
جمغػملیوظریجمغػملیوظری
(از ثبت وام داوطجًتا پیص از پایان ویمسال ايل)ابتذای ديرٌ 011(بازدیذ)کاربیىی 1-202تاریخ ي َىر ایران جُان1

پایان ویمسال ديم1022کاريرزی 2-112مباوی َىرَای تجسمی2
پایان دير2022ٌکاريرزی3-112ػکاسی سیاٌ ي سفیذ3
--112کادربىذی در ػکاسی4

-112(آوالًگ ي دیجیتال)آضىایی با اوًاع ديربیه5
-

جمغػملیوظری
-303زبان خارجی1

-303فارسی2جمغػملیوظری
202 یا اوسان در اسالم1اوذیطٍ اسالمی 3-112مباوی روگ ي تؼادل سفیذی وًر1
202اخالق اسالمی4(آوالًگ ي دیجیتال)آضىایی با اوًاع ديربیه 112ػذسی َا ي لىس َا2
202داوص خاوًادٌ ي جمؼیت5مباوی روگ ي تؼادل سفیذی وًر112(آوالًگ ي دیجیتال)مباوی ػکاسی روگی 3
-1011تربیت بذوی 6مباوی َىرَای تجسمی112ػکاسی دیجیتال پای4ٍ
--202بررسی ي ضىاخت آثارػکاسی5

ػذسی َا ي لىسَا202تاریخ ػکاسی جُان6
تاریخ ػکاسی جُان112کاربرد ػکس در گرافیک7

جمغػملیوظری-
-202کاربرد فىايری اطالػات در ارتباطات1
-202اخالق حرفٍ ای2

-202کارآفریىی3جمغػملیوظری
-202فرَىگ ػمًمی4ػکاسی دیجیتال پای112ٍػکاسی دیجیتال پیطرفت1ٍ
--112وًرپردازی استًدیًیی2
-112(ضىاخت لًازم ي ابسار)کار در استًدی3ً
-112ػکاسی پرتر4ٌ
-112فیلترَای ػکاسی5
کادربىذی در ػکاسی112ػکاسی مستىذ6
-112آضىایی با ورم افسارَای يیرایص ػکس7
-112ضیًٌ َای وگُذاری ي ارائٍ ػکس8
کادربىذی در ػکاسی112ػکاسی مىظرٌ ي پاوًراما9
ػذسی َا ي لىسَا112ػکاسی آسمان ضب10
-112ػکس ي رساو11ٍ

-

وام درس
تؼذاد ياحذ

22جمغ

ردیف

5

(واحد72جمع کل واحدها )سرفصل دروس دوره کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی  عکاسی 

در تزمی که کارورسی اخذ می شود حذاکثز - 2.  واحذ می باشذ12حذاقل واحذ در هز نیمسال - 1 :تًضیحات

 واحذ می توانذ اخذ 18 باشذ تا 17درصورتی که معذل دانشجو باالی ). واحذ می باشذ14واحذ انتخابی تزم، 

اخذ دو درس اس گزوه معارف در هز - 4. اخذ درس مهارت مشتزک در نیمسال اول ممنوع می باشذ- 3 (نمایذ

 12دانشجو با معذل سیز - 5 (امکان اخذ چنذ درس اس گزوه معارف در تزم آخز وجود دارد).تزم ممنوع است

 تزم 2و در صورت مشزوط شذن در ( واحذ می توانذ اخذ نمایذ14در نیمسال بعذی حذاکثز )مشزوط بوده 

اراِئه درس توسط مزکش آموسشی در هز تزم طبق رعایت پیشنیاس و همنیاس می - 6. دانشجو اخزاج خواهذ شذ

در هز تزم فقط یک - 7.باشذ که رعایت آن اس بزوس مشکالت در سمان فزاغت اس تحصیل جلوگیزی می نمایذ

مگز در تزم آخز.درس اس معارف اخذ می شود
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دريس اصلی

تؼذاد ياحذ
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دريس  گريٌ مؼارف

جمغ
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دريس پایٍ

دريس مُارت مطترک

وام درسردیف
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دريس آمًزش در محیط کار
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