
 ؟ظرفیت:                      تک گروه:                 702کد رشته:            کاردانیمقطع:               1ترم:              99مهر ورودي:            عکاسی      رشته تحصیلی:

 واحد نام استاد روز ساعت توضیحات پیشنیاز

 علمی

 واحد

 نظري

 نام درس

 کاربینی 0 1 خادمی ... ...  ...

 تاریخ هنر ایران و جهان 2 0 ناصري سینا سه شنبه 18-16  ...

 مبانی هنرهاي تجسمی 1 1 باحجب قدسی سه شنبه 12-10  ...

 عکاسی سیاه و سفید 1 1 باحجب قدسی سه شنبه 14-12  ...

 کادربندي در عکاسی 1 1 قاسمی سه شنبه 10-08  ...

 1 1 خسروي پنجشنبه 12-10   ...
آشنایی با انواع دوربین 

 (آنالوگ و دیجیتال)

  مبانی رنگ و تعادل سفیدي نور 1 1 مطهر سه شنبه 16-14  ...

 1تربیت بدنی 0 1 به دلخواه  ...

 یک درس از گروه معارف 2 0 به دلخواه  ...

  جمع واحدها:  16 



 21ظرفیت:             تک  گروه:           703کد رشته:           کاردانیمقطع:             3و  2ترم:             98بهمنمهر و ورودي:           عکاسی  رشته تحصیلی:

 واحد نام استاد روز ساعت توضیحات پیشنیاز

 علمی

 واحد

 نظري

 نام درس

 عدسی ها و لنزها 1 1 فاتح پور پنجشنبه 08-10  آشنایی با انواع دوربین (آنالوگ و دیجیتال)

 مبانی عکاسی رنگی (آنالوگ و دیجیتال) 1 1 فاتح پور چهارشنبه 10-12  مبانی رنگ و تعادل سفیدي نور

 کاربرد عکس در گرافیک 1 1 باحجب قدسی سه شنبه 08-10 104مشترك با  تاریخ عکاسی جهان

 فیلترهاي عکاسی 1 1 فاتح پور چهارشنبه 10-08  ...

 عکاسی مستند 1 1 قاسمی یکشنبه 12-14  کادربندي در عکاسی

  آشنایی با نرم افزارهاي ویرایش عکس 1 1 قاسمی سه شنبه 10-12 104مشترك با   ...

 1کارورزي 0 2 خادمی ... ...  ...

 یک درس از گروه معارف 2 0 به دلخواه  ...

 یک در مهارت مشترك 2 0 به دلخواه   ...

  واحدها:جمع   18 



 12ظرفیت:                  تک گروه:             704کد رشته:             کاردانیمقطع:                4ترم:               97ورودي:بهمنعکاسی                رشته تحصیلی:

 واحد نام استاد روز ساعت توضیحات پیشنیاز

 علمی

 واحد

 نظري

 نام درس

 کاربرد عکس در گرافیک 1 1 باحجب قدسی سه شنبه 12-14  جهانتاریخ عکاسی 

 تاریخ عکاسی جهان 2 0 رنجبر سه شنبه 08-10  عدسی ها و لنزها

 آشنایی با نرم افزارهاي ویرایش عکس 1 1 قاسمی سه شنبه 12-10  ...

 شیوه هاي نگهداري و ارائه عکس 1 1 خسروي پنجشنبه 14-12  ...

 عکاسی منظره و پانوراما 1 1 فاتح پور سه شنبه 12-14  عکاسیکادربندي در 

  عکاسی آسمان شب 1 1 فاتح پور پنجشنبه 14-16  عدسی ها و لنزها

 عکس و رسانه 1 1 فاتح پور پنجشنبه 18-16  ...

 یک درس عمومی 2 0 به دلخواه  ...

 یک در مهارت مشترك 2 0 به دلخواه  ...

  جمع واحدها:  18  
 


