
 
 
 
 
 
 

 ی صناعی دانشکده هنرها
 

 2042-2041سال تحصيلی  نيمسال اول برنامه امتحانات
 

 کارشناسی 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ايام امتحانات

 ساعت

 2ترم 
 طال و جواهر

 1ترم 
 طال و جواهر

طال و  3ترم 

 جواهر

  اول الفترم 
 

 ب  ترم اول
 

 چوب 3ترم 
 

 سفال 3ترم 
 

 فلز 3ترم 
 

شیشه 3ترم   

 

 چوب 5ترم 
 

 سفال 5ترم 
 

 شیشه 5ترم  فلز 5ترم 
 

 فلز 7ترم  سفال 7ترم  چوب 7ترم 

 دوشنبه

91/91/9019 

 اخالق اسالمی

01-03:1 

تفسیر موضوعی 

 01-01قرآن 

تاریخ فرهنگ و 
 013:1-01تمدن 

تاریخ فرهنگ و   

 013:1-01تمدن 

تاریخ فرهنگ و 

 013:1-01تمدن 

تاریخ فرهنگ و 

 013:1-01تمدن 

تاریخ فرهنگ و 

 013:1-01تمدن 

       

 سه شنبه

01/91/9019 

 زبان انگلیسی  
01-013:1 

 زبان انگلیسی  
01-013:1 

 زبان انگلیسی
01-013:1 

 زبان انگلیسی
01-013:1 

 زبان انگلیسی
01-013:1 

 انقالب اسالمی    
01-01 

 انقالب اسالمی
01-01 

 انقالب اسالمی
01-01 

 چهارشنبه

09/91/9019 

 ادبیات فارسی

01-01 

دفاع آشنایی  

 013:1-01 مقدس

 دبیات فارسیا

01-01 

 ادبیات فارسی

01-01 

دفاع آشنایی 

 013:1-01 مقدس

دفاع آشنایی 

 013:1-01 مقدس

دفاع آشنایی 

 013:1-01 مقدس

دفاع آشنایی 

 013:1-01 مقدس

 دانش خانواده

01-03:1 

 دانش خانواده

01-03:1 

 دانش خانواده

01-03:1 

 دانش خانواده

01-03:1 

   

 شنبهپنج

00/91/9019 

آشنایی با هنرهای  

  013:1-01سنتی 

 0هنر در تمدن  

01 -013:1 

 0هنر در تمدن 

01 -013:1 

آشنایی با فرهنگ 

 03:1-01ایران 

آشنایی با فرهنگ 

 03:1-01ایران 

آشنایی با فرهنگ 

 03:1-01ایران 

آشنایی با فرهنگ 

 03:1-01ایران 

 نمایش در ایران

01-01 

 نمایش در ایران

01-01 

 نمایش در ایران

01-01 

 نمایش در ایران

01-01 

   

 شنبه

00/91/9019 

تاریخ هنر ایران و 

 03:1-01 جهان 

 هندسه 

01-03:1 

نمادها و نشانه ها   

01-03:1 

 

 تاریخچه چوب  

01-013:1 

 تاریخچه سفال

01-013:1 

 تاریخچه فلز

01-013:1 

 تاریخچه شیشه

01-013:1 

 زبان تخصصی    
01-01 

 تخصصیزبان 
01-01 

 زبان تخصصی

01-01 

 شنبهيک

02/91/9019 

 0هنر در تاریخ   

01-03:1 

 0نر در تاریخه

01-03:1 

 مبانی زیباشناسی    

01-013:1 

 مبانی زیباشناسی

01-013:1 

 مبانی زیباشناسی

01-013:1 

 مبانی زیباشناسی

01-013:1 

   

 شنبهدو

02/91/9019 

 تاریخ مدوپوشاک 

01-013:1 

بررس هنراسالمی    

 013:1-01معاصر 

بررس هنراسالمی 

 013:1-01معاصر 

بررس هنراسالمی 

 013:1-01معاصر 

بررس هنراسالمی 

 013:1-01معاصر 

 تئوری لعاب و رنگ 

01-01 

 مبانی هنر در قرآن  
01-01 

مبانی هنر در 
 قرآن

01-01 

مبانی هنر در 
 قرآن

01-01 

 شنبهسه 

02/91/9019 

 تاریخچه جواهرات 

01-013:1 

              

