
 (1203)کد   گروه ارتباط تصویری1399-1400سال تحصیلی  دوم برنامه پیشنهادی نیمسال

 سرفصل جدید  (1ترم - 99بهمن  ورودی) کارشناسی پیوسته

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 زمان برگزاری کالس  مکان برگزاری  نام استاد تعداد واحد  نام درس   

 10تا  8.30یکشنبه  امتحان کتبی خ دکتر غفاری  2 1آشنایی با هنر درتاریخ

 14تا  11یکشنبه   خ دکتر شیخی پایه  3 1مبانی هنرهای تجسمی

پایه  3 طراحی پایه  11.30تا  8دوشنبه   خ نگارشی  

1کارگاه تکنیکهای چاپ دستی اصلی 2   14.30تا  11.30دوشنبه    خ خامسی  

)فتوشاپ(1نرم افزارگرافیک اصلی 2   16.30تا  14.30دوشنبه   خ یوسفی 

گرافیککارگاه حجم و   

 گروه اول 

پایه  2    16تا  13سه شنبه   خ تاجیک 

 (  ) گروه 

 کارگاه حجم و گرافیک

 گروه دوم 

پایه  2    12تا  9سه شنبه   خ تاجیک 

 ( ) گروه 

    14 جمع واحدها 



 گروه ارتباط تصویری 1399-1400سال تحصیلی  دوم برنامه پیشنهادی نیمسال

 گروه اول   سرفصل جدید–  (2ترم - 99مهر  ورودی)کارشناسی پیوسته 
 

 

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

 باشند: 

  -تفسیر موضوعی قرآن  -تاریخ صدر اسالم - انقالب اسالمی - اخالق و تربیت اسالمی - 2و  1)اندیشه اسالمی

 ( 2و 1تربیت بدنی - فارسی عمومی  -دانش خانواده و جعیت - ارزش های دفاع مقدس 

 

 

 

 زمان برگزاری کالس  مکان برگزاری  نام استاد تعداد واحد  نام درس

)خالصه سازی( 1ارتباط تصویری  13تا  10یکشنبه   خ اسالمدوست 3 

2آشنایی با هنر درتاریخ  14.30تا  13یکشنبه  امتحان کتبی خ طالیی  2 

2هنرهای تجسمیمبانی   18تا  14.30یکشنبه   آقای بیرانوند  3 

 11.30تا  8دوشنبه   خ خامسی  3 طراحی پیشرفته 

1کارگاه تکنیک های چاپ دستی   14.30تا  11.30دوشنبه   خ خامسی  2 

1خوشنویسی و گرافیک حروف  

 خطاطی

 18.30تا  15دوشنبه   خ اسماعیلی  3

  2کارگاه تکنیک های چاپ دستی 

 ) سیلک ( 

 12تا  9سه شنبه    آقای بوستانی  2

 16تا  13سه شنبه   خ تاجیک 2 کارگاه حجم و گرافیک

( ایلیستریتور)2نرم افزارگرافیک  

 

 18.30تا  16سه شنبه   خ ثابتی  2

     

     جمع واحدها 



 گروه ارتباط تصویری 1399-1400سال تحصیلی  دوم البرنامه پیشنهادی نیمس

   دومگروه  سرفصل جدید–  (2ترم - 99مهر  ورودی)کارشناسی پیوسته 
 

 

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

 باشند: 

  -تفسیر موضوعی قرآن  -تاریخ صدر اسالم - انقالب اسالمی - اخالق و تربیت اسالمی - 2و  1)اندیشه اسالمی

 ( 2و 1تربیت بدنی - فارسی عمومی  -دانش خانواده و جعیت - ارزش های دفاع مقدس 

 

 

 

 زمان برگزاری کالس  مکان برگزاری  نام استاد تعداد واحد  نام درس

 11تا  8یکشنبه   خ خامسی  3 طراحی پیشرفته 

2آشنایی با هنر درتاریخ  12.30تا  11یکشنبه  امتحان کتبی خ دکتر غفاری  2 

)خالصه سازی( 1ارتباط تصویری  16تا  13یکشنبه   خ اسالمدوست 3 

2نرم افزارگرافیک  

(ایلیستریتور)   

