جدول برنامه امتحاني نیمسال دوم سال تحصیلي 96-97كارشناسي چند رسانه ای
ترم اول

ترم دوم

ترم سوم

ترم چهارم

ترم پنجم

ترم ششم

ترم هفتم

ترم هشتم

ساعت

16.30 -18

10/30-12/30

14-16

8.30-10

16.30 -18

10/30-12/30

14-16

8.30 -10

ایام امتحانات
دوشنبه

*اخالق اسالمي

*تفسیر موضوعي قران

*فرهنگ و تمدن اسالم و ایران

اندیشه اسالمي 1

97/03/28

() 8.30-10

()14-16

()10.30-12

() 8.30-10

روش تحقیق

طراحي گرافیکي گذشته و حال
*اندیشه اسالمي 2

سه شنبه

*زبان خارجه عمومي

97/03/29

()10،30-12

چهارشنبه

*زبان فارسي

97/03/30

()14 -16

ریاضیات

پنجشنبه

*آشنایي با دفاع مقدس
()10.30-12
شبکه و سیتم های عامل

97/03/31
تجهیزات چندرسانه ای

شنبه

یکشنبه
دوشنبه
97/04/04

هندسه
آشنایي با هنر در تاریخ

()14-16
* دانش خانواده و جمعیت
گرافیک رایانه ای ()2

هنر وتمدن اسالمي

برنامه سازی پیشرفته

آشنایي با هنرهای معاصر

سه شنبه

پنجشنبه
سه شنبه

پنجشنبه
97/04/14

وحریم خصوصي

تجزیه و تحلیل هنرهای رایانه ای

گرافیک رایانه ای ()1
شبیه سازی و متحرک سازی

مباني برنامه سازی

97/04/07
97/04/12

قوانین و مقررات چندرسانه ای

زبان تخصصي
گرافیک رایانه ای()3

97/04/05
97/04/06

تجهیزات چند رسانه ای

چندرسانه ای و اسکریپت

رایانه ای()1

چهارشنبه

مدیریت چندرسانه ای

()14-16

شبیه سازی و متحرک سازی

مباني برنامه سازی

() 8.30-10

نویسندگي برای پویا نمایي

*شبکه و سیتم های عامل

آمار

97/04/02

97/04/03

() 8.30-10
انقالب اسالمي ایران

رایانه ای()2

آشنایي با زبان تصویر()1

آشنایي با زبان تصویر()2

ارتباط متقابل انسان و رایانه

عکاسي

مقدمات طراحي()1

مقدمات طراحي()2

مدلسازی مقدماتي رایانه ای

طراحي واقعیت مجازی()1

ساعت امتحاني دروسي كه با عالمت * مشخص شده  ،داخل پرانتز ذكر شده است .
امتحان درس تربیت بدني و ورزش ( 97/03/24 )1با هماهنگي قبلي اداره تربیت بدني و اساتید مربوطه خواهد بود .
در صورت بروز اختالف برنامه امتحاني فوق با كارت امتحاني مراتب را سریعاً به اطالع دفتر دانشکده برسانید.

طراحي واقعیت مجازی()2

مباني نور و صدا()1

طراحي واقعیت مجازی()3

مباني نور و صدا()2

طراحي واقعیت مجازی()4

