
  ؟ظرفیت:                تکگروه:             605 کد رشته:       کاردانی      مقطع:              1ترم:               99مهر ورودي:گرافیک                  رشته تحصیلی:

 واحد نام استاد روز ساعت توضیحات پیشنیاز

 علمی

 واحد

 نظري

 نام درس

 کاربینی 0 1 فتاحی ... ...  ...

 1مبانی هنرهاي تجسمی 1 1 ناصري سینا یکشنبه 14-12  ...

 طراحی پایه 0 2 معصومی پنجشنبه 14-12  ...

 هندسه مناظر و مرایا 1 1 بدیهی یکشنبه 16-14  ...

 تاریخ هنر جهان 2 0 فتحی پنجشنبه 18-16  ...

 تاریخ هنر ایران 2 0 فتحی پنجشنبه 20-18  ...

 عکاسی پایه 0 2 فدایی پنجشنبه 16-14  ...

 1تربیت بدنی 1 0 به دلخواه   ...

 یک درس معارف 2 0 به دلخواه  ...

  جمع واحدها:  16 



 11ظرفیت:                تکگروه:             606 کد رشته:       کاردانی      مقطع:              2ترم:               98بهمن ورودي:گرافیک                  رشته تحصیلی:

 واحد نام استاد روز ساعت توضیحات پیشنیاز

 علمی

 واحد

 نظري

 نام درس

 2مبانی هنرهاي تجسمی 0 2 خزانه داري سه شنبه 12-14  1مبانی هنرهاي تجسمی

 طراحی فیگور 0 2 معزز یکشنبه 12-14  طراحی پایه

 نرم افزار ترسیمی 1 1 هنرور یکشنبه 12-10  ...

 صفحه آرایی 1 1 معصومی پنجشنبه 16-18 607مشترك با  1مبانی هنرهاي تجسمی

 خوشنویسی و طراحی حروف 0 2 باحجب قدسی  پنجشنبه 12-14 607مشترك با  1مبانی هنرهاي تجسمی

 عکاسی 0 2 ناصري سینا یکشنبه 14-16 607مشترك با  عکاسی پایه

  هندسه نقوش 1 1 معصومی پنجشنبه 16-14   ...

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

 یک درس از مهارت مشترك 2 0 به دلخواه  ...

  جمع واحدها:  18 



 17ظرفیت:                تکگروه:             607 کد رشته:       کاردانی      مقطع:              3ترم:               98مهر ورودي:گرافیک                  رشته تحصیلی:

 واحد نام استاد روز ساعت توضیحات پیشنیاز

 علمی

 واحد

 نظري

 نام درس

 صفحه آرایی 1 1 معصومی پنجشنبه 16-18  1مبانی هنرهاي تجسمی

 خوشنویسی و طراحی حروف 0 2 باحجب قدسی  پنجشنبه 12-14  1مبانی هنرهاي تجسمی

 عکاسی 0 2 ناصري سینا یکشنبه 14-16  پایهعکاسی 

 طراحی نشانه 1 2 معصومی پنجشنبه 09-12  1مبانی هنرهاي تجسمی –طراحی پایه 

 نرم افزار تصویرسازي 1 1 هنرور یکشنبه 08-10 608مشترك با  ...

 مبانی فنون چاپ 2 0 فتاحی یکشنبه 20-18  ...

 1کارورزي 0 2 تاحی ... ...  ...

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

  جمع واحدها:  17  



 9ظرفیت:                تکگروه:             608 کد رشته:       کاردانی      مقطع:              4ترم:               97بهمن ورودي:گرافیک                  رشته تحصیلی:

 واحد استادنام  روز ساعت توضیحات پیشنیاز

 علمی

 واحد

 نظري

 نام درس

 طراحی پوستر 1 2 معصومی پنجشنبه 18-20  خوشنویسی و طراحی حروف – 1مبانی هنرهاي تجسمی

 چاپ دستی 0 2 فتاحی یکشنبه 16-18  مبانی فنون چاپ

 طراحی نشانه 1 2 معصومی پنجشنبه 09-12 607مشترك با  1مبانی هنرهاي تجسمی –طراحی پایه 

 نرم افزار تصویرسازي 1 1 هنرور یکشنبه 10-08  ...

 2کارورزي 0 2 خسروي ... ...  نیسمال آخر

  1تربیت بدنی  0  1 به دلخواه   ...

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

 یک درس مهارت مشترك 2 0 به دلخواه  ...

  جمع واحدها:  14  
 


