
 واحد 74تعداد واحد:                                   پيوستهناكارشناسي مقطع:                          ارتباط تصويرينام رشته:

 ترم:اول

 واحد20

 ترم:دوم 

 واحد17

 ترم:سوم 

 واحد19

 ترم:چهارم 

 واحد18

 

 نام درس:هندسه مناظر ومرايا

 واحد 2تعداد واحد:

 نوع درس: پايه

 -:پیش نیاز

 -:هم نیاز

 1عكاسي تخصصي نام درس:

 واحد 2تعداد واحد:

 اصلينوع درس: 

 -:پیش نیاز

 -:هم نیاز

 كارگاه حجم سازي نام درس:

 واحد 2تعداد واحد:

 پايهنوع درس: 

 :پیش نیاز

 -:هم نیاز

 2شنويسي و طراحي حروفو:خنام درس

 واحد 3تعداد واحد: 

 نوع درس: اصلي

 1حروف  شنويسي و طراحيوخ:پیش نیاز

 -:هم نیاز

 نام درس:هنر و تمدن اسالمي

 واحد 2تعداد واحد:

 نوع درس: پايه

 -:پیش نیاز

 -هم نیاز

 اصول عملي ارتباط و تبلیغات: نام درس:

 واحد 2 تعداد واحد:

 نوع درس: اصلي

 -:پیش نیاز

 :هم نیاز

 عكاسي رنگي نام درس:

 واحد 2تعداد واحد:

 نوع درس: اصلي

 1تخصصي عكاسي :: پیش نیاز

 -:هم نیاز

 4نام درس كارگاه ارتباط تصويري 

 واحد 2تعداد واحد:

 نوع درس: تخصصي 

 3كارگاه ارتباط تصويري:پیش نیاز

 هم نیاز

 1نام درس:كامپیوتر تخصصي 

 واحد 3تعداد واحد:

 نوع درس:اصلي

 -:پیش نیاز

 -:هم نیاز

 2كارگاه ارتباط تصويري نام درس:

 واحد 3تعداد واحد:

 تخصصي نوع درس: 

 1كارگاه ارتباط تصويري:پیش نیاز

 ---:هم نیاز

 زبان تخصصينام درس:

 واحد 2تعداد واحد:

 تخصصينوع درس: 

 :پیش نیاز

 :هم نیاز

 2نام درس:عكاسي تخصصي 

 واحد 3تعداد واحد:

 نوع درس: تخصصي

 عكاسي رنگي:پیش نیاز

 -:هم نیاز 

 1نام درس:كارگاه ارتباط تصويري 

 واحد 3تعداد واحد:

 نوع درس: تخصصي

 -:پیش نیاز

 -هم نیاز

 2كامپیوتر تخصصي نام درس:

 واحد 3تعداد واحد:

 تخصصي نوع درس: 

 1كامپیوتر تخصصي:پیش نیاز

 -:هم نیاز

 3كارگاه ارتباط تصويري :نام درس

 واحد 3 تعداد واحد:

 نوع درس: تخصصي 

 2كارگاه ارتباط تصويري:پیش نیاز

 -:هم نیاز

 طرح عملي جامعنام درس:

 واحد 4تعداد واحد:

 تخصصينوع درس: 

 3-2-1كارگاه ارتباط تصويري: پیش نیاز

 -:هم نیاز

 1شنويسي و طراحي حروف ونام درس:خ

 واحد 3تعداد واحد:

 نوع درس: اصلي

 -:پیش نیاز

 -:هم نیاز

 روش هاي پیشرفته چاپنام درس:

 واحد 2تعداد واحد:

 نوع درس: اصلي

 -:پیش نیاز

 -:هم نیاز

 روش تحقیق در ارتباط تصويرينام درس:

 واحد 2تعداد واحد:

 اصلينوع درس: 

 : پیش نیاز

 -:هم نیاز

 كارآموزينام درس:

 واحد 2تعداد واحد: 

 كارآموزينوع درس: 

 -: پیش نیاز

 -: هم نیاز

 طراحي-طبیعت–نام درس:انسان 

 واحد 3تعداد واحد:

 نوع درس: پايه

 -:پیش نیاز

 -:هم نیاز

 طراحي نام درس:

 واحد  2تعداد واحد:

 جبرانينوع درس: 

 : پیش نیاز

 -:هم نیاز

 نظارت چاپنام درس:

 واحد 2تعداد واحد:

 تخصصينوع درس:

 روش هاي پیشرفته چاپ:پیش نیاز

 -:هم نیاز

 پروژهدرس:نام 

 واحد 4تعداد واحد: 

 پروژهنوع درس: 

 -:پیش نیاز

 -: هم نیاز

 نام درس : تصويرسازي

 واحد 2تعداد واحد:

 نوع درس: جبراني

 -:پیش نیاز

 -:هم نیاز

 نام درس:تاريخ اسالم 

 واحد 2تعداد واحد:

 نوع درس:عمومي

 -: پیش نیاز

 -:هم نیاز

 شناخت هنرگرافیكنام درس:

 واحد 2تعداد واحد:

 نوع درس: جبراني

 : پیش نیاز

 -:هم نیاز

 2انديشه اسالمينام درس : 

 واحد 2تعداد واحد:

 نوع درس: عمومي

 -:پیش نیاز

 -:هم نیاز

 2نام درس:تربیت بدني  

 واحد 1تعداد واحد:

 نوع درس: عمومي

 -: پیش نیاز

 هم نیاز

 نام درس:انقالب اسالمي  

 واحد 2تعداد واحد:

 نوع درس: عمومي

 : پیش نیاز

 -:هم نیاز

 

 نام درس:تفسیر موضوعي قرآن     

 واحد 2تعداد واحد:

 نوع درس: عمومي

 : پیش نیاز

 -:هم نیاز

 

 

 

 دروس برعهده دانشجو است.نياز و هموليت رعايت پيش نياز مسئ*
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