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

4ترم :  971 بهمننیمسال ورودي :   

 

 Bگروه 

 استاد پیشنیاز
تعداد 
 واحد

 کد گروه روز ساعت نام درس
 درسی

 145 شنبه 16-20 چاپ دستی  2 پاکپور مبانی فنون چاپ

 –طراحی پایه 
 145 شنبهسه  16-20 طراحی نشانه  3 اورنگی 1مبانی تجسمی 

 145 شنبهچهار 14-18 نرم افزار تصویرسازي 2 رنگچیان 

    2کارورزي   حسین زاده 1کارورزي
145 
1455 

  ... 
دروس عمومی یا درس افتاده اي که 

 تاکنون اخذ نکرده اید
   

 

 

  توضیحات :

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

واحد درسی و در صورت نداشتن درس  18) تا سقف 2دانشجویان ترم آخر ،در صورت داشتن درس (کارورزي -: توضیح اول

 واحد درسی اخذ نمایند و فارغ التحصیل شوند. 24) میتوانند تاسقف  2( کارورزي

 واحد میباشد. 73توضیح دوم: تعدادکل واحدهاي رشته  گرافیک  -2

 -زبان عمومی-: کل دروس عمومی که دانشجویان می بایست  اخذ نمایندعبارتند از:فارسیتوضیح سوم -3

جهت توضیحات کاملتربه  .( .واحد درسی میباشد 13میباشدکه جمعا بدنی دانش خانواده و تربیت  –اخالق -اندیشه

 )مراجعه بفرمایید.    bبرنامه گروه انتهاي 

 

 واحد 9 جمع کل تعداد واحد :



 

 

  توضیحات :

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

واحد درسی و در صورت نداشتن درس  18) تا سقف 2دانشجویان ترم آخر ،در صورت داشتن درس (کارورزي -: توضیح اول

 واحد درسی اخذ نمایند و فارغ التحصیل شوند. 24) میتوانند تاسقف  2( کارورزي

 واحد میباشد. 73توضیح دوم: تعدادکل واحدهاي رشته  گرافیک  -2

 -زبان عمومی-: کل دروس عمومی که دانشجویان می بایست  اخذ نمایندعبارتند از:فارسیتوضیح سوم -3

دانشجو زمانی می  .واحد درسی میباشد 13میباشدکه جمعا بدنیدانش خانواده و تربیت  –اخالق -اندیشه

اخذ نماید که تمام نمرات دروس ترم آخر  معرفی به استادحت عنوان تواند درسی را ت

  )98 بهمنبرنامه انتخاب واحد (نیمسال 
کاردانیمقطع :  گرافیک-: هنرهاي تجسمی  نام رشته    

4ترم :  971نیمسال ورودي :    

 Aگروه 

 استاد 

تعدا
د 

 واحد

 روز ساعت نام درس
کد 
 گروه

 درسی

 146 شنبهسه  15-19 چاپ دستی  2 سارا نوري مبانی فنون چاپ
 –طراحی پایه 

 146 دوشنبھ 8-13 طراحی نشانه  3 مستقیم 1مبانی تجسمی 

 146 سھ شنبھ 11-15 نرم افزار تصویرسازي 2 اورنگی 

 1کارورزي
حسین 

 زاده
    2کارورزي  2

146 

  ... 
دروس عمومی یا درس افتاده اي که 

 تاکنون اخذ نکرده اید
  

146 
1466 

 واحد 9 جمع کل تعداد واحد :



م /23384/98به اطالع می رساند مطابق بخشنامه شماره اعالم شده باشد. (( ضمناً 

 98-99دانشگاه جامع علمی کاربردي، از نیمسال اول سال تحصیلی   98/06/26مورخ 

، کاربرد فناوري اطالعات در ارتباطات   خالقیت در هنرشامل (   دروس مهارت مشترك

اندیشه اسالمی  دروس هشت گانه معارف)و  مهارتها و قوانین کسب وکار، کارافرینی ، 

قابلیت اخذ به صورت معرفی به استاد را ، اخالق اسالمی، دانش خانواده و جمعیت 1

خذ نداشته و دانشجویان می بایست دروس ذکر شده را درطول ترم هاي تحصیلی ا

 )) .نمایند

 


