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 ابراهیم صالحی عمران

 ایریزی آموزشی دانشگاه فنی و حرفهیس شورای برنامه ئر

 رافیکفتوگرافیک گبرنامه درسی دوره کاردانی پیوسته رشته 

، برنامه  7/11/1931جلسه تاریخ  شانزدهمینای در یزی آموزشی دانشگاه فنی و حرفهرشورای برنامه

 را به شرح زیر تصویب کرد: افیکفتو گرافیک گردرسی بازنگری شده دوره کاردانی پیوسته رشته 

 وارد دانشگاه ها و موسسه های آموزش 1011( این برنامه درسی برای دانشجویانی که از مهرماه سال 1ماده 

 عالی می شوند قابل اجرا است.

از نیمسال اول سال تحصیلی   گرافیکفتو گرافیک ( این برنامه درسی دوره کاردانی پیوسته رشته 2ماده 

 910مصوب جلسه شماره  گرافیک -گرافیک جایگزین برنامه درسی دوره کاردانی پیوسته رشته  1011-1011

  .ی شودم 11/7/1970شورای عالی برنامه ریزی به تاریخ 

( این برنامه درسی در سه فصل: مشخصات کلی، عناوین دروس و سرفصل دروس تنظیم شده است و به 9ماده 

تمامی دانشگاه ها و موسسه های آموزش عالی کشور که مجوز پذیرش دانشجو از شورای گسترش و برنامه 

اوری را دارند، برای اجرا ابالغ ریزی آموزش عالی و سایر ضوابط و مقررات مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فن

 می شود.

سال قابل اجرا است و پس از آن به  9به مدت  1011-1011( این برنامه درسی از شروع سال تحصیلی 0ماده 

 بازنگری نیاز دارد.
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 قدمهم -1-1

اي یکي از آموزش فني و حرفه .ربیت نیروي انساني کارآمد هستجانبه هر کشور تیکي از عوامل عمده رشد و توسعه همه

وکار و درآمد آماده کارآفرین است که فرد را براي احراز شغل، کسب آموختگان متخصص، کارآمد ورهاي تربیت دانشراهکا

اي و ز آموزش فني و حرفههاي ارتباطي بین مراکدهد. وجود پلافزایش مي هاآنو توانایي او را در انجام  کار آیيکند و مي

 ساختار و رشد اقتصادي کشور را برقرار سازد. تواندبستر خوداشتغالي مي هموار کردنمراکز صنعتي، همچنین 

 افزایش صنعتي، پیشرفت ملي، ناخالص تولید سرانه رشدهاي مهارتي، اي و آموزشترین اهداف آموزش فني و حرفهاز مهم 

افزایش اي، حرفه اخالق بسط مفید، مولد اشتغال فردي، هايتوانمندي و اجتماعي فردي، منديیترضا افزایش سرانه، درآمد

هاي جهاني و همگام با رشد و پیشرفت اي تا سطح مهارتهاي حرفههاي اشتغال، مبارزه با بیکاري، ارتقاء مهارتفرصت

عنوان زیربناي توسعه اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و هاي مهارت محور، بهآموزشتوجه به همین اساس،  بر .است... وفناوري 

هاي کاربردِي بیني، تعریف، تدوین و تأسیس رشتهاین مهم در سایه پیشسیاسي کشور از اهمیت شایاني برخوردار است. 

 گردد.میسر مي بازار کاربه نیازهاي جامعه و  روز با توجهبه

و نیازهاي آموزشي و  کارآمدافزارهاي به فنون نوین، نرم با توجهکاربردي مد و روزآاي رشته عنوانبهفتوگرافیك گرافیك رشته 

در  .، تولد یافتو عکاسي تبلیغاتفرهنگ و هنر علم، هاي گرافیك و عکاسي در جهت رشد و تعالي از دل رشته بازار کار

اي رشته عنوانبه گرافیك وگرافیكرشته فت از توانميعکاسي و حتي نقاشي صویري امروز چه در رشته گرافیك، هنرهاي ت

قرار ردي مورد حمایت بسیار کارب یك رشته عنوانبهو جا دارد که هاي پیش از خود اشاره کرد رشته يیافتهپیشرو و تکاملِ

 .گیرد

 

 تعریف -1-2

ي فني هاآموزش. تهس (سرمایه مالي -و تولید سرمایه )سرمایه انساني وکارکسبنظام آموزشي مهارتي، نقطه پیوند آموزش، 

در جهت اعتالي حلقه آموزشي شامل آموزش، تولید و  ي و اخالقي گامي نویناحرفههاي یستگيشاید بر تأکو مهارتي با 

محصول محور، توجه بیشتري و  شغل محور، مهارت محور بنابراین در طراحي این رشته به آموزش؛ بازاریابي برداشته است

این برنامه بر  یزي صورت گرفته است.ربرنامهي شغلي و حتي آموزش مشاغل خانگي هاارتمهي از امجموعهشده و براي 

 است. شدهتدوینهنرستان  سالهسهدر ادامه دوره ( و 3L سطح مهارت شغلي) ايحرفهفني و هاي ارچوب آموزشاساس چ

 وجود بهبا  اثر هنريدر اجراي  ،فردي است که با کسب مهارت عملي در رشته خود قادر است فتوگرافیك گرافیكکاردان 

 يسازآمادههاي مرتبط با رشته و هنرمند( همکاري کند و یا در نگهداري، مرمت و کاربري ابزار، وسایل و دستگاهاثر )آورنده 

آثار گرافیکي را خواهد داشت و همچنین  اجراياین رشته توانمندي  آموختهدانش .هنري فعالیت نماید ابزار کارمواد و 

ي هافرصتاز  ...ي، طراحي فضاهاي مجازي، چاپ، عکاسي، خوشنویسي و بندبستهتصویرسازي،  هاي نهیدرزمتواند يم

 برخوردار شود.کاردان  عنوانبه شغلي

 

 هدف -1-3
 ااجریك  عنوانبه تئوري و عملي مهارت الزم را کسب نموده و يهاآموختهز هدف، تربیت کاردان هنري است که با استفاده ا

 باشد.رشته تحصیلي را داشته  این آید و توان اشتغال درگرافیکي بر هايپروژه از عهده اجراي ماهر کار

 

 

 



8 
 

 اهمیت و ضرورت -1-4
هاي رخوردار است. در دنیایي که رسانهاي بدر دنیاي امروز از اهمیت ویژه خصوصبهانتقال پیام از راه تصویر  بااليسرعت

است.  اي کوچك تبدیل کردهاند و انقالب ارتباطي، جهان را به دهکدهي روزانه مردم را پرکردهزرگي از زندگتصویري بخش ب

ه آموزش نیست و با صراحت صحبت شود. زباني که محتاج بفهم بیشتر حس مي، صریح و همهسریع، الملليبیننیاز به زبان 

ي است که بر اساس نیازهاي جامعه براي ارشتهافیك گرقدرت و جذابیت بیشتري یافته است.  کند و با کاربست زیبایي؛مي

را تحت  هافرهنگدارد. این رشته يبرمي گام فنّاوراجتماعي همگام با رشد  –ارتقاء سطح آگاهي و پیشبرد اهداف فرهنگي 

به رتباطي جامعه را دهد و نقش اساسي در فرآیند ايم را کنار زده و معنا و مفهوم را به مخاطب انتقال مرزها یر قرار داده،تأث

کننده جهت ارتباطي سریع و صریح و منتشراي بسیار مناسب تواند وسیلهه به این نکته که رشته گرافیك ميبا توجدارد.  عهده

 .باشدمياز ضروریات یك جامعه متمدن و استفاده آن  داشتن دانش تخصصي در این رشتها در سطحي گسترده باشد، هپیام

براي یافتن راهکارهاي مناسب ارتباطي،  ؛يآورفن روزافزوننیازهاي جامعه در عصر ارتباطات و رشد ه به است با توجبدیهي  

 تخصصي مهارت محوري هاآموزشاین دوره،  ضرورت یم.هسترافیك فتو گرافیك گدر رشته ي مهارتي هاآموزشنیازمند 

 .هستاقلیمي( ) یراناهاي جدید و استوار بر فرهنگ غني يفناوراست که مبتني بر 

 

 التحصیالننقش و توانایي فارغ - 1-5
 دروس مرتبط التحصیالننقش و توانایي فارغ

اجراي گرافیك تبلیغاتي: دفترچه راهنما، بروشور و کاتالوگ، 

اوراق اداري و اسناد مالي، پوستر و آگهي تبلیغاتي، تقویم و 

 سررسید، گرافیك محیطي، اپلیکیشن هاي ساده.

