
 1397پیشنهادي براي اجرا از  چارت دروس دوره کارشناسی رشته عکاسی

  ترم دوم  ترم اول

نوع   نام درس  کد درس

  درس

نوع   نام درس  کد درس  پیش نیاز  تعداد واحد

  درس

  پیش نیاز  تعداد واحد

  عملی  نظري  عملی  نظري

    2  1  پایه  2عکاسی پایه       2  1  پایه  1 عکاسی پایه  

    2  1  پایه   2مبانی هنرهاي تجسمی       -  2  اصلی  شیمی عکاسی   

    -  2  پایه  2آشنایی با هنر درتاریخ       -  2  پایه  1آشنایی با هنر در تاریخ   

    -  2  اصلی  1فیزیک وابزار شناسی       2  1  پایه   1مبانی هنرهاي تجسمی   

    -  2  اختیاري  روانشناسی خالقیت        2  پایه  آشنایی با هنرهاي سنتی ایران  

فرهنگ، هنر و هویت ایرانی       -  2  پایه  هندسه مناظر و مرایا  

  اسالمی-

      2  اختیاري

          یکی از دروس معارف            یکی از دروس معارف  

      یکی از دروس عمومی      یکی از دروس عمومی 

  4عمومی:                    18ساعت:               4اختیاري:                 2اصلی:              8پایه:    4 عمومی:             18ساعت:        0اختیاري:                 2اصلی:            12پایه: 

  4+14جمع کل واحدها این ترم:  4+14جمع کل واحدها این ترم:

  ترم چهارم  ترم سوم

نوع   نام درس  کد درس

  درس

نوع   درسنام   کد درس  پیش نیاز  تعداد واحد

  درس

  پیش نیاز  تعداد واحد

  عملی  نظري  عملی  نظري

    6  2  اصلی  (طبیعت) 2عکاسی       4  4  اصلی  (تکنیک ومفهوم)1عکاسی   

    -  2  پایه   2هنر وتمدن اسالمی       1  2  پایه   ترکیب بندي در عکاسی  

  3  -  پایه   طراحی       -  2  اصلی  تاریخ عکاسی جهان    

آشنایی با هنروهنرمندان       2  -  اختیاري  حجم سازي  

  معاصرایران وجهان

    -  2  پایه 

    -  2  اصلی   مقدمات کامپیوتردر عکاسی       -  2  پایه  1هنر وتمدن اسالمی   

          یکی از دروس معارف            یکی از دروس معارف  

          یکی از دروس عمومی            یکی از دروس عمومی  

  2عمومی:             26ساعت:            0اختیاري:                 10اصلی:           7پایه:    2عمومی:          24ساعت:               2اختیاري:                 10اصلی:            4پایه: 

  2+17جمع کل واحدها این ترم:   2+16 جمع کل واحدها این ترم:

  

  ) :1394بر اساس سرفصل جدید ارایه شده از  1396هاي ارایه شده گروه عکاسی دانشگاه هنر اصفهان براي چهار ترم اول (از تعداد واحد 

  

  12اختیاري :                                                    24اصلی :                                                   28پایه :                                               12تعداد واحد عمومی :        

  واحد 76: چهار ترم اول  جمع کل واحدها

  

  واحد 138جمع کل واحدها موظفی: 

  14/05/1393بر اساس نسخه بازنگري شده مورخ 

  10/12/1396تنظیم آرایش ترم

  

  

  



 چارت دروس دوره کارشناسی رشته عکاسی

  ترم ششم  پنجم ترم

نوع   نام درس  کد درس

  درس

نوع   نام درس  کد درس  پیش نیاز  تعداد واحد

  درس

  پیش نیاز  تعداد واحد

  عملی  نظري  عملی  نظري

    5  3  اصلی   (تبلیغات) 4عکاسی      5  3  اصلی  (مستند)2عکاسی   

    -  2  اصلی  2تجزیه وتحلیل ونفد عکس       1  1  اصلی  1نورپردازي   

    1  1  اصلی  البراتوار دیجیتال      1  1  پایه  عکاسی رنگی  

    1  1  اصلی  آشنایی با فیلمبرداري      -  2  اصلی  تجزیه وتحلیل ونقد عکس  

      3  اصلی  زبان تخصصی      -  2  اختیاري  شناسی عکاسی هجامع  

          یکی از دروس معارف            یکی از دروس معارف  

          یکی از دروس عمومی            یکی از دروس عمومی  

  4عمومی:        24ساعت:        0اختیاري:                 15اصلی:            0پایه:   4عمومی:                  23ساعت:              2اختیاري:                 12اصلی:            2پایه: 

  19جمع کل واحدها این ترم:   18جمع کل واحدها این ترم:

  هشتمترم   هفتمترم 

نوع   نام درس  درس کد

  درس

نوع   نام درس  کد درس  پیش نیاز  تعداد واحد

  درس

  پیش نیاز  تعداد واحد

  عملی  نظري  عملی  نظري

    5  3  اصلی  6عکاسی       5  3  اصلی  (چهره) 5عکاسی   

    4  -  اصلی  پروژه نهایی      -  2  اختیاري  1تصویر متحرك   

                -  2  اختیاري  روش تحقیق  

                      معارفیکی از دروس   

                      یکی از دروس عمومی  

  -عمومی:         13ساعت:              0اختیاري:                 12اصلی:            0پایه:   -عمومی:                 17ساعت:           4اختیاري:                8اصلی:            0پایه: 

  19جمع کل واحدها این ترم:   18جمع کل واحدها این ترم:

  

  ) :1394بر اساس سرفصل جدید ارایه شده از  1396تعداد واحد هاي ارایه شده گروه عکاسی دانشگاه هنر اصفهان براي چهار ترم دوم (از 

  6اختیاري :                                                          46اصلی :                                                   6پایه :                                             10تعداد واحد عمومی :        

  واحد 68:  دومجمع کل واحدها چهار ترم 

  ) :1394بر اساس سرفصل جدید ارایه شده از  1397تعداد واحد هاي ارایه شده گروه عکاسی دانشگاه هنر اصفهان براي هشت ترم (از 

  واحد116جمع کل:                     12اختیاري :                                                         71اصلی :                                                   33پایه : 

116+22=138 
  :14/05/1393 مورخ شده بازنگري نسخه اساس برتعداد کل واحد ها موظفی 

  16اختیاري :                                              70اصلی :                                                  30پایه :                                                22تعداد واحد عمومی :        

  واحد 138جمع کل واحدها موظفی: 

  :14/05/1393 مورخ شده بازنگري نسخهتعداد کل واحد ها 

  18اختیاري :                                                        74اصلی :                                                  34تعداد واحد عمومی :                                               پایه :        

  واحد 441جمع کل واحدها: 

  14/05/1393نسخه بازنگري شده مورخ  بر اساس

  10/12/1396تنظیم آرایش ترم

      


