
 واحد135:  تعداد کل واحد                                        پیوسته کارشناسیمقطع:                                     ارتباط تصویری :نام رشته
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 ترم:دوم

 واحد18

 ترم:سوم 

 واحد18

 

 

 

 

 ترم:چهارم

 واحد17
 1مبانی هنرهای تجسمی  نام درس:

 3تعداد واحد:

 پايهنوع درس:

 -:پیش نیاز

 -:هم نیاز

 2مبانی هنرهای تجسمی  نام درس :

 3تعداد واحد:

 نوع درس:پايه

 1مبانی هنرهای تجسمی : پیش نیاز

 -:هم نیاز

 1صفحه آرايی نام درس :

 3تعداد واحد:

 اصلی نوع درس:

 2افزار نرم -2مبانی هنرهای تجسمی  :پیش نیاز

 -:هم نیاز

 طراحی نشانه نام درس :

 3 تعداد واحد:

 اصلینوع درس:

 2ارتباط تصويری:پیش نیاز

 -:هم نیاز

 طراحی پايه نام درس:

 3تعداد واحد:

 پايهنوع درس:

 -:پیش نیاز

 -:هم نیاز

 طراحی پیشرفته : نام درس

 3تعداد واحد:

 پايه نوع درس:

 طراحی پايه :پیش نیاز

 -:هم نیاز

 گرافیک و هندسه مناظر و مرايا نام درس :

 2تعداد واحد:

 اختیارینوع درس:

 -:پیش نیاز

 -:هم نیاز

 2صفحه آرايی  نام درس :

 2تعداد واحد:

 اختیارینوع درس:

 1صفحه آرايی :پیش نیاز

 -:هم نیاز

 1های چاپ دستی  کارگاه تکنیک نام درس:

 2تعداد واحد:

 اصلی نوع درس:

 -:پیش نیاز

 -:نیازهم 

 )خالصه سازی( 1ارتباط تصويری  نام درس:

 3تعداد واحد:

 اصلینوع درس:

 -:پیش نیاز

 -:هم نیاز

 )پايه نشانه( 2ارتباط تصويری  نام درس :

 3تعداد واحد:

 اصلینوع درس:

 1ارتباط تصويری:پیش نیاز

 -:هم نیاز

 تجزيه و تحلیل و نقد آثار هنرهای تجسمی نام درس :

 2تعداد واحد:

 اصلینوع درس:

 -:پیش نیاز

 -:هم نیاز

 1نام درس:نرم افزار گرافیک 

 2 تعداد واحد:

 نوع درس:اصلی

 -: پیش نیاز

 -:هم نیاز

 

 نام درس: عکاسی مقدماتی

 2تعداد واحد:

 نوع درس: اصلی

 -:پیش نیاز

 -:هم نیاز

 1تصويرسازی  نام درس :

 3تعداد واحد:

 اصلینوع درس:

 -:پیش نیاز

 -:هم نیاز

 1عکاسی در گرافیک  نام درس :

 2تعداد واحد:

 اصلینوع درس:

 عکاسی مقدماتی:پیش نیاز

 -:هم نیاز

 1آشنايی با هنر در تاريخ  نام درس:

 2تعداد واحد:

 پايه نوع درس:

 -:پیش نیاز

 -:هم نیاز

 

 1نام درس :خوشنويسی و گرافیک  

 3تعداد واحد:

 نوع درس: اصلی

 -:پیش نیاز

 -:هم نیاز

 2درس : خوشنويسی و گرافیک نام  

 3تعداد واحد:

 اصلینوع درس:

 1خوشنويسی و گرافیک  :پیش نیاز

 -:هم نیاز

 2هنر و تمدن اسالمی  نام درس : 

 2تعداد واحد:

 پايهنوع درس:

 1هنر و تمدن اسالمی  :پیش نیاز

 -:هم نیاز

 1نام درس: هنر و تمدن اسالمی 

 2تعداد واحد:

 نوع درس: پايه

 -پیش نیاز:

 -هم نیاز:

 2های چاپ دستی  نام درس: کارگاه تکنیک 

 2تعداد واحد:

 نوع درس: اصلی

 1های چاپ دستی  کارگاه تکنیک -پیش نیاز:

 -هم نیاز:

 نام درس:زبان خارجی 

 3تعداد واحد:

 نوع درس:عمومی

 -پیش نیاز:

 -هم نیاز :

 1نام درس:انديشه اسالمی 

 2تعداد واحد:

 نوع درس:عمومی

 -پیش نیاز:

 -هم نیاز :

 نام درس:زبان فارسی

 3تعداد واحد:

 نوع درس:عمومی

 -پیش نیاز:

 -هم نیاز :

 2نام درس:نرم افزار گرافیک  

 2 تعداد واحد:

 نوع درس:اصلی

 1نرم افزار گرافیک پیش نیاز: 

 -هم نیاز:

 

 1نام درس:تربیت بدنی 

 1تعداد واحد:

 نوع درس:عمومی

 -پیش نیاز:

 -هم نیاز :

 دانش خانوادهنام درس: 

 2تعداد واحد:

 نوع درس:عمومی

 -پیش نیاز:

 -هم نیاز :

 نام درس :تفسیر موضوعی قرآن      

 2تعداد واحد:

