
 ؟ظرفیت:          تکه:گرو         601 رشته: کد          کارشناسیمقطع:           1 ترم:            99مهر :ورودي         پوستر و نشانه  - گرافیک رشته تحصیلی:

 واحد نام استاد روز ساعت توضیحات پیشنیاز

 علمی

 واحد

 نظري

 نام درس

 کاربینی 0 1  خسروي ... ...  ...

  کارگاه طراحی پیشرفته  1  1 معزز یکشنبه 14-16 602مشترك با  ...

 کارگاه صفحه آرایی 1 1 فتاحی پنجشنبه 12-14 602مشترك با  ...

 نرم افزار صفحه آرایی 1 1 فتاحی پنجشنبه 14-16 602مشترك با  ...

 طراحی حروفخوشنویسی و  0 2 دستمردي پنجشنبه 16-18 602مشترك با  ...

 کارگاه طراحی نشانه تصویري 1 1 باحجب قدسی پنجشنبه 10-12 602مشترك با  ...

 تجزیه و تحلیل و نقد آثار گرافیکی 1 1 فتحی یکشنبه 12-14 602مشترك با  ...

 1ورزش 0 1 به دلخواه  ...

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

  مبانی هنرهاي تجسمی (جبرانی)  1  1 داريخزانه   سه شنبه  16-14   ...

  جمع واحدها:  2+16 



 +؟7ظرفیت:          تکگروه:         602 کد رشته:         کارشناسیمقطع:         2ترم:           98بهمن ورودي:پوستر و نشانه          - گرافیک رشته تحصیلی:

 واحد نام استاد روز ساعت توضیحات پیشنیاز

 علمی

 واحد

 نظري

 نام درس

  کارگاه طراحی پیشرفته 1 1 معزز یکشنبه 16-14  ...

 کارگاه صفحه آرایی 1 1 فتاحی پنجشنبه 14-12  ...

 نرم افزار صفحه آرایی 1 1 فتاحی پنجشنبه 16-14  ...

 خوشنویسی و طراحی حروف 0 2 دستمردي پنجشنبه 18-16  ...

 کارگاه طراحی نشانه تصویري 1 1 قدسیباحجب  پنجشنبه 12-10  ...

 تجزیه و تحلیل و نقد آثار گرافیکی 1 1 فتحی یکشنبه 14-12   ...

  1کارورزي 2 0 خسروي ... ...  ...

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

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

  جمع واحدها:  16 



 10ظرفیت:          تکگروه:         603 کد رشته:         کارشناسیمقطع:         3ترم:           98مهر ورودي:پوستر و نشانه          - گرافیک رشته تحصیلی:

 واحد نام استاد روز ساعت توضیحات پیشنیاز

 علمی

 واحد

 نظري

 نام درس

 اطالع رسانی تصویري 0 2 خزانه داري سه شنبه 18-20 604مشترك با  ...

 نرم افزار ترسیمی 1 1 هنرور یکشنبه 12-14 604مشترك با  ...

کارگاه طراحی پوستر  1 1 خسروي یکشنبه 14-16 604مشترك با  ...
 فتوگرافیک

 1 1 بهزادي نسب شنبه 12-14 604مشترك با  مبانی گرافیک -مبانی رنگ  
کارگاه طراحی کاتالوگ و 

 بروشور

 کارگاه نرم افزار متحرك سازي 1 1 فتاحی پنجشنبه 16-18 604مشترك با  همنیاز: نرم افزار ترسیمی

  کارگاه عکاسی مفهومی 1 1 ناصري سینا یکشنبه 16-18 604مشترك با   عکاسی در گرافیک

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

 یک در مهارت مشترك 2 0 به دلخواه   ...

  جمع واحدها:  16 



 7ظرفیت:          تکگروه:         604 کد رشته:         کارشناسیمقطع:         4ترم:           97بهمن ورودي:پوستر و نشانه          - گرافیک رشته تحصیلی:

 واحد نام استاد روز ساعت توضیحات پیشنیاز

 علمی

 واحد

 نظري

 نام درس

 اطالع رسانی تصویري 0 2 داريخزانه  سه شنبه 20-18  ...

 نرم افزار ترسیمی 1 1 هنرور یکشنبه 14-12  ...

 1 1 خسروي یکشنبه 16-14  ...
کارگاه طراحی پوستر 

 گرافیکفتو

کارگاه طراحی کاتالوگ و  1 1 بهزادي نسب شنبه 12-14  مبانی گرافیک -مبانی رنگ  
 بروشور

 کارگاه نرم افزار متحرك سازي 1 1 فتاحی پنجشنبه 16-18  همنیاز: نرم افزار ترسیمی

  کارگاه عکاسی مفهومی 1 1 ناصري سینا یکشنبه 16-18   عکاسی در گرافیک

 2کارورزي 0 2 خسروي ... ...  ...

 یک درس عمومی 2 0 به دلخواه  ...

 یک در مهارت مشترك 2 0 به دلخواه  ...

  جمع واحدها:  18  
 