 اني و اوراق اداريسازمهویت -

 افزاريآرایي نرمصفحه -

 براي چاپ سازيآماده -

 کاربرد حروف در گرافیك -

 گرافیك محیطي و دکورسازي -

 پوستر و تابلوهاي شهري -

 افزار گرافیکي ترسیمينرم -

 افزار گرافیکي تصویرينرم -

 بعديسهافزار نرم -

 افزار بردارينرم -

 بنديفحهصآرایي و افزار صفحهنرم -

 طراحي تحلیلي -

افزارهاي افزارهاي ترسیمي، نرماجراي گرافیك دیجیتال: نرم

 .3D افزارنرمتصویري و 

 افزار گرافیکي ترسیمينرم -

 افزار گرافیکي تصویرينرم -

 بعديسهافزار نرم -

 افزار بردارينرم- 

 بنديآرایي و صفحهافزار صفحهنرم -

مجله،  آرایيصفحهاپي و دیجیتال(: اجراي نشر و مطبوعات )چ

 روزنامه. آرایيصفحه

 افزاريآرایي نرمصفحه -

 براي چاپ سازيآماده-

 کاربرد حروف در گرافیك-

 افیك محیطي و دکورسازيگر-اجراي گرافیك نمایشگاهي: استند نمایشگاهي، گرافیك ویترین  
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مغازه و فروشگاه، گرافیك تابلو و سردر نمایشگاه و فروشگاه، 

 .يبندبستهگرافیك 

 افزار گرافیکي ترسیمينرم -

 افزار گرافیکي تصویرينرم -

 بعديسهافزار نرم -

 افزار بردارينرم -

، يکاغذ ریغچاپ و تولید: چاپ دیجیتال، چاپ بر روي مواد 

 (.Art workبراي چاپ )آرت ورک  يسازآماده

 براي چاپ سازيآماده -

 اسکرینچاپ سیلك -

تصویرسازي: تصویرسازي دیواري، تصویرسازي علمي، اجراي 

 تصویرسازي تبلیغاتي، تصویرسازي مطبوعاتي، داستاني.

 هاي تصویرسازيتکنیك -

 هاي تصویرسازي دیجیتالتکنیك -

 جان،طراحي طبیعت بي -

 طراحي فیگور -

 افزاريآرایي نرمصفحه -

 کاربرد حروف در گرافیك -

 طراحي تحلیلي - 

 

 غل قابل احرازمشا -1-6

 ردیف حرفه مشاغل

 نشانه اجرا کار -

 اوراق اداري و مالي اجرا کار -

 پوستر اجرا کار -

 رسیدو سر تقویم اجرا کار -

 طراح نوشته -

 طراح عالئم تصویري و پیکتوگرام -

 هاي تبلیغاتيمجري انواع پروژه -

 1 گرافیك تبلیغاتي مجري

 يبعدسهافزار نرم اجرا کار -

 ياچندرسانهو  وب جرا کارا -

 متحرک گرافیك -

 افزارهاي ترسیمينرم اجرا کار -

 افزارهاي تصویرينرم اجرا کار -

 افزارهاي بردارينرم اجرا کار-

 يبندصفحهآرایي و افزارهاي صفحهنرم اجرا کار -

 2 مجري گرافیك دیجیتال

 روزنامه، کتاب مجله، آراصفحه -
پي و چامطبوعات )مجري نشر و 

 دیجیتال(
3 

 4 گرافیك نمایشگاهي اجرا کار استند نمایشگاهي اجرا کار -
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 گرافیك ویترین مغازه و فروشگاه اجرا کار -

 و فروشگاهگرافیك تابلو و سردر نمایشگاه  اجرا کار -

 يبندبستهمجري گرافیك  -

 (Art work کورکبراي چاپ )آرت  سازآمادهدیجیتال،  ناظر چاپ -

 غیر کاغذيروي مواد کاغذي و ناظر چاپ بر مجري و  -
 5 چاپ و تولیدناظر مجري و 

 تصویرسازي دیواري، تصویرسازي علمي، اجرا کار -

 تصویرسازي تبلیغاتي، تصویرسازي مطبوعاتي، داستاني -
 6 تصویرساز

و فضاي  ، سینما و تأترمدیامولتياي، گرافیك چندرسانه اجرا کار -

 مجازي، موشن گرافیك
 7 ايگرافیك چندرسانه جرا کارا

هاي زیباسازي شهري، تابلوهاي شهري، گرافیك اجراي پروژه -

 فضاهاي داخلي و خارجي و شهري، مبلمان شهري
 8 گرافیك محیطي اجرا کار

 

 طول دوره و شکل نظام - 1-7
دوره تابستاني یك تحصیلي و نیمسال  2 است و هر سال تحصیلي مرکب از سال 2کارداني  دورهحداکثر مدت مجاز تحصیل 

هفته آموزش و یك هفته امتحانات  6هفته آموزش و دو هفته امتحانات پایاني و دوره تابستاني شامل  16و هر نیمسال شامل 

ساعت در  16و هر واحد درس نظري معادل  استدروس نظري و عملي بر اساس مقیاس واحد درسي  پایان دوره است.

هر واحد درس  ،در نیمسال ساعت 48و حداکثر  ساعت 32معادل  حداقل ي و آزمایشگاهينیمسال، هر واحد درس عمل

ساعت در  121معادل  یا کارورزي در نیمسال و هر واحد کارآموزي ساعت 64و حداکثر  ساعت 48معادل  حداقل کارگاهي

 باشد.نیمسال مي

 

 ضوابط و شرایط پذیرش دانشجو -1-8 
 مرتبط و کاردانش ايحرفهو  فني يهاشاخه آموختگاندانش -

 ورودي قبولي در آزمون -

 داشتن شرایط عمومي -

 

 سهم درصد دروس نظري و عملي )برحسب ساعت( -1-9

 نوع درس
تعداد 

 واحد

درصد 

)برحسب 

 (واحد

درصد 

 مجاز
 تعداد ساعت

 درصد

)برحسب 

 ساعت(

 مالحظات درصد مجاز

  45تا  25 24 544 65تا  25 47 34 نظري

  75تا  45 76 1761 75تا  35 53 38 عملي

  111 111 2314 111 111 72 جمع
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 برحسب تعداد واحد()نوع درس  -1-11

 نوع درس
تعداد واحد برنامه درسي  تعداد واحد

 حداکثر حداقل موردنظر

 13 13 13 عمومي

 2 4 2 عمومي مهارت

 11 11 5 پایه

 41 47 42 تخصصي

 6 8 6 اختیاري

 72 72 68 جمع
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 سدرو : عناوینفصل دوم -2
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 کارداني پیوسته رشته فتوگرافیك گرافیك دورهجدول دروس عمومي  -2-1

