
 وبعد از آن 97رشته عکاسی ورودی مهر دروس مقطع کارشناسی                      نام و نام خانوادگی ........................                            

 واحد کد اختیاریدروس   واحد کد دروس اصلی  واحد کد دروس پایه
 2 1314118 کارگاه نورپردازی چهره  3 1314085 کارگاه عکاسی عمومی  2 1314084 هندسه مناظر ومرایا

 2 1314119 آشنایی با سینما  2 1314086 کارگاه عکاسی رنگی  2 1314082 (1هنر و تمدن اسالمی)

 2 1314120 تعامالت بینا رشته ای هنر  3 1314087 کارگاه عکاسی تبلیغاتی  2 1314083 (2هنر و تمدن اسالمی)

 2 1314121 کامپیوتر تخصصی  2 1314088 کارگاه عکاسی دیجیتال  2 1314080 (1تاریخ)آشنایی با هنر در 

 2 1314122 کارگاه گرافیک محیطی  2 1314089 1کارگاه عکاسی تخصصی  2 1314081 (2آشنایی با هنر در تاریخ)

 2 1314123 حکمت هنر اسالمی  2 1314090 2کارگاه عکاسی تخصصی  3 1314078 (1مبانی هنرهای تجسمی)

 2 1314124 پرورش خالقیت  3 1314091 1کارگاه عکاسی مستند  3 1314079 (2مبانی هنرهای تجسمی)

 2 1314125 هنر جدید و گرافیک  3 1314092 2کارگاه عکاسی مستند  2 1314075 (1کارگاه عکاسی پایه)

 2 1314126 گرافیک و تبلیغات  3 1314093 1کارگاه عکاسی منظره   2 1314076 (2کارگاه عکاسی پایه )

 درس اختیاری اجباری  3 1314094 2کارگاه عکاسی منظره  3 1314077 کارگاه طراحی پایه
 واحد کد نام درس  3 1314095 کارگاه عکاسی مطبوعاتی    
 2 1611019 اسالمی تاریخ فرهنگ و تمدن  3 1314096 کارگاه عکاسی معماری    

     3 1314097 کارگاه هنر پرتره    

 
     3 1314098 کارگاه ویدئو و فتوارت    

     3 1314099 کارگاه آزاد عکاسی    

 
     2 1314100 ابزارشناسی در عکاسی    

     3 1314101 آشنایی با نورپردازی    

     2 1314102 تصویربرداری دیجیتال    

     2 1314103 فیزیک کاربردی در عکاسی    

     2 1314104 شیمی کاربردی در عکاسی    

     3 1314105 روشهای عرضه و نمایش عکس    

     2 1314106 مبانی نظری تبلیغات    

     2 1314107 روش تحقیق در عکاسی    

     2 1314108 تاریخ عکاسی ایران    

     2 1314109 1تاریخ عکاسی جهان    

     2 1314110 2تاریخ عکاسی جهان    

     2 1314111 تجزیه و تحلیل و نقد آثار هنرهای تجسمی    

     2 1314112 1نقد عکس    

     2 1314113 2نقد عکس    

     2 1314114 زبان تخصصی عکاسی    

     2 1314115 آشنایی با هنرهای سنتی    

     2 1314116 آشنایی با رشته های هنری معاصر    

     2 1314117 جامعه شناسی هنر    

     3 1314127 پروژه نهایی    

 

 جمع کل دروس اختیاری دروس پایه و اصلی معارف دروس عمومی نوع درس

 137 واحد10 واحد 105 واحد 12 واحد10 جمع واحدها:

      جمع واحدهای گذرانده

 


