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 همقدم -8-8
 شیافزا ،یصنعت شرفتیپ ،یناخالص مل دیرشد سرانه تول ،یمهارت يهاو آموزش ياو حرفه یاهداف آموزش فن نیتراز مهم

 شیافزا ،يابسط اخالق حرفه د،یاشتغال مولد مف ،يفرد يهايو توانمند یاجتماع ،يفرد يمندتیرضا شیدرآمد سرانه، افزا

 يناورف شرفتیو همگام با رشد و پ یجهان يهاتا سطح مهارت ياحرفه يهامهارت اءارتق ،يکاریاشتغال، مبارزه با ب يهافرصت

ی و سیاس یفرهنگ ،یاجتماع ،ياقتصاد توسعه يربنایز عنوانبه محور، هاي مهارتو... است. بر همین اساس، توجه به آموزش

توجه  با روزکاربرديِ به يهاتدوین و تأسیس رشته یف،بینی، تعربرخوردار است. این مهم در سایه پیش یانیشا تیکشور از اهم

توجه به  با يروزآمد و کاربرد ياعنوان رشتهگرافیک به وستهیناپ یگردد. رشته کارشناسبه نیازهاي جامعه و بازار کار میسر می

در جهت رشد و  یو عکاس ینقاش ک،یگراف يهاو بازار کار از دل رشته آموزشی نیازهاي کارآمد و يافزارهانرم ن،یفنون نو

 یتو ح یعکاس ک،یرشته گراف امروز چه در يریتصو ي. در هنرهاافتیو عکاسی، تولد  غاتیعلم، فرهنگ و هنر تبل یتعال

 عنواناز خود اشاره کرد و جا دارد که به شیپ يهارشته افتهیو تکامل شرویپ ياعنوان رشتهگرافیک به از رشته توانیم ینقاش

 .ردیقرار گ تیموردحما يکاربرد اریبس رشتهکی

 

 تعریف -8-۲
دست که ست ا هایییستگیشاکه شامل  بوده ياحرفهآموزش عالی فنی و  يهااز رشته یکی گرافیککارشناسی ناپیوسته  رشته

 .می باشدیرپذامکان، که در این برنامه لحاظ شدهنظري و عملی  آموزش دروساز طریق  هاآن یافتن به

 

 هدف -8-3
 نعنوابه و نموده کسب را الزم مهارت عملی، و نظري هايآموخته از استفاده با که است هنري کارشناس تربیت دوره این هدف

 باشد. داشته را تحصیلی رشته این در اشتغال توان و برآید گرافیکی يهاپروژه اجراي عهده از ماهر طراح یک

 

 ضرورت و اهمیت -8-۴
 يهاکه رسانه در دنیاییبرخوردار است.  ياژهیو تیاز اهم امروز يایدر دن خصوصبه ریاز راه تصو امیانتقال پ يباالسرعت

 ت.کرده اس لیکوچک تبد ياجهان را به دهکده ،یاند و انقالب ارتباطروزانه مردم را پرکرده یاز زندگ یبخش بزرگ يریتصو

صحبت  و با صراحت ستیکه محتاج به آموزش ن یزبان .شودیم حس شتریفهم بهمه وصریح  ع،یسر ،یالمللنیبه زبان ب ازین

 یء سطح آگاهارتقا يبرا جامعه يازهایبر اساس ن که است يارشته کیاست. گراف يشتریب تیقدرت و جذاب ؛ییبایو با ز کندیم

رزها قرار داده، م تأثیرتحت  را هارشته فرهنگ نی. اداردیگام برم يهمگام با رشد فنّاور اجتماعی – یاهداف فرهنگ شبردیو پ

 نیجامعه را به عهده دارد. با توجه به ا یارتباط ندیدر فرآ یو نقش اساس دهدیرا کنار زده و معنا و مفهوم را به مخاطب انتقال م

ه گسترد یطحدر س هاامیپ منتشرکنندهو  حیو صر عیسر یارتباط جهت مناسب اریبس يالهیوس تواندیم کینکته که رشته گراف

 جامعه متمدن هست. کی اتیضرور از آن رشته و استفاده بوده، داشتن دانش تخصصی در این

 ازمندین ،یارتباط مناسب يهاراه افتنی يبرا ؛يآورجامعه در عصر ارتباطات و رشد روزافزون فن يازهایاست با توجه به ن یهیبد

 بر یمبتن که تخصصی مهارت محور است يهادوره، آموزش نی. ضرورت امیدر رشته گرافیک هست یمهارت يهاآموزش

 یکیآثار گراف يخلق و اجرا يرشته توانمند نیآموخته ا( هست. دانشیمی)اقل رانیا یغن نگو استوار بر فره دیجد يهايفناور

 یسیخوشنو ،یچاپ، عکاس ،يمجاز يفضاها یطراح ،يبندبسته ،يرسازیتصو يهانهیزم در تواندیم نیرا خواهد داشت و همچن

 برخوردار شود. کیعنوان کارشناس گرافبه یشغل يهاو ... از فرصت
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 التحصیالننقش و توانایی فارغ -8-5
 یپوستر و آگه ي)دفترچه راهنما، بروشور و کاتالوگ، اوراق ادار یغاتیتبل کیو خلق آثار گراف یطراح ،يپرداز دهیا -

 ....( دیو سررس میتقو ،یغاتیتبل

 تالیجید کیگراف يو اجرا یحطرا -

 یشگاهینما کیگراف يو اجرا یطراح -

 یونیزیتلو کیگراف يو اجرا یطراح -

 

 مشاغل قابل احراز -8-6
 نشانه طراح -

 مالی و اداري اوراق طراح -

 پوستر طراح -

 سررسید و تقویم طراح -

 (پینوشته )لوگو تا طراح نشانه -

 پیکتوگرام و تصویري عالئم طراح -

 تبلیغاتی يهاپروژه انواع طراح -

 يبعدافزار سهطراح نرم -

 ياطراح وب و چندرسانه -

 طراح گرافیک متحرک -

 ترسیمی ينرم ا افزارها يطراح و مجر -

 تصویري يافزارهانرم يطراح و مجر -

 يبندو صفحه ییآراصفحه ينرم ا افزارها يطراح و مجر -

 مجله، روزنامه، کتاب يآراصفحه -

 یشگاهینما استند يطراح و مجر -

 مغازه و فروشگاه یترینو یکگراف يمجرطراح و  -

 و فروشگاه یشگاهتابلو و سردر نما یکگراف يطراح و مجر -

 يبندبسته یکگراف يطراح و مجر -

 (Art work) چاپ آرت ورک يساز براآماده یجیتال،ناظر چاپ د -

 يکاغذ یرمواد کاغذي و غ يناظر چاپ بر رو -

 ی،علم یرسازيتصو یواري،د یرسازيطراح و اجرا کار تصو -

 یداستان ی،مطبوعات یرسازيتصو یغاتی،تبل یرسازيتصو -

 سینما تئاتر و فضاي مجازي، موشن گرافیک یامد ی، مالتياطراح و اجرا کار گرافیک چندرسانه -

 شهري مبلمان شهري، و خارجی و داخلی فضاهاي شهري، گرافیک  شهري، تابلوهاي زیباسازي يهاپروژه و مجريطراح  -
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 و شکل نظام طول دوره -8-7
نیمسال تحصیلی و  2سال است و هرسال تحصیلی مرکب از  2 گرافیک ناپیوسته دوره کارشناسی حداکثر مدت مجاز تحصیل

هفته آموزش و یک  6هفته آموزش و دو هفته امتحانات پایانی و دوره تابستانی شامل  16یک دوره تابستانی و هر نیمسال شامل 

 16است. دروس نظري و عملی بر اساس مقیاس واحد درسی است و هر واحد درس نظري معادل هفته امتحانات پایان دوره 

ساعت در نیمسال، هر واحد  ۴8ساعت و حداکثر  32ساعت در نیمسال، هر واحد درس عملی و آزمایشگاهی حداقل معادل 

ساعت  121ي یا کارورزي معادل ساعت در نیمسال و هر واحد کارآموز 6۴ساعت و حداکثر  ۴8درس کارگاهی حداقل معادل 

 باشد.در نیمسال می

 

 ضوابط و شرایط پذیرش دانشجو -8-1
 مرتبط دوره کاردانیآموختگان دانش -الف

 ورودي قبولی در آزمون -ب 

 داشتن شرایط عمومی -ج

 

 ساعت(واحد و  )برحسب عملی و نظری دروس درصد سهم -8-۹

 واحد تعداد درس نوع
 درصد

 (برحسب واحد)
 ساعت تعداد درصد مجاز

 درصد

 ساعت( )برحسب 
 مجاز درصد

 ۴5 تا 25 25 528 65 تا 25 ۴8 33 نظري

 75 تا 55 75 1616 75 تا 35 52 36 عملی

 111 111 21۴۴ 111 111 6۹ جمع

 

 نوع درس )برحسب تعداد واحد( -8-81

 نوع درس
تعداد واحد برنامه درسی  تعداد واحد

 حداکثر حداقل موردنظر

 6 6 1 بدون احتساب() یجبران

 ۹ ۹ ۹ عمومی

 2 ۴ 2 مهارت عمومی

 6 11 5 پایه

 ۴6 51 ۴۴ تخصصی

 6 8 6 اختیاري

 6۹ 72 68 جمع

 

 

 

 

 



 

۹ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 دروس عناوین :فصل دوم
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 گرافیکرشته  جبرانی دوره کارشناسی ناپیوسته جدول دروس -۲-8

 نام درس ردیف
تعداد 

 واحد

 تعداد ساعت
 هم نیاز نیازپیش

 جمع عملی نظري

   6۴ ۴8 16 2 افزار گرافیکی تصویرينرم 1

   ۴8 32 16 2 پرسپکتیو 2

   6۴ ۴8 16 2 کاربرد حروف در گرافیک 3

   ۹6 ۹6 1 2 جانطراحی طبیعت و طبیعت بی ۴

   - - - 8 جمع

 دیر گروهبا نظر مانی غیر مرتبط کاردشدگان با یرفتهپذفوق به  مربوطه، دروسنامه آموزشی و سایر مقررات با رعایت آیین *

 .ارائه شود

 .ارائه شودنیمسال اول و دوم  حداکثر در بایستمی، یدروس جبران * 

 

 گرافیک رشته دوره کارشناسی ناپیوسته جدول دروس عمومی -۲-۲

 نام درس ردیف
تعداد 

 واحد

 ساعتتعداد 
 هم نیاز نیازپیش

 جمع عملی نظري

1 
 یک درس از گروه درسی

 «مبانی نظري اسالم»
2 32 1 32   

   32 1 32 2 «انقالب اسالمی»یک درس از گروه درسی  2

3 
 یک درس از گروه درسی

 «تاریخ تمدن اسالمی»
2 32 1 32   

۴ 
 یک درس از گروه درسی

 «آشنایی با منابع اسالمی»
2 32 1 32   

   32 32 1 1 1ورزش  5

   161 32 128 ۹ جمع

 

 گرافیک رشته دوره کارشناسی ناپیوسته عمومی مهارتجدول دروس  -۲-3

 نام درس ردیف
 تعداد

 واحد

 ساعتتعداد 
 هم نیاز نیازیشپ

 جمع عملی نظري

   ۴8 32 16 2 روش تحقیق و مهارت ارائه 1

2 
و مهارت کاوش در فضاي  يارسانهسواد 

 مجازي
2 16 32 ۴8   

   ۴8 32 16 2 مجازيبازاریابی  3

   ۴8 32 16 2 جمع

 است.الزامی  از دروس فوق واحد 2گذراندن  * 
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 جدول دروس پایه دوره کارشناسی ناپیوسته رشته گرافیک -۲-۴

 نام درس ردیف
تعداد 

 واحد

 تعداد ساعت
 هم نیاز نیازپیش

 جمع عملی نظري

   32 1 32 2 یطراح انسان، طبیعت، 1

   32 1 32 2 گرافیک تاریخ 2

   32 1 32 2 هنر و تمدن اسالمی 3

   ۹6 1 ۹6 6 جمع

 

 گرافیک رشتهدوره کارشناسی ناپیوسته  تخصصیجدول دروس  -۲-5

 نام درس ردیف
تعداد 

 واحد

 تعداد ساعت
 هم نیاز نیازپیش

 جمع عملی نظري

   112 ۹6 16 3 سازمانی یغاتو تبل گبرندین 1

   32 1 32 2 زبان تخصصی 2

   ۹6 ۹6 1 2 پیشرفتهازي رستصوی 3

 112 ۹6 16 3 دیجیتال یرسازيتصو ۴
 یرسازيتصو

 پیشرفته
 

   81 6۴ 16 3 پیشرفتهچاپ  5

   ۴8 32 16 2 کاربرد نقوش سنتی در گرافیک معاصر 6

 ۹6 ۹6 1 2 طراحی فونت فارسی 7
و  یخوشنویس

 طراحی حروف
 

 112 ۹6 16 3 يبندبسته 8
ی سنت کاربرد نقوش

 معاصر یکدر گراف
 

   32 1 32 2 گرافیگی آثارو تحلیل  تجزیه ۹

 ۴8 32 16 2 گرافیک متحرک 11
 یرسازيتصو

 دیجیتال
 

   112 ۹6 16 3 پوستر 11

   6۴ 6۴ 1 2 یکدر گراف عکاسی 12

   ۹6 ۹6 1 2 حجم سازي 13

   112 ۹6 16 3 طراحی آرم 1۴

   6۴ ۴8 16 2 هنرهاي تجسمیچیدمان در  15

   6۴ ۴8 16 2 ویدیو آرت 16

   ۴8 32 16 2 و طراحی حروفی خوشنویس 17

  واحد 51گذراندن  128 128 1 ۴ پروژه نهایی 18

  واحد 51گذراندن  2۴1 2۴1 1 2 کارآموزي 1۹

   16۹6 1۴56 2۴1 ۴6 جمع
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 گرافیکرشته دوره کارشناسی ناپیوسته  اختیاری جدول دروس -۲-6

 نام درس ردیف
تعداد 

 واحد

 تعداد ساعت
 هم نیاز نیازپیش

 جمع عملی نظري

   ۴8 32 16 2 گرافیک در فضاي مجازي 1

   32 1 32 2 اقتصاد هنر 2

   32 1 32 2 معاصر يهنرها 3

   32 1 32 2 مدیریت هنري ۴

 6۴ ۴8 16 2 ینما و تلویزیوندر سکاربرد گرافیک  
تصویرسازي 

 دیجیتال
 

   32 1 32 2 شناسییباییز 5

   - - - 6 جمع

 واحد از دروس فوق الزامی است. 6گذراندن * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

13 

 گرافیکرشته دوره کارشناسی ناپیوسته  ترم بندی پیشنهادی دروس جدول -۲-7
 نیمسال اول -۲-7-8

 نام درس ردیف
تعداد 

 واحد

 ساعتتعداد 
 نیازپیش

 جمع عملی نظري

  32 32 1 1 1ورزش  1

2 
 یک درس از گروه درسی

 «مبانی نظري اسالم»
2 32 1 32  

  ۹6 ۹6 1 2 پیشرفته یرسازيتصو 3

  ۴8 32 16 2 معاصر یکدر گرافسنتی  کاربرد نقوش ۴

  32 1 32 2 تاریخ گرافیک 5

  112 ۹6 16 3 طراحی آرم 6

  ۴8 32 16 2 خوشنویسی و طراحی حروف 7

  32 1 32 2 یطراح انسان، طبیعت، 8

  - - - 16 جمع

 

 
 دومنیمسال  -۲-7-۲

 نام درس ردیف
تعداد 

 واحد

 تعداد ساعت
 نیازپیش

 جمع عملی نظري

  32 1 32 2 «انقالب اسالمی»رس از گروه درسی یک د 1

  32 1 32 2 زبان تخصصی 2

  - - - 2 درس اختیاري 3

  81 6۴ 16 3 پیشرفتهچاپ  ۴

 پیشرفتهتصویرسازي  112 ۹6 16 3 دیجیتال یرسازيتصو 5

  6۴ 6۴ 1 2 یکدر گرافعکاسی  6

 ۹6 ۹6 1 2 طراحی فونت فارسی 7
خوشنویسی و طراحی 

 حروف

  ۹6 ۹6 1 2 حجم سازي 8

  - - - 18 جمع

 
 

