
وع امتحانتاری    خ امتحاننام درسگروه درسکددرس ساعت شر

1399/10/139:00خبر نوییس1164295

1399/10/139:00زبان تخصیص13584117

1399/10/139:00شناخت و تحلیل موسیقی معارص157681018

1399/10/139:00عکس و رسانه17384178

24715605
ی
 هارمون

ی
1399/10/139:00مبان

24715666
ی
 هارمون

ی
1399/10/139:00مبان

24715668
ی
 هارمون

ی
1399/10/139:00مبان

1399/10/139:00متون تخصیص2491389

1399/10/139:00موسیقی نوایح در تدوین فیلم26233442

1399/10/139:00هندسه نقوش28165173

1399/10/1311:00آشنانی با تصانیف قدیم ایران1622573

1399/10/1311:00آشنانی با تصانیف قدیم ایران16225731

4525373
ی
1399/10/1311:00اصول کارگردان

4525422
ی
1399/10/1311:00اصول کارگردان

1399/10/1311:00تاری    خ فیلم مستند8113376

1399/10/1311:00تولید فیلم مستند9919322

1399/10/1311:00صدا گذاری فیلم مستند16366282

1399/10/1311:00سبک ها وشیوه های اجرا28358389

1399/10/1313:00آشنانی با چهره ملل و نژاد های محتلف1652153

1399/10/1313:00اصول نگارش491315

1399/10/1313:00تحلیل تیپ و شخصیت8611180

1399/10/1313:00تدوین فیلم تلفیقی8747383

ی18441471 11399/10/1313:00فرم و آنالب 

1399/10/1313:00کاربرد موضویع عبارات در ترجمه2009349

1399/10/1313:00کاربرد موضویع عبارات در ترجمه2009359

1399/10/1313:00کارگاه صفحه آرانی21672158



وع امتحانتاری    خ امتحاننام درسگروه درسکددرس ساعت شر

 رنگ و تعادل سفیدی نور24382159
ی
1399/10/1313:00مبان

1399/10/1315:00اسطوره شنایس358077

1399/10/1315:00تاری    خ گرافیک8123192

ی و مقررات در روابط عمویم19272114 1399/10/1315:00قوانی 

1399/10/1315:00نمایش رادیونی27843380

1399/10/149:00آشنانی با موسیقی مناطق و نوایح ایران1992543

1399/10/149:00آشنانی با موسیقی مناطق و نوایح ایران1992580

1399/10/149:00آشنانی با موسیقی مناطق و نوایح ایران1992603

1399/10/149:00ارتباطات سیایس3162124

8619378
ی
1399/10/149:00تحلیل ساختار برنامه و شیال تلویزیون

1201530
ی
1399/10/149:00دستور زبان مقدمان

1399/10/149:00فنون اقناع و تبلیغ در عکایس19009163

1399/10/149:00فنون اقناع و تبلیغ در عکایس19009164

1399/10/149:00کادر بندی فیلم19407371

1399/10/149:00کاربرد موضویع اصطالحات در ترجمه2009263

1399/10/1411:00آشنانی با رساالت کهن موسیقی ایران1694544

1399/10/1411:00آشنانی با رساالت کهن موسیقی ایران16945441

پوان22883472 1399/10/1411:00کنبی

 بازیگری24162329
ی
1399/10/1411:00مبان

 بازیگری24162331
ی
1399/10/1411:00مبان

 گریم24608229
ی
11399/10/1411:00مبان

1399/10/1411:00تکنیک بازیگری متداکتینگ28366388

1399/10/1413:00آشنانی با دستگاههای موسیقی ایران1674705

1399/10/1413:00آشنانی با دستگاههای موسیقی ایران16742018

1399/10/1413:00آشنانی با دستگاههای موسیقی ایران16747051

اسیون3393607 21399/10/1413:00ارکسبی



وع امتحانتاری    خ امتحاننام درسگروه درسکددرس ساعت شر

اسیون3393611 21399/10/1413:00ارکسبی

1399/10/1413:00فرآیند چاپ ماشینی18322197