 نام درس ردیف
 تعداد

 واحد

 ساعتتعداد 
 هم نیاز نیازیشپ

 جمع عملي نظري

   48 1 48 3 زبان و ادبیات فارسي 1

 48 3 زبان خارجي 2
1 

 
48   

3 
 يیك درس از گروه درس

 «مباني نظري اسالم»
2 32 1 32   

   32 1 32 2 «اسالمياخالق » يیك درس از گروه درس 4

   32 32 1 1 بدنيیتترب 5

   32 1 32 2 و جمعیت دانش خانواده 6

   224 32 192 13 جمع

 

 

 رافیك گرافیكفتوگکارداني پیوسته رشته  دوره عمومي مهارتجدول دروس  -2-2

 نام درس ردیف
 تعداد

 واحد

 ساعتتعداد 
 هم نیاز نیازیشپ

 جمع عملي نظري

   48 32 16 2 ي محصولسازيتجار 1

   32 1 32 2 وکارکسبمدیریت  2

   32 1 32 2 زیستمحیطبهداشت و صیانت از  3

   - - - 2 جمع

 فوق الزامي است.از دروس واحد  2گذراندن  *

 

 

 فتوگرافیك گرافیكشته ر کارداني پیوسته دورهپایه  جدول دروس -2-3

 نام درس ردیف
تعداد 

 واحد

 تعداد ساعت
 هم نیاز نیازپیش

 جمع عملي نظري

   96 96 1 2 جانطراحي طبیعت و طبیعت بي 1

   48 32 16 2 پرسپکتیو 2

   32 1 32 2 فیزیك نور 3

 یزیك نورف  32 32 1 1 آزمایشگاه فیزیك نور 4

   48 1 48 3 جهانایران و تاریخ هنر  5

   256 161 96 11 جمع
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 فتوگرافیك گرافیكکارداني پیوسته رشته  دورهجدول دروس تخصصي  -2-4

 نام درس ردیف
تعداد 

 واحد

 تعداد ساعت
 هم نیاز نیازپیش

 جمع عملي نظري

1 
اوراق  و سازمانيهویت

 اداري
2 1 96 96 

 تصویري رافیکيافزار گنرم

 افزار گرافیکي ترسیمينرم-
 

 112 96 16 3 افزاريآرایي نرمصفحه 2
 برداري گرافیکيافزار نرم

 افزار گرافیکي ترسیمينرم-
 

  پرسپکتیو 64 48 16 2 هندسه نقوش 3

  چاپ سیلك اسکرین 48 32 16 2 سازي براي چاپآماده 4

 64 48 16 2 هاي تصویرسازيتکنیك 5
طبیعت و طبیعت طراحي 

 جانبي

طراحي 

 فیگور

6 
هاي تصویرسازي تکنیك

 دیجیتال
2 16 48 64 

 هاي تصویرسازيتکنیك

 افزار گرافیکي بردارينرم-

 گرافیکي ترسیمي افزارنرم-

 

   64 64 1 2 چاپ سیلك اسکرین 7

 برداري افزار گرافیکينرم 64 48 16 2 عکاسي تبلیغاتي 8

 
 
 

 

9 

 
 96 96 1 2 طراحي فیگور

طراحي طبیعت و طبیعت 

 جانبي
 

   64 48 16 2 کاربرد حروف در گرافیك  11

 96 96 1 3 بنديگرافیك و ساختار بسته 11

 افزار گرافیکي بردارينرم

 گرافیکي ترسیمي افزارنرم-

 نقوش هندسه-

 

12 
گرافیك محیطي و 

 دکورسازي
3 1 144 144 

 –افزار گرافیکي بردارينرم

- رافیکي ترسیميافزار گنرم

 نقوش هندسه

 

   64 48 16 2 افزار گرافیکي ترسیمينرم 13

   64 48 16 2 افزار گرافیکي تصویرينرم 14

  افزار گرافیکي تصویرينرم 64 48 16 2 افزار گرافیکي بردارينرم 15

 96 96 1 2 هاي شهريپوستر و تابلو 16
 برداري افزار گرافیکينرم

 ي ترسیميگرافیک افزارنرم-
 

   64 48 16 2 طراحي تحلیلي 17

   241 241 1 2 کارآموزي 18
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   64 48 16 2 کارآفریني 19

   1632 1441 192 41 جمع

 

 

 فتوگرافیك گرافیكسته رشته کارداني پیو دورهجدول دروس اختیاري  -2-5

 نام درس ردیف
تعداد 

 واحد

 تعداد ساعت
 هم نیاز نیازپیش

 جمع عملي نظري

   32 1 32 2 تاریخ هنر گرافیك 1

   48 32 16 2 بازشناخت عناصر بومي در گرافیك 2

   32 1 32 2 خالقیت شناسيروان 3

   64 48 16 2 مواد و مصالح شناخت وکاربرد  4

   48 32 16 2 بعديسه افزار گرافیكنرم 5

 48 32 16 2 تدوین افزارنرم 6

افزار گرافیکي رمن

 - ترسیمي

گرافیکي  افزارنرم 

 تصویري

 

   32 1 32 2 ایده یابي در گرافیك 7

   32 1 32 2 تبلیغات و ارتباطات 8

   32 1 32 2 صحافي و جلدسازي 9

   32 1 32 2 وکار الکترونیکيتوسعه کسب 11

   48 32 16 2 نویسي فارسي و تایپ التینماشین 11

   - - - 6 جمع

 .الزامي است فوق واحد از دروس 6گذراندن  *
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 فتوگرافیك گرافیكکارداني پیوسته رشته  دوره جدول ترم بندي پیشنهادي دروس -2-6
 نیمسال اول -2-6-1

 نام درس ردیف
تعداد 

 واحد

 ساعتتعداد 
 نیازپیش

 جمع عملي نظري

  96 96 1 2 جانبي و طبیعت طراحي طبیعت 1

  64 48 16 2 ترسیمي افزار گرافیکينرم 2

  48 32 16 2 پرسپکتیو 3

  64 48 16 2 افزار گرافیکي تصویرينرم 4

  64 64 1 2 اسکرین چاپ سیلك 5

  32 1 32 2 فیزیك نور 6

  32 32 1 1 آزمایشگاه فیزیك نور 7

  32 32 1 1 بدنيتربیت 8

  32 1 32 2 «اخالق اسالمي»یك درس از گروه درسي  9

  - - - 16 جمع
 

 دوم نیمسال -2-6-2

 نام درس ردیف
تعداد 

 واحد

 تعداد ساعت
 نیازپیش

 جمع عملي نظري

 جانو طبیعت بي طراحي طبیعت 96 96 1 2 طراحي فیگور 1

 96 96 1 2 اوراق اداريسازماني و هویت 2
 – تصویري افزار گرافیکينرم

 افزار گرافیکي ترسیمينرم 

 جانو طبیعت بي تطراحي طبیع 64 48 16 2 هاي تصویرسازيتکنیك 3

 افزار گرافیکي تصویرينرم  64 48 16 2 افزار گرافیکي بردارينرم 4

 پرسپکتیو 64 48 16 2 هندسه نقوش 5

  48 1 48 3 تاریخ هنر ایران و جهان 6

  - - - 2 درس اختیاري 7

  48 1 48 3 زبان فارسي 8

9 
 یك درس از گروه درسي

 «مباني نظري اسالم»
2 32 1 32  

  - - - 21 جمع
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 نیمسال سوم -2-6-3

 نام درس ردیف
تعداد 

 واحد

 تعداد ساعت
 نیازپیش

 جمع عملي نظري

 96 96 1 2 هاي شهريپوستر و تابلو 1
افزار نرم – برداري افزار گرافیکينرم

 گرافیکي ترسیمي

 64 48 16 2 هاي تصویرسازي دیجیتالتکنیك 2
فزار انرم -هاي تصویرسازيتکنیك

افزار گرافیکي نرم – برداري گرافیکي

 ترسیمي

 112 96 16 3 افزاريآرایي نرمصفحه 3
افزار نرم - برداري گرافیکيافزار نرم

 گرافیکي ترسیمي

  64 48 16 2 طراحي تحلیلي 4

  64 48 16 2 کاربرد حروف در گرافیك 5

 برداري افزار گرافیکينرم 64 48 16 2 تبلیغاتيعکاسي  6

  48 1 48 3 زبان خارجي 7

  - - - 2 درس اختیاري 8

  - - - 18 جمع

 

