
 

 

  هنر اسالمی كارشناسي  972ترم برنامه امتحاني 
 

  ص شده، داخل پارانتز ذکر شده استت امتحانی دروسی که با عالمت * مشخساع 

 .در صورت بروز اختالف برنامه امتحانی فوق با کارت امتحانی مراتب را سریعا به اطالع دفتر دانشکده برسانید 

 

 ایام امتحانات

 ساعت

 ترم اول 

 ارتباط تصویری 

61-61 

 ترم دوم 

 ارتباط تصویری

61-61 

 ترم دوم

 نگارگری، فلز، سفال،

 03:80ساعت 

 سوم نگارگریترم 

 60.80ساعت 

 فلز ترم سوم

 60.80ساعت

 چوب ترم سوم

 60.80ساعت

 سفال ترم سوم

 60.80ساعت

  

 30/30/89دوشنبه 
 یاسالم اخالق*

 ساعت(9303) 
 تفسیر موضوعی قرآن تفسیر موضوعی قرآن

فرهنگ و تمدن اسالم و 

 ایران

فرهنگ و تمدن اسالم و 

 ایران

فرهنگ و تمدن اسالم و 

 ایران

فرهنگ و تمدن اسالم و 

 ایران
  

   رجیزبان خا زبان خارجی زبان خارجی زبان خارجی    30/30/89شنبه  سه 

   آشنایی با دفاع مقدس آشنایی با دفاع مقدس آشنایی با دفاع مقدس آشنایی با دفاع مقدس   ادبیات فارسی 30/30/89چهارشنبه 

  30/30/89پنج شنبه 
 2آشنایی با هنر در تاریخ 

(9303) 
 آشنایی با فرهنگ و ادبیات 2آشنایی با هنر در تاریخ 

آشنایی با فرهنگ و 

 ادبیات
   آشنایی با فرهنگ و ادبیات با فرهنگ و ادبیاتآشنایی 

 1آشنایی با هنر در تاریخ  38/30/89شنبهیک
 2هنر در تمدن اسالمی

(9303) 
   تاریخچه سفال تاریخچه چوب تاریخچه فلز تاریخ نگارگری 2هنر در تمدن اسالمی

1شناخت و ارزیابی  1شناخت و ارزیابی  تاریخچه کتابت   11/30/89 سه شنبه 1شناخت و ارزیابی   1شناخت و ارزیابی      

       روش تحقیق نرم افزار گرافیک 1هنر در تمدن اسالمی 12/30/89شنبه  چهار

          10/30/89 پنج شنبه

 (13303)طراحی پایه 10/30/89 یکشنبه
 یشرفتهطراحی پ

(13303) 
       طراحی پایه

 11/30/89 دوشنبه
 1مبانی هنرهای تجسمی 

(13303) 

 2بانی هنرهای تجسمیم

(13303) 
   2هندسه نقوش  2هندسه نقوش  2هندسه نقوش  2هندسه نقوش  

   طراحی با رایانه طراحی با رایانه طراحی با رایانه طراحی با رایانه 2عکاسی  1ارتباط تصویری عکاسی مقدماتی 19/30/89سه شنبه 

 18/30/89 چهارشنبه
کارگاه تکنیک های چاپ 

 (13303)1دستی 

کارگاه تکنیک های چاپ 

 (13303)2دستی 
 2بانی هنرهای تجسمیم

 
      

1کارگاه طراحی سنتی  1کارگاه طراحی سنتی     23/30/89 پنج شنبه 1کارگاه طراحی سنتی   1کارگاه طراحی سنتی      



 
 

 

  هنر اسالمی كارشناسي  972ترم برنامه امتحاني 

 

  ه استص شده، داخل پارانتز ذکر شدت امتحانی دروسی که با عالمت * مشخساع 

 .در صورت بروز اختالف برنامه امتحانی فوق با کارت امتحانی مراتب را سریعا به اطالع دفتر دانشکده برسانید 

 

 ایام امتحانات

 ساعت

 ترم پنجم

 نگارگری 

 ساعت61-61

 ترم پنجم            

 چوب 

 ساعت61-61

 

 ترم پنجم           

 فالس

 61-61ساعت 

 ترم پنجم          

 شیشه

 10-10ساعت 

 ترم هفتم نگارگری

 03:80ساعت 

 ترم هفتم فلز

 03:80ساعت 

  

     (39:03دانش خانواده) (39:03دانش خانواده) (39:03دانش خانواده) (39:03دانش خانواده) 30/30/89دوشنبه 

   (10-10اسالمی)  انقالب (10-10انقالب اسالمی)      30/30/89شنبه  سه 

 30/30/89چهارشنبه 
    

    

 مبانی زیبایی شناسی مبانی زیبایی شناسی مبانی زیبایی شناسی مبانی زیبایی شناسی 30/30/89پنج شنبه 
مبانی هنر و جلوه های 

 آن در قرآن

مبانی هنر و جلوه های آن 

 در قرآن
  

    2کنرتل کیفی  2کنرتل کیفی نمایش در ایران یش در ایراننما نمایش در ایران نمایش در ایران 38/30/89 شنبهیک

     0شناخت و ارزیابی 0شناخت و ارزیابی 0شناخت و ارزیابی 0شناخت و ارزیابی 11/30/89شنبه سه 

 12/30/89شنبه چهار
تجزیه و تحلیل مکاتب 

 نگارگری
 ترسیم فنی ترسیم فنی ترسیم فنی

 تجزیه و تحلیل مکاتب

(61-61)نگارگری     

 10/30/89پنجشنبه

 2کارگاه نگارگری
(39303) 

 

 6کارگاه تراش کارگاه لعاب  و رنگ کارگاه معرق و مشبک
کارگاه ختصصی 

 نگارگری
ت کارگاه ساخت زیور آال    

 10/30/89شنبه 

 کارگاه تذهیب

(39303) 

 
فلزکارگاه تخصصی  کارگاه گل و مرغ سازی 2کارگاه شیشه گری 2سفالکارگاه  کارگاه منبت    

 11/30/89دوشنبه 
 2 یسیخوشنو  یمبان 2 یسیخوشنو  یمبان 2 یسیخوشنو  یمبان 2 یسیخوشنو  یمبان

    

         18/30/89چهارشنبه

 0طراحی سنتی 0طراحی سنتی 0طراحی سنتی 0طراحی سنتی 23/30/89 پنج شنبه
    



 