 نوع درس:عمومی

 -پیش نیاز:

 -هم نیاز:
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 ترم:پنجم
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 ششمترم:

 واحد17

 هفتمترم: 

 واحد16

 

 

 

 

 هشتمترم:

 واحد15
 گرافیک چند رسانه اینام درس :

 3تعداد واحد:

 اصلینوع درس:

 -:پیش نیاز

 -:هم نیاز

 طراحی هويت سازمانی نام درس :

 3تعداد واحد:

 اصلینوع درس:

 طراحی نشانه-2ارتباط تصويری:پیش نیاز

 -:هم نیاز

 طراحی پوستر نام درس :

 3تعداد واحد:

 اصلینوع درس:

 2صفحه آرايی-2تصويریارتباط :پیش نیاز

 -:هم نیاز

 طراحی بسته بندی نام درس :

 3تعداد واحد:

 اصلینوع درس:

 2طراحی نشانه/صفحه آرايی:پیش نیاز

 -:هم نیاز

 کارگاه حجم و گرافیک نام درس :

 2تعداد واحد:

 پايهنوع درس:

 -:پیش نیاز

 -:هم نیاز

 تجزيه و تحلیل و نقد آثار ارتباط تصويری نام درس :

 2تعداد واحد:

 اصلینوع درس:

 جزيه و تحلیل و نقد آثار هنرهای تجسمیت :پیش نیاز

 -:هم نیاز

 پرورش خالقیت نام درس :

 3تعداد واحد:

 اصلینوع درس:

 -:پیش نیاز

 -:هم نیاز

 انیمیشن نام درس :

 2تعداد واحد:

 اصلینوع درس:

 -:پیش نیاز

 -:هم نیاز

 نام درس : کارگاه چاپ دستی تخصصی

 2تعداد واحد:

 اصلینوع درس:

 2کارگاه تکنیک چاپ دستی :پیش نیاز

 -:هم نیاز

 گرافیک متحرک نام درس :

 2تعداد واحد:

 اختیارینوع درس:

 -:پیش نیاز

 -:هم نیاز

 مبانی نظری هنر اسالمی نام درس :

 2تعداد واحد:

 اصلینوع درس:

 -:پیش نیاز

 -:هم نیاز

 هنر جديد و گرافیک نام درس :

 2تعداد واحد:

 اختیارینوع درس:

 -:پیش نیاز

 -:هم نیاز

 1طراحی حروف و تايپ  نام درس :

 3تعداد واحد:

 اصلینوع درس:

 2خوشنويسی و گرافیک  :پیش نیاز

 -:هم نیاز

 2طراحی حروف و تايپ  نام درس :

 3تعداد واحد:

 اصلینوع درس:

 1طراحی حروف و تايپ  :پیش نیاز

 -:هم نیاز

 گرافیک و تبلیغات نام درس :

 2تعداد واحد:

 اختیارینوع درس:

 -:پیش نیاز

 -:هم نیاز

 3 گرافیکنرم افزار نام درس :

 2تعداد واحد:

 اصلینوع درس:

 2نرم افزارگرافیک :پیش نیاز

 -:هم نیاز

 نام درس : آشنايی با نقوش ايرانی

 2تعداد واحد:

 اصلینوع درس:

 -:پیش نیاز

 -:هم نیاز

 2در گرافیک  نام درس : عکاسی 

 2تعداد واحد:

 اصلینوع درس:

 1عکاسی در گرافیک :پیش نیاز

 -:هم نیاز

 2نام درس : آشنايی با هنر در تاريخ  

 2تعداد واحد:

 پايهنوع درس:

 1آشنايی با هنر در تاريخ :پیش نیاز

 -:هم نیاز

 طراحی گرافیک محیطی و شهرینام درس :  

 3تعداد واحد:

 اصلینوع درس:

 -:پیش نیاز

 -:هم نیاز

 2تصوير سازی  نام درس :

 3تعداد واحد:

 اصلینوع درس:

 1تصوير سازی :پیش نیاز

 -:هم نیاز

 ی لیتوگرافی و چاپتکنولوژ نام درس : 

 2تعداد واحد:

 اصلینوع درس:

 -:پیش نیاز

 -:هم نیاز

 تاريخ اسالمنام درس : 

 2تعداد واحد:

 عمومینوع درس:

 -:پیش نیاز

 -:هم نیاز

 پروژه نهايی نام درس: 

 3تعداد واحد:

 پروژه نهايی نوع درس:

 -پیش نیاز:

 -هم نیاز :

 2نام درس :انديشه اسالمی

 2تعداد واحد:

 نوع درس:عمومی

 1انديشه اسالمیپیش نیاز:

 -هم نیاز:

 نام درس:اخالق کاربردی 

 2تعداد واحد:

 نوع درس:عمومی

 -پیش نیاز:

 -هم نیاز :

 نام درس:انقالب اسالمی 

 2واحد:تعداد 

 نوع درس:عمومی

 -پیش نیاز:

 -هم نیاز :

  

 2نام درس:تربیت بدنی  

 1 تعداد واحد:

 نوع درس:عمومی

 -پیش نیاز:

 -هم نیاز :

    

                                                   

 دروس برعهده دانشجو است. نیاز و هم*مسئولیت رعایت پیش نیاز

 61/5/8139تاریخ ویرایش:


