برنامه امتحاني ترم  592كارشناسي هنر اسالمی

ایام اهتحانات

ترم اول چوب ،نگارگری،

ترم سوم نگارگری

ترم سوم فلس

ترم چهارم فلس

ترم پنجن شیشه

ترم ششن شیشه

ترم هفتن سفال

شیشه و سفال

ساعت 08.:8

ساعت08.:8

ساعت01

ساعت01

ساعت01

ساعت 083:8

ساعت

ساعت03:8

زوضنثه 96/33/22

*اذالق اسالهی

*انسیطه اسالهی( 1ساعت)38:33
زانص ذانوازه
(ساعت)16:33
فرهنگ و توسى اسالم و ایراى
ساعت 13:33:
*انسیطه اسالهی( 2ساعت)38:33

سه ضنثه 96/33/23

انمالب اسالهی ( ساعت )14
چهارضنثه 96/33/24

*ازتیات فارسی
14-16

پنج ضنثه 96/33/25
ضنثه 96/33/27

آضنایی تا هنر زر تارید 1

زوضنثه96/33/29

*آضنایی تا زفاع همسس
(ساعت)13:33

آضنایی تا اتسار و وسایل فلس
کاری

*آضنایی تا زفاع همسس
(ساعت)13:33
آضنایی تا فرهنگ و ازتیات
ایراى

آضنایی تا فرهنگ و ازتیات ایراى

تررسی هنرهای اسالهی هعاصر

هنر زر توسى اسالهی2

ىنر در متدن اسالمی2

سیر تحول و تطور نموش

ضناذت وارزیاتی1

شناخت وارزیابی1

ضناذت وارزیاتی 2

ضیو ه های هنری زوراى اسالهی ایراى

ضیو ه های هنری زوراى اسالهی
ایراى

آضنایی تا فرهنگ و ازتیات
ایراى
هثانی هنر و جلوه های آى زر لرآى

هثانی زیثایی ضناسی هنرهای
اسالهی

کنترل کیفی2

سه ضنثه 96/33/33

هنر زر توسى اسالهی1

تارخ نگارگری

تارخیچو فلز

حکوت هنر اسالهی

نوایص زر ایراى

کنترل کیفی1

چهارضنثه 96/33/31

عکاسی پایه 1

عکاسی پایه 2

عکاسی پایو 2

تحمیك زر هنرهای اسالهی

ضناذت وارزیاتی 3

*انساى ،طثیعت ،طراحی

پنج ضنثه 96/34/31

طراحی پایه1

کارگاه طراحی سنتی1

کارگاه طراحی سنتی1

کارگاه طراحی سنتی 2

کارگاه طراحی سنتی 3

ضنثه 96/34/33

هثانی هنرهای تجسوی 1

طراحی تا رایانه

طراحی با رایانو

کارگاه للن زنی 1

کارگاه تراش روی ضیطه1

کارگاه تراش روی ضیطه2

یکطنثه96/34/34

هنسسه نموش 1

هنسسه نموش2

ىندسو نقوش2

مبانی خوشنویسی 1

کارگاه ضیطه گری 2

کارگاه هسل و لالة

هثانی ذوضنویسی 2

کارگاه نماضی و سایر تسئینات ضیطه

چهارضنثه 96/34/37

کارگاه طراحی و ساذت کوره ضیطه

 ساعت اهتحانی دروسی که تا عالهت * هشخص شذه ،داخل پارانتس رکر شذه است
 در صورت تروز اختالف ترناهه اهتحانی فوق تا کارت اهتحانی هراتة را سریعا ته اطالع دفتر دانشکذه ترسانیذ.

زتاى ترصصی
کارگاه کاضی

کارگاه ترصصی سفال