 نیمسال چهارم -2-6-4

 نام درس ردیف
تعداد 

 واحد

 تعداد ساعت
 نیازپیش

 جمع عملي نظري

 144 144 1 3 گرافیك محیطي و دکورسازي 1
 افزارنرم – برداري افزار گرافیکينرم

 هندسه نقوش - ترسیميگرافیکي 

 چاپ سیلك اسکرین 48 32 16 2 براي چاپي سازمادهآ 2

 112 96 16 3 بنديگرافیك و ساختار بسته 3
افزار نرم –برداري افزار گرافیکينرم

 هندسه نقوش -گرافیکي ترسیمي 

  - - - 2 درس اختیاري 4

  32 1 32 2 دانش خانواده و جمعیت 5

  - - - 2 مهارت عمومي 6

  64 48 16 2 کارآفریني 7

  241 241 1 2 کارآموزي 8

  - - - 18 جمع
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 دروس : سرفصلسومفصل  -3
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 جانبيطراحي طبیعت و طبیعت  درس -3-1
 نوع درس: پایه

 - :نیازپیش

 - هم نیاز:

 جانبيرت در طراحي از طبیعت و طبیعت هدف کلي درس: ایجاد توانایي و مها

 سرفصل آموزشي -الف

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملي نظري

 4 - طراحي هايمتر یالابزارها و  1

 11 - در طراحي گیرياندازهتناسبات و  2

 11 - جانبيطراحي از طبیعت  3

4 
سطوح تیره  تفکیك اشیا، تناسبات طراحي از اجسام و احجام هندسي گوناگون، ساختمان و

 و روشن
- 12 

 12 - آب مرکب و و هاشور روشنسایهایجاد بافت و جنسیت و نور با  5

 12 - چگونگي ساده کردن اجسام 6

 12 - چگونگي و طراحي از طبیعت با استفاده از ابزارهاي مختلف 7

 12 - تمختلف از طبیع بنديترکیبنقش فضا در طبیعت، تمرین ایجاد  8

 12 - طراحي از فضاهاي مختلف معماري 9

 96 - جمع

 .هاي طراحي داردبازدید جهت انجام پروژه 2این درس نیاز به  *

 

 مورد انتظار و تخصصيعمومي  هايمهارت -ب

 شدهارائه هايتکنیك کارگیريبه -

 جانبيمهارت طراحي از طبیعت و طبیعت  -

  

 (ل سه مورد منبع فارسي و خارجيحداق) پیشنهادي منبع درسي - ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 1397 کتاب آبان  ویلیام پاول و جین فرانکس 2 و 1طراحي از طبیعت بیجان 

 ،اندازهاچشمطراحي منظره 

 دریایي مناظر
 1393 برگ انار  جیوواني سیواردي

Drawing nature Mark wilienbrink  F&amp.W publications 

inc 
2113 

 

 عملي نظري 

 2 1 تعداد واحد

 96 1 تعداد ساعت
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 (شرایط آموزشي و یادگیري مطلوب درس)استانداردهاي آموزشي  – د

 هاي مدرسویژگي

 طراحي درزمینهسال تجربه  3با  یا نقاشي ارشد گرافیكحداقل داشتن مدرک کارشناسي 

 

 درس موردنیازمساحت تجهیزات و وسایل 

 یانآتلیه یا کالس مجهز به چهارپایه طراحي به تعداد دانشجو
 

 روش تدریس و ارائه درس

 ايپروژه -و تکرار تمرین
 

 روش سنجش و ارزشیابي درس

 آزمون عملکردي و پوشه مجموعه کار
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 پرسپکتیو سدر -3-2
 نوع درس: پایه

 - :نیازپیش

 - نیاز: هم

 هاي مختلفروي صفحه با شیوه یي ترسیم شئ و فضا برهدف کلي درس: توانا

 سرفصل آموزشي –الف 

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 ساعت()

 عملي نظري

 7 8 هاي مرتبطانواع پرسپکتیو، نحوه ترسیم و موارد استفاده براي پروژه 1

 7 2 دیمتریك... موازي( ایزومتریك،) پرسپکتیوهاي استواني 2

 6 2 اي ...اي، دونقطهي مخروطي به یك نقطهپرسپکتیوها 3

 6 2 مصنوعي ها، سایه نور طبیعي و نورروش ترسیم سایه 4

 6 2 روي صفحه و جسم دیگر سایه جسم بر 5

 32 16 جمع

 

 مورد انتظار و تخصصيعمومي  هايمهارت -ب
 هاي مختلف حل مسئلهروي صفحه با شیوه مهارت ترسیم شئ و فضا بر

 

 

 

 بع درسي پیشنهادي )حداقل سه مورد منبع فارسي و خارجي(من -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

  احمد متقي پور رسم فني عمومي
مرکز نشر دانشگاه 

 تهران

 چاپ پانزدهم

1381 

 1381 چاپ رواق مهر  سید مهدي علمدار آشنایي با اشکال و احجام() ترسیم فني

براي )2 و 1 گرافیك هايتکنیك

 طراحان گرافیك و هنرمندان( معماران،
 1376 دانشگاهي هنر جهاد حسامي منصور تامپرتر سوقوتمار

 1396 نشر شهراب آرزو شفقت جان مونتاگیو اصول و مباني پرسپکتیو

 1393 نقش نگار  سیروس برادران آموزش پرسپکتیو

 

 

 

 

 

 عملي نظري 

 1 1 تعداد واحد

 32 16 تعداد ساعت
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 (درس شرایط آموزشي و یادگیري مطلوب)استانداردهاي آموزشي  -د

 مدرس هايویژگي

 ارشد طراحي صنعتي یا معماري یا گرافیك يدکتري یا کارشناس
 

 مساحت تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

مجهز به دستگاه  - عدد 1 هر دو نفر 121* 81کشي میز نقشه - عدد چهارپایه 25 - وایت برد-متر 41 کالس به مساحت

 میز و صندلي مدرس - اورهد - نمایش اسالید

 

 روش تدریس و ارائه درس

 سخنراني به همراه کار عملي و بررسي آثار دانشجویان
 

 روش سنجش و ارزشیابي درس

 ترم(مسئله در پایانحل سؤال و ) آزمون کتبي

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 
 

 فیزیك نور درس -3-3
 نوع درس: پایه

 - :نیازپیش

 - نیاز: هم

 هدف کلي درس: آشنایي دانشجویان با فیزیك مقدماتي

 سرفصل آموزشي -الف

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملي نظري

1 
خورشیدگرفتگي و  –سایه سایه و نیم – هاي نورانواع چشمه -ماهیت نور و شناخت آن 

 گرفتگيماه
4 - 

2 
تصویرهاي حقیقي و  -تصویر در آینه تخت  -ها ر آینهقوانین بازتابش د -بازتابش نور 

 مجازي
4 - 

 - 4 تصویر هايویژگيهاي کروي با رسم شکل و بیان تشکیل تصویر در آینه -هاي کروي آینه 3

 - 4 زاویه حد –بازتابش کلي  -ضریب شکست نور  -قوانین شکست نور  –شکست نور  4

 - 4 ابش کلي در منشوربازت –منشور  –السطوح تیغه متوازي 5

6 
رسم پرتوهاي نوري خاص در  – هاتعیین کانون عدسي –هاي محدب و مقعر عدسي

 تصویر با رسم شکل هايویژگيها و بیان تعیین محل تصویر در عدسي –ها عدسي
4 - 

7 
هاي نور صافي –کمان تشکیل رنگین –هاي طیف نور سفید رنگ -پاشندگي نور در منشور 

 هاي اصلي و فرعي نوررنگ –نورهاي رنگي  ترکیب –
4 - 

 - 4 میکروسکپ و ...( -دوربین عکاسي  -چشم )ابزارهاي نوري  8

 - 32 جمع

 

