
 (209)کد   گروه ارتباط تصویری1399-1400سال تحصیلی  دومبرنامه پیشنهادی نیمسال  

 ( 2ترم -1399 مهر)ورودی کارشناسی ناپیوسته 

تعداد  نام درس

 واحد

مکان  نام استاد

 برگزاری 

 زمان برگزاری کالس 

 عکاسی رنگی

 1عکاسی در گرافیک     معادل با 

 4ترم   کارشناسی پیوسته

 11تا  8یکشنبه   خ شیرازی  2

  2کارگاه ارتباط تصویری  

 ) صفحه آرایی( 

 ) پیشرفته(   2صفحه آرایی    معادل با 

 4ترم   کارشناسی پیوسته

 16.30تا  14یکشنبه   خ آذرکاله  3

 2کامپیوتر تخصصی

 ) ایلیستریتور(

 2نرم افزار گرافیک    معادل با 

 2ترم  کارشناسی پیوسته

 11تا  8.30دو شنبه   خ ثابتی  3

 2خوشنویسی و طراحی حروف 

 طراحی قلم 

 ( 1طراحی حروف و تایپوگرافی ) حروف نگاری    معادل با 

 5ترم    کارشناسی پیوسته

 14تا  11دوشنبه   خ مرسلی 3

 کارگاه حجم سازی 

 کارگاه حجم وگرافیک   معادل با 

 1ترم   کارشناسی پیوسته

 12تا  9سه شنبه   خ تاجیک 2

 روش های پیشرفته چاپ 

 ) سیلک (  

 چاپ دستی تخصصی  کارگاهمعادل با  

 3ترم کارشناسی پیوسته  

 18تا  15سه شنبه   آقای بوستانی  2

     

    15 جمع واحدها 



 گروه ارتباط تصویری 1399-1400سال تحصیلی   دومبرنامه پیشنهادی نیمسال 

 (3ترم -98بهمن  )ورودی کارشناسی ناپیوسته 

 

 

ذیل در طول دوران تحصیل می    دروس عمومیدانشجویان ملزم به گذراندن  دروس عمومی: ❖

 باشند: 

ارزش های دفاع   -تاریخ تحلیلی اسالم -انقالب اسالمی-تفسیر موضوعی قرآن کریم  -2)اندیشه اسالمی

(( 1)ورزش 2تربیت بدنی -دانش خانواده و جعیت  -مقدس   

 

 

 

 زمان برگزاری کالس  مکان برگزاری  نام استاد تعداد واحد  نام درس

 روش تحقیق درارتباط تصویری

 

 15.30تا  14یکشنبه  امتحان کتبی خانم دکتر شیخی 2

 خانم دکتر دالوریان  3 انسان طبیعت طراحی

 

 18تا  15.30یکشنبه  امتحان کتبی

 2عکاسی تخصصی

 

 14تا  11دوشنبه   خ مهرپرور 3

 نظارت چاپ 

 

 18تا  16.30دوشنبه  امتحان کتبی خ یوسفی 2

 3کارگاه ارتباط تصویری 

 پوستر

 خ کلهر 3

 

 13تا  10سه شنبه  

 16تا  14.30سه شنبه  امتحان کتبی ثابتی پور خ 2 اصول علمی ارتباط و تبلیغات

 17.30تا  16سه شنبه  امتحان کتبی خانم دکتر ابی پور 2 زبان تخصصی 

     

    17 جمع واحدها 



 گروه ارتباط تصویری 1399-1400سال تحصیلی  دومبرنامه پیشنهادی نیمسال  

 ( 4ترم -98مهر )ورودی کارشناسی ناپیوسته 

 

 زمان برگزاری کالس  مکان برگزاری  نام استاد تعداد واحد  نام درس

 4کارگاه ارتباط تصویری 

 )گرافیک محیطی(

 13تا  10سه شنبه   خ سمیه دهقان 2

 طرح عملی جامع 

 معادل با طراحی هویت بصری 

 8و    7ترم   کارشناسی پیوسته

 گروه اول  4

 اسالم دوستخ 

   گروه دوم 

 خ دکتر فرهد 

 گروه اول  

   16.30تا  13سه شنبه 

 گروه دوم 

 16.30تا  13یکشنبه 

 خانم اسالمدوست 2 کارآموزی 

 خانم دکتر شیخی

  

 خانم اسالمدوست 4 پروژه

 خانم دکتر شیخی

  

    17 جمع واحدها 