 11تا  8.30دوشنبه   خ ثابتی  2

2مبانی هنرهای تجسمی  15تا  11.30دوشنبه   خ نگارشی  3 

 12تا  9سه شنبه   خ تاجیک 2 کارگاه حجم و گرافیک

  2کارگاه تکنیک های چاپ دستی 

 ) سیلک ( 

 15تا  12سه شنبه    آقای بوستانی  2

1خوشنویسی و گرافیک حروف  

 خطاطی

 18.30تا  15سه شنبه   خ اسماعیلی  3

1اندیشه       

     جمع واحدها 



 ارتباط تصویری گروه 1399-1400سال تحصیلی  دوم برنامه پیشنهادی نیمسال

   سرفصل جدید (3ترم - 98بهمن  ورودی)کارشناسی پیوسته 
 

 

 

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

 باشند: 

  -تفسیر موضوعی قرآن  -تاریخ صدر اسالم - انقالب اسالمی - اخالق و تربیت اسالمی - 2و  1)اندیشه اسالمی

 ( 2و 1تربیت بدنی - فارسی عمومی  -دانش خانواده و جعیت - دفاع مقدس ارزش های  

 

 

 

 

 

تعداد  نام درس

 واحد

 زمان برگزاری کالس  مکان برگزاری  نام استاد

   11تا  8یکشنبه   شیخی دکتر  خ  3 1تصویرسازی

 14.30تا  11یکشنبه   آقای بیرانوند  3 )پایه نشانه(  2ارتباط تصویری

 18.30تا  16.30یکشنبه   خ آذر کاله  2 )ایندیزاین( 3افزارگرافیکنرم 

 11تا  8دوشنبه   خ مرسلی 3  2خوشنویسی وگرافیک حروف

 15تا  12دوشنبه   خ حامدی  3 ) اصول و مبانی (  1صفحه آرایی 

 18تا  15دوشنبه   خ مهرپرور 2 عکاسی مقدماتی 

 18تا  15سه شنبه   بوستانی آقای  2 کارگاه چاپ دستی تخصصی

     

   - 2 1اندیشه

     جمع واحدها 



 گروه ارتباط تصویری 1399-1400سال تحصیلی  دوم برنامه پیشنهادی نیمسال

 ) گروه اول (   سرفصل جدید (4ترم -98مهر  ورودی)کارشناسی پیوسته    

 

 نام درس 
تعداد  

 واحد 
برگزاری کالس زمان  مکان برگزاری  نام استاد  

12تا  8یکشنبه   خ دکتر دالوریان  4 طراحی نشانه  

17تا  14یکشنبه   خ خامسی  3 پرورش خالقیت  

14تا  12.30دوشنبه   خ یوسفی 2 تکنولوژی لیتوگرافی و چاپ   

2تصویرسازی 16.30تا  14دوشنبه   آقای بیرانوند  2   

1گرافیک درعکاسی   13تا  10سه شنبه   خ شیرازی  2   

)صفحه آرایی پیشرفته( 2صفحه آرایی  
  خ کلهر 2

15.30تا  13سه شنبه   

 

  خ ناییج  2 آشنایی با نقوش ایرانی
18تا  15.30سه شنبه   

 گروه اول 

    17 جمع واحدها 

 

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

  -تفسیر موضوعی قرآن  -تاریخ صدر اسالم   -انقالب اسالمی - اخالق و تربیت اسالمی -2و  1)اندیشه اسالمی 

 2و 1تربیت بدنی - فارسی عمومی  -دانش خانواده و جعیت - ارزش های دفاع مقدس 

  

 

 

 



 گروه ارتباط تصویری 1399-1400سال تحصیلی  دوم برنامه پیشنهادی نیمسال

 ) گروه دوم (  سرفصل جدید (4ترم -98مهر  ورودی)کارشناسی پیوسته    

 

 نام درس 
تعداد  

 واحد 
 زمان برگزاری کالس  مکان برگزاری  نام استاد

1گرافیک درعکاسی   11تا  8یکشنبه   خ شیرازی  2   

14تا  11یکشنبه   خ خامسی  3 پرورش خالقیت  

آرایی پیشرفته()صفحه  2صفحه آرایی 16.30تا  14یکشنبه   خ آذرکاله  2   

12تا  8دوشنبه   آقای دکتر انصاری  4 طراحی نشانه  

15تا  13.30دوشنبه   خ عظیمی 2 تکنولوژی لیتوگرافی و چاپ   

2تصویرسازی 19تا  16.30دوشنبه   آقای بیرانوند  2   

  خ ناییج  2 آشنایی با نقوش ایرانی
15.30تا  13سه شنبه   

 گروه دوم 

    17 جمع واحدها 

 

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

  -تفسیر موضوعی قرآن  -تاریخ صدر اسالم   -انقالب اسالمی - اخالق و تربیت اسالمی -2و  1)اندیشه اسالمی 

