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 نام استاد امتحان ترم -ورودی 
 *نوع آزمون

 امضاء استاد تاریخ ساعت
 تحویل کار ژوژمان کتبي

  یکشنبه-   11-11 16/11/69  استاد جواد نوبهار 1کارگاه طراحي پایه  69-1

  دوشنبه-   19-11 11/11/69 استاد فرهادمحمود عزیزی شيمي عمومي و عکاسي  69-1

  شنبهسه-  11-11 11/11/69  استاد ليال جوینده هنرهای تجسميمباني  69-1

  شنبه-   11-11 19/11/69 دکتر جواد سليمي آشنایي با هنرهای سنتي ایران 69-1

  دوشنبه-   11-11 12/11/69 استاد رضا نبوی فيزیک و ابزارشناسي  69-1

  شنبهسه-  11-11 12/11/69  استاد فرهاد سليماني 1و  1کارگاه عکاسي پایه  69-1

********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** 

  یکشنبه -   19-11 16/11/69 زادهدکتر محمد خدادادی مترجم 1ونقد عکس وتحليلتجزیه 61-1

  دوشنبه-   19-11 11/11/69 استاد محسن رسولي هندسه مناظر و مرایا 61-1

  شنبه-  11-11 19/11/69  استاد فرهاد سليماني )طبيعت و سفر( 1کارگاه عکاسي 61-1

  یکشنبه-  11-11 19/11/69  استاد رضا نبوی نورپردازی 61-1

  دوشنبه-   19-11 12/11/69 استاد عمران نيکزاد )تاریخ عکاسي ایران( 1کارگاه عکاسي 61-1

********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** 

  شنبه-   11-11 12/11/69 استاد پروین طاعي روش تحقيق 61-1

  یکشنبه-   19-11 16/11/69 استاد پروین طاعي (1)رنگي1کارگاه عکاسي  61-1

  دوشنبه- 19-11 11/11/69   استاد سروش کيایي قطع بزرک( )دوربين1کارگاه عکاسي  61-1

  شنبه-   19-11 19/11/69 نژاددکتر مهدی مقيم 1ونقد عکس وتحليلتجزیه 61-1

  یکشنبه-  11-11 19/11/69  زادهدکتر محمد خدادادی مترجم 1کارگاه تخصصي عکاسي  61-1

  دوشنبه- 11-11 12/11/69   فرهاد سليمانياستاد  مستند(-خبری)1کارگاه عکاسي  61-1

  چهارشنبه-   11-11 16/11/69 استاد محمد خادميان فنون عرضه و نمایش عکس 61-1

********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** 
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 نام استاد امتحان ترم -ورودی 
 *نوع آزمون

 امضاء استاد تاریخ ساعت
 تحویل کار ژوژمان کتبي

  شنبه-   19-11 12/11/69 استاد پروین طاعي )مباني نظری تبليغات(1کارگاه عکاسي 61-9

  شنبهسه-  19-11 11/11/69  زادهدکتر محمد خدادادی مترجم )معماری(1کارگاه عکاسي 61-9

  شنبه- 11-11 19/11/69   نژاددکتر مهدی مقيم 1کارگاه تخصصي  61-9

  دوشنبه-  11-11 12/11/69  استاد محمد خادميان (تبليغات)1کارگاه عکاسي 61-9

  شنبهسه-   11-11 12/11/69 استاد رضا نبوی آشنایي با فيلمبرداری 61-9

********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** 

  شنبه-12/11/69 )دو گروه(    11-11 استاد حسن کمالي )دیجيتال( 9کارگاه عکاسي 61-2

  یکشنبه-  11-11 19/11/69  نژاددکتر مهدی مقيم )گرایش( 9کارگاه عکاسي 61-2

  دوشنبه-  11-11 11/11/69  استاد فرهادمحمود عزیزی )گرایش( 9کارگاه عکاسي 

  شنبهسه-  11-11 11/11/69  استاد پروین طاعي )گرایش( 9کارگاه عکاسي 61-2

  یکشنبه-  11-11 19/11/69  زادهدکتر محمد خدادادی مترجم پروژه نهایي 61-2

  یکشنبه-  11-11 19/11/69  دکتر جواد سليمي پروژه نهایي 61-2

  یکشنبه-  11-11 19/11/69  نژاددکتر مهدی مقيم پروژه نهایي 61-2

  یکشنبه-  11-11 19/11/69  استاد رضا نبوی پروژه نهایي 61-2

  یکشنبه-  11-11 19/11/69  استاد پروین طاعي نهایيپروژه  61-2

  یکشنبه-  11-11 19/11/69  استاد فرهاد سليماني پروژه نهایي 61-2

********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** 
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 نام استاد امتحان ترم -ورودی 
 *نوع آزمون

 امضاء استاد تاریخ ساعت
 تحویل کار ژوژمان کتبي

  یکشنبه-   19-11 16/11/69 استاد حسين چنعاني تاریخچه عکاسي )پيشنياز( 69-1

  دوشنبه- 19-11 11/11/69   استاد محمدرضا شهبازی کامپيوتر و عکاسي پيشرفته 69-1

  شنبهسه-   11-11 11/11/69 زادهدکتر محمد خدادادی مترجم کارگاه آزاد عکاسي 69-1

  یکشنبه- 19-11 19/11/69   آقای سروش کيایي )پيشنياز(نورپردازی  69-1

  دوشنبه-   11-11 12/11/69 ریزخانم صدیقه شوشه روش تحقيق 69-1

  دوشنبه-   19-11 12/11/69 خوبدلآقای حسن  تاریخ تحليلي عکاسي 69-1

  شنبهسه-   19-11 12/11/69 زادهدکتر محمدرضا شریف کارگاه آزاد عکاسي 69-1

********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** 

آشنایي با البراتوار دیجيتال و  61-1

 های پيشرفته تاریکخانهشيوه

  شنبهسه-   19-11 11/11/69 آقای رضا نبوی

  شنبهسه-   11-11 12/11/69 نژاددکتر مهدی مقيم های بصری و عکاسيرسانه 61-1

 در کادر مربوطه عالمت بگذارید*

 
 


