
 4ترم تصویر سازی –کارشناسی

 

 

   

 

 

 

 

 4ترم       – ر      کارشناسی

 نام درس و حد  دتعد  نام  ستاد روز ساعت

 طر حی تخصصی تصویر سازی 2 شمس چهارشنبه 12-16

 تصویر سازی متون  دبی 2 قاسم پور چهارشنبه 16-20

  شنایی با قانون  ساسی جمهوری  سالمی  یر ن 2 عربگری شنبه 18-20

 بعدی3تصویر سازی دیج تال  2 ستوده دوشنبه 16-20

 د ستان مصور 2 جهانبخش شنبهسه  12-16

 2کارورزی  2 متعاقبا  عالم می  ردد
 شامل د نشجویانی که در ترم تابستان  خذ نکرده  ند

 کار اه تصویر سازی علمی و آموزشی 2 بس جی سه شنبه 16-20

تعد د   نام  ستاد روز ساعت

 و حد

 نام درس

  ر      تو پوستر طر حی 2 دهدشتی ی  شنبه 12-16

 کاتالوگ و بروشور طر حی 2 دهدشتی سه  شنبه 16-20

 سازی متحرک   ز ر نرم 2 ستوده سه شنبه 12-16

 مفهومی عکاسی 2 غفاری ی  شنبه 16-20

  طالع رسانی تصویری 2 غفاری دوشنبه 16-20

 نرم   ز ر ترس می 2 ستوده دوشنبه 12-16

  شنایی با قانون  ساسی جمهوری  سالمی  یر ن 2 عربگری شنبه 18-20

 2 کارورزی 2 متعاقبا  عالم م گردد.
 شامل د نشجویانی که در ترم تابستان  خذ نکرده  ند



 مقطع کارشناسی دروس عمومی

 

 

مدیریت کسب وکار و بهره وری –مدیریت مر کز و سازمانهای  هنری   –:  صول و  نون مذ کره دروس مهارت مشترک  

واحد 70:بدون پیش نیازپوستر  –تعداد واحد های کل رشته گرافیک   

  واحد 74با پیش نیاز  پوستر  –تعداد واحد های کل رشته گرافیک 

واحد 68:بدون پیش نیازتصویر سازی  –تعداد واحد های کل رشته گرافیک   

  واحد 72با پیش نیاز  تصویر سازی  –تعداد واحد های کل رشته گرافیک 

توجه نمای د در صورت عدم  خذ نمره قبولی در دروس عمومی همان عنو ن ر  باید در 

 ترم جاری  خذ نمایند.

 

 آشنایی با قان ن ا ا ی 

 یا
 دفاع مقدس 

یا   

انقالب ا المی    

  ا یخ امامت 

یا     

  ا یخ  مدن ا المی  

یا   
  الملا  حلیلی صد    ا یخ  

2اندیشه ا المی   

یا   

ان ان د  ا الم   

 
1  زش    

خان ادهدانش خان اده یا  نظیم   
 

شامل دانشج یانی می ش د که د    
. مقطع کا دانی اخذ نک ه اند   

  ف ی  م ض عی ق ان 

یا     

  ف ی  نهج البالغه 