 2و 1تربیت بدنی - فارسی عمومی  -دانش خانواده و جعیت - ارزش های دفاع مقدس 

  

 

 

 

 



              گروه ارتباط تصویری1399-1400سال تحصیلی  دوم برنامه پیشنهادی نیمسال

 سر فصل جدید  (5ترم   - 97 بهمن )ورودیکارشناسی پیوسته 

 

 

 

 

 

تعداد  نام درس

 واحد

 زمان برگزاری کالس  مکان برگزاری  نام استاد

3تصویر سازی   10تا  8یکشنبه   آقای بیرانوند  2   

1هنر و تمدن اسالمی   12تا  10.30یکشنبه  امتحان کتبی خ طالیی  2   

دکتر دالوریان خ  3 طراحی پوستر  15تا  12یکشنبه     

2عکاسی در گرافیک 11تا  8دوشنبه   خ مهرپرور 2   

 طراحی حروف و تایپوگرافی 

1حروف نگاری    

14تا  11دوشنبه   خ مرسلی 2  

16.30تا  14دوشنبه   خ ذاکر 2 انیمیشن   

 آشنایی با نقوش ایرانی

 خ ناییج  2

 

15.30تا  13سه شنبه   

  گروه 

18تا  15.30سه شنبه   

  گروه     

   

 

 

  

    15 جمع واحدها 



              گروه ارتباط تصویری1399-1400سال تحصیلی  دوم برنامه پیشنهادی نیمسال

   (6ترم  - 97 مهر  )ورودیکارشناسی پیوسته 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تعداد  نام درس

 واحد

 زمان برگزاری کالس  مکان برگزاری  نام استاد

2اسالمی  هنر و تمدن  16.30تا  15یکشنبه  امتحان کتبی آقای شاهسوارانی 2   

13.30تا  10دوشنبه   خ عظیمی 3 طراحی بسته بندی   

تجزیه و تحلیل و نقد آثار 

 هنرهای تجسمی 

دکتر انصاری  آقای 2 15.30تا  14دوشنبه  امتحان کتبی   

 گرافیک متحرک 

 )موشن گرافیک (

 19تا  16.30دوشنبه   خ ذاکر 2

 13تا  10سه شنبه   خ اسالمدوست 3 2طراحی حروف و تایپوگرافی  

 15.30تا  13سه شنبه   دکتر فرهد خ  2 گرافیک و تبلیغات 

     

     

     

    14 جمع واحدها 



               گروه ارتباط تصویری1399-1400سال تحصیلی  دوم برنامه پیشنهادی نیمسال

 (  اولسر فصل قدیم  ) گروه  (8و  7ترم - 96و مهر  96  بهمن ورودی)کارشناسی پیوسته 

 

 

 

 

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

  -تفسیر موضوعی قرآن  -تاریخ صدر اسالم   -انقالب اسالمی - اخالق و تربیت اسالمی -2و  1)اندیشه اسالمی 

 2و 1تربیت بدنی - فارسی عمومی  -دانش خانواده و جعیت - ارزش های دفاع مقدس 

 

 

 

 

 

 

 

 زمان برگزاری کالس  مکان برگزاری  نام استاد تعداد واحد  نام درس

 13تا  9.30سه شنبه   خ دکتر فرهد  4 طراحی برای فضای مجازی ) وب (

 16.30تا  13سه شنبه   خ اسالمدوست 4 طراحی هویت بصری 

 دکتر شیخی خ 6 پروژه

 خ اسالمدوست

  

    14 جمع واحدها 



               گروه ارتباط تصویری1399-1400سال تحصیلی  دوم برنامه پیشنهادی نیمسال

 سر فصل قدیم  ) گروه دوم  (8و  7ترم - 96و مهر  96بهمن   ورودی)کارشناسی پیوسته 

 

 

 

 

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

  -تفسیر موضوعی قرآن  -تاریخ صدر اسالم   -انقالب اسالمی - اخالق و تربیت اسالمی -2و  1)اندیشه اسالمی 

 2و 1تربیت بدنی - فارسی عمومی  -دانش خانواده و جعیت - ارزش های دفاع مقدس 

 

 

 

 

 

 زمان برگزاری کالس  مکان برگزاری  نام استاد تعداد واحد  نام درس

 13تا  9.30یکشنبه   خ دکتر فرهد  4 طراحی برای فضای مجازی ) وب (

 16.30تا  13یکشنبه   خ دکتر فرهد  4 طراحی هویت بصری 

 دکتر شیخی خ 6 پروژه

 خ اسالمدوست

  

    14 جمع واحدها 


