
 982 - )98بهمن برنامه انتخاب واحد (نیمسال 
کاردانیمقطع :  گریمنام رشته :    

2ترم :  98مهر: نیمسال ورودي    

 

 Aگروه 
 پیش نیاز

 استاد
تعداد 
 واحد

 روز ساعت نام درس
 گروه کد

 درسی
 13 یکشنبه 8-11 عوامل موثر برگریم 2 ایرانی -

 13 یکشنبه 11-15 مبانی طراحی نقاشی پرتره 2 فضلی -

تاریخ نمایش 
 گریم در ایران 

 2 ابتهاج
آشنایی با چهره ملل و نژاد 

 مختلف  
 یکشنبه 18-15

13 

 شاهقلیان 
2 

آسیب شناسی فرهنگی و 
 اجتماعی گریم

 یکشنبه 20-18
13 

مبانی 
 روانشناسی

 تنوري
2 

 شخصیت پردازي و تیپ سازي
 دوشنبه 17-14

13 

 کامبیز معماري 1مبانی گریم
2 

 )2مبانی گریم (
 

 دوشنبه 20-17
13 

 13 سه شنبه 13-16 فارسی 3 گردگیران -

 13 سه شنبه 16-18 اخالق حرفه اي  2 رضایی -

مشترك با گروه  
 هاي دیگر

 اندیشه اسالمی 2
 مشترك با گروه هاي دیگر

 

 

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

دانشجویان میبایست  دروس ارائه شده طبق کد گروه درسی  جدول فوق را (طبق زمانبندي  -1

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

 

 

 

 واحد 19  جمع کل تعداد واحد :

 



 982 - )98بهمن برنامه انتخاب واحد (نیمسال 
کاردانیمقطع :  گریمنام رشته :    

2ترم :  98: مهرنیمسال ورودي    

 

 Bگروه 
 پیش نیاز

 استاد
تعداد 
 واحد

 روز ساعت نام درس
 گروه کد

 درسی
 

 2 ایرانی
آسیب شناسی فرهنگی و 

 اجتماعی گریم
 14 یکشنبه 11-9

 14 یکشنبه 11-13 اخالق حرفه اي 2 اصول دینی -

 14 یکشنبه 13-15 عوامل موثر برگریم 2 ایرانی -

 14 یکشنبه 15-19 مبانی طراحی نقاشی پرتره 2 فضلی -

تاریخ نمایش 
 گریم در ایران 

 2 ابتهاج
آشنایی با چهره ملل و نژاد 

 مختلف  
 14 دوشنبه 11-8

مبانی 
 روانشناسی

 کامبیز معماري
2 

 )2مبانی گریم (
 

14-11 
 14 دوشنبه

 14 دوشنبه 14-17 فارسی 3 لوبندي -

 14 دوشنبه 17-20 شخصیت پردازي و تیپ سازي 2 تنوري 1مبانی گریم

مشترك با گروه  
 هاي دیگر

2 
 مشترك با گروه هاي دیگر اندیشه اسالمی

 
 

 

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

دانشجویان میبایست  دروس ارائه شده طبق کد گروه درسی  جدول فوق را (طبق زمانبندي اعالم شده  -1

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

 

 

 

 

 واحد 19  جمع کل تعداد واحد :

 



 

 Cگروه 
 پیش نیاز

 استاد
تعداد 
 واحد

 روز ساعت نام درس
 گروه کد

 درسی
 15 یکشنبه 8-12 مبانی طراحی نقاشی پرتره 2 تنوري -

 15 یکشنبه 12-15 فارسی 3 اصغري -

تاریخ نمایش 
 گریم در ایران 

 2 ابتهاج
آشنایی با چهره ملل و نژاد 

 مختلف  
14-11 

شنبهدو  15 

 صفاییان 1مبانی گریم
2 

 )2مبانی گریم (
 

17-14 
شنبهدو  15 

 
 2 آشتیانی

آسیب شناسی فرهنگی و 
 اجتماعی گریم

12-10 
 15 پنجشنبه

 15 پنجشنبه 12-14 اخالق حرفه اي 2 سلمانی -

مبانی 
 روانشناسی

 2 عسکري
 شخصیت پردازي و تیپ سازي

17-14 
شنبهپنج  15 

 15 پنجشنبه 17-19 عوامل موثر برگریم 2 عسکري -

مشترك با  
گروه هاي 

 دیگر
2 

 اندیشه اسالمی
 مشترك با گروه هاي دیگر

 

 

 

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

دانشجویان میبایست  دروس ارائه شده طبق کد گروه درسی  جدول فوق را (طبق زمانبندي اعالم شده در سایت  -1

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

 

 982 - )98بهمن برنامه انتخاب واحد (نیمسال 
کاردانیمقطع :  گریمنام رشته :    

2ترم :  98مهر: نیمسال ورودي    

 واحد 19  جمع کل تعداد واحد :

 