18453504
ی
1399/10/1413:00فرم در موسیقی جهان

18453514
ی
1399/10/1413:00فرم در موسیقی جهان

3137102
ی
1399/10/1415:00ارتباطات انسان

1399/10/1415:00اصول و فنون مصاحبه4471107

ی894341 1399/10/1415:00ترجمه همزمان امور ادنر و هبی

1399/10/1415:00شناخت عوامل تولید15865363

1399/10/1415:00کاربرد اصطالحات در ترجمه195804

1399/10/1415:00کاربرد اصطالحات در ترجمه1958010

1399/10/1415:00نمایش عروسیک27845297

1399/10/1415:00نمایش عروسیک27845298

1399/10/1415:00نمایش عروسیک27845300

 ترجمه463668
ی
1399/10/159:00اصول و مبان

1399/10/159:00چاپ و نشر1055592

1399/10/159:00گریم در ادوار مختلف تاری    خ23296207

 رنگ24380231
ی
1399/10/159:00مبان

های تجسیم24727253  هبی
ی
1399/10/159:00مبان

1399/10/159:00مکاتب و نظریه های فیلم مستند26593319

های نماییسر2086303 1399/10/1511:00آشنانی با هبی

های نماییسر20863002 1399/10/1511:00آشنانی با هبی

1399/10/1511:00تاری    خ نمایش در ایران8162453

1399/10/1511:00تدوین فیلم مستند8750385

1399/10/1511:00دستور زبان پایه1200737

1399/10/1511:00عکایس دیجیتال پایه17351150

های تجسیم24740230  هبی
ی
11399/10/1511:00مبان



وع امتحانتاری    خ امتحاننام درسگروه درسکددرس ساعت شر

1399/10/1511:00منیسر گری صحنه26916343

اسیون3394649 31399/10/1513:00ارکسبی

1399/10/1513:00تاری    خ سینمای مستندایران8090418

1399/10/1513:00تاری    خ سینمای مستندایران8090435

1399/10/1513:00شیوه نگارش در روابط عمویم1626696

فته17353251 1399/10/1513:00عکایس دیجیتال پیشر

فته17353252 1399/10/1513:00عکایس دیجیتال پیشر

 در استودیو22557382
ی
1399/10/1513:00کارگردان

1399/10/1513:00نقد و تحلیل فیلم27448321

1399/10/1513:00تاری    خ نمایش در غرب28356332

1399/10/1515:00آشنانی با موسیقی1990441

1399/10/1515:00تحوالت اجتمایع معارص ایران858778

894452
ی
1399/10/1515:00ترجمه همزمان امور اقتصادی و بازرگان

894458
ی
1399/10/1515:00ترجمه همزمان امور اقتصادی و بازرگان

1399/10/1515:00خواندن ودرک مفاهیم پیش متوسطه1161820

1399/10/1515:00سبک های مختلف نماییسر14541205

1399/10/1515:00شیوه های اقناع و تبلیغ16279123

1399/10/1515:00کاربرد وسایل سمیع و برصی1983484

 طرایح و نقایسر پرتره24467259
ی
1399/10/1515:00مبان

1399/10/169:00آشنانی با تاری    خ موسیقی جهان1590475

1399/10/169:00آشنانی با تاری    خ موسیقی جهان1590476

1399/10/169:00اصول نگارش491260

1399/10/169:00افکار عمویم5005132

ی7828112 1399/10/169:00پوشش خبر

1399/10/169:00ترجمه همزمان امور دینی و آئینی894643

 پراکتیک 27905465
ی
1399/10/169:00هارمون



وع امتحانتاری    خ امتحاننام درسگروه درسکددرس ساعت شر

 پراکتیک 27905500
ی
1399/10/169:00هارمون

 پراکتیک 27905613
ی
1399/10/169:00هارمون

1399/10/1611:00تاری    خ نمایش و گریم در ایران8165240

16244295
ی
1399/10/1611:00شیوه اجرانی نمایش ایران

16244339
ی
1399/10/1611:00شیوه اجرانی نمایش ایران

