
 کاردانی به کارشناسی گرافیک   

 ترم دوم                                                                                                                                                ترم اول                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     

                                     
 

 

 رمترم چها                       ترم سوم                                                                                                                                                                                    

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 عمومی                                                                                                                                                                                               

 

 واحد 9پایه : 

 واحد 19اصلی : 

 واحد 31تخصصی : 

 واحد 13عمومی: 

                                   واحد   2جبرانی : 

                                                                                                         
 

 نوع واحد تعداد واحد  نام درس کد درس

 نظری 2 هنر و تمدن اسالمی  115500

 نظری 2 هندسه مناظر و مرایا 111500

 عملی –نظری  3 )آرم ونشانه( 1کارگاه ارتباط تصویری  112500

 عملی –نظری  3 1خوشنویسی و طراحی حروف  116500

 عملی –نظری  3 1کامپیوتر تخصصی  118500

 عملی –نظری  2 1تخصصی عکاسی  112100

 نظری 2 جبرانیزبان  112400

 نظری 2 2اندیشه  

 19 جمع واحدها

 نوع واحد تعداد واحد  نام درس کد درس

 نظری  3 انسان  ، طبیعت ، طراحی 112600

 عملی -نظری 3 ) صفحه آرایی و تصویر سازی(2کارگاه ارتباط تصویری  113500

 عملی -نظری  3 2حروف خوشنویسی و طراحی  117500

 عملی -نظری  2 عکاسی رنگی 112200

 عملی-نظری 2 روشهای پیشرفته چاپ 112555

 عملی-نظری 3 2کامپیوتر تخصصی  119500

 نظری 2 زبان تخصصی 112450

 نظری 2 انقالب اسالمی 

 20 جمع واحدها

 نوع واحد تعداد واحد  نام درس کد درس

 عملی-نظری 2 کارگاه حجم سازی 112700

 عملی-نظری 3 )طراحی پوستر و بسته بندی( 3کارگاه ارتباط تصویری  114500

 عملی-نظری 3 2عکاسی تخصصی  112300

 نظری                  2 روش تحقیق در ارتباط تصویری 112800

 نظری 2 نظارت چاپ 112900

 نظری 2 اصول علمی ارتباط و تبلیغات 113555

 نظری 2 تاریخ تحلیلی  صدر اسالم 

 نظری 2 فرهنگ و تمدن ایران واسالم 

 18 جمع واحدها

 نوع واحد تعداد واحد  نام درس کد درس

 عملی-نظری 2 )گرافیک محیطی( 4کارگاه ارتباط تصویری  115555

 عملی-نظری  4 طرح عملی جامع 113100

 عملی         4 پروژه 113200

 عملی                    2 کارآموزی 113300

 نظری 2 تفسیر موضوعی قران 

 عملی 1 2تربیت بدنی  

 نظری 2 آشنایی با ارزشهای دفاع مقدس 

 17 جمع واحدها

 تعداد واحد  نام درس کد درس

 2 2 اندیشه اسالمی 411200

 2 انقالب اسالمی ایران 411400

 2 تاریخ تحلیلی صدر اسالم 411500

 2 تفسیر موضوعی قران 411600

 1 2تربیت بدنی  411100

 2 اسالمایران و تاریخ و فرهنگ تمدن  411902

 11 جمع کل 


