
جمغػملینظزیجمغػملینظزی
(اس ثثت نام دانطجوتا پیص اس پایان نیمسال اول)اتتذای دوره 011(تاسدیذ)کارتینی 1-112مثانی رنگ1

پایان نیمسال دوم1022کارورسی 2-112مثانی گزافیک2
پایان دوره2022کارورسی3-202تاریخ گزافیک3
--202ضناخت هنز مؼاصز اسالمی4

-

جمغػملینظزی
2202انذیطه اسالمی 1جمغػملینظزی

202انقالب اسالمی ایزان یا آضنایی تا قانون اساسی جمهوری اسالمی ایزان2-112ػکاسی در گزافیک1
202تاریخ تحلیلی صذر اسالم یا تاریخ فزهنگ و تمذن یا تاریخ امامت3-112کارگاه صفحه آرایی2
202تفسیز موضوػی قزآن یا تفسیز موضوػی نهج الثالغه4(جثزانی)مثانی هنزهای تجسمی202آضنایی تا نقوش سنتی3
-1011ورسش 5-202تاریخ خط و کتاتت4
--022اطالع رسانی تصویزی5
-202رسانه و مخاطة ضناسی6
-112تجشیه و تحلیل و نقذ آثار گزافیک7
جمغػملینظزی-112کارگاه نزم افشار تصویزی8
-202مذیزیت مزاکش و ساسمانهای هنزی1-112نزم افشار تزسیمی9

-202مذیزیت کسة و کار وتهزه وری2-
-202اصول وفنون مذاکزه3

-
جمغػملینظزی

(جثزانی)طزاحی پایه 112کارگاه طزاحی پیطزفته1
جمغػملینظزی(جثزانی)نزم افشار گزافیکی 112نزم افشارصفحه آرایی2
-112پزسپکتیو1-202فزآینذ چاج ماضینی3
-022طزاحی پایه2-022خوضنویسی و طزاحی حزوف4
-.........(دارنذگان مذارک مؼادل کاردانی)کارآفزینی 3-112کارگاه طزاحی نطانه تصویزی5
-.........(دارنذگان مذارک مؼادل کاردانی)کارتزد فناوری اطالػات و ارتثاطات 4-112کارگاه طزاحی پوستز تصویزی6
-112مثانی هنزهای تجسمی5-112کارگاه طزاحی نطانه نوضتاری7
-022نزم افشارهای گزافیکی6-112کارگاه طزاحی پوستز نوضتاری8
--112کارگاه طزاحی پوستز فتوگزافیک9
مثانی گزافیک-مثانی رنگ112کارگاه طزاحی کاتالوگ و تزوضور10
کارگاه نزم افشار تزسیمی112کارگاه نزم افشار متحزک ساسی11
ػکاسی در گزافیک112کارگاه ػکاسی مفهومی12

توضیحاتنام درسردیف

6جمغ

دروس گزوه مؼارف

دروس پایه
پیص نیاستؼذاد واحذنام درسردیف

( واحد جبرانی8+  واحد 70جمع کل واحدها )پوستر و نشانه-  سرفصل دروس دوره کارشناسی حرفه ای گرافیک

دروس مهارت مطتزک

نام درسردیف
تؼذاد واحذ

پیص نیاس

8جمغ
دروس اصلی

پیص نیاستؼذاد واحذنام درسردیف

5جمغ

موسش در محیط کار آدروس
سمان اجزاتؼذاد واحذنام درسردیف

-

دروس ػمومی
تؼذاد واحذ

9جمغ

8جمغ

دروس جثزانی

نام درسردیف
تؼذاد واحذ

پیص نیاس

24 جمغ

 واحذ 14در تزمی که کارورسی اخذ می شود حذاکثز واحذ انتخابی تزم، - 2.  واحذ می باشذ12حذاقل واحذ در هز نیمسال - 1: توضیحات

اخذ درس مهارت مشتزک در نیمسال اول ممنوع - 3 ( واحذ می توانذ اخذ نمایذ18 باشذ تا 17درصورتی که معذل دانشجو باالی ).می باشذ

دانشجو - 5 (امکان اخذ چنذ درس اس گزوه معارف در تزم آخز وجود دارد). اخذ دو درس اس گزوه معارف د رهز تزم ممنوع می باشذ- 4. است

 تزم دانشجو اخزاج 2و در صورت مشزوط شذن  ( واحذ می توانذ اخذ نمایذ14در نیمسال بعذی حذاکثز ) مشزوط بوده 12با معذل سیز 

 واحذ جبزانی 6در مقطع کارشناسی ناپیوسته در صورتی که رشته با رشته مقطع کاردانی غیز مزتبط باشذ دانشجو می بایست - 6.خواهذ شذ

.اخذ نمایذ

18جمغ
دروس تخصصی

نام درسردیف
تؼذاد واحذ

پیص نیاس