16244342
ی
1399/10/1611:00شیوه اجرانی نمایش ایران

 پایه27904569
ی
1399/10/1611:00هارمون

 پایه27904590
ی
1399/10/1611:00هارمون

1399/10/1611:00شناخت سینما28349416

1399/10/1611:00شناخت سینما28349904

1399/10/1613:00آشنانی با البراتوار فیلم1903278

ات و مواد خام15766279 ی 1399/10/1613:00شناخت تجهب 

ات فنی16070276 ی 1399/10/1613:00شناخت مواد خام و تجهب 

ات فنی16070277 ی 1399/10/1613:00شناخت مواد خام و تجهب 

27901505
ی
21399/10/1613:00هارمون

27901538
ی
21399/10/1613:00هارمون

27901656
ی
21399/10/1613:00هارمون

 عمویم28112657
ی
41399/10/1613:00هماهنیک

 عمویم28112660
ی
41399/10/1613:00هماهنیک

1399/10/1613:00حکمت موسیقی اسالیم 311122028

1399/10/1615:00واژه شنایس344033

1399/10/1615:00تاری    خ عکایس ایران8099201

1399/10/1615:00روانشنایس شخصیت12556334

1399/10/1615:00روانشنایس شخصیت12556335

ی14225128 1399/10/1615:00سواد هبی

 بلند20878356
ی
1399/10/1615:00کارگاه تدوین فیلم داستان



وع امتحانتاری    خ امتحاننام درسگروه درسکددرس ساعت شر

1399/10/1615:00کارگاه طرایح نشانه تصویری21796225

1399/10/1615:00هبی و ارتباطات28177105

1399/10/1615:00تحلیل نمایشنامه های واقعگرا28368428

1399/10/179:00ادبیات معارص ایران و جهان3104350

1399/10/179:00ادبیات معارص ایران و جهان3104351

1399/10/179:00ادبیات معارص ایران و جهان3104395

1399/10/179:00ارتباط تصویری319688

1399/10/179:00اصول تدوین3946443

1399/10/179:00تاری    خ سینما8079387

1399/10/179:00شخصیت پردازی و تیپ سازی15288227

1399/10/179:00کاربرد عکس در گرافیک19865167

1399/10/1711:00آشنانی با نقوش سننی2047237

1399/10/1711:00ویراستاری و صفحه آرانی1224594

14299508
ی
1399/10/1711:00سازشنایس ایران

142992019
ی
1399/10/1711:00سازشنایس ایران

1399/10/1711:00شناخت ساختار فیلم و شیال15819374

1399/10/1711:00شناخت موسیقی16130536

1399/10/1711:00شناخت موسیقی16130570

1399/10/1711:00شناخت موسیقی161305361

 شخصیت شنایس24426429
ی
1399/10/1711:00مبان

ی1525149 1399/10/1713:00(آنالوگ ودیجیتال)آشنانی باانواع دوربی 

1399/10/1713:00تدوین مستند آموزیسر8756379

1399/10/1713:00روانشنایس عمویم12569386

1399/10/1713:00روانشنایس عمویم125693004

14300540
ی
1399/10/1713:00ساز شنایس ایران

14300560
ی
1399/10/1713:00ساز شنایس ایران



وع امتحانتاری    خ امتحاننام درسگروه درسکددرس ساعت شر

1399/10/1713:00فلسفه هبی18802553

1399/10/1713:00فلسفه هبی18802618

1399/10/1715:00اصول و روش ترجمه پایه418235

21399/10/1715:00تاری    خ موسیقی ایران8138716

21399/10/1715:00تاری    خ موسیقی ایران81387161

1399/10/1715:00تاری    خ هبی جهان8181190

یفات895050 1399/10/1715:00ترجمه همزمان امور گردشگری و تشر

یفات895055 1399/10/1715:00ترجمه همزمان امور گردشگری و تشر

1399/10/1715:00جمع آوری و پردازش اطالعات1048083

1399/10/1715:00شبکه های اجتمایع15219122

