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 :هعرفی رشته کارشناسی چاپ

 تیزاص در ، خاظ هادُ یک رٍی تز تػَیز ٍ ًمص ، حزف ًَع ّز اًتمال غٌؼت چاج دارای لذهتی طَالًی در سًذگی تطز است.

   .گَیٌذ هی چاج را ًکٌذ تغیزی یافتِ اًتمال فزم ٍ ضکل تطَریکِ ػذد یک اس تاالتز

 
تکٌَلَصی، تغییزات سیادی در آى غَرت گزفتِ است. چاج رٍش ّای گًَاگًَی دارد ٍ در سال ّای اخیز ّوگام تا پیطزفت 

ای، چاج در سهاى ًیاس  آٍری چاج غیزضزتِ چاج هستمین تػاٍیز، في  ّای چاج تا لاتلیت ّای چاج دیجیتالی، دستگاُ سیستن

  .ًوًَِ ای اس ایي تغییزات هی تاضٌذ... ٍ

 
آهَسش دیذ ٍ ٍارد ایي حَسُ ضذ. هسایل هزتَط تِ حَسُ تا تَجِ تِ ایي هَارد دیگز ًوی تَاى تِ رٍش سٌتی در غٌؼت چاج 

 .غٌؼت چاج تایذ تِ غَرت حزفِ ای ٍ آکادهیک تِ افزاد اًتمال دادُ ضَد. رضتِ چاج تا ایي ّذف ایجاد ضذُ است

 
ای تَاًٌذ یک هحتَ ضًَذ ٍ در ًْایت هی در رضتِ چاج، داًطجَیاى تا سِ هزحلِ پیص اس چاج، چاج ٍ پس اس چاج آضٌا هی

تِ ػثارتی یک هتخػع چاج ،در هزحلِ پیص اس چاج تا  .گزافیکی یا تػزی را تز رٍی یک هحػَل فیشیکی پیادُ ساسًذ

 .ّوکاری طزاح، طزح را تزای چاج آهادُ هی کٌذ

 

1زیر گروه   

(  1ترسین فنی ) ضریب  –(  1درک عووهی ریاضی و فیسیک ) ضریب  –( 4درک عووهی هنر ) ضریب   

( 1خواص هواد ) ضریب  –(  1خالقیت هوسیقی ) ضریب  –(  1خالقیت نوایشی ) ضریب  –(  4خالقیت تصویری ) ضریب    

 



 يکوتزی ٍ کیفیت تْتزیي تا چاج فزآیٌذ تا کٌذ هی رػایت ٍ کزدُ تزرسی را هختلف ّای گشیٌِ ٍ ػَاهل ّن چاج هزحلِ  در

ًجام گیزد. در هزحلِ پس اس چاج تز کلیِ کارّایی کِ تایذ رٍی هَرد چاج ضذُ غَرت گیزد اػن اس ٍرًی سًی، سلفَى ا ّشیٌِ

 .کٌذ هی ًظارت ،...ٍ ساسی، طالکَتی تزش، لالة  کطی، دایکات،

 
 .تاضٌذ داٍطلثاى رضتِ چاج تایذ تِ ایي تخص ػاللِ هٌذ تَدُ ٍ ضن ٌّزی کافی ٍ دلت سیاد ًیش داضتِ

 :ضغلی در ایزاى  هَلؼیت

ّای هتٌَع ایي هزحلِ اس جولِ ٍرًی سًی، سلفَى کطی،  التحػیل ایي رضتِ در هزحلِ پس اس چاج ًیش تِ هجوَػِ فؼالیت فارؽ

 .ساسی، طالکَتی ٍ هَاد هػزفی آًْا هذیزیت ٍ ًظارت دارد تزش، لالة  دایکات،

  

 : سرفصل دروس چاپ و تعذاد واحذها

 ٍاحذ531  : تؼذاد کل ٍاحذّا

 ٍاحذ02  : درٍس ػوَهی

 ٍاحذ01  : درٍس پایِ

 ٍاحذ 02 درٍس اغلی: 

 ٍاحذ26  : درٍس تخػػی

 
 

نکته: در اعالم سرفصل دروس این رشته از سایت وزارت علوم استفاده شذه است.این سرفصل صرفا جهت 

 .هحتوای دروس است و احتوال تغییرات جسیی وجود دارد آشنایی کلی با

 
 

  

 دروس عووهی

 تعذاد واحذ نام درس تعذاد واحذ نام درس

 3 ادتیات فارسی 6 دٍ درس اسدرٍس هثاًی ًظزی اسالم

 3 ستاى ػوَهی 0 یک درس اس درٍس اخالق اسالهی

 5 5تزتیت تذًی  0 یک درس اس درٍس اًمالب اسالهی

 5 0تزتیت تذًی  0 اسدرٍس تاریخ ٍتوذى اسالهییک درس 

یک درس اس درٍس آضٌایی تا هٌاتغ 

 اسالهی
 02 جوغ 0



 دروس پایه رشته چاپ 

 تعذاد واحذ نام درس تعذاد واحذ نام درس

 0 آضٌایی تا ٌّز ٍ توذى جْاى 0 آضٌایی تا ٌّز ٍ توذى ایزاى

 0 رٍش تحمیك 0 رسن فٌی ػوَهی ٍ پزسپکتیَ

 0 ضیوی ػوَهی 0 ریاضیات ٍ آهار

 0 ػکاسی پایِ 3 طزاحی پایِ

 0 هثاًی کاهپیَتز ٍ ایٌتزًت 0 فیشیک

     6 5ٍ0هثاًی ٌّزّای تجسوی 

  

 دروس اصلی رشته چاپ

 تعذاد واحذ نام درس تعذاد واحذ نام درس

 3 طزاحی تستِ تٌذی 3 غفحِ آرایی

 0 کارآهَسی 3 طزاحی ٍ چاج اٍراق تْادار

 6 کارگاُ گزافیک 0 کارگاُ ػکس رًگی

 3 (تزداری افشار ًزم) 0 کارگاُ گزافیک کاهپیَتزی 3 )ًزم افشار ًمطِ تیٌی( 5 کارگاُ گزافیک کاهپیَتزی

     3 (ًطز افشارّای ًزم) 3 کارگاُ گزافیک کاهپیَتزی

  

 

 

 

 

 



 دروس تخصصی رشته چاپ

 تعذاد واحذ نام درس تعذاد واحذ نام درس

 0 استاًذارد ضٌاسی چاج 6 5ٍ0آسهایطگاُ هَاد چاج 

 0 تاریخ فٌاٍری چاج 0 التػاد ٍ تاساریاتی چاج

 3 تکٌَلَصی غحافی 3 تکٌَلَصی تستِ تٌذی

 0 ضٌاخت کاغذ ٍ هزکة 0 ستاى تخػػی

 0 لَاًیي ٍ همزرات چاج 2 طزح ٍ رسالِ پایاى دٍرُ

 3 کارگاُ چاج دیجیتال 8 5ٍ0کارگاُ چاج افست 

 6 کارگاُ چاج فلکسَ 3 کارگاُ چاج سیلک اسکزیي

 6 کارگاُ چاج ّلیَگزارٍر
 ًزم) 6 گزافیک کاهپیَتزی

 (چاج هکول افشارّای
3 

 3 هزٍری تز رٍش ّای چاج 8 5ٍ0لیتَگزافی 

  

 


