
                                 
                                  
 
 
 
                                 
                  

 

  

  وضیحات :ت

 را با دقت مطالعه بفرمائید) ذیل (دانشجوي گرامی؛ لطفاً توضیحات

ده دانشجویان میبایست  دروس ارائه شده طبق کد گروه درسی  جدول فوق را (طبق زمانبندي اعالم ش

 انتخاب واحد نمایند سامانه آموزشی هم آوا)، در  11در سایت واحد 

 

  

 

 

 )98بهمن (نیمسال   برنامه انتخاب واحد
کاردانی  مقطع : رافیکگ-هنرهاي تجسمی    : نام رشته    

98 مهر    نیمسال ورودي :   2ترم :   

 Aگروه 

 استاد پیش نیاز
تعداد 
 گروهکد  روز ساعت نام درس واحد

 درسی

 142 یکشنبه 15-18 2مباتی هنرهاي تجسمی  2 پاك سرشت 1مبانی تجسمی 

 142 پنجشنبه 12-16 طراحی فیگور 2 پورمنوچهري طراحی پایه

 142 دوشنبه 17-20 نرم افزار ترسیمی 2 رنگچیان 

۱ تجسمی مبانی  142 پنجشنبه 16-20 صفحه آرایی 2 احسان جو 

۱ تجسمی مبانی  142 پنجشنبه 8-12 خوشنویسی و طراحی حروف 2 فرتاش مهر 

 142 شنبه 16-20 عکاسی 2 قاسم زادگان عکاسی پایه

 142 دوشنبه 14-17 هندسه نقوش 2 ابتهاج 

 142 یکشنبه 18-20 کاربرد فناوري اطالعات در ارتباطات 2 امی 

 017 شنبه 14-16 اندیشه اسالمی 2 جمیله  نویدي 



                                 
                                  
 
 
 
                                 
                  

 

 

 

 

 )98بهمن (نیمسال   برنامه انتخاب واحد
کاردانیمقطع :  رافیکگ-: هنرهاي تجسمی  نام رشته    

2ترم :  98 مهرنیمسال ورودي :   

 Bروه گ

 استاد پیش نیاز
تعداد 
 گروهکد  روز ساعت نام درس واحد

 درسی

 143 شنبه 9-12 2مباتی هنرهاي تجسمی  2 مخابري 1مبانی تجسمی 

 143 چهارشنبه 14-18 طراحی فیگور 2 پاکپور طراحی پایه

 
شیخ 

 143 چهارشنبه 11-14 نرم افزار ترسیمی 2 الحکمایی

۱ تجسمی مبانی  143 یکشنبه 13-17 صفحه آرایی 2 اورنگی 

۱ تجسمی مبانی  143 شنبه 15-19 خوشنویسی و طراحی حروف 2 خدایاري 

 143 یکشنبه 9-13 عکاسی 2 گلبهار عکاسی پایه

 143 شنبه 12-15 هندسه نقوش 2 زهتابیان 

 143 یکشنبه 17-19 کاربرد فناوري اطالعات در ارتباطات 2 خیراتی 

 143 چهارشنبه 9-11 اندیشه اسالمی 2 فاطمه احمدي 

  وضیحات :ت

 را با دقت مطالعه بفرمائید) ذیل (دانشجوي گرامی؛ لطفاً توضیحات

ده دانشجویان میبایست  دروس ارائه شده طبق کد گروه درسی  جدول فوق را (طبق زمانبندي اعالم ش

 انتخاب واحد نمایند سامانه آموزشی هم آوا)، در  11در سایت واحد 

 


