
 982 - )98 بهمنبرنامه انتخاب واحد (نیمسال 
کاردانیمقطع :  فیلمسازي  نام رشته :    

2ترم :  89 مهرنیمسال ورودي :    

 

 Aگروه 

 استاد پیش نیاز
تعداد 
 واحد

 روز ساعت نام درس
 گروه کد

 درسی

 800 یکشنبه 14-18 شناخت مواد خام و تجهیزات فنی  2 فیروزبخت 

 801 یکشنبه 11-14 اصول صدابرداري  2 یزدانی 

 802 دوشنبه 8-11 طراحی صحنه و لباس  2 زارع زاده 

 803 دوشنبه 13-18 آشنایی با نرم افزارهاي تدوین وصدا  3 فیروزبخت مبانی تدوین

 804 یکشنبه 8-11 مبانی تصویربرداري 2 رستی خواه 

 805 شنبه 12-14 مهارتها و قوانین کسب وکار 2 بیات 

 806 شنبه 9-12 زبان خارجی 3 مالاسماعیلی 

 807 دوشنبه 11-13 اخالق اسالمی 2 روحی 

 8070 یکشنبه 18-20 تاریخ سینماي ایران و جهان* 2 فیروزبخت 

 

 

 

  توضیحات :

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

فقط براي آندسته از دانشجویانی ارائه شده  تاریخ سینماي ایران وجهانالزم به ذکر است درس * -2

 است که در ترم اول موفق به اخذ آن نشده اند. (دانشجویان تکمیل ظرفیت)

 

 واحد ویژه دانشجویان تکمیل ظرفیت)2(+واحد 18جمع کل تعداد واحد :  



 982 - )98 بهمنبرنامه انتخاب واحد (نیمسال 
کاردانیمقطع :  فیلمسازي  نام رشته :    

2ترم :  89 مهرنیمسال ورودي :    

 

 Aگروه 

 استاد پیش نیاز
تعداد 
 واحد

 روز ساعت نام درس
 گروه کد

 درسی

 808 سه شنبه 16-20 شناخت مواد خام و تجهیزات فنی  2 کرمی 

 809 شنبه 17-20 اصول صدابرداري  2 فیروزبخت 

 810 شنبه 14-17 طراحی صحنه و لباس  2 زارع زاده 

 811 دوشنبه 15-20 آشنایی با نرم افزارهاي تدوین وصدا  3 یزدانی مبانی تدوین

 812 یکشنبه 15-18 تصویربرداري مبانی 2 رستی خواه 

 813 سه شنبه 14-16 مهارتها و قوانین کسب وکار 2 رضائی 

 814 چهارشنبه 15-18 زبان خارجی 3 اصالنی 

 815 چهارشنبه 18-20 اخالق اسالمی 2 رشیدیان 

 8070 یکشنبه 18-20 جهان و ایران سینماي تاریخ* 2 فیروزبخت 

 

 

  توضیحات :

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

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

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

 شده ارائه دانشجویانی از آندسته براي فقط وجهان ایران سینماي تاریخ درس است ذکر به الزم* -2

 )ظرفیت تکمیل دانشجویان( .اند نشده آن اخذ به موفق اول ترم در که است

 

 )ظرفیت تکمیل دانشجویان ویژه واحد2(+واحد 18:   واحد تعداد کل جمع


