
 Aروه گ                  

 استاد پیشنیاز
تعداد 
 واحد

 روز ساعت نام درس
 کد گروه
 درسی

 313 سه شنبه 17-20 کارگردانی فیلم داستانی 2 یزدانی اصول کارگردانی

 313 جمعه 11-13 تحلیل فیلم 2 گل بهار کارگاه تدوین

 313 جمعه 13-16 مدیریت تولید 2 قاسم زادگان -

 313 چهارشنبه 16-18 موسیقی فیلم 2 خلیلیان کارگاه صدابرداري
آشنایی با هنرهاي 

 نمایشی
 313 جمعه 8-11 انیمیشن 2 بهرامی فر

آشنایی با هنرهاي 
 نمایشی

 313 جمعه 16-20 ها ویژه کارگاه جلوه 2 شاهرخ

 313 سه شنبه 15-17 تاریخ امامت 2 نژاد محمدي -

 1کارورزي
 

2 
(قابل اخذ براي 2کارورزي

دانشجویانی که این درس را اخذ 
 نکرده اند)

کالس توجیهی برگزاري متعاقبا 
اطالع  11کارورزي در سایت واحد

 رسانی می گردد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 )98 برنامه انتخاب واحد (نیمسال بهمن

کارگردانی نام رشته : مقطع : کارشناسی  

4ترم :  97مهرنیمسال ورودي :     

 واحد 16  جمع کل تعداد واحد :



 )98 بهمنبرنامه انتخاب واحد (نیمسال  
کارگردانی نام رشته : مقطع : کارشناسی  

4ترم :  97مهرنیمسال ورودي :    

 Bگروه 

 استاد پیشنیاز
تعداد 
 واحد

 روز ساعت نام درس
 گروه

 درسی

 315 سه شنبه 14-17 کارگردانی فیلم داستانی 2 یزدانی اصول کارگردانی

 315 پنجشنبه 17-19 تحلیل فیلم 2 عاشوري فر تدوینکارگاه 

 315 سه شنبه 17-20 مدیریت تولید 2 قاسم زادگان -

 315 سه شنبه 12-14 موسیقی فیلم 2 خلیلیان کارگاه صدابرداري

آشنایی با هنرهاي 
 نمایشی

 315 پنجشنبه 14-17 انیمیشن 2 بهرامی فر

آشنایی با هنرهاي 
 نمایشی

 315 شنبه 14-17 جلوه ها ویژهکارگاه  2 شاهرخ

 315 شنبه 18-20 2اندیشه اسالمی 2 نویدي -

 2  1کارورزي
(قابل اخذ براي 2کارورزي

دانشجویانی که این درس را اخذ 
 نکرده اند)

کالس توجیهی برگزاري متعاقبا 
اطالع  11کارورزي در سایت واحد

 رسانی می گردد.
 

   
دارند می توانند در زمان مشخص شده توسط آموزش افتاده  سویا درو مانده  عمومیدانشجویان گرامی  چنانچه درس  -1

 . نمایندس را دراین ترم  اخذ روتمامی این د
پاس نکرده اند موظفند این درس را حتما در این ترم  کاردانیرا در دوره  و جمعیت خانواده دانشدانشجویان گرامی که درس  -2

 .در غیر این صورت عواقب آن به عهده شخص دانشجو می باشد. نمایندذ اخ
مهارت هاي مسئله یابی -اصول فنون و مذاکره-مدیریت مراکز و سازمانهاي هنري دروس مهارت مشترك شامل: -3   
  2اندیشه–1ورزش -(یا انقالب اسالمی)اشنایی با قانون اساسی -تاریخ امامت -تفسیر موضوعی قراندروس عمومی شامل:  -4 
بگیرد که تمام نمرات دروس ترم آخر اعالم شده معرفی به استاد  تحت عنواندانشجو زمانی می تواند درسی را  -5

دانشگاه جامع علمی کاربردي، از نیمسال اول سال  98/06/26م مورخ /23384/98مطابق بخشنامه شماره  (باشد 
قابلیت اخذ به صورت  عمومی(به همراه دانش خانواده و جمعیت)دروس مهارت مشترك و دروس  98-99تحصیلی 

 ).معرفی به استاد را نداشته و دانشجویان می بایست دروس ذکر شده را درطول ترم هاي تحصیلی اخذ نمایند
واحد درسی و در صورت نداشتن درس (  18) تا سقف 2دانشجویان ترم آخر ،در صورت داشتن درس (کارورزي  -6

واحد درسی اخذ نمایند و فارغ التحصیل شوند. 24) میتوانند تاسقف  2کارورزي  
                                                       کل واحد هاي  رشته کارشناسی کارگردانی که دانشجو باید در پایان ترم بگذرانندو فارغ التحصیل محسوب شوند.

 واحد74پیشنیاز واحد                  با 70بدون پیشنیاز 

 

 واحد 16جمع کل تعداد واحد :  


