
  1402 - )1400 بهمنبرنامه انتخاب واحد (نيمسال 
كاردانيمقطع :    كمك كارگرداني نام رشته :   

  4ترم : 99مهرنيمسال ورودي :  
 

 Aگروه 

 پيش نياز  استاد
تعداد 
 واحد

 نام درس  ساعت  روز
 گروه كد

  درسي
 يزداني  شناخت عوامل توليد 2   16-18  صداگذاري فيلم مستند   701  يكشنبه

 شهرياري زاده  عوامل توليدشناخت  3   كارگرداني فيلم داستاني 14-10  پنج شنبه 701  

 نصيري  شناخت عوامل توليد 2   بازيگري 16-14    701  يكشنبه

شاه محمدزاده  شناخت عوامل توليد 2   منشي گري صحنه 16-14  پنج شنبه 701  

 شهرياري زاده  شناخت عوامل توليد 2   كارگرداني كليپ 18-16  پنج شنبه 701  

‐  -  2   درس عمومي 
اخذاز كليه گروه هاي درسي تعريف شده 

 در سامانه هم آوا

‐  -  2   درس مهارت مشترك
 شده تعريف درسي هاي گروه كليه اخذاز

 آوا هم سامانه در

‐  -  2   2كارورزي  اطالع رساني در سايت مركز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  واحد 17  جمع كل تعداد واحد :



 

 

  توضيحات : 
  گرامي؛ لطفاً توضيحات ذيل را با دقت مطالعه بفرمائيد)(دانشجوي 

  
 دانشجويان گرامي چنانچه درس عمومي مانده و يا دروس افتاده دارند -1

مي توانند در زمان مشخص شده توسط كارشناس آموزش تمامي اين دروس را دراين ترم  
	اخذ نمايند.

 - دانش خانواده وجمعيت-زبان خارجي عمومي-دروس عمومي شامل : ادبيات فارسي  -2
	انديشه اسالمي و تربيت بدني مي باشد.-اخالق اسالمي

- ايمني و بهداشت محيط كار-دروس مهارت مشترك شامل:كاربرد فناوري اطالعات -3
	مهارت قوانين كسب وكار مي باشد.-خالقيت درهنر

دانشجو زماني مي تواند درسي را تحت عنوان معرفي به استاد اخذ نمايد كه تمام نمرات   - 4
به اطالع مي رساند مطابق بخشنامه شماره (( ضمناً  دروس ترم آخر اعالم شده باشد.

دانشگاه جامع علمي كاربردي، از نيمسال اول سال 	26/06/98م مورخ /23384/98
: خالقيت در هنر ، مهارت ها و قوانين كسب و كار  دروس مهارت مشترك 98-99تحصيلي 

	، اخالق اسالمي، دانش خانواده و جمعيت1انديشه اسالمي 	: دروس هشت گانه معارفو 

قابليت اخذ به صورت معرفي به استاد را نداشته و دانشجويان مي بايست دروس ذكر شده را درطول 
	.))ترم هاي تحصيلي اخذ نمايند

واحد  2واحد يعني ( 18تا سقف   2در صورت داشتن درس كارورزي دانشجويان ترم آخر، -5
مي توانند تا  2واحد درسي ) و در صورت نداشتن درس كارورزي 16كارورزي به همراه 

	واحد درسي اخذ نمايند و فارغ التحصيل شوند.     24سقف 

   اندو فارغ التحصيل كه دانشجو بايد در پايان ترم بگذركمك كارگرداني  كل واحدهاي رشته         

  واحد مي باشد. 69محسوب شود به انضمام دروس عمومي ومهارت مشترك          

 