1399/10/1715:00فرهنگ اقوام1848179

1399/10/1715:00دیدن و تحلیل نمایش28354406

ی8423175 1399/10/189:00تجزیه و تحلیل و نقد آثار هبی

1399/10/189:00رویکردهای نوین در عکایس معارصجهان13430247

1399/10/189:00زبان شنایس1375570

1399/10/189:00فناوری نوین ارتبایط18957125

1399/10/189:00فن بیان18981326

1399/10/189:00فن بیان18981359

1399/10/189:00فن بیان18981361

 تصویربرداری24252367
ی
1399/10/189:00مبان

1399/10/1811:00آواشنایس لهجه های متداول9465

پوان22885468 21399/10/1811:00کنبی

پوان22885669 21399/10/1811:00کنبی

 ارتباط جمیع24077133
ی
1399/10/1811:00مبان

 نظری موسیقی24707470
ی
1399/10/1811:00مبان

 نظری موسیقی24707503
ی
1399/10/1811:00مبان



وع امتحانتاری    خ امتحاننام درسگروه درسکددرس ساعت شر

 نظری موسیقی24707579
ی
1399/10/1811:00مبان

 نظری موسیقی247072014
ی
1399/10/1811:00مبان

 نظری موسیقی247072035
ی
1399/10/1811:00مبان

 موسیقی311645031
ی
1399/10/1811:00مبان

8416495
ی
1399/10/1813:00تجزیه و تحلیل موسیقی دستگایه ایران

8416747
ی
1399/10/1813:00تجزیه و تحلیل موسیقی دستگایه ایران

ی و درام11491415 1399/10/1813:00خاستگاه آیی 

ی و درام11491417 1399/10/1813:00خاستگاه آیی 

1399/10/1813:00کارگاه نرم افزار تصویری22404168

27898571
ی
11399/10/1813:00هارمون

27898667
ی
11399/10/1813:00هارمون

1399/10/1815:00تاری    خ عکایس جهان8100189

1399/10/1815:00تاری    خ عکایس جهان8100245

8612302
ی
1399/10/1815:00تحلیل تدوینی فیلم داستان

1399/10/1815:00ترجمه متون ساده891032

1399/10/1815:00ترجمه همزمان امور صنعنی و پزشیک894845

1399/10/1815:00رسانه شنایس12748101

1399/10/1815:00کاربرد موسیقی در فیلم20087440

دی سازمان25623115 1399/10/1815:00مدیریت راهبر

1399/10/1815:00اصول آموزش بازیگری28370292

11399/10/199:00ورزش323115766

11399/10/199:00ورزش323115988

11399/10/199:00ورزش323115990

11399/10/199:00ورزش323115995

11399/10/199:00ورزش323115996

11399/10/199:00ورزش323115997



وع امتحانتاری    خ امتحاننام درسگروه درسکددرس ساعت شر

11399/10/199:00ورزش323115998

11399/10/199:00ورزش3231151004

1399/10/1911:00فاریس221309558

1399/10/1911:00فاریس221309559

1399/10/1911:00فاریس221309652

1399/10/1911:00فاریس221309790

1399/10/1911:00فاریس221309797

1399/10/1911:00فاریس221309801

1399/10/1911:00فاریس221309803

1399/10/1911:00فاریس221309860

1399/10/1911:00فاریس221309861

225114974
ی
1399/10/1913:00تربیت بدن

225114976
ی
1399/10/1913:00تربیت بدن

225114978
ی
1399/10/1913:00تربیت بدن

225114979
ی
1399/10/1913:00تربیت بدن

225114980
ی
1399/10/1913:00تربیت بدن

225114756
ی
1399/10/1915:00تربیت بدن

225114758
ی
1399/10/1915:00تربیت بدن

225114981
ی
1399/10/1915:00تربیت بدن

225114982
ی
1399/10/1915:00تربیت بدن

225114983
ی
1399/10/1915:00تربیت بدن

225114987
ی
1399/10/1915:00تربیت بدن

