
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  3گرافيك ترم 
 پيش نياز  استاد

تعداد 
 واحد

 نام درس  ساعت  روز
  كد گروه
  درسي

  1107  دوشنبه  17-20  عكاسي  2  رستي خواه  

   مژگان بيات 2   18-20  تجزيه و تحليل ونقد آثار هنري   107  سه شنبه
مباني تجسمي 

 خوشنويسي -1  رعنا سالكي 3   12-16 طراحي پوستر  پنجشنبه 107  

  علي محمودي 2   15-18 نرم افزار تصويري  سه شنبه 107  

   رعنا سالكي 2   16- 18 مباني فنون چاپ  پنجشنبه 107  

   احسان جو 3   8-12 تكنيك هاي تصويرسازي  پنجشنبه 107  

   انتظاري 2   18-20  تصويرسازي   107  پنجشنبه

       1كارورزي  2   107  

  ) 1400برنامه انتخاب واحد (نيمسال بهمن 
 مقطع : كارداني گرافيك-نام رشته  : هنرهاي تجسمي   

3ترم :      99بهمن نيمسال ورودي :

  واحد 18جمع كل تعداد واحد : 



 

  آموزش اين دروس را دراين ترم اخذ نمايند

  

 

 دانشجوي گرامي؛

 لطفاً توضيحات ذيل را با دقت مطالعه بفرمائيد 

در نيمسال گذشته (غير از نيمسال تابستان)  ميباشند و يا دانشجويان ترم آخر  17دانشجوياني كه داراي معدل باالي 
(به شرط به فراغت از تحصيل در اين نيمسال) ميتوانند از ميان دروس عمومي، مهارت مشترك، تخصصي با رعايت 

ه و نيمسال ورودي، دروس اضافه خود را به دلخواه موارد زير، عالوه بر جدول دروس اعالم شده مربوط به رشت
  اخذ نماييد. 

واحد درسي ) درصورت ارايه  16واحد كارورزي به همراه  2واحد درسي ( 18الف) در صورت داشتن درس كارورزي، تا سقف  
  يند.درس توسط مركز، رعايت پيش نياز، عدم تداخل برنامه و رعايت كليه قوانين و مقررات آموزشي اخذ نما

واحد درسي(درصورت ارايه درس، رعايت پيش نياز، عدم  24ب) در صورت عدم اخذ كارورزي مي توانند تا سقف 
  تداخل برنامه و رعايت كليه قوانين و مقررات آموزشي) درس  مورد نظر را اخذ نمايند .

  دروس عمومي شامل :

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

 انديشه اسالمي-اخالق اسالمي -دانش خانواده 

  دانشجويان مي توانند در هر نيمسال صرفا يك عنوان درس از گروه معارف اخذ نمايند. توجه ويژه :
  دروس مهارت مشترك شامل:

  مهارتها و قوانين كسب و كار .–خالقيت در هنر  -كارآفريني- كاربرد فناوري اطالعات
 

دانشجويان گرامي چنانچه دروس عمومي و يا دروس افتاده دارند مي توانند در زمان مشخص شده با هماهنگي با كارشناس 

 توضيحات مهم 

 (به دقت مطالعه نماييد)

 ت مشترك و تخصصيكل واحدهاي عمومي، مهار

 واحد درسي ميباشد. 73هنرهاي تجسمي گرافيك رشته   

  واحد درسي را اخذ و به اتمام برسانند 73دانشجو اين رشته بايد به منظور فارغ التحصيل 



 

 

 