 هاي عمومي و تخصصي مورد انتظارمهارت -ب
 از قواعد فیزیك در دروس و حل مسئله استفاده

 

 منبع درسي پیشنهادي )حداقل سه مورد منبع فارسي و خارجي( -ج 

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف نوان منبعع

 1392 جهاد دانشگاهي  ملیحه سادات کاظمي هاي نوريمباني انتشار نور و سامانه

 1398 ايدانشگاه فني و حرفه  ملیحه سادات کاظمي فیزیك نور

 هیو یانگ /راجر فریدمن فیزیك دانشگاهي سرزوزیمانسکي
 اهللفضل

 فروتن
 1383 علوم دانشگاهي

 زیك جلد چهارمفی
رابرت رزنیك /دیوید 

 هالیدي

هوشنگ 

 سپهري
 1398 علوم دانشگاهي

 عملي نظري 

 1 2 تعداد واحد

 1 32 تعداد ساعت
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 (شرایط آموزشي و یادگیري مطلوب درس)استانداردهاي آموزشي  –د 

 مدرس  هايویژگي

 لیسانس یا دکتراي فیزیكفوق
 

 مساحت تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 درس دانشجو و ملزومات یك کالس 31کالس درس با ظرفیت 
 

 روش تدریس و ارائه درس

 اياي، کارگاه، پروژهسخنراني، مباحثه
 

 روش سنجش و ارزشیابي درس

 (اي و ...پذیري، رعایت اخالق حرفهمسئولیت)ترم(، مشاهده رفتار ترم و پایانمیان)هاي کتبي هاي شفاهي، آزمونپرسش
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 آزمایشگاه فیزیك نوردرس  -3-4

 پایه نوع درس:

 - :نیازپیش

 فیزیك نور نیاز: هم

 ي فیزیك مقدماتيهاشیآزماهدف کلي درس: آشنایي دانشجویان با 

 سرفصل آموزشي -الف

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملي نظري

 4 - سایهیمسایه و ن -پرتوهاي واگرا و همگرا  -هاي نور بررسي چشمه 1

 2 - بررسي قوانین بازتابش 2

 2 - هاي متقاطعتصویر در آینه –تصویرهاي حقیقي و مجازي  -تصویر در آینه تخت  3

 2 - هاي محدب و مقعربررسي کانون آینه 4

 3 - هاي کرويبررسي تصویر در آینه 5

 2 - بررسي قوانین شکست نور 6

 2 - السطوحشکست نور در تیغه متوازي 7

 3 - هاي محدب و مقعربررسي تصویر در عدسي 8

 2 - منشور بازتابش کلي 9

 3 - هاتعیین کانون عدسي 11

 4 - هاي اصلي و فرعيرنگ –تجزیه و ترکیب نور  -طیف نور  –پاشندگي نور  11

 3 - ...( چشم، دوربین عکاسي، میکروسکپ،)ابزارهاي نوري  12

 32 - جمع

 

 عمومي و تخصصي مورد انتظارهاي مهارت -ب 
 از قواعد فیزیك در دروس و حل مسئله استفاده

 

 

 

 عملي نظري 

 1 1 اد واحدتعد

 32 1 تعداد ساعت
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 (شرایط آموزشي و یادگیري مطلوب درس)استانداردهاي آموزشي  – ج

 مدرس هايویژگي

 لیسانس یا دکتراي فیزیكفوق
 

 مساحت تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 -ریل فلزي -اسالیدهاي مختلف -هاي محدب و مقعرعدسي –هاي تخت و کروي آینه –منبع نور )کیت نور شامل 

 دارنده و ...(هاي نگهپایه
 

 روش تدریس و ارائه درس

 وتحلیلهاي عملي و تجزیهارائه آزمایش

 

 روش سنجش و ارزشیابي درس

 هاي عملي و تئوريهاي شفاهي، آزمونپرسش
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 یران وجهانهنر اتاریخ  درس -3-5
 پایهوع درس: ن

 - :نیازپیش

 - نیاز: هم

 آغاز تا به امروز هاي مختلف ازهدف کلي درس: آشنایي کلي دانشجو با فضاي هنري تمدن

 سرفصل آموزشي –الف 

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملي نظري

 - 16 (از اسالم پس از اسالم،پیش )ایران:  تاریخ هنر 1

 - 4 النهرین و مصرتاریخ هنر بین 2

 - 6 ترکیه، هند، چین، ژاپن() آسیایيکشورهاي  3

4 

 تاریخ هنر اروپا

 (روم یونان،) مسیحمیالد  پیش از

 ، رنسانس، انقالب صنعتي(وسطيقرونمیالد ) پس از

12 - 

 - 11 به امروز(جهاني دوم تا  از جنگپس معاصر )جریانات هنري  5

 - 48 جمع

 

 هاي عمومي و تخصصي مورد انتظارمهارت -ب
 آغاز تا به امروز ها ازهنري ایران و دیگر تمدن و آثارآشنایي با تاریخ 

 

 منبع درسي پیشنهادي )حداقل سه مورد منبع فارسي و خارجي( -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 1391 پیام نور  غالمعلي حاتم 2 و 1لد جدر تاریخ  باهنرآشنایي 

 1395 ني نشر علي رامین ارنست هانس گامبریج تاریخ هنر

 1397 فرهنگ معاصر  رویین پاکباز دایره المعارف هنر

 1385 انتشارات مارلیك  فرهاد گشایش ایران وجهان تاریخ هنر

 1373 فرهنگي انتشارات علمي و  مرزبان پرویز خالصه تاریخ هنر

 

 

 

 

 

 عملي نظري 

 1 3 تعداد واحد

 1 48 تعداد ساعت
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 (شرایط آموزشي و یادگیري مطلوب درس)استانداردهاي آموزشي  -د

 مدرس  هايویژگي

 هاي مرتبط، نقاشي و یا سایر رشتهگرافیك تصویري، ارتباط پژوهش هنر، ارشد يکارشناس
 

 درس موردنیازمساحت تجهیزات و وسایل 

 مترمربع 61کالس به مساحت حدودي 

پروژکتور، پرده پروژکتور و دستگاه اسالید، اورهد، ویدئو  ماننددستگاه نمایش تصویر مجهز به امکانات سمعي و بصري و 

 میز و صندلي براي مدرس و به تعداد دانشجویان -تخته وایت برد و ماژیك وایت برد - پخش صدا
 

 روش تدریس و ارائه درس

 اي و مطالعه موردي.مباحثه -سخنراني
 

 روش سنجش و ارزشیابي درس

 ارائه مقاله یا گزارش تحقیقاتي -هاي شفاهي پرسش -تبي آزمون ک
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 هویت سازماني و اوراق اداري درس -3-6
 تخصصينوع درس: 

 تصویريگرافیکي  افزارنرم – ترسیمي گرافیکي افزار: نرمنیازپیش

 - :هم نیاز

شناخت هویت بصري  ي اجراي انواع نشانه و آمادگي براي طراحي نشانه و هویت بصري؛هدف کلي درس: ایجاد توانایي برا

 هاي مختلف.و چگونگي تکوین، ایجاد و طراحي آن در پروژه

 سرفصل آموزشي –الف 

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 ساعت()