1399/10/209:00وبالگ نوییس679290

1399/10/209:00تجزیه و تحلیل و نقد آثار گرافیک8419191

 و اجتمایع894942
ی
1399/10/209:00ترجمه همزمان امور فرهنیک

18464539
ی
1399/10/209:00فرم موسیقی ایران



وع امتحانتاری    خ امتحاننام درسگروه درسکددرس ساعت شر

1399/10/209:00کارگاه عکایس21829365

1399/10/209:00کارگاه عکایس21829369

1399/10/209:00کارگاه عکایس21829398

 تدوین24239446
ی
1399/10/209:00مبان

 تدوین24239448
ی
1399/10/209:00مبان

1399/10/2011:00برنامه ریزی و بودجه در روابط عمویم6431121

1399/10/2011:00تحلیل مقابله ای867264

1399/10/2011:00تدوین فیلم مستند بلند8752355

1399/10/2011:00سبکهای سینمانی14536290

1399/10/2011:00سبکهای سینمانی14536304

1399/10/2011:00سبکهای سینمانی145363005

1399/10/2011:00شعر و موسیقی15323509

1399/10/2011:00شعر و موسیقی15323541

1399/10/2011:00شعر و موسیقی15323542

1399/10/2011:00شییم کاربردی در گریم15556233

1399/10/2011:00صفحه آرانی16403224

ها17283177 ی 1399/10/2011:00عدیس ها و لبی

1399/10/2011:00شعر و موسیقی311212030

1399/10/2013:00نظر سنجر2734398

1399/10/2013:00نظریه های ارتباط جمیع27355129

27899650
ی
11399/10/2013:00هارمون

27899703
ی
11399/10/2013:00هارمون

27900490
ی
21399/10/2013:00هارمون

27900659
ی
21399/10/2013:00هارمون

27902497
ی
31399/10/2013:00هارمون

279022020
ی
31399/10/2013:00هارمون



وع امتحانتاری    خ امتحاننام درسگروه درسکددرس ساعت شر

279022022
ی
31399/10/2013:00هارمون

 عمویم28111466
ی
31399/10/2013:00هماهنیک

 عمویم28111663
ی
31399/10/2013:00هماهنیک

1399/10/2015:00آرشیو سازی201412

1399/10/2015:00اصول سخنوری425585

1399/10/2015:00اصول صدابرداری4321285

1399/10/2015:00تحلیل فیلم8634317

1399/10/2015:00تحلیل فیلم8634318

1399/10/2015:00ترجمه همزمان امور ورزیسر894748

1399/10/2015:00ترجمه همزمان امور ورزیسر894754

1162229
ی
1399/10/2015:00خواندن و درک مفاهیم مقدمان

ی16299108 1399/10/2015:00شیوه های جستجو در سایتهای خبر

2640180
ی
1399/10/2015:00مفاخر فرهنیک

1399/10/2015:00نقد عکس27454139

1399/10/2015:00نقد عکس27454140

1399/10/2015:00نقد عکس27454141

1399/10/2015:00نقد عکس27454143

1399/10/219:00تحلیل باند صدای فیلم8607284

8748447
ی
1399/10/219:00تدوین فیلم داستان

1399/10/219:00عکایس در گرافیک17358169

31399/10/219:00فرم موسیقی جهان18473610

31399/10/219:00فرم موسیقی جهان18473725

31399/10/219:00فرم موسیقی جهان18473726

1399/10/219:00تحلیل نمایشنامه های کالسیک جهان28369426

1399/10/2111:00آشنانی با نرم افزارهای ویرایش عکس2027166

1399/10/2111:00آشنانی با نرم افزارهای ویرایش عکس2027262



وع امتحانتاری    خ امتحاننام درسگروه درسکددرس ساعت شر

1399/10/2111:00شناخت عوامل نمایش15869340

1399/10/2111:00شناخت عوامل نمایش15869407

1399/10/2111:00شناخت عوامل نمایش15869432

1399/10/2111:00شناخت عوامل نمایش15869452

 کلیپ22562384
