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Fundamentals visualنداردپایه19108022123مبانی هنرهاي تجسمی 1 Arts I

١Fundamentals visual"29108023123مبانی هنرهاي تجسمی 2 Arts II

Drawing studioندارد"19108024123کارگاه طراحی 3 I

٣Drawing studio"29108025123کارگاه طراحی 4 II

۴،١٠،١١Drawing studioتخصصی39108026123کارگاه طراحی 5 III

۵Drawing studio"49108027123کارگاه طراحی 6 IV

۶Drawing studio"59108028123کارگاه طراحی 7 V

٧Drawing studio"69108029123کارگاه طراحی 8 VI

8Drawing studio"79108030123کارگاه طراحی 9 VII

Anatomy drawing studioنداردپایھ19108031123کارگاه طراحی آناتومی 10 I

١٠Anatomy drawing studio"29108032123کارگاه طراحی آناتومی 11 II

Painting studioندارد"19108033123کارگاه نقاشی 12 I

١٢Painting studio"29108034123کارگاه نقاشی 13 II

١٣Painting studioتخصصی39108035123کارگاه نقاشی 14 III

۵،١٠،١١،١۴Painting studio"49108036123کارگاه نقاشی 15 IV

١۵Painting studio"59108037123کارگاه نقاشی 16 V

١۶Painting studio"69108038123کارگاه نقاشی 17 VI

١٧Painting studio"79108039123کارگاه نقاشی 18 VII

Geometry of perspective in drawingنداردپایھ9108040112هندسه مناظر ومزایا در طراحی19

General photography""9108041112عکاسی عمومی20

٢،۴Hand printing studio"22-9108042کارگاه چاپ دستی21

٢،۴،١٣Basic introduction of computers"9108043112آشنایی با کامپیوتر22

١۴Iranian painting studioو۵تخصصی9108044123کارگاه نقاشی ایرانی23

٢Sculpture studioپایھ19108045112کارگاه حجم 24 I

۶،١۵Watercolor studioتخصصی9108046112کارگاه آبرنگ25

۶،١۵Wallاصلی9108047123کارگاه نقاشی دیواري26 painting studio

۶،١٣Pastel and crayon studioتخصصی9108048112کارگاه پاستل ومداد رنگی27

٢،٧Visual experiment studio"19108049213ه تجسمی تجربکارگاه 28 I

٢٨،٨Visual experiment studio"29108050123کارگاه تجربه تجسمی 29 II

& ١۴Gouacheتخصصی9108051112کارگاه اکریلیک وگواش30 acrylic studio



History of artنداردپایھ2-191080522آشنایی باهنر درتاریخ 31 I

٣١History of art"2-291080532آشنایی باهنر درتاریخ 32 II

Islamic artندارد"2-91080542هنر و تمدن اسالمی33 & civilization

٣٢General history of paintingاصلی2-191080562تاریخ عمومی نقاشی 34 I

٣۴General history of painting"2-291080552تاریخ عمومی نقاشی 35 II

٣۵General history of painting"2-391080572تاریخ عمومی نقاشی 36 III

Principles of visual arts criticismنداردپایھ2-91080582اصول ومبانی نقد آثار هنرهاي تجسمی37

٣٧Analysisاصلی2-91080592تجزیه وتحلیل ونقد آثار نقاشی38 & criticism of paint

٣٨Research method in visual artsپایھ9108060112روش تحقیق درهنرهاي تجسمی39

Final projectکلیھ واحدھاتخصصی9108061246پروژه نهایی40

۵،١۴،٢٢Specialized computerاختیاری9108062112ترتخصصیوکامپی41

٢٠Digital photography"9108063112عکاسی دیجیتال42

Traditional motif drawingندارد"9108064112طراحی نقوش سنتی43

۵،٢١Hand printing specialized studio"22-9108065کارگاه تخصصی چاپ دستی44

٢۴Sculpture specialized studio"9108066112کارگاه تخصصی حجم45

٢۵Specialized watercolor studio"9108067112کارگاه تخصصی آبرنگ46

٢٨Human"9108068112انسان،طبیعت،طراحی47 nature drawing

Introductionندارد"2-91080692آشنایی با هنرهاي سنتی ایران48 to Traditional Art

Pottery studio""9108070112ه سفالکارگا49

۵Caricature studio"9108071112کارگاه کاریکاتور50

واحد ٧٠حداقل"9108072112مرمت آثار نقاشی51
درسی نقاشی

Painting restoration

٢،۴،١٣Graphic communication studio"9108073112کارگاه ارتباط تصویري52

٧،١۶Methods & Techniques of illustration"22-9108001کارگاه روش ها وفنون تصویرسازي53

١۵،۵Make up"9108074112گریم54

Art in the world of childrenندارد"٢-91080752هنر در دنیاي کودکان55

٢،۴Scene decoration"9108076112صحنه آرایی56

Philosophy of Islamic artندارد"2-91080772حکمت وهنر اسالمی57

Principles of art criticism""2-91080782اصول ومبانی نقد هنري58
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