 عملي نظري

1 

 انواع نشانه تصویري، نوشتاري و ترکیبي

 ه گرافیك نشانه )نمود بصري(هاي رسیدن بآموزش روش

 (pictogram) راهنمااجراي یك نمونه نشانه تصویري، نوشتاري و ترکیبي و عالئم 

- 15 

 5 - صورت هماهنگدر یك مجموعه به هاآنکاربرد نشانه، رنگ خط و قلم و استانداردسازي  2

3 
جهان با  گردآوري نمونه محصوالت، خدمات فرهنگي و تجاري معاصر در سطح ایران و

 طراحي یکسان و هماهنگ
- 6 

 11 - هاي بنیادي در هویت سازمانيتعاریف، توضیحات و مفاهیم واژه 4

5 

 کتاب ياجرا (Corporate identity manual) سازمانيهویت برنامهاجرا و بازنمایي 

 ايهآیتم شامل تیهو برنامه ياجرا يبرا يسازمان ياستانداردها و هادستورالعمل يراهنما

 :شامل :ریز

 آرم يلگواُ ياجرا ـ

 ،A4 سربرگ ،يپرسنل یيشناسا کارت ت،یزیو کارت يادار اوراق يالگو ياجرا ـ

 فولدر، ،يد يس کاور دعوت، کارت و احترام میتقد با کارت ،4 آ و یيهوا پاکت ادداشت،ی

 …و قرارداد فرم ،حسابصورت

 سایتوب اول صفحه شن،یکیآپل اول صفحه کان،یآ يالگواجراي  ـ

 يورود ای سر درب تابلو يالگواجراي  ـ

 هاسالن و يادار ساختمان طبقات يبرا کتوگرامیپ یا کننده یيراهنما يتابلو يالگو اجراي ـ

 موضوع با متناسب انبارها و

 نگ،یبانت تاکر، شلف کر،یاست وابلر، ،(دنگلر) هنگر يالگوتبلیغات محیطي شامل: اجراي ـ

 زیفر ندویو

 برد لیب و يشهر استند يالگو ياجرا ـ

 تناسب به) نهیس بج ،شرتتي کاله، کت، ای راهنیپ شامل يپرسنل لباس يالگو اجراي ـ

 (موضوع

 محصوالت، حمل يخودروها خدمات، و سیسرو لیاتومب مانند ،ياختصاص هینقل لیوسا-

 (موضوع تناسب به) اتوبوس بدنه ،موتورسیکلت

- 61 

 عملي نظري 

 2 1 تعداد واحد

 96 1 تعداد ساعت
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 ریز ،کاغذيدستمال مانند يغاتیتبل جنبه با يکاربرد الزم اتزیتجه ،يبشقاب ریز منو، يالگو-

 (شاپکافي و هاهتل ،هارستوران ،یيغذا مواد موضوعات يبرا) يبشقاب

 کادو کاغذ يالگو ـ

 دیخر يها سهیک ای بك نگیشاپ يالگو ـ

 يچیسوی جا ماگ، مانند) موضوع با متناسب مورد كی حداقل يغاتیتبل يایهدا يالگو ـ

 ...(و

 ماکت ياجرا (Maquette or Monument) ومنتیمان و ماکت ساخت و اجرا -

 يبرا يبعد سه ای يبعد دو صورت به تیواقع از تربزرگ زیسا در آن غیتبل ای و محصول

 ها فروشگاه ای یيگردهما يهاسالن يخارج و يداخل هايمکان

 96 - جمع

 

 رمورد انتظا و تخصصيعمومي  هايمهارت -ب
توانایي اجراي انواع نشانه و آمادگي براي طراحي نشانه شناخت هویت بصري و چگونگي تکوین، ایجاد و طراحي آن در 

 هاي مختلف.پروژه

 

 منبع درسي پیشنهادي )حداقل سه مورد منبع فارسي و خارجي( -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 1381 لوتوس  فرهاد گشایش طراحي نشانه

هاي گرافیك در نشانه) هاشرحي بر نشانه

 (ارتباط تصویري
 1393 هرمس  مسعود سپهر

 1366 چاپ و انتشارات جوعلي صلح آلفرد هوهنه گر هانمادها و نشانه

Logo design Julius wiedemann  Taschen 2116 

Branding Mono  Knapp 2111 

21 c (Hit design Hit Brand & logo) 

volum 1/ volume 2 
France – Italy – 

china – japan- and 
 Book DN 

Books 
2118 

Redesigning Identity Catharine Fishel  Rockport 2112 
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 (شرایط آموزشي و یادگیري مطلوب درس)استانداردهاي آموزشي  -د

 مدرس هايویژگي

 سال 3سابقه تدریس حداقل  -کارشناسي ارشد ارتباط تصویري
 

 مساحت تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 روژکتورمجهز به ویدئو پ و کشيمیزهاي نقشه دارايآتلیه 

 (،Photoshop)، تصویري (Corel)افزارهاي ترسیمي افزارهاي گرافیکي نرمهاي مجهز به نرمسایت رایانه داراي سیستم

تخته و  -( Word) افزار تایپو نرم( illustrator) افزار گرافیکي بردارينرم ،(Indesign) بنديآرایي و صفحهصفحه

 پروژکتور، پرده پروژکتور و دستگاه پخش صدا.ویدئو  -وایت بردماژیك 
 

 روش تدریس و ارائه درس

 ايپروژه -تمرین و تکرار -کارگاه 
 

 روش سنجش و ارزشیابي درس

 پوشه مجموعه کار ،(اي و ...یري، رعایت اخالق حرفهپذمسئولیت)، مشاهده رفتار (هاساختهانواع دست)تولید نمونه کار 
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 يافزارنرم آرایيصفحه درس -3-7

 تخصصي نوع درس:

 گرافیکي ترسیمي افزارنرم - برداريگرافیکي  افزارنرم: نیازپیش

 - نیاز: هم

کتاب، مجله، کاتالوگ و بروشور و  آرایيصفحهبا  یيآشنا هدف کلي درس:

 ایندیزاین، پیج دیکر، کوارک اکسپرس() مانندبندي آرایي و صفحهصفحه افزارنرمبا توانایي اجراي آن 

 سرفصل آموزشي -الف

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملي نظري

 1 1 آرایيصفحههدف از  1

 1 2 و سرتیتر تیتر، سوتیتر، زیرتیتر تعاریف، فونت، ستون، 2

 1 2 مرسوم نشریات، رقعي، وزیري، رحلي، خشتي و... هايقطع 3

 2 2 چاپي: تا و ترتیب و صحافي هايفرم 4

 6 2 ، سبکي و سنگیني، سواد و ریاض و...آرایيصفحهدر  شناسيزیبایي 5

 8 1 پروژه سررسید )رقعي، وزیري( 6

 18 1 )جلد، صفحه فهرست، صفحات داخلي، آگهي تمام صفحه( پروژه نشریه )رحلي( 7

 12 1 پروژه کاتالوگ 8

9 
ایندیزاین، پیج دیکر، کوارک ) مانندبندي و صفحه آرایيصفحههاي افزارنرمآرایي با صفحه

 اکسپرس(
7 51 

 96 16 جمع

 

 مورد انتظار و تخصصيعمومي  هايمهارت -ب
 بندي.آرایي و صفحهصفحه افزارنرمو اجراي آن با  بروشور و کاتالوگ مجله، ،کتاب آرایيصفحه اجراي توانایي

 

 (حداقل سه مورد منبع فارسي و خارجي) پیشنهادي منبع درسي -ج 

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

Why Fonts Matter Sara hidman  Virjin books 2116 

 1392 نارون بادياکرم برآ بت تندریو آرایيصفحهمباني 

 1395 انتشارات طالیي  فریبرز سیامك نژاد با ایندیزاین آرایيصفحه

 1397 دانشگاه پارس نسرین صدقیان تیموتي سامارا ساختن و شکستن گرید

 

 