ی
1399/10/2111:00کارگردان

1399/10/2113:00تا قرن بیستم-تاری    خ موسیقی جهان8146474

1399/10/2113:00تا قرن بیستم-تاری    خ موسیقی جهان8146477

1399/10/2113:00تا قرن بیستم-تاری    خ موسیقی جهان81462017

1399/10/2113:00تئوری موسیقی10106513

1399/10/2113:00تئوری موسیقی10106533

1399/10/2113:00عکایس سیاه و سفید17361256

1399/10/2113:00نرم افزار ترسییم27193236

1399/10/2115:00ترجمه مفاهیم واصطالحات امور فرهنگ و هبی89318

10248103
ی
1399/10/2115:00جامعه شنایس فرهنیک

1399/10/2115:00روزنامه نگاری نوین12733113

1399/10/2115:00صنایع دسنی ایران1643116431

1399/10/2115:00فرم موسیقی جهان18467655

1399/10/2115:00کاربرد موضویع واژگان درمکالمه2009069

1399/10/2115:00گفت و شنود پایه2335939

ی25847627 1399/10/229:00مدیریت مراکز و سازمانهای هبی

ی25847653 1399/10/229:00مدیریت مراکز و سازمانهای هبی

ی25847731 1399/10/229:00مدیریت مراکز و سازمانهای هبی

ی25847745 1399/10/229:00مدیریت مراکز و سازمانهای هبی

ی25847809 1399/10/229:00مدیریت مراکز و سازمانهای هبی

ی25847813 1399/10/229:00مدیریت مراکز و سازمانهای هبی

ی25847816 1399/10/229:00مدیریت مراکز و سازمانهای هبی



وع امتحانتاری    خ امتحاننام درسگروه درسکددرس ساعت شر

ی25847900 1399/10/229:00مدیریت مراکز و سازمانهای هبی

اسیون3392606 11399/10/2211:00ارکسبی

ی بازیگر16303358 1399/10/2211:00شیوه های رهبر

ی بازیگر16303414 1399/10/2211:00شیوه های رهبر

 فیلم نامه نوییس24514301
ی
1399/10/2211:00مبان

 فیلم نامه نوییس24514413
ی
1399/10/2211:00مبان

1399/10/2211:00هبی و رسانه28201126

1399/10/2213:00تاری    خ تدوین8016460

فته1160567 1399/10/2213:00خواندن و درک متون پیشر

1399/10/2213:00سواد رسانه ای14224118

21399/10/2213:00فرم موسیقی جهان18471608

1399/10/2213:00فیلم نامه و تحقیق در فیلم مستند18826320

1399/10/2213:00فیلم نامه و تحقیق در فیلم مستند18826434

 روانشنایس24367179
ی
1399/10/2213:00مبان

1399/10/2213:00مدیریت رنگ در عکایس25655147

1399/10/2213:00هندسه مناظر و مرایا28158193

1399/10/2215:00ارتباط با رسانه318191

1399/10/2215:00عوامل موثر بر گریم17245172

1399/10/2215:00فرهنگ عامه18506451

1399/10/2215:00فرهنگ عامه18506905

1399/10/2215:00فرهنگ مردم18513337

1399/10/2215:00فرهنگ مردم185133006

1876281
ی
1399/10/2215:00فعالیت های فرهنیک

1399/10/2215:00مقاله و گزارش نوییس26434109

1399/10/239:00تاری    خ فلسفه8112408

1399/10/239:00تاری    خ فلسفه81123003



وع امتحانتاری    خ امتحاننام درسگروه درسکددرس ساعت شر

1399/10/239:00تروکاژ8992411

1399/10/239:00روانشنایس اجتمایع12467104

 بازی برای کودک24156401
ی
1399/10/239:00مبان

 بازی برای کودک24156454
ی
1399/10/239:00مبان

 بازی برای کودک24156455
ی
1399/10/239:00مبان

1399/10/239:00متون ادنر2489572

 ایران2594025940
ی
اث فرهنیک 1399/10/239:00مب 

 و اجتمایع گریم1403154
ی