 

 



 

1۴ 

 سومنیمسال  -۲-7-3

 نام درس ردیف
تعداد 

 واحد

 تعداد ساعت
 نیازپیش

 جمع عملی نظري

1 
 یک درس از گروه درسی

 «تمدن اسالمی وتاریخ »
2 32 1 32  

  - - - 2 درس اختیاري 2

 دیجیتال یرسازيتصو ۴8 32 16 2 گرافیک متحرک 3

  112 ۹6 16 3 سازمانی یغاتو تبلبرندینگ  ۴

 112 ۹6 16 3 يبندبسته 5
در سنتی  کاربرد نقوش

 معاصر یکگراف

  112 ۹6 16 3 طراحی پوستر 6

  32 1 32 2 هنر و تمدن اسالمی 7

  ۴8 32 16 2 درس مهارت عمومی 8

  - - - 1۹ جمع

 

 

 چهارمنیمسال  -۲-7-۴

 نام درس ردیف
تعداد 

 واحد

 تعداد ساعت
 نیازپیش

 جمع عملی نظري

1 
 یک درس از گروه درسی

 «آشنایی با منابع اسالمی»
2 32 1 32  

  - - - 2 درس اختیاري 2

  6۴ ۴8 16 2 چیدمان در هنرهاي تجسمی 3

  6۴ ۴8 16 2 ویدئو آرت 

 واحد 51گذراندن  128 128 1 ۴ پروژه نهایی ۴

  32 1 32 2 یگرافیکتجزیه تحلیل و آثار  5

 واحد 51گذراندن  2۴1 2۴1 1 2 کارآموزي 6

  - - - 16 جمع

 

 

 

 

 

 

 

 



 

15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فصل سوم: سرفصل دروس
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 طراحی ،انسان، طبیعت درس -3-8
 نوع درس: پایه

 -: نیازپیش

 - هم نیاز:

 موجودات سی هند  نظم ساختار و اساس بر ساختاري طراحی براي توانایی ایجاد هدف کلی درس: 

 سرفصل آموزشی -الف

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیری 

 )ساعت(

 عملی نظری

 - 5 بر طراحی محیط زندگی انسان هاآن تأثیرموجودات محیط اطراف زندگی و  1

 - 5 تعامل و شناخت اقلیم بر اساسشناخت روابط انسان و محیط  2

 - 5 آشنایی با اصول طراحی در طبیعت -هندسی اصول اساس بر طراحی 3

 - 5 در طراحی موجودات زنده زهیلیاسترساده و  يهافرم ۴

 - 5 طبیعت در موجود یک دگردیسی و رشد تکاملی بررسی روند 5

6 
موجودات محیط زندگی و  يهارنگو  هافرم بر اساسگرافیک  اجراشده يهاپروژهمطالعه 

 شهري یبازندگ هاآنتعامل یا تقابل 
7 - 

 - 32 جمع

 

 های عمومی و تخصصی مورد انتظارمهارت -ب
 هندسی در طبیعت نظم و ساختمان اساس بر ساختاري طراحی 

 

 منابع درسی پیشنهادی )حداقل سه منبع فارسی و خارجی( -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 13۹1 الهیتا فرامرزي محمدتقی تاک پن استیون الئور دیوید طراحی مبانی

 ونگ وسیوس طرح و فرم اصول
 بخت بیدار آزاده

 لواسانی نسترن
 13۹۴ نی نشر

 یاز طراح ياخچهیتار

 کیگراف
 مشتاقی سیما هولیس ریچارد

سازمان چاپ و 

 انتشارات
13۹1 

 

 

  

 عملی نظری 

 1 2 تعداد واحد

 1 32 تعداد ساعت
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 استانداردهای آموزشی )شرایط آموزشی و یادگیری مطلوب درس( -د

 مدرس یهایژگیو

 سال 5 حداقل تدریس سابقه -تصویري ارتباط ارشد سیکارشناحداقل 

 

 مساحت، تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 جویاندانش تعداد نصف نور میز –و صندلی به تعداد دانشجویان  یکشنقشه زیمترمربع داراي م 111به مساحت حدود  هیآتل

 تخته –ورپروژکتور، پرده پروژکت ویدئو مانند تصویر شینما دستگاه و بصري و امکانات سمعی -سانتیمتر مربع 81* 121

 مدرس. یصندلو  زیم -برد  توای ماژیک و

 

 تدریس و ارائه درس روش

مرتبط با درس بررسی محیط اطراف و طبیعت بومی، بازدید و تهیه  يهامکاننمایش فیلم و بازدید از  ،يامباحثه ،توضیحی

 گزارش
 

 درس روش سنجش و ارزشیابی

 ترمپایان و ترممیانآزمون کتبی 
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 گرافیک تاریخ درس -3-۲
 نوع درس: پایه

 -: نیازپیش

 - هم نیاز:

 ایران و جهان در گرافیک طراحی يهاسبک و تاریخ شناخت  درس: کلی هدف

 سرفصل آموزشی -الف

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیری 

 )ساعت(

 عملی نظری

 - 2 گرافیک یطراح هنر گرافیک، 1

 - 2 طراحی گرافیک در اروپا تاریخ 2

 - ۴ 1۹۴1ملی تا  يهاشیگرا 3

 - ۴ 1۹61تا  1۹21 هايیشگرا ۴

 - ۴ مختلف مدرنیسم در اروپا يهاوهیش 5

 - ۴ به بعد 1۹71جدید از  يهاجنبش 6

 - ۴ جهان در گرافیک طراحی تحوّل و سیر بر تأثیرگذار و مهم يهاسبک شناخت 7

 - ۴ اولیه در ایران يهاشهیرو  گرافیک طراحی تاریخ 8

 - ۴ گرافیک معاصر ایران  ۹

 - 32 جمع

 

 های عمومی و تخصصی مورد انتظارمهارت -ب
 .داندیمآن را تا دوران معاصر  يهاشاخهدانشجو در پایان این درس تاریخ شروع و چگونگی به وجود آمدن گرافیک و 

 

 خارجی(منابع درسی پیشنهادی )حداقل سه منبع فارسی و  -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 13۹1 فرهنگ و ارشاد سیما مشتاقی ریچارد هولیس از طراحی گرافیک ايیخچهتار

 13۹7 سمت ناهید اعظم فراست فیلیپ بی مکز طراحی گرافیک یخچهتار

 13۹۴ یساولی رضا پورسونیا  آلن ویل تبلیغاتی یطراحقرن پوستر و  یک

 

  

 عملی نظری 

 1 2 تعداد واحد

 1 32 تعداد ساعت



 

1۹ 

 استانداردهای آموزشی )شرایط آموزشی و یادگیری مطلوب درس( -د

  مدرس یهایژگیو

 سال سابقه کار یا دکتراي هنر با ارشد گرافیک 3گرافیک با حداقل کارشناسی ارشد 
 

 مساحت، تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

او رهد، ویدئو  د،یتصویر مانند اسال شیبه امکانات سمعی و بصري و دستگاه نما مترمربع مجهز 51کالس به مساحت 

و  براي مدرس یو صندل زیم -برد و ماژیک وایت برد توای تخته – صدا پخش دستگاه –پروژکتور، پرده پروژکتور 

 دانشجویان

 

 روش تدریس و ارائه درس

 مجازي یا واقعی صورتبهمختلف  دوراناثر از  يهانمونه ارائهو  دیاسال وو نمایش فیلم  توضیحی
 

  درس ارزشیابی و سنجش روش

 آزمون کتبی، مقاله و یا تحقیق و گزارش بازدید
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 هنر و تمدن اسالمی  درس -3-3
 پایه نوع درس:

 -: نیازپیش

 - هم نیاز:

 هنرهاي اسالمی و ایرانی اسالمی انواعآشنایی اصولی با  درس: کلی هدف

 سرفصل آموزشی -الف

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیری 

 )ساعت(

 عملی نظری

 - 6 هنرهاي اسالمی انواعبر  يامقدمه 1

 - 8 هنر اسالمی يریگشکلعوامل اولیه  2

3 
انواع هنرها در سایر کشورهاي اسالمی )عثمانی ـ تونس ـ مصرـ سوریه ـ عراق ـ  یبررس

 اسپانیا(
6 - 

 - 6 هنرهاي سایر کشورهاي اسالمی هنرهاي اسالمی ایران بر تأثیر ۴

5 
سایر کشورهاي اسالمی و بررسی  يباهنرهاهنرهاي اسالمی ایران  يهاتفاوتو  هاشباهت

 هاتفاوتعلل این 
6 - 

 - 32 جمع

 

 های عمومی و تخصصی مورد انتظارمهارت -ب
دانشجو پس از طی دوره، شناخت الزم در مورد هنر اسالمی و نقش آن در تاریخ هنر ایران و جهان کسب  رودیمانتظار 

 کند.

 

 منابع درسی پیشنهادی )حداقل سه منبع فارسی و خارجی( -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 1371 انتشارات حوزه هنري  مدد پورمحمد  معنوي و ساحت هنرحکمت 

 1383 انتشارات علمی و فرهنگی ماه ملک بهار دیوید تالبوت رایس هنر اسالمی

 1363 سروش  تیتوس بورکهارت هنر اسالمی

 1388 مطالعات هنر اسالمی مهناز شایسته فر باربارا برند هنر اسالمی

 

 

  

 عملی نظری 

 1 2 تعداد واحد

 1 32 تعداد ساعت
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 )شرایط آموزشی و یادگیری مطلوب درس( استانداردهای آموزشی -د

 مدرس یهایژگیو

 سال سابقه کار تدریس در این حوزه 3پژوهش هنر یا گرافیک با حداقل  ارشد کارشناسی مدرک حداقل
 

 مساحت، تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 دانشجو 35 حداکثر با مترمربع 51 کارگاه به مساحت
 

 روش تدریس و ارائه درس

طالعه م ،یحیو توض يمطالعه مورد ،یگروه ،یپژوهش ،ياپروژه شگاه،یو تکرار، کارگاه، آزما نیتمر ،ايمباحثه ،یحیتوض

 .یپروژه عمل ،يامباحثه ،يمورد
 

 درس ارزشیابی و سنجش روش

 کتبی آزمون
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 سازمانیتبلیغات  درس برندینگ و -3-۴
 نوع درس: تخصصی

 -: نیازپیش

 - هم نیاز:

 ک برندی براي مطرح کردن و یافتهسازمانو هویت بخشی  یابی، راهکارهاي خالقانه تبلیغاتی یدهدر اهدف کلی درس: توانایی 

 سرفصل آموزشی -الف

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیری 

 )ساعت(

 عملی نظری

 - ۴ يسازبرند  مفاهیم برند و 1

 ۴ 2 در ایران غاتیتبلسازمانی ایرانی و تحلیل عملیاتی  تبلیغاتبرند و  بررسی 2

 ۴ 2 خارجی کشورهاي سازمانی خارجی و تحلیل عملیاتی تبلیغاتتبلیغات برند و  بررسی 3

 8 2 در یک مجموعه یسازمانتیهوبررسی اهمیت و لزوم  ۴

 8 2 فروش و آنالیز عملی چند برند خاص توسط دانشجو باال بردندر  يبرند ساز تأثیر 5

 18 2 برند طراحی روش 6

 5۴ 2 سازمانی براي یک موسسهتبلیغات ایجاد برند و  يهاپروژه اجراي 7

 ۹6 16 جمع

 

 های عمومی و تخصصی مورد انتظارمهارت -ب
 مؤسسات و هاسازمانارائه مشاوره تبلیغاتی به  براي آمادگی ،یسازمانتیهوتبلیغات و و ایجاد  نشانه انواع طراحی توانایی

 

 منابع درسی پیشنهادی )حداقل سه منبع فارسی و خارجی( -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 1381 لوتوس  گشایش فرهاد نشانه طراحی

ها نشانه بر شرحی

 تصویري( ارتباط در گرافیک يهانشانه)
 13۹3 هرمس  سپهر مسعود

Logo design Julius wiedemann  Taschen 2116 

Branding Mono  Knapp 2111 
12 c (Hit design Hit Brand & 

logo) volume 2 / volume 1 

France – Italy – china 

– japan –and 
 

Book DN 

Books 
2118 

Redesigning Identity Catharine Fishel  Rockport 2112 

 

  

 عملی نظری 

 2 1 تعداد واحد

 ۹6 16 تعداد ساعت
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 آموزشی )شرایط آموزشی و یادگیری مطلوب درس(استانداردهای  -د

 های مدرسویژگی

 سال 5 حداقل تدریس سابقه -تصویري ارتباط ارشد کارشناسیحداقل 
 

 مساحت، تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 پروژکتور دئویو مجهز به و یکشنقشه يزهایداراي م هیآتل

  يبندو صــفحه ییآرا(، صــفحهPhotoshopگرافیکی، تصــویري ) يافزارهامجهز به نرم يهاســتمیرایانه داراي ســ ســایت

(Indesignنرم ،)یکیافزار گراف ( برداريillustratorو نرم )( یپ تا یت برد -(Wordافزار  یک وا ماژ ته و  یدئو -تخ  و

 پروژکتور، پرده پروژکتور و دستگاه پخش صدا.
 

 روش تدریس و ارائه درس

 ياپروژه  -تکرار و تمرین -هی کارگا
 

 روش سنجش و ارزشیابی درس

  آزمون کتبی و پروژه عملی و ژوژمان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2۴ 

  تخصصی زبان درس -3-5
 تخصصی :نوع درس

 -: نیازپیش

 - هم نیاز:

 هنر تخصصی متون و اصطالحات شناخت درس: کلی هدف

 سرفصل آموزشی -الف

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیری 

 )ساعت(

 عملی نظری

1 
در  انیدر دانشـــجو مطلب درک و خواندن لغات، از فرهنگ اســـتفاده يهامهارت ارتقاء

 گرافیک متون
۴ - 

 - ۴ انگلیسی زبان دانشگاهی و عمومی واژگان از یتوجهقابل تعداد کاربرد و مفهوم 2

3 
به  یواژگان ناآشنا در متن و چگونگ یحدس زدن معان و یابردن  یپ يبرا هاییتکنیکبا 

 هاآن يواژگان و معنا نیداشتن انگاه ادی
۴ - 

 - ۴ بفهمند و بخوانند بیشتري و سرعت سهولت را با انگلیسی متون هاآن يریکارگبه ۴

 - 8 شنیدن درک و کردن در صحبت دانشجویان مهارت افزایش 5

 - ۴ تجسمی هنرهاي يهارشته به مربوط متون مطلب درک و خواندن 6

 - ۴ ()استیتمنت، پورتفولیو انگلیسی زبان به -هنر دانشجویان با مرتبط متون نگارش يقهیطر 7

 - 32 جمع

 

 های عمومی و تخصصی مورد انتظارمهارت -ب
 هنر تخصصی متون با آشنایی و اصطالحات شناخت

 

 فارسی و خارجی(منابع درسی پیشنهادی )حداقل سه منبع  -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 13۹6 سمت  مهدي حسینی، مهدي هنر دانشجویان براي انگلیسی

 13۹1 جنگل  رازقی علیرضا تجسمی هنرهاي در انگلیسی زبان راهنماي

     .مربوطه مدرس نظر با انگلیسی آموزش يهاکتاب

 

  

 عملی نظری 

 1 2 تعداد واحد

 1 32 تعداد ساعت
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 آموزشی و یادگیری مطلوب درس(استانداردهای آموزشی )شرایط  -د

 مدرس یهایژگیو

 مرتبط تدریس سال 3 حداقل سابقه و هنري يهارشته با آشنا یا ارتباط تصویري انگلیسی زبان دکتراي یا ارشد کارشناسی
 

 مساحت، تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

ساحت، تجه سا زاتیم س ازیموردن لیو و صر یسمع ستمیدرس کالس مجهز به  س دئویو و يب ، وتریامپک ستمیپروژکتور، 

 به تعداد دانشجو یاستاد و صندل یو صندل زیو م کیبرد ماژ تیوا کر،یاسپ
 

 روش تدریس و ارائه درس

 . وشنودگفت ، موردي طالعهم  -ايمباحثه  -توضیحی 
 

 روش سنجش و ارزشیابی درس

 کتبی آزمون
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 پیشرفتهتصویرسازی   درس -3-6
 نوع درس: تخصصی