 عملي نظري 

 2 1 تعداد واحد

 96 16 تعداد ساعت
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 (شرایط آموزشي و یادگیري مطلوب درس)استانداردهاي آموزشي  –د 

 هاي مدرسویژگي

 سابقه تدریس سال 3ل کارشناس ارشد ارتباط تصویري با حداق
 

 مساحت تجهیزات و وسایل مورد نیاز درس

افزارهاي ترسیمي نرم ،(Indesign) بنديآرایي و صفحهافزارهاي گرافیکي صفحههاي مجهز به نرمسایت رایانه داراي سیستم

(Corel) تصویري ،(Photoshop،) افزار گرافیکي بردارينرم (illustrator )افزار تایپو نرم (Word )-  تخته و ماژیك

 پروژکتور، پرده پروژکتور و دستگاه پخش صدا.ویدئو  -وایت برد
 

 روش تدریس و ارائه درس

 تمرین و تکرار -ايپروژه -کارگاهي
 

 روش سنجش و ارزشیابي درس

 آرایيتولید نمونه کار صفحه -آزمون عملکردي )ژوژمان( -پوشه مجموعه کار
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 نقوش هندسهدرس  -3-8
 تخصصينوع درس: 

 پرسپکتیو :نیازپیش

 - نیاز: هم

 هاآنوش هندسي و توانایي در اجراي آشنایي با نق هدف کلي درس:

 سرفصل آموزشي -الف

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملي نظري

1 

این معرفي با محوریت  )دیگرگیري آن در میان علوم معرفي اجمالي هندسه و روند شکل

حوزه علوم اسالمي،  نهایتاًمطالعه هندسه در مصر باستان، یونان باستان و مکتب فیثاغوري و 

هاي حکمي و االهیاتي ریاضیات و هندسه در تفکر فیلسوفان آغاز شده و همزمان به ریشه

 (پردازد.مسلمان مي

 ر هنر ایران قبل و بعد از اسالمگیري نقوش هندسي دهاي تاریخي و معرفتي شکلزمینه

 

1 
- 

2 

کش، پرگار، گونیا، نقاله و تخته رسم، در راستاي کاربرد وسایل ترسیمي از جمله: خط

اي و هدفمند از این وسایل در ترسیم نقوش هندسي که امري بسیار مهم در گیري حرفهبهره

 اجراست. هايروشسرعت بخشیدن به 

 و الزوایا شامل بر: االضالعمتساويترسیم اشکال 

 ، نه ضلعي، ده ضلعيضلعيهشت، ضلعيهفت، ضلعيشش، ضلعيپنجمثلث، مربع، 

 مربع جهت ترسیم نقوش معقلي زیر نقشترسیم 

 ترسیم نقش معقلي سکرون در سکرون

1 3 

3 

 هاي مساوي(روش تقسیم دایره به قسمت)ترسیم اشکال در دایره و بر دایره 

 ر دایرهترسیم مثلث در دایره و ب

 ترسیم مربع منتظم در دایره و بر دایره

 منتظم در دایره و بر دایره ضلعيپنجترسیم 

 منتظم در دایره و بر دایره ضلعيششترسیم 

 منتظم در دایره ضلعيهفتترسیم 

 منتظم در دایره ضلعيهشتترسیم 

 ترسیم نه ضلعي منتظم در دایره

 ترسیم ده ضلعي منتظم در دایره

 ج آسیایيترسیم گره مو

1 
3 

 

4 

 ترسیم دایره بر اشکال

 1 مثلثترسیم دایره بر 

 1 مربعترسیم دایره بر 

 ضلعي 1ترسیم دایره بر پنج 

1 4 

 عملي نظري 

 1 1 حدتعداد وا

 48 16 تعداد ساعت



35 
 

 ضلعيششترسیم دایره بر 

 ترسیم دایره در اشکال

ها نیز اعمال توان همین روش را در مورد دیگر چند ضلعيمي )ترسیم دایره در مثلث،

 (نمود.

 هاضلعي چهارها و تقسیم مثلث

 آموزش روش ترسیم گره هشت و صابونك

5 

 تقسیم دایره

 تقسیم زاویه به دو، سه و پنج قسمت

 تقسیم خط به سه قسمت مساوي

 ترسیم خطوط موازي

 ترسیم گره چهارلنگه

1 3 

6 

 ترسیم سنتي الگوي هندسي مربع

 طراحي نقوش هندسي در دایره برمبناي تقسیم چهار

 ضلعيپنجسي ترسیم سنتي الگوي هند

 ضلعيششترسیم سنتي الگوي هندسي 

 طراحي نقوش هندسي در دایره برمبناي تقسیم شش

 ترسیم گره برگ چنار

1 4 

7 

 .شوندميها اجرا ترسیم انواع شبکه هاي هندسي و معرفي نقوشي که در این زیر نقش

هشت و  زیر نقش مربع: انواع نقوش معقلي، طبل در طبل، موج و سلي، پیلي، سکرون و

 پیلي

 مربع مورب: موج در موج و پیلي و مربع

 لوزي: شش و تکه، فرفره، شش و لوز و شش و راسته لوز

 مثلث: ابابیل و جناقي

 : النه زنبوريضلعيشش

 ترسیم نقش طبل در طبل

1 4 

8 

 و خصوصیات آن در هنر اسالمي( معرفي دقیق گره) سازيگره

 منتظم است.( ضلعينجپاین گره داراي آلتي به شکل )گره کند 

 به رئوس مقابل وصل شده است.( ضلعيپنجاز رأس هر )گره تند 

 شود.(وصل مي ضلعيپنجدرجه نسبت به ضلع  18با زاویه  ضلعيپنجاز رأس هر )گره شل 

 هاي قبلي هستند.(این دو گره، اختالطي از گره)گره کند و شل، گره تند و شل 

 دانترسیم گره طبل و سرمه

1 3 

9 

 و تناسبات طالیي در آن ضلعيپنجمعرفي 

 و ده ضلعي در نقوش هندسي ضلعيپنجالگوهاي بنا شده بر 

 گره ُکند دو پنج

 دانگره ُکند سرمه

 گره ُکند طبل قناس

1 3 
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 (شاه گرهخرد کردن گره و معرفي )اجراي گره در گره 

 ره(به جهت معرفي شاه گره و گره در گ) مادرترسیم گره کند دو پنج یا گره 

11 

 هاي زمینه مربعمعرفي گره

 و هشت و زهره هشت و چهارلنگه، شمسه و بازوبند، هشت و سلي

 ترسیم گره هشت و سلي

1 3 

11 

 هاي زمینه مستطیلمعرفي گره

 دان، کند طبل قناس، کند دو پنج و تند دو پنجچهار شمسه سرمه

 محترم اجراي کار عملي در کالس توسط دانشجویان با نظارت مدرس

 رسم گره هشت و پیلي با روش آلت و لغت بندي

1 3 

12 
 هاي متفاوت هنر اسالمي )نمایش اسالید(هاي هندسي در رشتهکاربرد هندسه و طرح

 دانترسیم گره چهار شمسه سرمه
1 3 

13 

 قرینه، تکرار، دوران، انعکاس و انتقال()هاي تکثیر نقوش شیوه

 آرایيهاي تذهیب و کتابطرح بنديلوجدجراي بند رومي در حاشیه و ا

 هاي زنجیريترسیم بندهاي رومي و حاشیه

1 3 

14 
 سازيگرهآلت و لغت در 

 خونپا درزمینهچلیپا و گره پیلي و ترنج  درزمینهگره حصیري  روش ترسیم
1 3 

15 
 در جهت تجزیه و تحلیل نقوش )تحلیل اصول هندسه پنهان( زیر نقششیوه یافتن هندسه 

 سیم گره تند دو پنجروش تر
1 3 

16 
 نقوش اسالمي بر اساس آراء کیت کریچلو جهان شناختيتحلیل مضامین حکمي در 

 بر اساس هندسه زیر نقش (pattern)ترسیم الگوهاي تکراري 
1 3 

 48 16 جمع

 