 شنبه چهار

02/91/9019 

 0شناخت و ارزیابی     

01-03:1 

 0شناخت و ارزیابی

01-03:1 

 0شناخت و ارزیابی

01-03:1 

 0شناخت و ارزیابی

01-03:1 

 :شناخت وارزیابی

01-013:1 

 :شناخت وارزیابی

01-013:1 

 :شناخت وارزیابی

01-013:1 

 :وارزیابیشناخت 

01-013:1 

 1کنترل کیفی

01-01 

 1کنترل کیفی

01-01 

 1کنترل کیفی

01-01 

 شنبهپنج

01/91/9019 

نقشه کشی 

 صنعتی

01-03:1 

 متالوژی فلزات

01-03:1 

              

 شنبه

19/99/9019 

 عکاسی

01-03:1 

کارگاه طراحی 

 0تخصصی

01-013:1 

کارگاه طراحی 

  1تخصصی
 01-013:1 

 0هندسه نقوش 

01-03:1 

 0هندسه نقوش 

01-03:1 

 1هندسه نقوش 

01-013:1 

 1هندسه نقوش 

01-013:1 

 1هندسه نقوش 

01-013:1 

 1هندسه نقوش 

01-013:1 

 1مبانی خوشنویسی

01-01 

 1مبانی خوشنویسی

01-01 
 1مبانی خوشنویسی

01-01 

 1مبانی خوشنویسی

01-01 
   

 شنبهيک

10/99/9019 

مبانی هنرهای 

 01-01تجسمی 

مدلسازی رایانه ای  

 01-01 0جواهرات

مبانی هنر 

 0تجسمی

01-03:1 

مبانی هنر 

 0تجسمی

01-03:1 

 طراحی مقرنس    

01-01 

      

 شنبهدو

10/99/9019 

کارگاه طراحی 

 پایه

01-03:1 

 جواهرات سیمی

01-013:1 

کارگاه طراحی  

 0پایه

01-03:1 

کارگاه طراحی 

 0پایه

01-03:1 

کارگاه طراحی 

 0سنتی

01-013:1 

کارگاه طراحی 

 0سنتی

01-013:1 

 کارگاه طراحی 

 0سنتی

01-013:1 

کارگاه طراحی 

 0سنتی

01-013:1 

کارگاه طراحی 

 :سنتی

01-01 

کارگاه طراحی 

 :سنتی

01-01 

کارگاه طراحی 

 :سنتی

01-01 

کارگاه طراحی 

 :سنتی

01-01 

   

 شنبهسه 

10/99/9019 

کارگاه حجم 

 سازی

01-013:1 

 کارگاه مدل سازی

01-013:1 

 0کارگاه زرگری

01-013:1 

کارگاه عکاسی 

 0پایه

01-03:1 

کارگاه عکاسی 

 0پایه

01-03:1 

 کارگاه منبت    

01-013:1 

 کارگاه لعاب و رنگ

01-013:1 

 2قلمزنیکارگاه 
22-21:01 

 کارگاه مدل و قالب

01-013:1 

کارگاه تخصصی 

 چوب

01-01 

کارگاه تخصصی 

 سفال

01-01 

کارگاه تخصصی 

 فلز

01-01 

 شنبهچهار

12/99/9019 

 کارگاه ریخته گری  

01-013:1 

 0کارگاه مشبک      

01-013:1 

 1کارگاه سفال

01-013:1 

 قالبو کارگاه مدل 
22-21:01 

 1کارگاه شیشه گری

01-013:1 

کارگاه پرداخت و 

 01-01جالبخشی 

 کارگاه کاشی

01-01 

 میناکاریکارگاه 

01-01 

 پنجشنبه

12/99/9019 

 کارگاه ملیله           
22-21:01 

 0کارگاه تراش شیشه

01-013:1 

 کارگاه زیورآالت  
22-21:01 


