
 Aروه گ
 پیشنیاز

 استاد
تعداد 
 واحد

 روز ساعت نام درس
 کد گروه
 درسی

 322 جمعه 16-20 کارگاه صفحه آرایی 2 رنگچیان -

 322 پنجشنبه 13-16 نرم افزار صفحه آرایی 2 جوانمرد -

 322 جمعه 8-12 خوشنویسی و طراحی حروف 2 زهتابیان -

 322 جمعه 12-16 کارگاه طراحی نشانه تصویري 2 اورنگی -

 322 پنجشنبه 18-20 آشنایی با نقوش سنتی 2 زهتابیان -

 322 پنجشنبه 11-13 تاریخ خط و کتابت 2 پناهیان پور -

 322 پنجشنبه 16-18 مدیریت کسب و کار(بدون پیش) 2 محبوبه بیات -

 322 پنجشنبه 16-18 طراحی پایه(با پیشنیاز) 2 رنگچیان -

 322 پنجشنبه 9-11 2اسالمیاندیشه   2 وهاب زاده -

- 
 2 پاکپور

تجزیه و تحلیل نقد وآثارگرافیک 
(قابل اخذبراي دانشجویانی که این درس را در 

 ترم یک اخذ نکرده اند)
 324 چهارشنبه 20-18

 

 

 

 )98 برنامه انتخاب واحد (نیمسال بهمن

گرافیکنام رشته :  مقطع : کارشناسی  

2ترم :  98مهرنیمسال ورودي :    

 توضیحات : 

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

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

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

( دروس بدون با رشته کارشناسی میباشد می بایست  مرتبطدانشجویانی که رشته کاردانی آنها  -2

با رشته کارشناسی میباشد می بایست  غیرمرتبطو دانشجویانی که رشته کاردانی آنها  پیشنیاز)

 را اخذ نمایند(دروس با پیشنیاز )

 )98 برنامه انتخاب واحد (نیمسال بهمن

گرافیکنام رشته :  مقطع : کارشناسی  

2ترم :  98مهرنیمسال ورودي :    

 )98 برنامه انتخاب واحد (نیمسال بهمن

 واحد 18  جمع کل تعداد واحد :



 Bروه گ
 پیشنیاز

 استاد
تعداد 
 واحد

 روز ساعت نام درس

کد 
 گروه

 درسی

 324 دوشنبه 16:30-20:30 کارگاه صفحه آرایی 2 مستقیم -

 324 یکشنبه 17-20 نرم افزار صفحه آرایی 2 اورنگی -

 324 یکشنبه 9-13 خوشنویسی و طراحی حروف 2 پاك سرشت -

 324 یکشنبه 13-17 کارگاه طراحی نشانه تصویري 2 عباسی -

 324 شنبه 18-20 آشنایی با نقوش سنتی 2 زهتابیان -

 324 دوشنبه 14:30-16:30 تاریخ خط و کتابت 2 پاك سرشت -

 324 شنبه 14-16 مدیریت کسب و کار(بدون پیش) 2 محبوبه بیات -

 324 شنبه 16-18 طراحی پایه(با پیشنیاز) 2 نویانی -

 324 شنبه 16-18 2اندیشه اسالمی  2 نویدي -

- 
 2 پاکپور

(قابل تجزیه و تحلیل نقد وآثارگرافیک 

در ترم یک اخذ اخذبراي دانشجویانی که این درس را 
 نکرده اند)

 چهارشنبه 20-18
324 

 

 

 

 

 

 

گرافیکنام رشته :  مقطع : کارشناسی  

2ترم :  98مهرنیمسال ورودي :    

 واحد 18  جمع کل تعداد واحد :