 -: نیازپیش

 - هم نیاز:

 مدرن و ترکیبی هايیکتکنتصویرسازي با  گوناگون هايیوهش اجراي توانایی درس: کلی هدف

 سرفصل آموزشی -الف

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیری 

 )ساعت(

 عملی نظری

 5 - یرسازيتصو هايیالمتر کاربرد مواد و  1

2 
سی  سازي  يهاکیتکنبرر صویر شروع  عنوانبهاولیه ت سب براي  ستر منا سازيب صویر  ت

 تخصصی
- 5 

 5 - هاآنو نتایج متفاوت  مدادها انواعتخصصی  یادگیري و یمداد رنگ  تکنیک 3

 5 - دوم و سوم الیمتر آب مرکب و ترکیب با  تکنیک با تصویرسازي ۴

 5 -  یادگیري آبرنگ و اکولین تکنیک 5

6 
 يها و مقواهاانواع بافت ي( بر رویبی/ آبرنگ )ترک نیمرکب / اکول کیبا تکن يرسازیتصو

 دیجد يو بسترها
- 5 

 5 -  اکرولیک تکنیک 7

 5 - اکرولیک تکنیک با تصویرسازي  8

 5 - کالژ انواعاستفاده از آن در  و نتیمنو پر تکنیک  ۹

 5 - و کالژ نتیمنو پر تکنیک با تصویرسازي 11

 5 - قبل يهاکیتکنترکیب با  و لینولئوم تکنیک 11

 5 - لینولئوم تکنیک با تصویرسازي  12

 5 - تکنیک اولیه اصول یادگیري و چاپ دستی تکنیک 13

 5 - عکس( و )کاغذ کالژ تکنیک با تصویرسازي  1۴

 26 - تصویرسازي جلد و متن با نظارت استادپروژه کامل  15

 ۹6 - جمع

 

 های عمومی و تخصصی مورد انتظارمهارت -ب
اجراي  آشنا شده و بتوانند به مهارتنسبت به مقطع قبل  تریتخصص يهاکیتکنجویان در طول دوره با دانش رودیمانتظار 

 دست یابد هاآنمختلف و ترکیب   يهاالیمتر و مواد و  ابزارها از استفاده با تصویرسازي مختلف  يهاوهیش

 

  

 عملی نظری 

 2 1 واحدتعداد 

 ۹6 1 تعداد ساعت
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 منابع درسی پیشنهادی )حداقل سه منبع فارسی و خارجی( -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 یاصول و مبان خچهیتار يرسازیتصو

 هاکیتکن

 یسلماس نیبهراد ام

 فر يمرتضو
 13۹6 فخراکیا 

 فاطمی انتشارات  پور حسن محسن يرسازیتصو
-دوم چاپ

 13۹1 

Thinking Visually for Illustrators Mark Wigan  Fairchild Books 211۴ 

Watercolor Techniques: Painting 

Light and Color in Landscapes 

and Cityscapes 
Michael Reardon  North Light Books 2116 

 

 استانداردهای آموزشی )شرایط آموزشی و یادگیری مطلوب درس( -د

 های مدرسویژگی

 داراي -در حیطه تصویرسازي  و تدریس سابقه کار سال 5تا  3حداقل  با ینقاش کیگراف – يرسازیکارشناسی ارشد تصو

 تصویرسازي يهاکیو متخصص در تکن یتجربه عمل

 

 مساحت، تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 مترمربع 111مساحت آتلیه: 

 -تصویر مانند ویدئو پروژکتور، پرده پروژکتور و دستگاه پخش صدا  شیمجهز به امکانات سمعی و بصري و دستگاه نما

 مدارس. یو صندل زیم -برد  تیتخته و ماژیک وا

 به ازین درس نیبه تعداد ا 121* 81 یکشنقشه زیم -یا صندلی گردان یا صندلی کامپیوتر به تعداد دانشجویان  هیچهارپا

 ا دارد.ر نتیمونوپرو  نولئومیچاپ ل ياجرا جهت چاپ امکانات کارگاه نیو همچن يرسازیتصو يبرا یکارگاه زیکارگاه و م

 

 روش تدریس و ارائه درس

ض شگاه،  ،ايمباحثه ،یحیتو  تصوربه درس نیپژوهش، گروه، مطالعه موردي و ا ،ايپروژهتمرین و تکرار، کارگاه، آزمای

 استوار است. نیتکرار و تمر هیو بر پا گرددیبرگزار م کارگاه
 

 روش سنجش و ارزشیابی درس

موظف هســتند که  انی. هنرجوگرددیآزمون عملکردي )ژوژمان( برگزار م ییصــورت قضــاوت نهادرس به نیا یابیارزشــ

 صورت نمونه کار ارائه دهند.به یجلسه آموزش 16را تجربه کرده و پس از  يرسازیمختلف تصو يهاکیتکن

 

 

 

 

 

 

http://www.fatemi.ir/BookListing.aspx?ListType=Contractors&CID=4111
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 دیجیتال درس تصویرسازی -3-7
 یتخصص نوع درس:

 پیشرفته: تصویرسازي نیازپیش

 - :هم نیاز

 دیجیتال محیط در تصویرسازي ياجرا درس:دف کلی ه

 سرفصل آموزشی -الف

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیری 

 )ساعت(

 عملی نظری

1 

 راستاي آن و تمرین عملی در دیجیتال تصویرسازي در پرکاربرد يافزارهانرم مروري بر

(Photoshope-Illustrator - Affinity Designer  - Painter 211۹) 

 شد خواهند روزبه افزارهانرم تکنولوژي پیشرفت به توجه با: نکته

6 5 

 5 - موردنظر يهاکیتکن دیجیتالی در جهان و تمرین براي یادگیري يرسازیتصوآثار  2

 11 6 انانداستانی براي مقطع کودکان و نوجو تالیجیدانتخاب مناسب تکنیک براي تصویرسازي  3

 1۴ - داستانی براي مقطع بزرگسال تالیجیدانتخاب مناسب تکنیک براي تصویرسازي  ۴

 11 - تبلیغاتی و معرفی محصول يهاپروژهتصویرسازي دیجیتال براي  5

6 
سازي دیجیتال براي  صویر سی، فرهنگی، يهاروزنامهمجالت و  يهاپروژهت سیا ش )  یورز

 و...(
۴ 11 

 22 - طراحی براي صفحات وب 7

 21 - طراحی براي اپلیکیشن 8

 ۹6 16 جمع
 

 های عمومی و تخصصی مورد انتظارتمهار -ب
 مختلف يافزارهانرم از استفاده با دیجیتال محیط در تصویرسازي اجراي توانایی

 

 منابع درسی پیشنهادی )حداقل سه منبع فارسی و خارجی( -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 1388 یساولی انتشارات یشهراب نیحس ریگن الرنس دیجیتال تصویرگري

Digital Art Technique Manual for 

Illustrators and Artists: The Essential 

Guide to Creating Digital Illustration 

and Artworks Using Photoshop, 

Illustrator, and Other Software 

by Joel 

Lardner 

(Author), 

Paul Roberts 

(Author) 

 

Publisher: 

B.E.S. 

Publishing 

Language: 

English 

(March 

1, 2112) 

Beginner’s Guide to Digital Painting in 

Photoshop 

Nykolai 

Aleksander 
 

3dtotal 

Publishing; 

Slp edition 

January 

31, 2112 

Complete Digital Illustration: A Master 

Class in Image-Making 

Lawrence 

Zeegen 
 

Rockport 

Publishers 
2111 

Secrets of Digital Illustration: A Master 

Class in Commercial Image-making 

Lawrence 

Zeegen 
 RotoVision 2117 

 عملی نظری 

 2 1 تعداد واحد

 ۹6 16 تعداد ساعت



 

2۹ 

 استانداردهای آموزشی )شرایط آموزشی و یادگیری مطلوب درس( -د

 های مدرسویژگی

 تصویرسازي يافزارهانرم به مسلط و کیگراف  یا يرسازیتصو ارشدکارشناسی 

 

 مساحت، تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

ــایت کامپ ــ وتریس ــیمی ) يافزارهانرم گرافیکی، يافزارهانرم ،يمجهز به تبلت و قلم نور يهاســتمیداراي س   (،Corelترس

صویري ) صفحهPhotoshopت   يبعدسه کیافزار گراف(، نرمillustratorبرداري ) یکیافزار گراف(، نرمIndesign) ییآرا(، 

(3ds Maxنرم ،)( افزار تدوینAdobe premiere( یا )Adobe After effectو ) افزار تایپ، نرمWord صب  تیباقابل ن

 صدا پروژکتور و دستگاه پخش پرده پروژکتور، ویدئو -تخته و ماژیک وایت برد  - يرسازیمرتبط با تصو يافزارهانرم

 

 روش تدریس و ارائه درس

  تمرین و تکرار - کارگاهی
 

 روش سنجش و ارزشیابی درس

 و ژوژمان ترمطولعملی در  و کار یکتبآزمون 
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 پیشرفته چاپ درس -3-1
تخصصی :نوع درس  

 -: نیازپیش

 - :هم نیاز

 رنگ( تفکیک و چندرنگ) پیشرفته چاپ دستی يهاکیتکن براي الزم توانایی ایجاد درس: کلی هدف

 سرفصل آموزشی -الف

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیری 

 )ساعت(

 عملی نظری

 - 2 گرافیک با آن ارتباط و اهمیت بیان و دستی يهاچاپ معرفی 1

 - 2 جهان و ایران در دستی چاپ از مختصر تاریخچه بیان 2

 11 ۴ آن انواععملی  يو اجراچاپ دستی  انواعبراي  طراحی  انواعشناخت  3

 11 3 روش ساخت شابلون و توري کشی بر روي چارچوب براي چاپ سیلک ۴

 11 3 روش حساس کردن شابلون و عکاسی براي چاپ سیلک 5

 11 2 چندرنگو  رنگتکآشنایی و اجراي چاپ  6

 2۴ 1 چندرنگ ،دورنگ ،رنگتکپروژه چاپ  3اجراي  7

 6۴ 16 جمع

 

 های عمومی و تخصصی مورد انتظارمهارت -ب
 مختلف يهاکیتکنرنگ با  تفکیک و چندرنگ چاپ طراحی و اجراي براي الزم توانایی

 

 منابع درسی پیشنهادی )حداقل سه منبع فارسی و خارجی( -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 13۹1 وثوقی  نوريمینا  چاپ دستی

 1385 سرا نشر  معتمد یمیابراه علی اسکرین سیلک چاپ

 13۹۴ نشر شباهنگ  زاده یقلعادل  چاپ دستی

 

 

 

 

  

 عملی نظری 

 2 1 تعداد واحد

 6۴ 16 تعداد ساعت
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 استانداردهای آموزشی )شرایط آموزشی و یادگیری مطلوب درس( -د

 های مدرسویژگی

 مسلط به چاپ سیلک - کیارشد گرافکارشناسی  یا يرسازیارشد تصوکارشناسی 
 

 مساحت، تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 چاپ ازجمله: زاتیکارگاه چاپ مجهز به تجه

 زاتیچسب نواري و کاغذي و تجه -نمد یا موکت -وزنه -کاردک -مواد ظهور شابلون -ظهور شابلون )داراي میز نور اتاق

 چاپ فلز( و...

یمیایی، ش هود و تهویه امکانات فشارقوي، شلنگ سري و شیر شلنگ، شستشوي شابلون )داراي حوضچه شستشو، اتاق

 ( و...شهیشماسک، تینر، پشم

 شده و چسب خورده( و... یکوبهیمخصوص چاپ )داراي رویه ابري و رو میز

 مخصوص چاپ سیلک داراي گیره شابلون میزهاي

 کن مخصوص انواع چاپ و سشوار و...خشک يهادستگاه انواع

 چاپ پرس
 

 روش تدریس و ارائه درس

 ايپروژه - تمرین و تکرار  - کارگاه چاپ سیلک در ؛کارگاهی
 

 روش سنجش و ارزشیابی درس

 و ژوژمان ترمطولعملی در  کار و یکتبآزمون 
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 کاربرد نقوش سنتی در گرافیک معاصر درس -3-۹
تخصصی: نوع درس  

 - :نیازپیش

 - نیاز:هم 

 هاآن اجراي در توانایی و هندسی نقوش با شناییآهدف کلی درس: 

 سرفصل آموزشی -الف

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیری 

 )ساعت(

 عملی نظری

 - 3 آن يریگشکلمعرفی اجمالی هندسه نقوش و روند  1

 - 2 خط کش، پرگار، گونیا و ابزارهاي دیجیتال کاربرد وسایل ترسیمی 2

 6 2 اسالمی و اجراي عملی در این راستا يهاگره انواعواحدها و  3

 2 ۴ معاصر در دنیايآن  و کاربرد ترکیبی و خالقانه يهاگرهطراحی و اجراي  ۴

 6 1 گرافیکی، آرم و نشانه يهافرآورده انواعکاربرد هندسه اسالمی در  5

 6 1 پوستر انواعکاربرد هندسه اسالمی در  6

 6 1 گرافیک محیطی يهافرآورده انواعکاربرد هندسه اسالمی در  7

 6 2 يبندبسته انواعکاربرد هندسه اسالمی در  8

 32 16 جمع
 

 های عمومی و تخصصی مورد انتظارمهارت -ب
سالمی، هندسه ایرانی انواعشناخت  در  هاآنکاربرد  و ایرانی يهاگره و )واگیره( واحدها انواع هندسی، يهافرم و نقوش ا

 گرافیکی يهاپروژه انواع
 

 منابع درسی پیشنهادی )حداقل سه منبع فارسی و خارجی( -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

  هندسه کاربرد ایرانی، هندسه

 عمل  در

 ابوالوفاء محمد ابن

 یالبوزجان محمد

 رضایعل دیس

 یجذب
 13۹3 سروش انتشارات

 ازج و طاق رساله
 دیجمش نیالداثیغ

 یکاشان

 رضایعل دیس

 یجذب
 1387 سروش انتشارات

  شعرباف اصغر کاربندي و گره
  سازمان انتشارات

 فرهنگی میراث
1385 

 اسالمی هنر در هندسی يهانقش
 شهیو عا دیعصام السع

 پارمان
 13۹7 سروش انتشارات رجب نیا مسعود

 يدر معمار نییهندسه و تز

 «یطومار توپ کاپ» یاسالم
 غلو او نجیب روگل

 دیب یومیمهرداد ق

 يهند
 13۹5 روزنه انتشارات

 عملی نظری 

 1 1 تعداد واحد

 32 16 تعداد ساعت
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 يکارینقش در کاش يطرح و اجرا

 «پنج جلد» رانیا
  ماهرالنقش محمد

  موزه انتشارات

 عباسی رضا
1361 

 شناختی جهان مضامین تحلیل

 اسالمی  نقوش 
 کریچلو کیت

 آذر حسین سید

 کار
 13۹۴ حکمت انتشارات

و  یاسالم يمعمار در ینیگره چ

 یدست يهنرها
  زمرشیدي حسین

 رنش انتشارات مرکز

 یدانشگاه
1365 

 13۹2 سروش انتشارات رجب نیا مسعود بورکهارت تیتوس بیان و زبان اسالمی، هنر

 گرابار اولگ و هیل درک اسالمی تزیینات و معماري
 وحدتی مهرداد

 دانشمند

 و علمی انتشارات

 فرهنگی
1386 

 رسائل اخوان الصفاء و خالن الوفاء

 «و هندسه اتیاضیدر باب ر»
  

 انتشارات

 ه،یداراالسالم

 روتیب
- 

 138۴ پیک انتشارات  زمرشیدي حسین معقلی گره ایران، يکاریکاش

 138۹ انتشارات فرهنگسرا  بلخاري حسن دکتر زیبایی و خیال هندسه

 ویلسون اوا اسالمی يهاطرح
 محمدرضا

 ریاضی
 13۹1 سمت انتشارات

 شعرباف استاد آثار گزیده

 کاربندي(  و )گره
  نژاد مکی مهدي

 انتشارات

 هنر فرهنگستان 
1385 

 13۹۴ سمت انتشارات  ماهرالنقش محمود آن کاربرد و کاشی
 

 استانداردهای آموزشی )شرایط آموزشی و یادگیری مطلوب درس( -د

 های مدرسویژگی

 سال 5 حداقل تدریس سابقه -تصویري ارتباط ارشد کارشناسی
 

 مساحت، تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 آتلیه یا کالس

 مترمربع 111مساحت آتلیه:

 مترمربع 5۴مساحت کالس: 

دستگاه  و بصري و سمعی امکانات و نور به تعداد دانشجویان و میز 121* 81 یکشمجهز به میزهاي ترسیم فنی و نقشه -

 برد و ماژیک وایت برد توای تخته –پروژکتور، پرده پروژکتور او رهد، ویدئو د،یتصویر مانند اسال شینما
 

 روش تدریس و ارائه درس

 هنري دوره اسالمی روژهپ - آثار و نقوش در نمایش نمونه کار صورت کارگاهی همراه با تمرین و تکرار وبه یحیتوض
 

 روش سنجش و ارزشیابی درس

 ژوژمان کتبی و آزمون مسئله، حل شفاهی، هايپرسش



 

3۴ 

 درس طراحی فونت فارسی -3-81
تخصصی :نوع درس  

 خوشنویسی و طراحی حروف: نیازپیش

 - :هم نیاز

 طراحی یک نمونه تایپ فیس کامل فونت فارسی درس: کلی هدف

 سرفصل آموزشی -الف

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیری 

 )ساعت(

 عملی نظری

 5 - خطوط اولیه انواعتصویري و مروري بر ساختار  يهانشانه 1

 5 - سنتی خوشنویسی انواع ساختار 2

 6 - هاآنخطوط تایپی و ساختار  انواعبا  ساختار 3

 8 - متن و تیتر بر اساس هافونت يبندمیتقس انواع ۴

 8 - فارسی موجود يهافونت انواع ساختار 5

 8 - موجود التین يهافونت انواع ساختار 6

 11 - و تغییر خطوط سنتی به فونت فارسی یبازطراح 7

 11 - تایپ فیس 8

 11 - خطوط کرسی و راهنما در طراحی فونت انواع ۹

 26 - طراحی و اجراي کامل تایپ فیس فونت فارسی 11

 ۹6  جمع

 

 انتظارهای عمومی و تخصصی مورد مهارت -ب
 تایپ فیس() یفارس طراحی کامل فونت توانایی

 

 منابع درسی پیشنهادی )حداقل سه منبع فارسی و خارجی( -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 13۹1 فاطمی نشر  امید هامونی طراحی حروف براي فونت فارسی

 13۹2 دشتی میر فرهنگسراي زاده محمدقلی نازیال سلنیتس جیسون عملکرد و فرم تایپ،

 13۹۴ ساکو  حسنی پیمان تایپوگرافی

 13۹۴ اعتماد روزنامه  فزونی فرهاد طراحی حروف

 

  

 عملی نظری 

 2 1 تعداد واحد

 ۹6 1 تعداد ساعت



 

35 

 استانداردهای آموزشی )شرایط آموزشی و یادگیری مطلوب درس( -د

 های مدرسویژگی

  انجمن باالتر از ایداراي مدرک خوشــنویســی ممتاز  ایســابقه کار مرتبط  يگرافیک )ارتباط تصــویري(، دارا ســانسیلفوق

 سانیخوشنو
 

 مساحت، تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 مترمربع 111مساحت آتلیه: 

تصویر مانند ویدئو پروژکتور، پرده پروژکتور و دستگاه پخش صدا تخته  شیمجهز به امکانات سمعی و بصري و دستگاه نما

 به تعداد دانشجویان یکارگاه یو صندل 121* 81 یکشنقشه زیم -مدرس  یو صندل زیم -برد  تیماژیک وا و

 

 روش تدریس و ارائه درس

  تمرین و تکرار - کارگاهی
 

 روش سنجش و ارزشیابی درس

 دنیرس جهیتالش در جهت به نت -حضور فعال در کالس ،سنجی خود ،هافعالیت گزارش و هاطرحپوشه مجموعه کار، ارائه 

 ارائه و عرضه پوشه مجموعه کار -اثر دیتول
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 یبندبسته درس -3-88
 یتخصص :نوع درس

 معاصر یکدر گرافنقوش سنتی  کاربرد :نیازپیش

 - :هم نیاز

 باشدیم آن ساختار اجراي و طراحی قالب و تیغ، ،يبندبسته گرافیک اجراي با دانشجو آشنایی درس: کلی هدف

 سرفصل آموزشی -الف

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیری 

 )ساعت(

 عملی نظری

 1 ۴ ساختار و گرافیک بخش دو به يبندبسته يبندمیتقس – يبندبستهتاریخچه  1

 11 ۴ اولیه ياتودهاو  خوب يبندبسته یک يهایژگیو و وظایف، لزوم مشخصات، 2

 11 - جعبه قفل و زبانه کف، و درب ساده، جعبه یک ساختار 3

۴ 
م حج محاسبه یو چگونگ یو مخروط يااستوانه ،یمکعب يهانحوه محاسبه حجم در جعبه

 یبیدر ظروف ترک
۴ 11 

5 
 چه،چوب، فلز، پار ،یسيویو پ کی: کاغذ و مقوا، پالستيبنددر ساخت بسته هیمواد اول

 و... شهیش
- 11 

6 
 جعبه کات،یدا غی، قالب تUV: سلفون، بنديبستهپس از چاپ در یلیتکم يندهایفرآ

 یچسبان
- 11 

 11 ۴ منقسم و مادر کارتن خصوص در کلیاتی 7

8 
ــته کیگراف ــته یلوگو، رنگ و بافت در طراح -يبندبس  يور اطالعات الزم در -بنديبس

 جعبه
- 11 

 16 - تیغ قالب رسم و هاجعبه گسترده طرح ۹

 11 - ...و سلفون و شرینگ لیبل، طراحی 11

 ۹6 16 جمع

 

 های عمومی و تخصصی مورد انتظارمهارت -ب
 آن ساختار اجراي و قالب تیغ، ،يبندبسته گرافیک اجراي مهارت

 

 منابع درسی پیشنهادی )حداقل سه منبع فارسی و خارجی( -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 1385 کاربن نشر  نژاد کرمان فرزان يبندبسته طراحی

 13۹2  مظفر آل ایمان کالر جالز چیست؟ يبندبسته طراحی

 1385 انمایپو غاتیکانون تبل افشین فرید فریبرز روجن وان پین يبندبسته ساختار

 

 عملی نظری 

 2 1 تعداد واحد

 ۹6 16 تعداد ساعت



 

37 

 استانداردهای آموزشی )شرایط آموزشی و یادگیری مطلوب درس( -د

 های مدرسویژگی

 سال سابقه تدریس 5گرافیک با  حداقل کارشناسی ارشد
 

 مساحت، تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 ایتس -و صندلی به تعداد دانشجویان یکشیا نقشه یبزرگ طراح زیم مترمربع داراي: 71یا کالس به مساحت حدود  هیآتل

افزار نرم (،Photoshop) تصویري(، Corelترسیمی ) يافزارهاگرافیکی نرم يافزارهامجهز به نرم يهاستمیرایانه داراي س

سته يسازماکت يافزارهانرم ای(، 3ds Max) يبعدسه کیافزار گراف، نرم(Illustratorبرداري ) یکیگراف افزار نرم ،يبندب

 کاوراکسپرت

تصویر مانند ویدئو پروژکتور، پرده پروژکتور و دستگاه پخش صدا تخته  شیبه امکانات سمعی و بصري و دستگاه نما مجهز

 به تعداد دانشجویان یکارگاه یو صندل 121* 81 یکشنقشه زیم-مدرس  یو صندل زیم -برد  تیماژیک وا و
 

 روش تدریس و ارائه درس

 ايپروژه- تمرین و تکرار - کارگاهی
 

 روش سنجش و ارزشیابی درس

 کار مجموعه پوشه عرضه و ارائه اثر تولید رسیدن نتیجه به جهت در تالش - کار مجموعه پوشه 
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 آثار گرافیکیو تحلیل  تجزیه درس -3-8۲
 نوع درس: تخصصی

 -: نیازپیش

 - :هم نیاز

 و درک اثرو تحلیل  تجزیهآن و قدرت  توانایی شناخت اثر هنري و میزان کیفیت  درس: کلی هدف

 سرفصل آموزشی -الف

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیری 

 )ساعت(

 عملی نظری

 - 1 در هنرهاي تجسمی مبانی هايیهپاشناخت عناصر اولیه و  1

 - 2 ویژگی عناصر و کیفیت بصري در هنرهاي تجسمی انواعبررسی  2

 - 3 گرافیک يهادر فرآوردهفونت و نوشتار  انواعو تحلیل  تجزیه 3

 - 3 مربوط به گرافیک يهايرسازیتصوتصاویر در  انواعو تحلیل  تجزیه ۴

 - 3 آثار گرافیک انواعو تصاویر در  هافونت ینینشهم 5

 - 3 يرسازیتصوتخصصی در مورد آثار و تحلیل  تجزیه 6

 - 3 ییآراصفحهتخصصی در مورد آثار و تحلیل  تجزیه 7

 - 3 تخصصی در مورد آثار پوسترو تحلیل  تجزیه 8

 - 3 يبندبستهتخصصی در مورد آثار و تحلیل  تجزیه ۹

 - 5 تخصصی در مورد آثار گرافیک محیطیو تحلیل  تجزیه 11

 - 3 تخصصی در مورد آثار دنیاي مجازي و...و تحلیل  تجزیه 11

 - 32 جمع

 

 های عمومی و تخصصی مورد انتظارمهارت -ب
 را داشته باشد ينقاط قوت و ضعف کار هنر یو بررس لیو تحل هیدانشجو قدرت درک اثر و تجز رودیانتظار م

 

 منابع درسی پیشنهادی )حداقل سه منبع فارسی و خارجی( -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 13۹1 سروش مسعود سپهر دیسندا .دنیس ا مبادي سواد بصري

 13۹7 یساولی رضا پورسونیا  آلن ویل یک قرن طراحی پوستر و طراحی تبلیغاتی

 13۹7 سمت ناهید اعظم فراست فیلیپ بی مکز تاریخچه طراحی گرافیک

 

  

 عملی نظری 

 1 2 تعداد واحد

 1 32 تعداد ساعت



 

3۹ 

 استانداردهای آموزشی )شرایط آموزشی و یادگیری مطلوب درس( -د

  مدرس یهایژگیو

 سیسال سابقه تدر 3با  کیارشد گراف یحداقل کارشناس
 

 مساحت، تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 مترمربع 51کالس به مساحت 

 دستگاه –او رهد، ویدئو پروژکتور، پرده پروژکتور  د،یتصویر مانند اسال شیمجهز به امکانات سمعی و بصري و دستگاه نما

 براي مدرس و دانشجویان به تعداد یو صندل زیم -برد و ماژیک وایت برد توای تخته –پخش صدا 
 

 روش تدریس و ارائه درس

 ياپروژه کارگاه، تکرار، و تمرین ،يامباحثه ،توضیحی
 

 درس ارزشیابی و سنجش روش

 و تحقیق مرتبط و متناسب با درس کتبی آزمون

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

۴1 

 گرافیک متحرک درس -3-83
تخصصی :نوع درس  

 دیجیتال تصویرسازي: نیازپیش

 - هم نیاز:

 يهاجام پروژهآن در ان يریکارگو به توریلوستریافزار گرافیکی ترسیمی مانند اآشنایی و تسلط دانشجو بر نرم درس: یهدف کل

 یکیگراف

 سرفصل آموزشی -الف

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیری 

 )ساعت(

 عملی نظری

1 

 :مربوط افزارنرم معرفی

 bitmap  و برداري گرافیک

 After Effect  افزارنرم محیط معرفی

3 - 

2 

 :شکل ترسیم ابزارهاي

 بسته اشکال ترسیم ابزارهاي

 هایمنحن و خطوط ،مسیر ترسیم ابزارهاي

2 3 

 ۴ 1 تصویر ویرایش ابزارهاي 3

 3 2 متن ابزار ۴

 5 2 تعاملی ابزارهاي 6

 ۴ 1 افترا فکتبیتی در  نقشه تصاویر با کار 7

 ۴ 1 افتر افکت فیلترهاي 8

 5 1 ویژه در افتر افکت يهاجلوه ۹

 ۴ 3 افترا فکت در يسازمتحرک 11

 32 16 جمع

 

 های عمومی و تخصصی مورد انتظارمهارت -ب
 گرافیکی هايپروژه انجام براي افتر افکت مانند متحرک گرافیکی افزارنرم یک در الزم مهارت کسب

 

 منابع درسی پیشنهادی )حداقل سه منبع فارسی و خارجی( -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 1388 روزنه  شباهنگ مسعود افترا فکت آموزش

 13۹6 آبان هایخش یمناز مر جان کراسنر گرافیک متحرکطراحی 

 13۹5 فاطمی  حمید صادقیان طراحی گرافیک متحرک

 

 عملی نظری 

 1 1 تعداد واحد

 32 16 تعداد ساعت



 

۴1 

 استانداردهای آموزشی )شرایط آموزشی و یادگیری مطلوب درس( -د

 مدرس یهایژگیو

شناس شد گراف کار سلط به نرم شنیمیان ای کیار شگاه سیتدر سابقه سال 3 حداقل با یکیگراف يافزارهاو م  کار و یدان

 یتخصص
 

 مساحت، تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 و (Photoshop) يریو تصو متحرک کیگراف يافزارهاگرافیکی، نرم يافزارهامجهز به نرم يهاستمیسایت رایانه داراي س

 اهویدئو پروژکتور، پرده پروژکتور و دســتگ -برد تیتخته و ماژیک وا -به تعداد دانشــجویان  یکیگراف يافزارهانرم ریســا

 پخش صدا

 

 روش تدریس و ارائه درس

 پروژه پایانی موفق، آثار و کارها نمونه نمایش تکرار، و تمرین عملی، و تئوري تدریس روش
 

 روش سنجش و ارزشیابی درس

 و ژوژمان گروهی متحرک افیکگر عملی پروژه ارائه 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 



 

۴2 

 طراحی پوستر درس -3-8۴
 یتخصص :نوع درس

 - :نیازپیش

 - هم نیاز:

 اجتماعی و فرهنگی تبلیغاتی، پوسترهاي انواع اجراي و طراحی با آشنایی درس این از هدف هدف کلی درس: 

سرفصل آموزشی -الف  

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیری 

 )ساعت(

 عملی نظری

 - ۴ پوستر تاریخچه 1

 - ۴ ...و ژاپن لهستان، سوئیس، ،، باوهاسپوستر هنري مکاتب 2

 - 2 اجتماعی و فرهنگی تجاري، :پوستر انواع 3

۴ 
شنا ستر: یطراح يهاکیانواع تکن یعمل يو اجرا ییآ صو و اجرا در پو سازیکوالژ، ت  ،ير

 و... تالیجید ،یپوگرافیتا ،یعکاس
2 15 

 15 2 پوستر در يبندبیترک 5

 15 2 پوستر در اوت لی 6

 51 - ترمطول در مختلف يهاسبک و انواع در پوستر نمونه 5 اجراي و طراحی 7

 ۹6 16 جمع

 

 های عمومی و تخصصی مورد انتظارمهارت -ب
 اجتماعی را به دست آورد. و فرهنگی تبلیغاتی، يهانهیزمدر  پوستر انواع اجراي و طراحی در مهارت

 

 منابع درسی پیشنهادی )حداقل سه منبع فارسی و خارجی( -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 13۹1 نظر چاپ  مهرابی مسعود  ایران در فیلم پوستر و اعالن صدسال  فیلم پوستر

 13۹1 پویانما ناشر پشوتن امینیان کالر جالز پوستر

 13۹7 فاطمی  یاسد اله مصطفی پوستر طراحی

 

 

  

 عملی نظری 

 2 1 تعداد واحد

 ۹6 16 تعداد ساعت



 

۴3 

 استانداردهای آموزشی )شرایط آموزشی و یادگیری مطلوب درس( -د

 مدرس یهایژگیو

 تدریس سابقه سال 5 حداقل با تصویري ارتباطحداقل کارشناسی ارشد 
 

 مساحت، تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

ــخت ــایت رایانه مجهز به س ــیمی ) يافزارهاگرافیکی نرم يافزارهاافزار و نرمس ــویري )Corelترس (، Photoshop(، تص

