانی ( 

 00/91ساعت 

 

 شنبه

19/09/9999 

 هنر مفهومی                    )استاد سپاسی (  اصول ارایه آثار هنری             )استاد گلچین ( 

 

  00/91ساعت  تاریخ عکاسی ایران           )استاد خسروی ( 

 یک شنبه

19/09/9999 
 ) استاد تاک (  نقاشی                          آثارمرمت  

 

  

 دوشنبه

90/09/9999 

 حجم سازی                      )استاد سپاسی (   جامعه شناسی هنری                   )استاد غضنفری ( 

 

 جامعه شناسی هنری           )استاد غضنفری (

 سه شنبه

99/09/9999  
 نقاشی موضوعی                  )استاد سپاسی ( 

 

  

 چهارشنبه

09/02/9999  

نقاشی                 )استاد آثارنقد و تجزیه و تحلیل 

 غضنفری ( 

 نقاشی مفهومی                         )استاد سپاسی (  

 

 دیجیتال           جلوه های ویژه در عکاسی

 )استاد خسروی ( 

 

 شنبه

09/02/9999 

 نقاشی چهره

 )استاد سعیدی (

 

 چاپ دستی 

 )استاد سعیدی ( 

 

 آتلیه چیدمان و نورپردازیکارگاه  

 )  استاد رنجبر ( 

 
 یک شنبه 

02/02/9999  
 عکاسی با فالش              )استاد رنجبر ( کارگاه    

 

 دو شنبه 

01/02/9999  
    

 سه شنبه 

00/02/9999  
هنر رسانه ای                                                                                         

 )استاد غضنفری ( 

 

                                                درعکاسیمجموعه سازی   

 )استاد پروز ( 

 
 چهارشنبه

09/02/9999  
 مبانی رنگ 

 )استاد گلچین ( 

 

 عکاسی مفهومی  

 )استاد جباری ( 

 

 عکاسی معماری 

 )استاد پروز ( 

 
 پنج شنبه 

09/02/9999  
 آشنایی با دفاع مقدس 

)استاد  نیله چی (                                                            

 99ساعت  

 آشنایی با دفاع مقدس 

                                                     )استاد  نیله چی (                           

 99ساعت  

 آشنایی با دفاع مقدس  (  1کارورزی ) 

)استاد  نیله چی (                                                            

 99ساعت  

     99/02/9999شنبه

     91/02/9999شنبهیک

 دوشنبه 

99/02/9999  
    

 سه شنبه 

99/02/9999  

 مدیریت کسب و کار 

 )استاد جزایری (

 00/92ساعت 

 مدیریت کسب و کار 

 )استاد جزایری (

 00/92ساعت  

 مدیریت کسب و کار  

 )استاد جزایری (

 00/92ساعت  

      92/02/9999شنبهچهار

      91/02/9999پنج شنبه

      90/02/9999جمعه 



 