1399/10/2311:00آسیب شنایس فرهنیک

1399/10/2311:00تاری    خ سینمای ایران و جهان8085315

1399/10/2311:00تاری    خ سینمای ایران و جهان8085316

1399/10/2311:00خواندن و درک مفاهیم پایه1161636

ی18442664 21399/10/2311:00فرم و آنالب 

ی18442665 21399/10/2311:00فرم و آنالب 

 فیلم مستند22560423
ی
1399/10/2311:00کارگردان

6127403
ی
1399/10/2313:00بیان بدن

1399/10/2313:00جامعه شنایس10146336

1399/10/2313:00جامعه شنایس10146338

1399/10/2313:00جامعه شنایس10146893

1399/10/2313:00حقوق عکاسان و قراردادها11314248

1399/10/2313:00سینمای مستند ایران15173433

18450511
ی
1399/10/2313:00فرم در موسیقی ایران

11399/10/2313:00فرم موسیقی ایران18465463

311112025
ی
 موسیقی ایران

ی
1399/10/2313:00مبان

1399/10/2315:00اقتصاد رسانه5103116

 وسیایس894551
ی
1399/10/2315:00ترجمه همزمان امورحقوق

 وسیایس894557
ی
1399/10/2315:00ترجمه همزمان امورحقوق



وع امتحانتاری    خ امتحاننام درسگروه درسکددرس ساعت شر

14307722
ی
1399/10/2315:00ساز شنایس موسیقی جهان

14307723
ی
1399/10/2315:00ساز شنایس موسیقی جهان

24547341
ی
 کارگردان

ی
1399/10/2315:00مبان

1399/10/2315:00مدیریت تولید2550825508

یفات2601686 1399/10/2315:00مراسم و تشر

1399/10/249:00تاری    خ هبی8169206

1399/10/249:00تاری    خ هبی ایران و جهان8177238

1399/10/249:00تاری    خ هبی ایران و جهان8177404

1399/10/249:00تاری    خ هبی ایران و جهان8177405

1399/10/249:00مخاطب شنایس2509393

 عمویم28108473
ی
1399/10/249:00هماهنیک

 عمویم28108601
ی
1399/10/249:00هماهنیک

1399/10/2411:00ایمنی و بهداشت محیط کار5530848

1399/10/2411:00ایمنی و بهداشت محیط کار5530906

1399/10/2411:00جامعه شنایس هبی10274242

1399/10/2411:00دیدن و تحلیل فیلم11917450

12237314
ی
اق 1399/10/2411:00روایت فتح و تدوین اشر

21399/10/2411:00فرم موسیقی ایران18466464

1399/10/2411:00موسیقی فیلم26229438

1399/10/2411:00موسیقی فیلم26229439

یک صوت18591564 ی 1399/10/2413:00فب 

یک صوت18591565 ی 1399/10/2413:00فب 

یک صوت18591564565 ی 1399/10/2413:00فب 

 صوت شنایس24434561
ی
1399/10/2413:00مبان

 صوت شنایس24434562
ی
1399/10/2413:00مبان

 صوت شنایس24434563
ی
1399/10/2413:00مبان



وع امتحانتاری    خ امتحاننام درسگروه درسکددرس ساعت شر

 صوت شنایس244342032
ی
1399/10/2413:00مبان

اسیون3391467 1399/10/2415:00ارکسبی

اسیون3391662 1399/10/2415:00ارکسبی

اسیون3391724 1399/10/2415:00ارکسبی

1399/10/2415:00برریس و شناخت آثار عکایس6281258

1399/10/2415:00تاری    خ خط و کتابت8064161

1399/10/2415:00تاری    خ خط و کتابت8064162

 روابط عمویم2436297
ی
1399/10/2415:00مبان

 گریم24610250
ی
21399/10/2415:00مبان

25846896
ی
1399/10/2415:00مدیریت مراکز و سازمانهای فرهنیک

25846901
ی
1399/10/2415:00مدیریت مراکز و سازمانهای فرهنیک

1399/10/259:00آشنانی با نت نگاری موسیقی معارص2018612

1399/10/259:00آشنانی با نت نگاری موسیقی معارص2018648