ــفحه  تخته و ماژیک وایت برد -( Wordتایپ )افزار ( نرمillustrator)برداري  یکیافزار گراف(، نرمIndesignو ) ییآراص

 صدا شویدئو پروژکتور، پرده پروژکتور و دستگاه پخ -
 

 روش تدریس و ارائه درس

 ترمانیپادانشجویان، ارائه  کار بررسی کار، نمونه ریتصو ارائه تکرار، و تمرین با همراه  کارگاهی
 

 درس ارزشیابی و سنجش روش

 ژوژمان، تحویل پروژه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

۴۴ 

 در گرافیکدرس عکاسی  -3-85
 نوع درس تخصصی

 -: نیازپیش

 - :هم نیاز

 پیشرفته صورتبهتوانایی عکاسی  مانند فتوشاپ(عکس )ویرایش  يافزارهانرمآشنایی با  درس: کلی هدف

 سرفصل آموزشی -الف

 ریز محتوا ردیف

یادگیری زمان 

 )ساعت(

 عملی نظری

1 
 مجموعه عکس و فیآنسل آدامز( و تعر هی)نظر ژنیویپر ای ریدر تصو ییطرح تجسم نها

 یسینو تمنتیاست
- 3 

2 
کاستوم  - متفاوت يهانیکلو -...(  اه،یس يدرویسف د،یسف يرواهی)س یکنترل کنتراست عمل

 (یبراکت )عمل فتیباالنس و ش تیوا
- 3 

 ۴ - و مطالعه بر روي منحنی هیستوگرام HDR براکتینگ وعکاسی  3

۴ 
رعت کم، نور ـپروژه )نور باالنس، اپن فالش، با س 5 نیر دوربـو س يرـکار با فالش خب

 (B با سرعت ینقاش
- 5 

5 
درجه و گرفتن  361توضیح پانوراماي  - درجه و چگونگی عکاسی از آن 181پانوراماي 

 .خروجی آن
- 5 

 5 - و استفاده از فتوشاپ و منوهاي متفاوت و چگونگی گرفتن خروجی از آن RAW فرمت 6

 5 - ویژه در عکاسی و کاربرد آن يهاجلوهو پالریزه و فیلتراي  ND و UV يلترهایفمعرفی  7

 5 - از آثار هنري و گرفتن خروجی يبرداریکپرجیستري، کالیبراسیون و  8

۹ 
 الیترم يرو یگرفتن خروج یها و چگونگو کاربرد آن یعکس به نقاش لیتبد يافزارهانرم

 مختلف يها
- 5 

 2۴ - پروژه عملی 11

 6۴ - جمع

 

 های عمومی و تخصصی مورد انتظارمهارت -ب
س سلط بر عکا سائل نظر یت شنا ،يو م س نیا نیو تعامل ب کیمرتبط با عکس و گراف يافزارهابا نرم ییآ  يبرا یدو و عکا

 یکیگراف يمحتواها

 

  

 عملی نظری 

 2 1 تعداد واحد

 6۴ 1 تعداد ساعت



 

۴5 

 منابع درسی پیشنهادی )حداقل سه منبع فارسی و خارجی( -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 13۹1 سمت جواد نجف زاده گري پرویلر اسرار عکاسی طبیعت بیجان استودیویی

Advertising photography Lou lesk  Thomson  

Lighting David buscks  
Course 

Technology PTR 
 

Digital photography lighting 

for dummies 
Dirk Flether  

Wiley 

publishing.Inc. 
 

Photographic lighting 
John chaild-

mark galer 
 Focal press  

 13۹1 سمت  پطر تاسک سیر تحول عکاسی

 

 استانداردهای آموزشی )شرایط آموزشی و یادگیری مطلوب درس( -د

 مدرس یهایژگیو

سال  5 داقلح - جانیب عتیو طب عتیدر طب یباتجربه عکاس کیارشد گراف یکارشناس ای یارشد عکاس یحداقل کارشناس

 یدر عکاس سیسابقه تدر
 

 مساحت، تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 عکاسی استودیویی امکانات ،تورپروژک دئویو ،مترمربع 32کالس و کارگاه در حدود 
 

 تدریس و ارائه درسروش 

 و تکرارتمرین  - در کالس يبردارعکسعملی و 
 

  درس ارزشیابی و سنجش روش

 عملی و ژوژمان پروژه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

۴6 

 درس حجم سازی -3-86
 نوع درس: تخصصی

 -: نیازپیش

 - هم نیاز:

 و ساخت احجامکار  توانایی ایجاد درس: کلی هدف

 سرفصل آموزشی -الف

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیری 

 )ساعت(

 عملی نظری

 18 - مفهوم فضاي مثبت و منفی 1

 12 - مفهوم ایستایی در احجام 2

 12 - يبعدسهبررسی رابطه و نقش حجم در فضاي  3

 12 - بررسی حجم و ساخت احجام مختلف ۴

 18 - حجم و فضاي مشبک 5

 2۴ - کالیگرافی حجم و 6

 ۹6 - جمع

 

 های عمومی و تخصصی مورد انتظارمهارت -ب
 مقاصد گرافیکی انواعمختلف براي  يهاطرحطراحی و اجراي احجام و 

 

 منابع درسی پیشنهادی )حداقل سه منبع فارسی و خارجی( -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 13۹2 نشر نظر  پرویز تناولی در ایران يسازمجسمهتاریخ مجسمه و 

 1383 شباهنگ شروه یعرب عل مانفرد مایر مبانی پایه در هنرهاي تجسمی مدرسه بازل سوئیس

 13۹6 بهار  شروه یعرب عل يریگقالبو  يسازمجسمه

 

 

 

 

 

  

 عملی نظری 

 2 1 تعداد واحد

 ۹6 1 تعداد ساعت



 

۴7 

 استانداردهای آموزشی )شرایط آموزشی و یادگیری مطلوب درس( -د

 مدرس یهایژگیو

 کار حجم سازي باسابقهیا هنر  يسازمجسمهکارشناسی ارشد 
 

 مساحت، تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 دانشجو 25 حداکثر با مترمربع 51 کارگاه به مساحت
 

 روش تدریس و ارائه درس

 و نظارت کامل استاد پروژه  کار عملی در کارگاه و اجراي تکرار، و تمرین عملی  توضیحی
 

 درس ارزشیابی و سنجش روش

 عملی و ژوژمان پروژه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

۴8 

 طراحی آرم درس -3-87
 نوع درس: تخصصی

 - :نیازپیش

 - هم نیاز:

 تصویري، نوشتاري و ترکیبی يهانشانه انواعدر طراحی  مهارت کسب و توانایی ایجاد درس: کلی هدف

 آموزشیسرفصل  -الف

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیری 

 )ساعت(

 عملی نظری

 - 6 طراحی نشانه تعاریف، تاریخچه 1

 - ۴ نشانه تصویري نوشتاري و ترکیبی انواع 2

 6 1 اشکال هندسی يسازسادهطراحی نشانه به روش  3

 6 1 نقوش سنتی يسازسادهتصویري با  يهانشانهطراحی  ۴

 8 1 و مونوگرام پیلوگو تا -نوشتاري  يهانشانهطراحی  5

 12 1 تصویري مفهومی و سمبولیک يهانشانهطراحی  6

 12 1 ترکیبی يهانشانهطراحی  7

 12 1 پیکتوگرام() يریتصوطراحی نشانه براي عالئم  8

 ۴1 - طراحی نشانه براي سازمان ترکیب نشانه و نوشته و کاربرد آن در طراحی اوراق اداري ۹

 ۹6 16 جمع

 

 های عمومی و تخصصی مورد انتظارمهارت -ب
 کند دایرا پ یبیو ترک یفرهنگ ،يتجار يهاانواع نشانه يو اجرا یطراح ییدوره، توانا نیا یدانشجو پس از ط رودیانتظار م

 

 منابع درسی پیشنهادی )حداقل سه منبع فارسی و خارجی( -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 1381 لوتوس  فرهاد گشایش طراحی نشانه

 13۹3 هرمس  مسعود سپهر هانشانهشرحی بر 

 1366 چاپ و انتشارات جوصلحعلی  آلفرد هوهنه گر هانشانهنمادها و 

 

  

 عملی نظری 

 2 1 تعداد واحد

 ۹6 16 تعداد ساعت



 

۴۹ 

 استانداردهای آموزشی )شرایط آموزشی و یادگیری مطلوب درس( -د

 مدرس یهایژگیو

 سال سابقه کار گرافیکی 5سال سابقه تدریس یا  3تصویري و حداقل ارتباط  ارشد کارشناسی مدرک حداقل داشتن
 

 مساحت، تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 دانشجو 25 حداکثر با مترمربع 31 به مساحت کالس کارگاهی
 

 روش تدریس و ارائه درس

 ياپروژه کارگاه تکرار، و تمرین اي،مباحثه ،توضیحی
 

 درس ارزشیابی و سنجش روش

 عملی و ژوژمان پروژه کتبی، آزمون
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 درس چیدمان در هنرهای تجسمی -3-81 
 تخصصینوع درس: 

 -: نیازیشپ

 - هم نیاز:

 و تعاملی هنرهاي محیطی مانند چیدمان و احجام محیطی یمفهوم بصري، یتباقابلهدف کلی درس: آشنایی 

 سرفصل آموزشی -الف

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیری 

 )ساعت(

 عملی نظری

 - ۴ ارائه تاریخچه از تحوالت هنرهاي تجسمی در دوران مدرن 1

 - ۴ و مخاطب در دوران مدرن هاآنهنر و بررسی روابط کیفی میان  هايیشگرا 2

3 
 یمیلاق -ییایجغراف -یکیزیف -یخیتار -ی)فرهنگ یطیمح يهاتیشناخت قابلدرک و 

 ...( در تعامل با اثر محاط شدهو
۴ - 

 6 1 اتود اولیه براي هنر محیطی و طراحی هنرهاي محیطی يهاگونهدرک و شناخت  ۴

5 
در مواجه با محیط و مخاطب از طریق تجربه  یش یتعامل ،یباشناختیز هايیتقابلعملکرد 

 عملی
1 6 

 6 1 تجدید چیدمان مبنی بر مونتاژ مجدد طبق الگوي مادر و اولیه 6

7 
 و بیانی و بصــري و تمهیدات متنوع تجســمی هايیتقابلمفهوم فرم و فضــا جهت درک 

 طراحی کاراکترهاي چیدمانی برمبناي فرم و فضاي پیرامون
1 8 

8 
زودن، ـاف ،یدهتن، شکلـون، کاسـ)مواد و فن يبعدهـس يهنرها هايمؤلفه و هایژگـیو

 یعمل يها در پروژه( و کاربرد آنینیگزیجا
1 6 

 32 16 جمع

 

 های عمومی و تخصصی مورد انتظارمهارت -ب
بانی ز هايیتقابلو تعامل با مخاطب و شناخت  یتجسم مختصات بصري، یرينظرگمحیطی با در  هايیدمانچمهارت در 

 عناصر محسوس در هنرهاي تجسمی یانیوب

 

  

 عملی نظری 

 1 1 تعداد واحد

 32 16 تعداد ساعت
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 منابع درسی پیشنهادی )حداقل سه منبع فارسی و خارجی( -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

و  هابرجستهنقش 

 تخت جمشید حجاران
 هوشنگ غیاثی نژاد یکلما رف،

وزارت فرهنگ و ارشاد 

سازمان میراث  -اسالمی

 فرهنگی کشور

1373 

هنري  يهاجنبشآخرین 

 قرن بیستم
 1381 نظر سمیع آذر ادوارد لوسی اسمیت

 و نظم فضا فرم،
 یک يسدیفرانس

 گییچن

 قهیصد یتقابن رضایعل

 /آراددلیقو
 13۹3 

 1388 نظر حسینعلی نوذري یمزج پاول، پست مدرنیزم

 13۹1 آبان فریبرز فرید افشین مایکل کریگان هنر مدرن

 

 استانداردهای آموزشی )شرایط آموزشی و یادگیری مطلوب درس( -د

 های مدرسویژگی

سابقه تدریس و تحقیق در حوزه تجسم 5با حداقل  یتجسم يدکتري یا کارشناس ارشد مرتبط باهنرها فلسفه و  ،یسال 

 هنر مدرن.
 

 مساحت، تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

صري و  سمعی و ب ستگاه نماکالس مجهز به امکانات  ستگاه پخش  شید صویر مانند ویدئو پروژکتور، پرده پروژکتور و د ت

 براي مدرس و به تعداد دانشجویان. یو صندل زیم -برد و ماژیک وایت برد تیتخته وا -صدا
 

 روش تدریس و ارائه درس

 مطالعه موردي و نمایش نمونه آثار هنري مرتبط با مباحث هر جلسه -ايمباحثه -توضیحی
 

 روش سنجش و ارزشیابی درس

 و ژوژمان عملی آزمون کتبی همراه با ارائه مقاله یا تحقیق کالسی
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 درس خوشنویسی و طراحی حروف -3-8۹
 نوع درس تخصصی

 -: نیازپیش

 - هم نیاز:

 کارهاي گرافیک انواعنوشته در  بکار بردن طراحی و خوشنویسی و براي مهارت کسب و توانایی ایجاد  درس: کلی هدف

 سرفصل آموزشی -الف

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیری 

 )ساعت(

 عملی نظری

 3 3 هاآنو کاربرد عملی  (ابزار، مواد و مصالح)مقدمات خوشنویسی آشنایی با  1

 3 3 هاآنخوشنویسی و شناخت عملی دانشجو با روش طراحی و نوشتن  انواع 2

 ۴ 3 (اقالم سته و خطوط جدید) رانیابررسی خوشنویسی خطوط رایج در  3

 5 2 معمول در خوشنویسی و بزرگان این عرصه يهاروشو  هاسبکبررسی  ۴

 5 3 موضوعات گرافیکی در انواعکاربرد هنر خوشنویسی  5

 12 2 شکل و فرم حروف بر اساس کاربرد گرافیکیتغییر در  6

 32 16 جمع
 

 های عمومی و تخصصی مورد انتظارمهارت -ب
 آورد. به دستکارهاي گرافیکی  انواعطراحی، استفاده و ترکیب نوشته را در  دانشجو توانایی رودیمانتظار 

 

 منابع درسی پیشنهادی )حداقل سه منبع فارسی و خارجی( -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف منبععنوان 

 13۹1 نشر مرکز عباس مخبر آلبرتین کاور تاریخ خط

 13۹2 سروش  فضائلی اهللبیحب اطلس خط

 13۹6 چاپ و نشر نظر  فرشید مثقالی تایپو گرافی
 

 استانداردهای آموزشی )شرایط آموزشی و یادگیری مطلوب درس( -د

 مدرس یهایژگیو

 و یا معادل آن درجه هنري در خوشنویسی ارتباط تصویري با مدارج خوشنویسی ارشد کارشناسی مدرک حداقل
 

 مساحت، تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 دانشجو 25 حداکثر با مترمربع 31 با مساحتکالس 
 

 روش تدریس و ارائه درس

 عملی کارو تمرین و تکرار و  توضیحیعملی و  یکارگاه
 

 درس ارزشیابی و سنجش روش

 ژوژمان و یپروژه عمل ،یامتحان کتب

 عملی نظری 

 1 1 تعداد واحد

 32 16 تعداد ساعت
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 درس پروژه نهایی -3-۲1
 نوع درس تخصصی

 واحد 51گذراندن  :نیازپیش

 - :هم نیاز

  دانشجو تجسمی دانش و تجربیات يبندجمعدرس: تکمیل و  کلی هدف

 سرفصل آموزشی -الف

 ریز محتوا ردیف

یادگیری زمان 

 )ساعت(

 عملی نظری

 15 - یو اتود در ارتباط با موضوع عمل یطراح 1

 15 -  عملی ياتودها محتوا و دیتائ 2

 21 - براي شروع پروژه عملی هاآن دیتائاولیه و  ياتودهابررسی  3

۴ 
تا  دهیدرباره موضوع موردپژوهش از ا یغاتیو تبل يبصر تیمنسجم هو يپروژه کیانجام 

 (یغاتیتبل نیاجرا )کمپ
- 78 

 128 - جمع

 

