
 (1402برنامه انتخاب واحد )نیمسال 

گرافیکنام رشته :  مقطع : کارشناسی  

4ترم :  99مهرنیمسال ورودی :   

 
 پیشنیاز

 استاد
تعداد 

 واحد
 روز ساعت نام درس

 کد گروه

 درسی

 310 پنجشنبه 9-12 اطالع رسانی تصویری 2 اورنگی -

 310 پنجشنبه 15-18 کارگاه طراحی  پوستر فتوگرافیک 2 احسان جو -

 مبانی رنگ 

 مبانی گرافیک
 310 جمعه 12-15 کارگاه طراحی کاتالوگ و بروشور 2 احسان جو

 310 پنجشنبه 12-15 کارگاه نرم افزار متحرک سازی 2 احسان جو نرم افزارترسیمی

 310 جمعه 8-11 کارگاه عکاسی مفهومی 2 جمشیدی عکاسی درگرافیک

 310 پنجشنبه 18-20 فرآیند چاپ ماشینی 2 جمشیدی -

 
2 

-)تاریخ امامتیک درس عمومی

-تفسیرموضوعی قران-انقالب اسالمی

 (2اندیشه اسالمی
 رشته هامشترک بین کلیه 

 2 
)اصول یک درس مهارت مشترک

-مدیریت کسب و کار-فنون و مذاکره

 مدیریت مراکز و سازمانهای هنری(
 مشترک بین کلیه گروهها

 2کارورزی 2 - 1کارورزی
برگزاری کالس متعاقبا از  زمان

 اعالم می گردد. 11سایت واحد 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 واحد 18  جمع کل تعداد واحد :



 

 

 

 

 

 دانشجوی گرامی؛

 لطفاً توضیحات ذیل را با دقت مطالعه بفرمائید 

 

 دانشجویان ترم آخردر نیمسال گذشته )غیر از نیمسال تابستان(  میباشند و یا  17دانشجویانی که دارای معدل باالی 

)به شرط به فراغت از تحصیل در این نیمسال( میتوانند از میان دروس عمومی، مهارت مشترک، تخصصی با رعایت 

موارد زیر، عالوه بر جدول دروس اعالم شده مربوط به رشته و نیمسال ورودی، دروس اضافه خود را به دلخواه اخذ 

 نمایید. 

درصورت ارایه واحد درسی (  16واحد کارورزی به همراه  2) درسی واحد 18ا سقف  ، تدر صورت داشتن درس کارورزیالف( 

 درس توسط مرکز، رعایت پیش نیاز، عدم تداخل برنامه و رعایت کلیه قوانین و مقررات آموزشی اخذ نمایند.

)درصورت ارایه درس، رعایت پیش نیاز، عدم واحد درسی 24می توانند تا سقف  عدم اخذ کارورزیدر صورت ب( 

 .اخذ نمایند  را مورد نظر  اخل برنامه و رعایت کلیه قوانین و مقررات آموزشی( درستد

 دروس عمومی شامل :

 تاریخ امامت-انقالب اسالمی – 2اندیشه اسالمی–تفسیر موضوعی قران -1ورزش

 گروه معارف اسالمی شامل: دروس

 انقالب اسالمی -تاریخ امامت-2اندیشه اسالمی  –تفسیر موضوعی قرآن 

 دانشجویان می توانند در هر نیمسال صرفا یک عنوان درس از گروه معارف اخذ نمایند. توجه ویژه :

 دروس مهارت مشترک شامل:

 می باشد. مدیریت کسب و کار و بهره وری-اصول فنون و مذاکره-هنریمدیریت مراکز و سازمانهای 

کارشناس  با هماهنگی بامی توانند در زمان مشخص شده  س عمومی و یا دروس افتاده دارندودانشجویان گرامی چنانچه در

 .آموزش این دروس را دراین ترم اخذ نمایند

دانشجویانی که درس دانش خانواده و جمعیت را در دوره کاردانی پاس نکره اند موظف میباشند این درس را حتما 

 نشجو میباشد.در مقطع کارشناسی اخذ نمایند، در غیر اینصورت عواقب آن به عهده شخص دا

 توضیحات مهم 

 )به دقت مطالعه نمایید(

 که دانشجویان باید اخذ کنند و به اتمام برسانندتا فارغ التحصیل شوند: گرافیک رشته  کل واحدهای

واحددرسی بدون پیشنیاز70واحد درسی با پیش نیاز                     و                   74  


