
دروس  89مهر   ورودي كاردانيمقطع  گرافيك -هنرهاي تجسمي   رشته يـدانشجويان گرام

  .گرديده است، طبق جدول زير ارائه  99 بهمنارائه شده براي ترم 

  گيرد.خواهشمند است قبل از ثبت نام نكات ذيل مدنظر قرار 
  

 11/04/1400لغايت  92/03/99امتحانات //99ماه  بهمن 52از شنبه  شروع كالسها/ -1

 و چنانچه دانشجو رعايت دروس پيشنياز الزامي است دانشجويان گرامي در نظر داشته باشيد -2

شد بايد حتما به اين نكته كه درس گذرانده نشده، پيش نياز درسي مردود ويا غيبت موجه درسي را 

داشته باشد، باتوجه به اينكه سامانه هم آوا دروس پيشنياز را در نظر نمي گيرد توجه ديگر بوده يا خير 

 رعايت اين مهم به عهده دانشجو مي باشد.عدم  و به دانشجو امكان انتخاب واحد دروس را ميدهد

) 99هرمترم مقررات آموزشي دانشگاه جامع علمي كاربردي دانشجوياني كه ترم گذشته(طبق قوانين و  -3

 واحد انتخاب واحد نمايند. 14بيشتر از  يدنبا بوده، مشروط به حساب مي آيند و 12معدلشان پايين تر از 

دانشجويان گرامي در نظر داشته باشيد قبل از شروع انتخاب واحد حتماً  در سامانه هم آوا  -4

 بروزرساني نيمرخ تحصيلي) –(قسمت دسترسي بروزرساني  انجام شود 

با مراجعه به حساب كاربري خود ( در سامانه هم آوا ) قسمت انتخاب واحد  دانشجو مي تواند -5

 هريه ترم جاري اقدام نمايد.نسبت به انتخاب واحد و پرداخت ش

عالوه بر دروس تخصصي، دروس مهارت مشترك و عمومي را اخذ دانشجويان مي توانند  -6

 نمايند.

  عدم پرداخت شهريه در ساعات اوليه انتخاب واحد مساوي با حذف انتخاب واحد مي باشد. -7

 ادهدرس دانش خانوالزم به ذكر است كساني كه در مقطع كارداني  قابل توجه دانشجويان كارشناسي -8
 )  را نگذرانده اند ضروري است در مقطع كارشناسي اين درس را اخذ نمايند. و جمعيت (تنظيم خانواده

 

  است. رشته كارداني آن ها غير مرتبطشامل دانشجوياني مي باشد  كه  دروس جبراني -9
  

        
  



  
  1399-1400 دوم برنامه ريزي نيمسال    

  

  

  

  981-98ورودي مهر   - گرافيكبرنامه كالسي دانشجويان كارداني 
  درس پيش نياز  تعداد واحد  ساعت كالس  روز  نام استاد  نام درس
  مباني فنون چاپ  2/64 20-16 شنبه فرتاش مهر  چاپ دستي
  -  2/64 12-8 يكشنبه خازني تصويرسازي

مباني هنرهاي طراحي پايه/   3/80  16-11  شنبه  فرتاش مهر طراحي نشانه
  1تجسمي 

  -  2/64 16-12 يكشنبه پاك گوهر  نرم افزار تصويرسازي
  -  2/48 20-17 دوشنبه الهي  هندسه نقوش

  1كارورزي      خازني  2كارورزي 

 99بهمن ماه عمومي كارداني  دروسبرنامه 

 نام درس
تعداد
 واحد

  نام استاد  ساعت  روز

  ايرانمنش  14-16 چهارشنبه 2 1انديشه اسالمي
  رياضي  16-18 شنبه 2 اخالق اسالمي
  رياضي  18-20 يكشنبه 2 اخالق اسالمي

  انصاري راد  16-18 چهارشنبه 2 دانش خانواده (آقايان)
  رياضي  14-16 شنبه 2 دانش خانواده (بانوان)

  برهاني  18-20 شنبه 1 تربيت بدني
  برهاني  16-18 يكشنبه 1 تربيت بدني

  فيضي  14-17 شنبه 3 فارسي
  آريا  17-20شنبه 3 زبان خارجي عمومي

 99بهمن ماه مقطع كارداني   گرافيك برنامه دروس مهارت مشترك 

  تصديقي  16-18يكشنبه 2 خالقيت در هنر
  هدايت نظري  8-10 چهارشنبه 2 مهارت ها و قوانين كسب و كار

  هدايت نظري  10-12 چهارشنبه 2 كارآفريني
  حسيني  14-16شنبه 2 كاربرد فناوري اطالعات