 های عمومی و تخصصی مورد انتظارمهارت -ب
ــجو پس از انجام ا رودیانتظار م ــ نیدانش  يو اجرا لیو تحل هیو تجز یابیارز ق،یالزم در جهت تحق ییتوانا ،یواحد درس

 به دست آورد ،یرا در قالب کار عمل دیجد يهاافتهی

 

 آموزشی )شرایط آموزشی و یادگیری مطلوب درس( استانداردهای -ج

  مدرس یهایژگیو

 مرتبط تدریس سال 5 حداقل باسابقهگرافیک  ارشد کارشناسیحداقل 
 

 مساحت، تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

برد  تیوا ر،کی، اسپوتریکامپ ستمیس -يبصر یسمع ستمیدرس کالس مجهز به س ازیموردن لیو وسا زاتیمساحت، تجه

 به تعداد دانشجو یاستاد و صندل یو صندل زیو م کیماژ
 

 روش تدریس و ارائه درس

 کارگاهی
 

 درس ارزشیابی و سنجش روش

 عملی ژوژمان

 
 

 عملی نظری 

 ۴ 1 تعداد واحد

 128 1 تعداد ساعت



 

5۴ 

 کارآموزی درس -3-۲8
 یتخصص :نوع درس

 واحد 51گذراندن : نیازپیش

 - :هم نیاز

هدف کلی 

 موجودات هندسی نظم و ساختار اساس بر  ساختاري طراحی براي توانایی ایجاد درس: 

 سرفصل آموزشی -الف

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیری 

 )ساعت(

 عملی نظری

 - - و مرتبط با رشته با هماهنگی مدیریت گروه و استاد موردنظرانتخاب مکان  1

 - - کارانجام مراحل اداري و شروع به  2

 - - تهیه گزارش کارآموزي و دفترچه مربوطه 3

 2۴1 - جمع

 

 های عمومی و تخصصی مورد انتظارمهارت -ب
 در بازار کار و کارگاه يبا مسائل و مشکالت کار ییارویکار و کسب تجربه و رو یواقع طیدانشجو با مح ییآشنا

 

 مطلوب درس(استانداردهای آموزشی )شرایط آموزشی و یادگیری  -د

  مدرس یهایژگیو

 سال 3 حداقل تدریس سابقه -تصویري ارتباطحداقل کارشناسی ارشد 
 

 مساحت، تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 محیط کار واقعی
 

 درس ارزشیابی و سنجش روش

 از محیطگذراندن ساعت کارآموزي در محیط کار واقعی و تهیه گزارش و مستندات کاري و بازدید استاد راهنما 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عملی نظری 

 2 1 تعداد واحد

 2۴1 1 تعداد ساعت
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 آرت ویدیودرس  -3-۲۲
 نوع درس: تخصصی

 - :نیازپیش

 - هم نیاز:

 يارشته ینباي نوین و رسانه عنوانبهبا ویدیو آرت  ییآشنا هدف کلی درس:

 سرفصل آموزشی -الف

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیری 

 )ساعت(

 عملی نظری

 - 2 تعریف ویدیو آرت و جایگاه آن در هنرهاي معاصر 1

 - 2 ویدیو آرت يهاخاستگاهتاریخچه و  2

3 
ه به مرتبط با موضوع با توج هیو اتود اول ییویدیو و یتجسم يآرت باهنرها ویدیارتباط و

 شده توسط مدرسموضوع ارائه
2 7 

۴ 
ه شد دیتائ ياتودها يو اجرا ستیآرت ویدیپژوهش و مطالعه در آثار هنرمندان شاخص و

 ياثر هنر هیته يدر راستا
2 7 

 ۴ 2 روایی و توسعهنگارش طرح  5

 ۴ 2 یباکار عملمرتبط  بصري يتوسعهطراحی سبک و  6

 11 2 ، صدا گزاري و تدوینيسازمتحرک ساخت ویدیو آرت اجرا، 7

 - 2 پروژه عملی ارائه و نمایش در ویدیو آرت يارائه هايیوهش 8

 32 16 جمع

 

 های عمومی و تخصصی مورد انتظارمهارت -ب
 هنري هايپروژهو توانایی اجراي عملی در  و استفاده از این رسانه در جهت اهداف رشته یزيرطرحتوانایی 

 

 منابع درسی پیشنهادی )حداقل سه منبع فارسی و خارجی( -ج

 انتشارسال  ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 13۹6 علمی  زادهیفشر محمدرضا ویدیو آرت

در آخرین  یکردهاو رومفاهیم 

 هنري قرن بیستم يهاجنبش
 1382 نظر علیرضا سمیع آذر ادوارد لوسی اسمیت

نوین در هنر قرن  يهارسانه

 بیستم
 مایکل راش

خسرو  -بیتا روشنی 

 نینا ماژجو - زادهطالب
 138۹ نظر

 13۹1 آبان فریبرز فرید افشین کریگانمایکل  هنر مدرن

 

 

 عملی نظری 

 1 1 تعداد واحد

 32 16 تعداد ساعت
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 استانداردهای آموزشی )شرایط آموزشی و یادگیری مطلوب درس( -د

 های مدرسویژگی

 هنرهاي تصویري يهامجموعهکارشناسی ارشد یکی از حداقل 
 

 مساحت، تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 ویدئو پروژکتور، پرده پروژکتور و دستگاه پخش مانندکالس مجهز به امکانات سمعی و بصري و دستگاه نمایش تصویر 

 میز و صندلی براي مدرس و به تعداد دانشجویان. -تخته وایت برد و ماژیک وایت برد -صدا
 

 روش تدریس و ارائه درس

 مطالعه موردي و نمایش نمونه آثار هنري مرتبط با مباحث هر جلسه -ايمباحثه -توضیحی
 

 درسروش سنجش و ارزشیابی 

 و ژوژمان عملی آزمون کتبی همراه با ارائه مقاله یا تحقیق کالسی
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 درس گرافیک در فضای مجازی -3-۲3
 نوع درس: اختیاري

 -: نیازپیش

 - هم نیاز:

و کسب مهارت  غاتیتبل يهارساختیز یطراح ییو توانا يمجاز طیمح کیو گراف يمجاز يدرس: شناخت فضا یهدف کل

 يمجاز يدر فضا کیمرتبط با گراف کار کسب و ياندازراه يبرا

 سرفصل آموزشی -الف

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیری 

 )ساعت(

 عملی نظری

 - 2 و تعاریف در فضاي مجازي مفاهیم 1

 - 2 در فضاي مجازي تبلیغات طراحی 2

 - 2 راهکاري جدید در عرصه تبلیغات مدرن عنوانبهبررسی گرافیک مجازي  3

 - 2 و رابطه متقابل این دو طراحی گرافیک بر تبلیغات در فضاي مجازي تأثیر ۴

 8 ۴ وکارکسبآن بر  تأثیرتبلیغات در فضاي مجازي و  يهاکیتکن 5

 8 ۴ مجازيبا ترفندهاي گرافیک  الکترونیکیو کار کسب  يتوسعه 6

 16 - پروژه عملی 7

 32 16 جمع

 

 های عمومی و تخصصی مورد انتظارمهارت -ب
 مجازي هايپروژهطراحی گرافیک در  يهاکیتکنتوانایی کاربرد  و آشنایی با چگونگی انجام تبلیغات در فضاي مجازي

 

 منابع درسی پیشنهادی )حداقل سه منبع فارسی و خارجی( -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

و کار کسب  يهامدل يسازادهیپ

 کیالکترونتجارت 
 13۹5 روز ادیبان  محمدیان ایوب

 الکترونیک تجارت بر يامقدمه
و  يجفر -پورت ير

 یاوورسکیبرنارد 

 -الحان خوش دیفر

 یمهتا خادم ثامن
 13۹1 نو پردازان

 13۹6 دانش سیماي  کمندي علی الکترونیکی تجارت

 

 

  

 عملی نظری 

 1 1 تعداد واحد

 32 16 تعداد ساعت
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 استانداردهای آموزشی )شرایط آموزشی و یادگیری مطلوب درس( -د

 مدرس یهایژگیو

سال سابقه کار  2اطالعات و داشتن حداقل  يفناور تیریمد ای ینیکارآفر تیریارشد مد یحداقل مدرک کارشناس داشتن

 DBA ای MBAو گذراندن دوره 
 

 مساحت، تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 دانشجو 25مترمربع با حداکثر  31مساحت 
 

 روش تدریس و ارائه درس

 عملی پروژه ،يامباحثه موردي، مطالعه ،توضیحی
 

 درس ارزشیابی و سنجش روش

 عملی پروژه کتبی، آزمون

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5۹ 

 اقتصاد هنر نام درس -3-۲۴
 اختیاري نوع درس:

 -: نیازپیش

 -هم نیاز: 

 متقابل هنر و اقتصاد بر یکدیگر يگذارارزشساختاري اقتصاد هنري و  هايیژگیوهدف کلی درس: آشنایی با 

 سرفصل آموزشی -الف

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیری 

 )ساعت(

 عملی نظری

 - 2 شناخت اصول و مبانی اقتصاد 1

 - ۴ هنري يهارشتهمختلف  يهاجنبهبررسی و شناخت  2

 - ۴ باهمساختاري اقتصاد و هنر در همسو کردن این دو  هايیژگیوو تحلیل  تجزیه 3

 - ۴ سنجش و ارزیابی هايیهنظرارزش آثار هنري بر مبناي  بررسی چگونگی تعیین ۴

 - 2 اقتصاد هنري یشناسجامعهاصول و مبانی  5

6 
صاد هنري در  یريکارگبهمهارت در  و طراحی طرح آثار هنرمندان  یردهیمساطالعات اقت

 با توجه به مشاغل مرتبط رشتهو کار کسب  اولیه
۴ - 

7 
و سب ک هیاول یاقتصاد در طراح میو مفاه هاهیقض ها،هیفرض ،یکاربرد اصول علم ییتوانا

 يشنهادیکار پ
۴ - 

 - 2 مخاطب با رویکرد اقتصادي برجذبهنري  هايیشگاهنما تأثیرمطالعه و بررسی  8

۹ 
ا توجه به ب يشنهادیو کار پکسب  ياقتصاد يهایستگیو شا تیصالح لیو تحل هیتجز

 و ارائه راهکار مناسب یو بوم يو مقررات کشور نیقوان
۴ - 

11 
در  يمحصوالت و آثار هنر یفیمنظور اصالح و بهبود عملکردها و ارتقاي کبه یابیارزش

 موردنظر يارتباط با طرح اقتصاد
2 - 

 - 32 جمع

 

 های عمومی و تخصصی مورد انتظارمهارت -ب

 یشناسجامعهاقتصاد و هنر و نیز آثار هنري در جهت همراه کردن هنرمندان با  اصول و مبانیو تحلیل  تجزیهآشنایی و 

توانایی اجرایی کردن راهکارهاي اقتصادي  هنر وبر شناخت جامعه از ارزش اقتصادي  یرگذاريتأثاقتصاد و هنر در جهت 

 طرح نهایی دانشجو هايیکتکنالزم در  يهاآموزش فراگرفتندر عمل با توجه به 

 

  

 عملی نظری 

 1 2 تعداد واحد

 1 32 تعداد ساعت
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 منابع درسی پیشنهادی )حداقل سه منبع فارسی و خارجی( -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

معاصراقتصاد هنر   13۹7 فرهنگستان هنر میثم رادمهر الیسا زرلونی 

مبانی علم اقتصاد: اقتصاد خرد، 

 اقتصاد کالن

طهماسب محتشم 

 یدولتشاه
 13۹۴ خجسته 

درآمدي به اقتصاد استثنایی هنر: 

 چرا هنرمندان فقیرند؟
 13۹8 علمی فرهنگی شش جوانی یدرضاحم هانس آبینک

 

 آموزشی و یادگیری مطلوب درس( استانداردهای آموزشی )شرایط -د

 های مدرسویژگی

 هنري يهارشته ، کارشناسی ارشد مدیریت و تبلیغاتاقتصاد يهارشته کارشناسی ارشد و باالتر
 

 مساحت، تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

تصویر مانند ویدئو پروژکتور، پرده پروژکتور و دستگاه پخش  شیکالس مجهز به امکانات سمعی و بصري و دستگاه نما

 براي مدرس و به تعداد دانشجویان یو صندل زیم -برد و ماژیک وایت برد تیتخته وا -صدا
 

 روش تدریس و ارائه درس

 مطالعه موردي و نمایش نمونه آثار هنري مرتبط با مباحث هر جلسه -ايمباحثه -سخنرانی
 

 ارزشیابی درسروش سنجش و 

 و ژوژمان عملی آزمون کتبی 
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 درس هنرهای معاصر -3-۲5
 نوع درس: اختیاري

 -: نیازیشپ

 - :هم نیاز

 بیانی و مفهومی هنرهاي معاصر هايیتقابل باهدف کلی درس: آشنایی 

 سرفصل آموزشی -الف

 محتواریز  ردیف

زمان یادگیری 

 )ساعت(

 عملی نظری

 - 2 و رویکرد نو در هنر فلسفه تاریخچه، 1

2 
  -یکـیزیف -یخـیتار -ینگـبه لحاظ )فره دیجد يهنرها يهاتـیناخت قابلـدرک و ش

 ...(،یمیاقل -ییایجغراف
۴ - 

 - ۴ ...و CONCEPTUAL ARTمختلف هنرهاي محیطی  يهاگونهدرک و شناخت  3

 - Performance art ۴. آن و انواعو  هنر اجراهنرمند و مخاطب در آثار  یکردو روفلسفه  ۴

 - Land Art... ۴آن  انواعو  هنرمند و مخاطب در آثار هنر زمین یکردو روفلسفه  5

 - minimal art. ۴آن  انواعو  مال ینیمهنرمند و مخاطب در آثار هنر  یکردو روفلسفه  6

 - ۴ آن ارائه هايیوهشو  یافتهنر بازهنرمند و مخاطب در آثار  یکردو روفلسفه  7

 - 6 آن انواعو  viedio artهنرمند و مخاطب در آثار هنر ویدیو  و رویکردفلسفه  8

 - 32 جمع

 

 های عمومی و تخصصی مورد انتظارمهارت -ب
ــمی در هنرهاي نوین ــفه و رویکرد تجس ــنایی با فلس و توانایی اجراي عملی  هنري هايپروژهدر  هاآنو کاربرد عملی  آش

 در عمل هایکتکن

 

  

 عملی نظری 

 1 2 تعداد واحد

 1 32 تعداد ساعت
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 منابع درسی پیشنهادی )حداقل سه منبع فارسی و خارجی( -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 يهاجنبشآخرین 

 هنري قرن بیستم
 1381 نظر سمیع آذر ادوارد لوسی اسمیت

 گییچن یک يسدیفرانس و نظم فضا فرم،
 قهیصد یتقابن رضایعل

 /آراددلیقو
 

 

13۹3 

 13۹3 مرکز /تهران شاپور اعتماد هایدگر ملرتین فلسفه تکنولوژي

 1388 نظر حسینعلی نوذري یمزج پاول، پست مدرنیزم

Jameson 
Frederick,in hal 

foster 
 

Postmodern 

culture,pluto press 
1۹85 

Malpas The postmodern  Routledge 2115 

Greenberg 
Clement,crow 

Thomas,clarck t.j 
 

Thepress of the nova 

scotia college of art 
2115 

 

 استانداردهای آموزشی )شرایط آموزشی و یادگیری مطلوب درس( -د

 های مدرسویژگی

سابقه تدریس و تحقیق در حوزه تجسم 5با حداقل  یتجسم يدکتري یا کارشناس ارشد مرتبط باهنرها فلسفه و  ،یسال 

 هنر مدرن.
 

