
پیشنیازتوضیحاتساعتروزنام استادواحد عملیواحد نظرینام درس

ػسسی ّا ٍ لٌسّا18-16پٌجشٌبِّاشوی20تارید ػکاسی جْاى

ػکاسی زیجیتال پای16ِ-14پٌجشٌبِهطْر11ػکس زیجیتال پیشرفتِ

...18-16چْارشٌبِهْسٍی11شیَُ ّای ًگْساری ٍ ارائِ ػکس

کازربٌسی زر ػکاسی16-14چْارشٌبِفاتح پَر11ػکاسی هٌظرُ ٍ پاًَراها

ػسسی ّا ٍ لٌسّا14-12چْارشٌبِ ذسرٍی11ػکاسی آسواى شب

...12-10چْارشٌبِرًجبر11ػکس ٍ رساًِ

...20یک زرس از گرٍُ هؼارف

...20یک زرس هْارت هشترک

 ٍاحس14بؼس از حسالل ......رًجبر102کارٍرزی 

  :جوغ ٍاحسّا

زر ساهاًِ ّن .  لرار هیگیرزwww.uast13.ir بِ آزرس 13کلیِ اطالػیِ ّا ٍ برًاهِ ّای ّفتگی بر رٍی سایت هرکس .  هی باشس99.11.25شرٍع کالسْا بر طبك برًاهِ ّفتگی از 

.ٍارز شَیس (شوارُ شٌاسٌاهِ)ٍ کلوِ ػبَر  (کسهلی)آٍا با ًام کاربری 

کاربرز فٌاٍری اطالػات ٍ - کارآفریٌی: بِ زلرَاُ از بیي زرٍس

اذالق حرفِ ای- فرٌّگ ػوَهی- ارتباطات

زاًش ذاًَازُ - اذالق اسالهی- 1اًسیشِ اسالهی: بِ زلرَاُ از بیي زرٍس

تربیت بسًی- زباى ذارجی ػوَهی- فارسی- ٍ جوؼیت
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پیشنیازتوضیحاتساعتروزنام استادواحد عملیواحد نظرینام درس

..........فاتح پَر01کاربیٌی

آشٌایی بااًَاع زٍربیي14-12چْارشٌبِهْسٍی11ػسسی ّا ٍ لٌسّا

(آًالَگ ٍ زیجیتال)

هباًی ٌّرّای تجسوی 18-16چْارشٌبِلاسوی11ػکاسی زیجیتال پایِ

 تؼازل سفیسی ًَر هباًی رًگ ٍ 20-18چْارشٌبِارجحی11(آًالَگ ٍ زیجیتال)هباًی ػکاسی رًگی

...20-18پٌج شٌبِّاشوی20بررسی ٍ شٌاذت آثار ػکاسی

تارخ ػکاسی جْاى16-14چْارشٌبِباحجب 11کاربرز ػکس زر گرافیک

کازربٌسی زر ػکاسی701هشترک با 12-10چْارشٌبِزلشاز11ػکاسی هسٌتس

هحوسی: آلایاى
حاجی ػلیسازُ: ذاًوْا

...20یک زرس از گرٍُ هؼارف

جوغ ٍاحسّا

...
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زاًش ذاًَازُ - اذالق اسالهی- 1اًسیشِ اسالهی: بِ زلرَاُ از بیي زرٍس

زباى ذارجی ػوَهی- فارسی- ٍ جوؼیت

12-10پٌجشٌب01ِتربیت بسًی

زر ساهاًِ ّن .  لرار هیگیرزwww.uast13.ir بِ آزرس 13کلیِ اطالػیِ ّا ٍ برًاهِ ّای ّفتگی بر رٍی سایت هرکس .  هی باشس99.11.25شرٍع کالسْا بر طبك برًاهِ ّفتگی از 

.ٍارز شَیس (شوارُ شٌاسٌاهِ)ٍ کلوِ ػبَر  (کسهلی)آٍا با ًام کاربری 
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پیشنیازتوضیحاتساعتروزنام استادواحد عملیواحد نظرینام درس

14-12چْارشٌبِهْسٍی11ػسسی ّا ٍ لٌسّا
آشٌایی بااًَاع زٍربیي

(آًالَگ ٍ زیجیتال)

هباًی ٌّرّای تجسوی 18-16چْارشٌبِلاسوی11ػکاسی زیجیتال پایِ

 تؼازل سفیسی ًَر هباًی رًگ ٍ 20-18چْارشٌبِارجحی11(آًالَگ ٍ زیجیتال)هباًی ػکاسی رًگی

...20-18پٌج شٌبِّاشوی20بررسی ٍ شٌاذت آثار ػکاسی

تارخ ػکاسی جْاى16-14چْارشٌبِباحجب 11کاربرز ػکس زر گرافیک

کازربٌسی زر ػکاسی701هشترک با 12-10چْارشٌبِزلشاز11ػکاسی هسٌتس

...20یک زرس از گرٍُ هؼارف

.........رًجبر102کارٍرزی 

جوغ ٍاحسّا
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زاًش - اذالق اسالهی- 1اًسیشِ اسالهی: بِ زلرَاُ از بیي زرٍس

زباى ذارجی ػوَهی- فارسی- ذاًَازُ ٍ جوؼیت

 

زر ساهاًِ ّن .  لرار هیگیرزwww.uast13.ir بِ آزرس 13کلیِ اطالػیِ ّا ٍ برًاهِ ّای ّفتگی بر رٍی سایت هرکس .  هی باشس99.11.25شرٍع کالسْا بر طبك برًاهِ ّفتگی از 

.ٍارز شَیس (شوارُ شٌاسٌاهِ)ٍ کلوِ ػبَر  (کسهلی)آٍا با ًام کاربری 
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پیشنیازتوضیحاتساعتروزنام استادواحد عملیواحد نظرینام درس

...16-14پٌجشٌبِهطْر11کارگاُ طراحی صحٌِ زر ػکاسی

...14-12چْارشٌبِفاتح پَر11کارگاُ ػکاسی صٌؼتی

کارگاُ ػکاسی با فلش18-16چْارشٌبَِّهي11کارگاُ ػکاسی آسواى شب

13-11پٌجشٌبِّاشوی11کارگاُ ػکاسی هفَْهی
رٍیکرزّای ًَیي زر 

ػکاسی هؼاصر جْاى

...10-8چْارشٌبِرًجبر11فٌَى الٌاع ٍ تبلیغ زر ػکاسی

...16-14چْارشٌبِهْسٍی11کارگاُ ػکاسی از اشیاء

...20یک زرس از گرٍُ هؼارف

...20یک زرس هْارت هشترک

:جوغ ٍاحسّا

زاًش ذاًَازُ - اذالق اسالهی- 1اًسیشِ اسالهی: بِ زلرَاُ از بیي زرٍس

تربیت بسًی- زباى ذارجی ػوَهی- فارسی- ٍ جوؼیت

کاربرز فٌاٍری اطالػات ٍ - کارآفریٌی: بِ زلرَاُ از بیي زرٍس

اذالق حرفِ ای- فرٌّگ ػوَهی- ارتباطات

 

زر ساهاًِ ّن .  لرار هیگیرزwww.uast13.ir بِ آزرس 13کلیِ اطالػیِ ّا ٍ برًاهِ ّای ّفتگی بر رٍی سایت هرکس .  هی باشس99.11.25شرٍع کالسْا بر طبك برًاهِ ّفتگی از 

.ٍارز شَیس (شوارُ شٌاسٌاهِ)ٍ کلوِ ػبَر  (کسهلی)آٍا با ًام کاربری 
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