
                                                                                                   

 

م : حداقل  ن محتر ای خالصه درس و نمونه صفحه در هر هفته برای ارایه محتوای درس و یک صفحه بر  4قابل توجه مدرسی 
 سوالت در نظر گرفته شود. 

 

  1399 -1398ترم:...........سال تحصییل: عکایس  رشته:  ◻کارشنایسمقطع تحصییل:کاردانن 
 مدرس:   شیوه های ارایه و نگهداری عکس نام درس: 

ی
 نژاد نام ونام خانوادگ

ر
 هومن خرسوی عراق

  09109448767تلفن همراه مدرس:  hoomsnkhosravi@live.com : مدرسemailآدرس 

 پنجم   چهارم   سوم◻   دوم      مربوط به هفته  :  اول  شیوه های ارایه و نگهداری عکس  جزوه درس: 
 text ندارد◻: دارد◻                      voiceندارد ◻:دارد◻                         power pointندارد  ◻:دارد◻ 

 09382780052تلفن همراه مدیر گروه : 
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