 مساحت، تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 ویدئو پروژکتور، پرده پروژکتور و دستگاه پخش مانندکالس مجهز به امکانات سمعی و بصري و دستگاه نمایش تصویر 

 میز و صندلی براي مدرس و به تعداد دانشجویان. -تخته وایت برد و ماژیک وایت برد -صدا
 

 ارائه درس روش تدریس و

 مطالعه موردي و نمایش نمونه آثار هنري مرتبط با مباحث هر جلسه -ايمباحثه -توضیحی
 

 روش سنجش و ارزشیابی درس

 آزمون کتبی همراه با ارائه مقاله یا تحقیق کالسی
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 درس مدیریت هنری -3-۲6
 یارياخت نوع درس:

 - :نیازپیش

 - هم نیاز:

 الزم براي مدیریت هنري يهامهارتبا وظایف اصلی، دانش و  ییآشنا هدف کلی درس:

 سرفصل آموزشی -الف

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیری 

 )ساعت(

 عملی نظری

 - ۴ ياحرفهشناخت اصول و قوانین مدیریت، حرفه مدیریت و مدیریت  1

 - ۴ هنر از منظر کاربردي انواعمختلف  يهاجنبهبررسی و شناخت  2

 - ۴ ياحرفهساختاري هنر بر مبناي هدایت مدیریت  هايیژگیوو تحلیل  تجزیه 3

 - 2 ترکیب محتوي و مهارت هنري با دیدگاه مدیریت و کارآفرینی ۴

 - ۴ عهدر جام یرگذاريتأثمیزان  یريکارگدر بهدرک ارتباط بین ارزش آثار هنري و مخاطب  5

 - 2 يوادارهنري  يهاسازماناطالعات مدیریت هنري مراکز و  یريکارگبهمهارت در  6

 - ۴ ها و مفاهیم مدیریت در هنرها، قضیهتوانایی کاربرد اصول علمی، فرضیه 7

8 
ساز يهنر دگاهیبا د یتیریمد يهاتجربه ختنیدرهم آم ازه کل ت کیصورت آن به يو باز

 افتهیانسجام
2 - 

۹ 
شا تیصالح لیو تحل هیتجز س ،يرفتار يکردهایبا رو یتیریمد يهایستگیو  تاندارد و ا

 يهنر
۴ - 

 - 2 اصالح و بهبود عملکردها و ارتقاي کیفی ساختار مدیریت هنري منظوربهارزشیابی  11

 - 32 جمع

 

 های عمومی و تخصصی مورد انتظارمهارت -ب
ر ساختار د يتوان هنر يریبکار گ دگاهیهنر با د میدرک مفاه يسان سازو ارتباط آن باهنر در به ياحرفه تیریبا مد ییآشنا

 هنر یو آموزش يمراکز هنر یتیریمد

 

 منابع درسی پیشنهادی )حداقل سه منبع فارسی و خارجی( -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

کاکا پورصبا  مبانی سازمان و مدیریت  13۹7 آها  

 يهاسازمانمدیریت مراکز و 

 هنري

محمدعلی صنعتی نجار، 

 زهرا موسوي
آها انتشارات:   13۹6 

قهرمانی آرمینه آواک نیک ماهون مدیریت هنري یدشت یرمفرهنگسراي    13۹6 

 

 

 عملی نظری 

 1 2 تعداد واحد

 1 32 تعداد ساعت



 

6۴ 

استانداردهای آموزشی )شرایط آموزشی و یادگیری مطلوب درس( -د  

های مدرسویژگی  

هنري يهارشتهمدیریت،  يهارشتهکارشناسی ارشد   

 

 مساحت، تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

ستگاه نما صري و د سمعی و ب ستگاه پخش  شیکالس مجهز به امکانات  صویر مانند ویدئو پروژکتور، پرده پروژکتور و د ت

 براي مدرس و به تعداد دانشجویان. یو صندل زیم - برد و ماژیک وایت برد تیتخته وا - صدا

 

تدریس و ارائه درسروش   

مطالعه موردي و نمایش نمونه آثار هنري مرتبط با مباحث هر جلسه -ايمباحثه -توضیحی  

 نمایش فیلم، ارائه سرفصل درس به دانشجویان براي تحقیق
 

 روش سنجش و ارزشیابی درس

 آزمون کتبی
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 یشناسییبایزدرس  -3-۲7
 یارياخت نوع درس:

 - :نیازپیش

 - هم نیاز:

 الزم براي مدیریت هنري يهامهارتبا وظایف اصلی، دانش و  ییآشنا هدف کلی درس:

 سرفصل آموزشی -الف

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیری 

 )ساعت(

 عملی نظری

 - ۴ مختلف تاریخی در ملل و اقوام ازنظرزیبایی  تعریف کالسیک 1

 - ۴ بعد زمان و مکان از شناسییباییزتابعیت  2

 - ۴ مفهوم فرهنگ و آداب رسوم در تعریف زیبایی 3

 - ۴ متفاوت به زیبایی يهانگاهادیان و مذاهب در  تأثیر ۴

 - ۴ در هنر شناسییباییزبا  هاآنبررسی فرم و رنگ در آثار تجسمی و رابطه  5

 - ۴ زیبایی در اثر هنريلزوم بودن و نبودن  6

 - ۴ در هنر تجسمی نظمییبو بررسی نظم و آنتی آرت  7

 - 2 تجسمی شناسییباییزمدون در  يهامؤلفه 8

 - 2 مختلف سینما، عکس، نقاشی و گرافیک ايیطهحبررسی آثار تجسمی در  ۹

 - 32 جمع

 

 های عمومی و تخصصی مورد انتظارمهارت -ب
شجو تعر نیپس از گذراندن ا سب فیواحد دان صول اول ییبایاز ز یمنا شته و درک به هیو ا  آن را در زمان و يریکارگآن دا

 مکان مناسب فرا خواهد گرفت.

 

 منابع درسی پیشنهادی )حداقل سه منبع فارسی و خارجی( -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

یشناسییبایزفلسفه هنر و  آژند عقوبی جان هاسپرس  ۹813 تهران   

چیست شناسییباییز یابوالقاسم محمدرضا مارک ژیملز  ۹713 ماهی   

بصري شناسییباییز شروه یعرب عل لوسیه مه یر  ۹213 شباهنگ   

 

 

  

 عملی نظری 

 1 2 تعداد واحد

 1 32 تعداد ساعت
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 استانداردهای آموزشی )شرایط آموزشی و یادگیری مطلوب درس( -د

 های مدرسویژگی

 سابقه تدریس سال 5حداقل کارشناسی ارشد گرافیک با 

 

 مساحت، تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 ویدئو پروژکتور، پرده پروژکتور و دستگاه پخش مانندکالس مجهز به امکانات سمعی و بصري و دستگاه نمایش تصویر  

 میز و صندلی براي مدرس و به تعداد دانشجویان. -تخته وایت برد و ماژیک وایت برد -صدا

 

 درسروش تدریس و ارائه 

 مطالعه موردي و نمایش نمونه آثار هنري مرتبط با مباحث هر جلسه -ايمباحثه -توضیحی

 نمایش فیلم، ارائه سرفصل درس به دانشجویان براي تحقیق
 

 روش سنجش و ارزشیابی درس

 آزمون کتبی
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 ینما و تلویزیوندر سکاربرد گرافیک درس  -3-۲1
 اختیارينوع درس: 

 دیجیتال: تصویرسازي نیازپیش

 - هم نیاز:

 هاي موردنیاز رسانه سینما تلویزیونهدف کلی درس: کسب مهارت در اجراي گرافیک

 سرفصل آموزشی  -الف

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیری 

 ساعت()

 عملی نظری

 - 2 ارتباط گرافیک و سینماگرافیک فیلم چیست،  1

 - 1 طراح گرافیک فیلم ساختار گرافیک در تهیه فیلم، 2

 2 2 نشانه و سینما محتوي و مضمون و بیان آن بر پایه گرافیک، 3

 6 1 طرح تصویري و طرح تداومی، استوري برد ۴

 6 2 (بررسی آثار سائول باس)بندي فیلم، انواع تیتراژ عنوان گرافیک در 5

 6 1 تیزر و آنونس فیلم 6

 8 1 هاي پوستر سینماییگونه 7

8 
 گرافیک و نقش آن در تلویزیون

 تفاوت گرافیک تلویزیونی با گرافیک ویدئویی و چاپی و سینمایی
2 - 

۹ 

 انواع گرافیک تلویزیونی:

 گرافیک ثابت و گرافیک متحرک

 انواع کپشن هاي تلویزیونی

 استودیوگرافیک در استودیو و خارج از 

 هاي تلویزیونینقش گرافیک در ساخت تیتراژ، وله، آرم استیشن و میان برنامه

3 11 

 11 1 گرافیک کامپیوتري در تلویزیون 11

 - 1 جایگاه طراح گرافیک در تلویزیون 11

 ۴8 16 جمع

 

 های عمومی و تخصصی مورد انتظارمهارت -ب
 تلویزیونهاي موردنیاز رسانه سینما و اجراي گرافیک

 

 

 

 

 

 

 عملی نظری 

 1 1 تعداد واحد

 ۴8 16 تعداد ساعت
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 منابع درسی پیشنهادی )حداقل سه منبع فارسی و خارجی( -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 1387 رسم  مهدي صادقی گرافیک و سینما

 138۹ سروش  فرشته سعیدي پور بندي فیلمگرافیک در عنوان

 سینماگرافی
 متئو کیواسچی و

 جیان مارکو میلسی
 13۹6 کارگاه فیلم و گرافیک سپاس وحید کیان

Graphic Design in 

Television 
Douglas Merritt  Focal Press 1۹۹۹ 

 1388 خانه تاریخ و تصویر ابریشمی  آزاده توماج نیا تیراژ() بندي فیلمعنوان

 

 

 (شرایط آموزشی و یادگیری مطلوب درس)استانداردهای آموزشی  -د

  های مدرسویژگی

 سال تجربه کار و تدریس در زمینه گرافیک سینما و تلویزیون 7گرافیک و داراي  لیسانسفوق
 

 مساحت و تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 (،Photoshop(، تصویري )Corelافزارهاي ترسیمی )افزارهاي گرافیکی نرمهاي مجهز به نرمسایت رایانه داراي سیستم

 (،3Dبعدي )افزار گرافیک سهنرم (،illustrator)افزار گرافیکینرم (،Indesign) بنديآرایی و صفحهصفحه

 -تخته و ماژیک وایت برد - (Word) افزار تایپو نرم (Adobe After effect) یا( Adobe premiere)تدوین افزارنرم 

 ویدئو پروژکتور، پرده پروژکتور و دستگاه پخش صدا.
 

  روش تدریس و ارائه درس

 راي، تمرین و تکراصورت کارگاهی، مباحثهعملی بهتدریس تئوري و 
 

 درس روش سنجش و ارزشیابی

 آزمون کتبی، عملکردي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6۹ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هاپیوست
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 پیوست یک
 ناپیوسته گرافیک کارشناسیتجهیزات استاندارد موردنیاز دوره 

 تعداد تصویر مشخصات فنی نام وسیله ردیف

 دوربین عکاسی 1
 دیجیتالدوربین عکاسی 

DSLR 
 sxv21 مدل

 

۴ 

 دستگاه

 رابط لنز 2

 لنز دوربین دهندهقیتطب
Camera lens 

adapters 

ي بین لنز و بدنه احلقه

 دوربین نوع مرغوب

 

 عدد ۴

 لنز 3

 لنز نرمال

Normal lenz 

 يمتریلیم 51

 نوع مرغوب

 

 عدد ۴

 لنز ۴

 لنز واید
Wide lenz 

 زاویه درجه بازداراي 

 نوع مرغوب

 

 

 عدد ۴

 لنز 5

 لنز تله
Tele lenz 

 نوع خاصی از لنز که

 قابلیت فوکوس در 

نوع  |ي دور را دارد هاهیاوز

 مرغوب

 

 عدد ۴
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 تعداد تصویر مشخصات فنی نام وسیله ردیف

6 
 کننده فالشپخش

camera flash 

diffuser 

 اکتا باکس چتري

سانتیمتر  81-121

 هايمخصوص فالش

روي دوربین جهت ایجاد 

داراي یک عدد  نوري نرم،

 دیفیوزر و کاور حمل

 

 عدد ۴

 میز 7

 یکارگاه زیم

مخصوص کارگاه عروسکی 

 بدون شیب میز وسط

 آزمایشگاهی با اندازه

 سانتیمتر و 61*.  121

 سانتیمتر 81تا  ۹1ارتفاع 

 

 دستگاه ۴

 میز 8

و  میمخصوص ترس زیم

 یکشنقشه

(DRAWING 

BOARD) 

 جنس میقابل تنظ هیبا پا

با  MDFو  نهیممال هیرو

 ابعاد

 متریسانت 75*۹1

 

16 

 دستگاه

 فالش دوربین ۹

 ی باومیتیباتري ل

 فالش 351 تیظرف

 با حداکثر قدرت

 داراي عیسر یابیباز یزمان

 نگیالمپ مدل

LED یباقدرت خروج 

 561و وزن  یوات 76فالش 

 گرم به

 تیباقابل باتري همراه
HSS 

 

 عدد ۴
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 تعداد تصویر مشخصات فنی نام وسیله ردیف

 میز نور 11

 شنیمینور ان زیم
Animation Light  

box ب با اندازهمتناس 

A2 کاغذ 

مراه ه هیزاو میتنظ تیباقابل

 گردان شهیبا ش

 

16 

 دستگاه

 نور زیم 11

 ینور رسام زیم
Photographic table 

 هیبا رو لیپروف اسکلت

 و نهیمالم

 ستادهیمدل ا ياشهیش

 

16 

 دستگاه

 پالت 12
 پالت نقاشی

 گرد و تخت

 

 عدد 5

 پروژکتور روشنایی 13
Data Projection 

پروژکتور روشنایی 

آفتابی  LEDپروژکتور 

 وات 51توان 

 

                    

 دستگاه ۴

 قلم نوري 1۴
pen Digital 

 نوع مرغوب

 با باالترین رزولوشن

 A۴اندازه 

 

 دستگاه 16
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 تعداد تصویر مشخصات فنی نام وسیله ردیف

15 
 کاردک

 سازيحجم

 کاردک انواع

 3 هر شمارهاز 

 عدد

 

 به تعداد

 الزم

 میز فلزي چاپ 16

 گروه ریمدنظارت  با

 و میول کارگاه

 به تعداد الزم

 

 به تعداد

 الزم

 پویشگر 17
 A3 انهیاسکنر را

scanner computer 
 کرویاسکن  تیقابل

 

 

           

5 

 دستگاه

 پمپ باد 18
 صداپمپ باد بی

 لیتري 351

 

            

1 

 دستگاه



 

7۴ 

 تعداد تصویر مشخصات فنی نام وسیله ردیف

 موتور جوش 1۹

 موتور جوشکاري

آمپر و تجهیزات  211

 جانبی

 

         

1 

 دستگاه

21 
 چراغ نورافکن

Light, white 
LED projector 

 LED  نورافکن

 سفید

 وات 211توان 

 

 عدد 2

 المپ

21 
 شابلون

 چاپ سیلک

چارچوب و شابلون  انواع

 سیلک

 هاي مختلفدر اندازه

 

 به تعداد

 الزم

22 
 کنخشک

 چاپ سیلک

 فلزي کنخشک

 هر کارگاهبراي  دستگاهدو 

 

 به تعداد

 الزم
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 تعداد تصویر مشخصات فنی نام وسیله ردیف

 پایه دستگاه پروژکشن 23

 یسقف

 نوع مرغوب

 جنس فلزي

 

3 

 دستگاه

 باند پخش صدا 2۴
Speaker 

 یکیالکترون یصوت ستمیس

 21پخش صداهاي  تیباقابل

 هرتز

 بلیدس 87 تیحساس و

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دستگاه 1

25 
 پرده پروژکتور

Projector 

Screen 

 دارهیپا ای یسقف

 کنترل موتیر داراي

 

5 

 دستگاه

26 
 ها وچراغ

 وسایل روشنایی

 چراغ فرنل

 ارهايیبا ش یداراي عدس

 متحدالمرکز رهیدا

       

 عدد 1
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 تعداد تصویر مشخصات فنی نام وسیله ردیف

27 
 ها وچراغ

 وسایل روشنایی

 یکچراغ پارابول

 شکل یسهم ای

 صورت چند المپبه

 ییتا 6، 36،12،۹،7 ،6۴

در دو  یوات 1111 ای 651

 نوع

 تیو دي ال تنگستن

 

 عدد 2

28 
 ها وچراغ

 وسایل روشنایی

 چراغ

 آرک الیت استار

  HMI چراغ

 هايبراي صحنه

 خارجی و روز

 براي کنترل نور و کنتراست

W2511 

 

 عدد 1

2۹ 
 ها وچراغ

 وسایل روشنایی

 LED  ديیچراغ خورش

 وات یمهتاب

 قدرت تابش فراوان 5۴5

 یمصرف با تنوع رنگکم

 

 عدد 1

 کش بوم 31
سبک براي کشیدن پارچه 

 روي بوم

 

 عدد 11
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 تعداد تصویر مشخصات فنی نام وسیله ردیف

31 
 چراغ

 رومیزي

LED  یآفتابنور 

 يادار

 وات کیفنري  رهیگ

 ولتاژ 7221

 

 عدد ۴

32 
 ي مختلفهامدل

 براي طراحی و نقاشی

 و هاتیجنسانواع 

 ي مختلفهافرم

 هاگلدان ظروف،

... 

