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1هنروتمدن اسالمی پایه22هنروتمدن اسالمی 30432225پایه-2 1هنروتمدن اسالمی 30432214

1نرم افزارگرافیک اصلی22نرم افزارگرافیک 30432327اصلی12نرم  افزارگرافیک 30432316
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1خوشنویسی وگرافیک حروفاصلی212خوشنویسی وگرافیک حروف30432270اصلی112خوشنویسی وگرافیک حروف30432269
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112ارتباط تصویری 21کارگاه طراحی شخصیت31زبان فارسی1

1ارتباط تصویری212ارتباط تصویری 22گرافیک وهندسه مناظرومرایا32زبان خارجی2

112خوشنویسی وگرافیک حروف23تاریخچه کتابت درایران0.50.53تربیت بدنی3

1خوشنویسی 212خوشنویسی وگرافیک حروف24معرفی هنرهای معاصر114ورزش 4

2خوشنویسی112طراحی حروف وتایپوگرافی25هنرجدیدوگرافیک25دانش خانواده5

1طراحی حروف212طراحی حروف وتایپوگرافی26جامعه شناسی هنر126اندیشه 6

2ارتباط تصویری12طراحی نشانه27تصویرسازی 311تصویرسازی 227اندیشه 7

12نرم افزارگرافیک18صفحه آرایی 211صفحه آرایی 28آئین زندگی8

1نرم افزار22نرم افزارگرافیک119گرافیک متحرک29انقالب اسالمی9

2نرم افزار32نرم افزارگرافیک 1110گرافیک وتبلیغات210تاریخ اسالم10

2نرم افزار -2مبانی112صفحه آرایی 1111نقاشی عمومی211تفسیرموضوعی قرآن11

12گرافیک چندرسانه ای12

2صفحه آرایی -2رتباط تصویریا12طراحی پوستر13

2صفحه آرایی-طراحی نشانه12طراحی بسته بندی14

طراحی نشانه-2ارتباط تصویری12طراحی هویت سازمانی15عملینظرینام درسردیف

112تصویرسازی 11216مبانی هنرهای تجسمی 1

1تصویرسازی 212تصویرسازی 21217مبانی هنرهای تجسمی 2

12طراحی گرافیک محیطی وشهری1218طراحی پایه3

12کارگاه تکنیک های چاپ دستی1219طراحی پیشرفته4

1چاپ دستی 22کارگاه تکنیک های چاپ دستی1220آشنایی باهنردرتاریخ 5

2چاپ دستی 2کارگاه چاپ دستی تخصصی121آشنایی باهنردرتاریخ 22آشنایی باهنردرتاریخ 6

چاپ تخصصی11تکنولوژی لیتوگرافی وچاپ1222هنروتمدن اسالمی7

11عکاسی مقدماتی2223هنروتمدن اسالمی8

عکاسی مقدماتی111عکاسی درگرافیک 224کارگاه حجم وگرافیک9

2عکاسی درگرافیک211عکاسی درگرافیک 25

2تجزیه تحلیل ونقدآثارهنرهای تجسمی26

جدول دروس اصلیجدول دروس اختیاریجدول دروس عمومی

 به بعد98جدول دروس  رشته کارشناسی پیوسته ارتباط تصویری ازسال 

 واحددرسی درهرترم الزامی می باشد12انتخاب حداقل 
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رعایت پیشنیازدروس الزامی وبه عهده دانشجو می باشد
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 واحد ازاین دروس اختیاری رابگذراند10دانشجوباید 
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1مبانی 

طراحی پایه

1هنروتمدن 
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 واحداست135جمع کلیه واحدهای دوره کارشناسی پیوسته 



تجزیه تحلیل تجسمی2تجزیه تحلیل ونقدآثارارتباط تصویری27

2مبانی نظری هنراسالمی28

11آشنایی بانقوش ایرانی29

11انیمیشن30

12پرورش خالقیت31

12پروژه نهایی32

81جمع


