
 

 

 

 )98 بهمن برنامه انتخاب واحد (نیمسال

کارگردانی نام رشته : مقطع : کارشناسی  

2ترم :  98مهر نیمسال ورودي :    

 Aروه گ
 پیشنیاز

 استاد
تعداد 
 واحد

 روز ساعت نام درس
 گروه کد

 درسی
 312 چهارشنبه 14-16 تاریخ فلسفه 2 خلیلیان -

 312 شنبه 18-20 جامعه شناسی 2 همت پور فرهنگ و مردم

 312 چهارشنبه 16-18 ادبیات معاصر ایران 2 بقایی پور ادبیات کهن ایران

 312 دوشنبه 17-20 اصول کارگردانی 2 گلشن -

 312 شنبه 14-18 کارگاه طراحی 2 عزیزي زاویه -

 312 یکشنبه 17-20 کارگاه عکاسی 2 سارانوري -

آشنایی با هنرهاي 
 312 دوشنبه 14-17 رهبري بازیگرشیوه هاي  2 زارع زاده نمایشی

 312 چهارشنبه 18-20 مهارتهاي مسئله یابی 2 آشتیانی 

 312 شنبه 12-14 2اندیشه اسالمی  2 نویدي 

- 
 2 خلیلیان

آشنایی با موسیقی (قابل اخذ 
براي دانشجویانی که در ترم 

 یک اخذ نکرده اند.)
16-14 

 312 یکشنبه

 توضیحات : 

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

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

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

 

 واحد 20  جمع کل تعداد واحد :



 

 

 

 

 

 

 Bروه گ
 پیشنیاز

 استاد
تعداد 
 واحد

 روز ساعت نام درس
 گروه کد

 درسی
 316 پنجشنبه 11-13 تاریخ فلسفه 2 خلیلیان -

 316 پنجشنبه 18-20 جامعه شناسی 2 جلیل زاده فرهنگ و مردم

 316 جمعه 10-12 ادبیات معاصر ایران 2 ابراهیمی ادبیات کهن ایران

 316 پنجشنبه 15-18 اصول کارگردانی 2 گل بهار -

 316 جمعه 12-16 کارگاه طراحی 2 رنگچیان -

 316 جمعه 16-20 کارگاه عکاسی 2 یزدانی -

آشنایی با هنرهاي 
 316 پنجشنبه 8-11 شیوه هاي رهبري بازیگر 2 شاه محمدزاده نمایشی

 316 پنجشنبه 13-15 مهارتهاي مسئله یابی 2 نائینی 

 316 جمعه 8-10 2اندیشه اسالمی  2 نیکبخت 

- 
 2 

آشنایی با موسیقی (قابل اخذ 
براي دانشجویانی که در ترم 

 یک اخذ نکرده اند.)
16-14 

 یکشنبه
312 

 )98 بهمن برنامه انتخاب واحد (نیمسال

کارگردانی نام رشته : مقطع : کارشناسی  

2ترم :  98مهر نیمسال ورودي :    