 

به تعداد 

 هاهیآتل

 سشوار دیواري خرطومی سشوار 33

 

3 

 دستگاه

 ویدئو پروژکتور 3۴
Data Projection 

 و عکس لمیکننده فپخش

 المپبا پروژکتور  دئویو

LED رزولوشن نیباالتر و 

 

5 

 دستگاه

35 
 دیکلصفحه

 )کیبورد(

 میسیب انهیرا دیکلصفحه

 ایمدیمولت دهايیداراي کل

و  یسیحروف انگل و

 یفارس

 

 عدد 16
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 تعداد تصویر مشخصات فنی نام وسیله ردیف

 ستولهیپ 36

هاي مخصوص هستولیپ

 دنیپاش

 زیصورت ذرات ربه

 رواتصال به کمپرس قابل

 سطوح یپاشبراي رنگ

 

 عدد 1

 میخ منگنه 37

 81نوع  يهامنگنهسوزن 

و  نیترجزو پرمصرف

 موجود يهامنگنه نیترجیرا

 

 به تعداد

 الزم

 پارچه 38

پارچه با جنسیت و رنگ 

 متفاوت

 متقال ،مخمل ساتن،

... 

 

به تعداد 

 هاهیآتل

3۹ 
 پایه وسه

 استند

 ینقاش هیپاسه

 یچوب روس

 61در  61اتکا  سطح

و قابل ارتفاع تا  151 ارتفاع

 متر 2

 تیباقابل ریگبوم 

 نگهداري بوم

 121تا عرض 

 

 عدد ۴



 

7۹ 

 تعداد تصویر مشخصات فنی نام وسیله ردیف

۴1 
 پایه وسه

 استند

 نیدورب هیپاسه

 تیتاشو باقابل فلزي

تحمل وزن  ارتفاع و میتنظ

 لوگرمیک ۴

 عحداکثر ارتفا داراي

 متر،یسانت 211تا  151

 در حالت جمع شده ارتفاع

 به باال متریسانت 61

 ومینیجنس بدنه آلوم

 میزیمن و

 

 عدد ۴

 موس رایانه ۴1

 کالیماوس اپت

 رابط میباس

 دیکل 3داراي 

 

 عدد 16

 خرک طراحی ۴2

 خرک طراحی

با چوب روسی سبک و 

 حملقابل

 

 عدد 16

 هدست ۴3
Head set 

 هدست

 میکروفون دار

 

 عدد 16

 اسکوییجی ۴۴

 اسکوییجی

 ي مختلفهااندازهدر 

 (کارگاه)با مدیریت مسئول 

 

 عدد 16
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 تعداد تصویر مشخصات فنی نام وسیله ردیف

 هاي چاپگیره ۴5

 هاي شابلونگیره

 سیلک

 چاپ زیمبه تعداد 

 

 به تعداد

 چاپ زیم

۴6 
 دستگاه

 پرس چاپ

 دستگاه

 پرس چاپ

 هر کارگاهبراي 

 عدد 2

 

 به

 تعداد

 الزم

 فلزي قلم ،محوکن ست ابزار طراحی ۴7

 

تعداد 

 هاهیآتل

 پانچ ۴8

 متوسط یپانچ دست

 کننده کاغذ سوراخ

 دو سوراخِ

 

 

 عدد ۴

 کیباردم ۴۹

 کیباردم

 با دسته عایق

 جنس فوالدي

 سانتیمتر 15

 

 عدد ۴

 انبردست 51

 انبردست

 قیبا دسته عا

 فوالدي جنس

 21 – 15با طول 

 متریسانت

 

 

 عدد ۴



 

81 

 تعداد تصویر مشخصات فنی نام وسیله ردیف

 نیچمیس 51

 نیچمیس

 با دسته عایق

 جنس فوالدي

 سانتیمتر 15

 

 
 عدد ۴

 انبر قفلی 52

C شکل فوالدي 

 متریسانت 15با طول 

 نوع مرغوب

 

 عدد ۴

 سردیس کالسیک 53

 سردیس از جنس

سب منا تیفیباکگچ سبک 

 و ابعاد استاندارد

 ي متنوعهافرمدر 

 

 عدد 11

 تخته شاسی 5۴

 A3-A2اندازه 

ا ی سبک بچوب بریفجنس 

 گیره فلزي

 

 عدد 21

 چکش 55

 چکش دسته چوبی

 یکسر تخت یکسر

 باریک فوالدي

 گرمی 211

 

 عدد ۴

 برچوباره  56

 فوالدجنس ورق 

 انعطافقابل

 دنده درشت

 ای یدسته چوب

 یکیپالست

 متریسانت 35 طول

 

 عدد ۴



 

82 

 تعداد تصویر مشخصات فنی نام وسیله ردیف

 ییموارهکمان  57

 جنس کمان فلزي

 یبا دسته چوب

 متریسانت 28دهانه 

 

 عدد ۴

 مترتجاري 58

 تیفلزي باقابل

 جمع شدن خودکار

 دارندهنگه رهیگ همراه

 انعطاف رقابلیغ

 متر 51 طول

 مرغوب نوع

 

 عدد ۴

 جاي سوزن 5۹
 مغناطیسی و پالستیکی

 رومیزي

 

 عدد ۴

 فیلترهاي رنگی نور 61

 رنگ و نور کنندهمیتنظ

 فیلترهاي نمایش

 ویدئویی

 ي زرد، سبزهارنگدر 

 آبی، قرمز، نارنجی

 

 مجموعه 1

 المپ 61

 SMD المپ هالوژن

 یو آفتابمهتابی 
Halogenlamp SMD 

daylight 
 221ولتاژ  وات 7توان 

 GU5و  3نوع سرپیچ 

 

 عدد 2



 

83 

 تعداد تصویر مشخصات فنی نام وسیله ردیف

 المپ 62

 الکترود، دو HMI المپ

 تا 5511 داراي دماي رنگ

 درجه کلوین 5611

 

 عدد ۴

 المپ 63

 المپ فلورسنت

 روشنایی، آفتابی

 وات ۴1

 داراي دو نور سرد سفید

 ینارنج و نور گرم زرد،

 

 عدد ۴

 کمد 6۴

 کمد

 یچوب ایفلزي  لیفا

براي نگهداري لوازم 

 یآموزش

 

 عدد 11

 

65 
 پریز برق سیار

 اریبرق س زیپر

 دارارت یراهسه

 و کابل دوشاخه دیکل با

 ولت 251متر،  5

 

 عدد 3

 پریز برق سیار 66
 دیجیتالدوربین عکاسی 

DSLR 
 sxv21 مدل

             

 عدد 3



 

8۴ 

 تعداد تصویر مشخصات فنی نام وسیله ردیف

 ورن کنندهپخشفیلتر  67
Light Diffusion 

 ینازکهیاز جنس ال

 شهیشپشم يهااز ورقه

 یپوست ایکاغذ کالک 

 در برابر ایبر روي چراغ  که

 آن قرار

 تا از رندیگیم

 نور میتابش مستق

 کند ريیجلوگ

 

 عدد 2

68 
 ارائهمجموعه ابزار 

 نور

 کاهنده نوري

 زنبوري
Light Reduction 

 کاستن از شدت نور

در رنگ و  رییبدون تغ

 نیکلو

 و معموالً خاکستري رهیت

 

 عدد 1

6۹ 
 ارائهمجموعه ابزار 

 نور

 سافت باکس

81×121 Soft Box 

 اي نسبتاً بزرگ از محفظه

 که کیپالست ایجنس پارچه 

بر روي چراغ نصب 

 شودیم

 پروژکتور کیآن را به  و

 کندیم لینور نرم تبد با

 

 عدد 1

71 
 ارائهمجموعه ابزار 

 نور

 Shader دریش چهیدر

بر روي  يامسدودکننده

 منبع نور

 یدهو جهت میتنظبراي 

 نور

 

 عدد 2

71 
 ارائهمجموعه ابزار 

 نور

 نور مهیخ

 براي يااي پارچهمحفظه

 نور نرم جادینور و ا تجمع

خصوصاً در  م،یو مال

 یعکاس

 براق و جواهرات ايیاز اش

 

 عدد 1



 

85 

 تعداد تصویر مشخصات فنی نام وسیله ردیف

72 
 ارائهمجموعه ابزار 

 نور

 کاسه چتر براي محدود

 کردن و تمرکز نور بر روي

 مرکزي چتر و هیناح

 از انعکاس نور ريیجلوگ

 فضا در

 نوع مرغوب

 

 

 عدد 1

 اسکلت 73
اسکلت در اندازه واقعی 

 انسان با آناتومی استاندارد

 

به تعداد  

ي هاهیآتل

طراحی و 

نقاشی 

 فیگور

 هاکنندهمنعکس 7۴
 براق يهابازتابه

 17۹* ۹1 متریسانت

 

 عدد 2

 کیف 75

 لوازم نورپردازي فیک

 یکیپالست ياجنس لفافه از

 هاالمپ لترها،یشامل ف

ها، باتري و المپ ،هارابط

... 

 

 عدد 2

 کیف 76

 لوح فشرده فیک

 عددي 2۴

 متریلیم 121×1۴5اندازه 

 

 عدد 3



 

86 

 تعداد تصویر مشخصات فنی نام وسیله ردیف

 مغار 77

 نواع مغارا

 يچاپ فلزبراي 

 هايدر اندازه

 مختلف

 

 به

 تعداد

 الزم

 پلیت مسی 78
 پلیت مسی

 براي چاپ فلز

 

 
 به

 تعداد

 الزم

 اسکلت 7۹
 یچوب یاسکلت مفصل

 یعنوان مدل طراحبه

 

 عدد 16

 موقلم 81

 یتخت نقاش يموقلم

 Paint brushesبا دسته 

 یکیپالست ای یچوب

 مختلف يهادر اندازه و فرم

 مجموعه کیصورت و به

 

 عدد 16

 موقلم 81

 يازبان گربه يموقلم
Paint brush 

 یکیپالست ای یچوب

 مختلف يهااندازه در

 مجموعه کیصورت و به

 

 عدد 16



 

87 

 تعداد تصویر مشخصات فنی نام وسیله ردیف

 موقلم 82

 گرد و بلند يموقلم

 آبرنگ يموقلم
Watercolor brushes 

 یکیپالست ای یچوب

 مختلف يهااندازه در

 مجموعه کیصورت و به

 

 عدد 16

 موقلم 83

 خودکاري يموقلم

 ای یمخزندار( چوب)

 یکیپالست

 مختلف و يهادر اندازه

 مجموعه کیصورت به

 

 عدد 16

 موقلم 8۴

 سر کج يموقلم

 یکیپالست ای یچوب

 مختلف يهادر اندازه

 مجموعه کیصورت به و

 

 عدد 16

 موقلم 85

 یبادبزن يموقلم

 یکیپالست ای یچوب

 مختلف يهااندازه در

 مجموعه کیصورت به و

 

 عدد 16

 قلم خراش 86
Scratch brushes 

 چوب قلم کرتاکالر طرح

 دنیبا سر فلزي براي خراش

 هر نوع اثر هنري سطوح

 

 مجموعه 1



 

88 

 تعداد تصویر مشخصات فنی نام وسیله ردیف

 کاردک 87

 یفلزي دسته چوب مري،یما

 يهادر اندازه ینقاش براي

 هابا تنوع در سر آن مختلف

 با توجه به شکل

 

 مجموعه 1

 کاردک 88

کاردک صفحه فلزي 

 ضدزنگ

انعطاف با دسته و قابل

 یچوب

 براي زیبا لبه ت یکیپالست ای

 ایگذاري و  رنگ

 و ... يکاربتونه

 

 عدد 16

 کاردک 8۹

 یکیکاردک پالست

 مختلف يهادر اندازه

 هاتنوع در سر آن با

 صورت مجموعهبه

 

 عدد 16

 کاتر دستی ۹1

 موکت بري غیت

 ابعاد بزرگ و متوسط در

 غیت ضیتعو تیباقابل

 فوالدي غهیجنس ت

 

 عدد 16

هر از 

 مجموعه

 کاتر دستی ۹1

 غیت ضیتعو تیباقابل یقلم

فوالدي  غهیجنس ت

 ضدزنگ

 نوع مرغوب

 

 عدد 16

 آینه ۹2

 دارهیمقعر پا نهیآ

 ابعاد متوسط از

 مرغوب نوع

 

 عدد 3



 

8۹ 

 تعداد تصویر مشخصات فنی نام وسیله ردیف

 کامل ابزارجعبهیک  ابزارجعبه ۹3

 

 عدد 1

 

 دستگاه منگنه ۹۴
 سوزن بزرگ یدست

 نوع مرغوب

 

 عدد 16

 Hubهاب  ۹5

 پالس ومینیپورت پالت 8

 منظور برپا سازيبه

 وتريیکامپ يهاشبکه
port platinum plus, 

model KI-813 H3+, 

brand KDT 

 

 عدد 2

 شارژر ۹6
 شارژر همراه

Charger portable 
 آمپریلیم 18211 تیظرف

 

 عدد 5



 

۹1 

 تعداد تصویر مشخصات فنی نام وسیله ردیف

 صندلی ۹7

 یچوب یصندل

 مطالعه يهاکالس یصندل

 متریسانت ۴1×  ۴2ابعاد 

 

 عدد 11

 صندلی ۹8

 هطرفکی یبیترک یصندل

 )هاکالس ی)صندل زیبا م

 متریسانت ۴1×  ۴2ابعاد 

 

 عدد 16

 صندلی ۹۹

 گردان یصندل

 یبدون پشت مدل

 فلزي منگاهیجنس نش

 

 عدد 16

 هیپاسه 111

 نورافکن ییبازو هیپاسه

 جهت ییداراي بازوها

 نگهداري لوازم نورپردازي

 يهاها و ارتفاعدر جهت

 متنوع

 جنس فوالدي

 

 عدد 2

 وایت برد 111

 متحرک دارهیپا

 متریسانت 211* 111ابعاد 

 کیماژ ريیلبه قرارگ داراي

 کنپاکو تخته

 

 عدد 3



 

۹1 

 تعداد تصویر مشخصات فنی نام وسیله ردیف

 وایت برد 112

 واريیبرد د تیوا

 متریسانت 211* 111 ابعاد

 کیماژ ريیلبه قرارگ داراي

 

 عدد 3

 ماشین مته )دریل( 113

 حجمسبک و کم

 وات 751موتور پرقدرت 

 یچکشنظام سه

 يمتریلیم 11

 شکندکمه قفل

 در حالت روشن دیکل

 گردگرد و چپراست دیکل

 آچار به ريیضد غبار قرارگ

بر روي  یخشاب صورت

 کابل

 

 عدد 1

 

 
 

 

 

  



 

۹2 

 پیوست دو
 گرافیککارشناسی ناپیوسته نیروی انسانی استاندارد موردنیاز دوره 

 ردیف
عنوان مدرک 

 تحصیلی

 دوره
سابقه تدریس و 

 کاریتجربه 
 دروس مجاز به تدریس

 کارشناسی
 یکارشناس

 ارشد
 دکترا

 عکاسی تخصصی سال 5  * * عکاسی 1

 تصویرسازي هايکارگاه سال 3  *  هنرهاي تجسمی 2

 سال 3 * *  پژوهش هنر 3
ي و تاریخ تئوردروس 

 هنر

 کلیه دروس تخصصی سال 3  *  گرافیک ۴

 حجم سازي سال 5  * * يسازمجسمه 5

 پرسپکتیو سال 3  *  دستییعصنا 6

 چاپ پیشرفته سال 5  * * چاپ 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


