
  39-39نیمسال دوم سال تحصیلی ارائه شده در دروس تخصصی برگزاری کالس های آموزشی کلیه راهنمای 

 دامغاندانشکده هنر  ین و هنرهای دیجیتالرشته کارشناسی تلویزیو
 

 

Website: www.tvart.ir 

E-mail: info@tvart.ir 

Sms: 5002207880 

 زمان برگزاری مکان  زمان برگزاری مکان  زمان برگزاری مکان  زمان برگزاری مکان  زمان برگزاری مکان  

 11الی  08 کالس 08الی  01 کالس 01الی  01 کالس 01الی  01 کالس 01الی  8 کالس روز

ـش
ن

ـ
ـ

ــ
ـب

 ه

مرکز 

 جوار

 –( 1کارگاه گرافیک دیجیتالی )

 برغشیای آق

آقای  –مبانی تبلیغات تلویزیونی  131 صباغیانآقای  –ارتباطات بصری  131

 صباغیان

 برغشیآقای  –پروژه نهایی  415 برغشیآقای  –پروژه نهایی  415

خانم  –( 2طراحی گرافیک ) 415

 بهمن پور

تلویزیون و فناوری رسانه های  201

 مقدممهندس  –جدید 

تلویزیون و فناوری رسانه های  201

 مقدممهندس  –جدید 

دکتر  –مبانی ارتباطات  ؟

 مومنی

  

 مرکز دکتر داوریآقای  –زبان تخصصی  150

 جوار

 –( 1گاه گرافیک دیجیتالی )کار

 برغشیآقای 

 مرکز

 جوار

 –( 2گاه گرافیک دیجیتالی )کار

 برغشیآقای 

    

بهمن خانم  –( 2طراحی گرافیک ) 415  

 پور

     مومنیدکتر  –مبانی ارتباطات  ؟
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آقای  –پروژه نهایی  131 مرتضویآقای  –فلسفه هنر  201 صادقی نیاخانم  –( 2طراحی ) 415  

 میرصادقی

 –مبانی انیمیشن دیجیتالی  جوار

 میرصادقیآقای 

 –( 2طراحی گرافیک ) 415 میرصادقیآقای  –پروژه نهایی  131 دکتر داوریآقای  –زبان تخصصی  150  

 صادقی نیاخانم 

  

قای آ –مبانی تبلیغات تلویزیونی  131  

 صباغیان

     صباغیانآقای  –ارتباطات بصری  151

ای آق –مبانی انیمیشن دیجیتالی  جوار  

 میرصادقی

      

آقای  –( 2آشنایی با فلسفه ) 202  

 میرسید

      

دوشنب
هـ

 

 دکتر – سیر تحوالت گرافیک 150

  بهمن پور

 –عکاسی و هنرهای دیجیتال  405

 معالجدکتر 

 مرکز آقاباباییآقای  –مخاطب شناسی  131

 جوار

کارگاه انیمیشن دیجیتال 

 خانم جوادی –( 1)

 مرکز

 جوار

کارگاه انیمیشن دیجیتال 

 خانم جوادی –( 1)

 مرکز

 جوار
 –( 2کارگاه انیمیشن دیجیتال )

 میرصادقیآقای 

 دکتر – سیر تحوالت گرافیک 150

  بهمن پور

 –عکاسی و هنرهای دیجیتال  405

 معالجدکتر 

 –( 2طراحی گرافیک ) 415

 صادقی نیاخانم 
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 مرکز   

 جوار

 –( 2کارگاه انیمیشن دیجیتال )

 میرصادقیآقای 

 –مبانی انیمیشن دیجیتالی  جوار

 میرصادقیآقای 

    

 –( 2با فلسفه )آشنایی  –عمومی  202  

 01 الی 01 –میرسید آقای 
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آقای  –موسیقی و انیمیشن  131 میرزاییآقای  –فیلمنامه نویسی  151 میرزاییآقای  –فیلمنامه نویسی  151

 امامی

( 1آشنایی با هنر در تاریخ ) 151

 گلبهاردکتر  –

( 1آشنایی با هنر در تاریخ ) 151

 گلبهاردکتر  –

 رکزم جوادیخانم  –انیمیشن دو بعدی  131 جوادیخانم  –انیمیشن دو بعدی  131

 جوار

 –مبانی انیمیشن دیجیتالی 

 خانم جوادی

( 2آشنایی با هنر در تاریخ ) 131

 امامیآقای  –

گونه شناسی برنامه های  150

 گلبهاردکتر  –تلویزیونی 

       صادقی نیاخانم  –( 2طراحی ) 415  

       مرتضویآقای  –فلسفه هنر  ؟  

گونه شناسی برنامه های تلویزیونی  ؟  

 گلبهاردکتر  –

      

چه
ار 

شنب
هـ

 –( 2آشنایی با هنر در تاریخ ) 131 

 امامیآقای 

مهندس  –مبانی سایبر مدیا  151 صادقی نیاخانم  –( 2طراحی ) 415

 مقدم

 رکزم

 جوار

آقای  –طراحی وب 

 ترشیزی

 رکزم

 جوار

 ترشیزیآقای  –طراحی وب 

 رکزم

 جوار

 آشنایی با نرم افزارهای گرافیکی

 آقای جلیل آذر –

 رکزم

 جوار
 – آشنایی با نرم افزارهای گرافیکی

 آقای جلیل آذر

 رکزم

 جوار

 آشنایی با نرم افزارهای گرافیکی

 آقای جلیل آذر –

 رکزم

 جوار

آشنایی با نرم افزارهای 

 آقای جلیل آذر – گرافیکی

  

       جوادیخانم  –انیمیشن سه بعدی  150 مقدممهندس  –مبانی سایبر مدیا  151

 

 شده است. تنظیم  *سلیقه شخصی و البته با توجه به موارد مندرج در جدول باال از روی اطالعیه نصب شده بر روی برد آموزشی دانشکده هنر دامغان مجدداً تایپ توجه:

برگزاری کالس ها هستیم؛ لطفاً همواره با مراجعه مجدد به وبگاه تلویزیون و ان یا مکان با توجه به تغییرات احتمالی در زمان بندی کالس های آموزشی که معموالً تا یکی دو هفته شروع ترم همواره شاهد این قبیل تغییرات در زم

 (.14/11/13هنرهای دیجیتال نسخه جدید برنامه را دانلود نمایید. )

 جاوید.ق / دبیر انجمن تلویزیون و هنرهای دیجیتال )*(