1399/10/259:00اصول روابط عمویم4159131

1399/10/259:00قرن معارص-تاری    خ موسیقی جهان8147478

1399/10/259:00تنفس و صدا سازی10017381

1399/10/259:00زیبانی شنایس13505220

 برنامه ریزی و تولید24196364
ی
1399/10/259:00مبان

 گرافیک24601216
ی
1399/10/259:00مبان

1399/10/2511:00ادبیات کهن ایران و جهان3100394

1399/10/2511:00ادبیات کهن ایران و جهان31003001

1399/10/2511:00تاری    خ هبی ایران8173254

1399/10/2511:00تئوری موسیقی ایران10107581

1399/10/2511:00کارگاه تدوین20871444

1399/10/2511:00کارگاه تدوین20871445

27838346
ی
1399/10/2511:00نمایش خیابان



وع امتحانتاری    خ امتحاننام درسگروه درسکددرس ساعت شر

27838347
ی
1399/10/2511:00نمایش خیابان

27838349
ی
1399/10/2511:00نمایش خیابان

1399/10/2513:00آشنانی با اصول اقناع و تبلیغ1488419

1399/10/2513:00آشنانی با تاری    خ موسیقی ایران1588496

1399/10/2513:00آشنانی با تاری    خ موسیقی ایران1588510

1399/10/2513:00آشنانی با تاری    خ موسیقی ایران1588521

ی ارکسبی1710710 1399/10/2513:00آشنانی با رهبر

22559375
ی
 فیلم داستان

ی
1399/10/2513:00کارگردان

ی کر و ارکسبی24385709  رهبر
ی
1399/10/2513:00مبان

ی کر و ارکسبی24385711  رهبر
ی
1399/10/2513:00مبان

،مجری گری و اجرای صحنه ای28361427
ی
1399/10/2513:00اصول گویندگ

،مجری گری و اجرای صحنه ای28361431
ی
1399/10/2513:00اصول گویندگ

1399/10/2515:00تحوالت اجتمایع ایران معارص8586127

89291
ی
1399/10/2515:00ترجمه مفاهیم واصطالحات امور اقتصادی و بازرگان

89299
ی
1399/10/2515:00ترجمه مفاهیم واصطالحات امور اقتصادی و بازرگان

 و رسانه ای11319100
ی
1399/10/2515:00حقوق فرهنیک

1399/10/2515:00فنون برقراری ارتباط1901353

1399/10/2515:00فنون برقراری ارتباط1901356

 فنون چاپ24529174
ی
1399/10/2515:00مبان

ی الملل3139111 1399/10/269:00ارتباطات بی 

1399/10/269:00فرهنگ ملل1851766

اپون22882489 1399/10/269:00کنبی

اپون22882512 1399/10/269:00کنبی

پوان22884491 11399/10/269:00کنبی

1399/10/269:00البراتوار فیلم23412409

1399/10/269:00نرم افزار صفحه آرانی27206209



وع امتحانتاری    خ امتحاننام درسگروه درسکددرس ساعت شر

ق28357333 1399/10/269:00تاری    خ نمایش در شر

ق28357895 1399/10/269:00تاری    خ نمایش در شر

1399/10/2611:00برگزاری جشنواره ها،سمینارها و نمایشگاهها6378120

1399/10/2611:00تاری    خ هبی8170552

1399/10/2611:00تاری    خ هبی8170616

1399/10/2611:00تاری    خ هبی8170617

1399/10/2611:00تاری    خ هبی81702023

1399/10/2611:00مکاتبات2657346

1399/10/2613:00زبان خاریحر عمویم221310461

1399/10/2613:00زبان خاریحر عمویم221310727

1399/10/2613:00زبان خاریحر عمویم221310793

1399/10/2613:00زبان خاریحر عمویم221310800

1399/10/2615:00زبان خاریحر عمویم221310550

1399/10/2615:00زبان خاریحر عمویم221310551

1399/10/2615:00زبان خاریحر عمویم221310802

1399/10/2615:00زبان خاریحر عمویم221310859