 هاي عمومي و تخصصي مورد انتظارمهارت -ب

( و گره هاي ایراني و توانایي ترسیم سي، انواع واحدها )واگیرههند هايفرمشناخت انواع هندسه ایراني اسالمي، نقوش و 

 .هاآن
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 (حداقل سه مورد منبع فارسي و خارجي) پیشنهادي منبع درسي -ج 

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

هندسه ایراني، کاربرد هندسه در »

 «عمل

ابوالوفاء محمد ابن 

 محمد البوزجاني
 1393 انتشارات سروش ا جذبيسید علیرض

 رساله طاق و ازج
الدین جمشید غیاث

 کاشاني
 1387 انتشارات سروش سید علیرضا جذبي

  اصغر شعرباف گره و کاربندي
انتشارات سازمان 

 میراث فرهنگي
1385 

 هندسه در معماري
 –کریم پیرنیا 

 زهره بزرگمهري
 

انتشارات سازمان 

 میراث فرهنگي
1385 

« اي از دست رفتهاحیاي هنره»

مباني معماري سنتي در ایران به 

 لر زادهروایت استاد حسین 

 -مهناز رئیس زاده 

 حسین مفید
 1393 نشر مولي 

 هاي هندسي در هنر اسالمينقش
عصام السعید و عایشه 

 پارمان
 1397 انتشارات سروش ایرجب نمسعود 

هندسه و تزیین در معماري »

 طومار توپکاپي« اسالمي
 نجیب اوغلو روگل

مهرداد قیومي 

 بیدهندي
 1395 انتشارات روزنه

طرح و اجراي نقش در »

 پنج جلد« ایران کاريکاشي
  محمد ماهرالنقش

انتشارات موزه رضا 

 عباسي
1361 

تحلیل مضامین جهان شناختي 

 نقوش اسالمي
 1394 انتشارات حکمت سید حسین آذرکار کیت کریچلو

 در معماري اسالمي و ينیگره چ

 هاي دستيهنر
  حسین زمرشیدي

انتشارات مرکز نشر 

 دانشگاهي
1365 

 1392 انتشارات سروش ایرجب نمسعود  تیتوس بورکهارت هنر اسالمي، زبان و بیان

 معماري و تزیینات اسالمي
درک هیل و اولگ 

 گرابار

مهرداد وحدتي 

 دانشمند

انتشارات علمي و 

 فرهنگي
1386 

 رسائل اخوان الصفاء و خالن»

 در باب ریاضیات و هندسه« الوفاء
  

انتشارات 

 داراالسالمیه، بیروت
- 

 1384 انتشارات پیك  حسین زمرشیدي ایران، گره معقلي کاريکاشي

 1389 انتشارات فرهنگسرا  دکتر حسن بلخاري هندسه خیال و زیبایي

 1391 انتشارات سمت ریاضي محمدرضا اوا ویلسون هاي اسالميطرح

 1396 انتشارات سمت  مهدي مکي نژاد ماريتزیینات مع

گزیده آثار استاد شعرباف )گره و »

 «کاربندي(
  مهدي مکي نژاد

انتشارات 

 فرهنگستان هنر
1385 

 1394 انتشارات سمت  محمود ماهرالنقش کاشي و کاربرد آن
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 (شرایط آموزشي و یادگیري مطلوب درس)استانداردهاي آموزشي  -د

 مدرس هايویژگي

سابقه کار و  سال 3، داراي حداقل گره بنديمتخصص در رسامي نقوش هندسي و  دستيصنایعارشد گرافیك یا  ياسکارشن

 تدریس نقوش سنتي ایراني
 

 مساحت و تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 مترمربع 54مساحت کالس:  - مترمربع 111مساحت آتلیه:: و آتلیهکالس 

به تعداد دانشجویان و میز نور و امکانات سمعي و بصري و دستگاه  121*81کشي مجهز به میزهاي ترسیم فني و نقشه -

میز و صندلي  -تخته وایت برد و ماژیك وایت برد –اسالید، اورهد، ویدئو پروژکتور، پرده پروژکتور مانندنمایش تصویر 

 تعداد دانشجویان کامپیوتر بهچهارپایه یا صندلي گردان یا صندلي  -مدرس
 

 یس و ارائه درسروش تدر

 و نمایش نمونه کار و نقوش در آثار هنري دوره اسالمي تدریس تئوري و عملي به صورت کارگاهي همراه با تمرین و تکرار
 

 درس روش سنجش و ارزشیابي

ي، پذیرمسئولیت)کالسي، مشاهده رفتار  هايفعالیتگزارش ، مجموعه کارتولید نمونه کار، پوشه ژوژمان،  -آزمون عملکردي

 اي(،رعایت اخالق حرفه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 



39 
 

 چاپ براي سازيآماده درس -3-9
 تخصصي نوع درس:

 چاپ سیلك اسکرین: نیازپیش

 - نیاز: هم

 سازي یك کار براي چاپ.شنایي دانشجویان با چگونگي آمادهآ هدف کلي درس:

 وزشيسرفصل آم -الف

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملي نظري

 - 2 آن هايروشهاي اصلي و تاریخچه چاپ، انواع چاپ 1

2 
 سنتي و مدرن لیتوگرافي هايروشپیش از چاپ: فرآیند تهیه فیلم و زینك و 

 پلیت ستر و... –ایمیج ستر  –تنظیم رنگ و لیتوگرافي سنتي  –مونتاژ  –طراحي 
3 - 

 - 3 و... ID چاپاپ: ملخي، لترپرس، افست، تامپو، سیلك اسکرین، چ 3

4 
 هايچاپافست، تهیه ماسك یووي و رنگ پنجم و  هايچاپآشنایي با طراحي براي 

 سیلك و نایلون و ...
2 2 

5 
 مودهاي رنگي در چاپ و در عکاسي، توضیحاتي در خصوص تغییرات رنگي در تبدیل

 CMYKبه  RGBدر هنگام تبدیل از فرمت  هارنگر مودهاي رنگي و خطاي گموت د
2 4 

6 

 ، صدفي، متاالیز، لمینیتUVپس از چاپ، سلفون  هايروکشپس از چاپ: 

ضرب تیغ و قالب تیغ، چگونگي رسم خط برش و قالب تیغ در پروژه هاي مختلف  -

 چاپي

 لترپرس و دایکات، لمینیت کارتن -

 برآورد هزینه هاي یك پروژه چاپي –

3 12 

 2 1 و ... چاپ، لب پنجه چاپ هايماشیناندازه کارهاي چاپي، قطع  7

 12 - طراحي و اجراي صحیح چند پروژه چاپي 8

 32 16 جمع

 بازدید از دفاتر تبلیغاتي، لیتوگرافي و چاپخانه نیاز دارد. 3تا  2این درس به  * 
 

 مورد انتظار و تخصصيعمومي  هايمهارت -ب
 ي یك کار براي چاپ سازهآمادچگونگي  مهارت

 

 عملي نظري 

 1 1 تعداد واحد

 32 16 تعداد ساعت
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 منبع درسي پیشنهادي )حداقل سه مورد منبع فارسي و خارجي( -ج 

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 1372 افراوي  بهرام عفراوي آنچه باید ناظران چاپ بدانند

 1386 فرهنگسراي سبز حامد خاکي  ايحرفهگرافیك 

 عملیات پیش از چاپ
هره مدرسي محمد رنجبري ش

 پور ممتازعلیرضا 
 1381 خانه کتاب ایران 

 

 (شرایط آموزشي و یادگیري مطلوب درس)استانداردهاي آموزشي  –د 

 مدرس هايویژگي

 سال سابقه کار و تدریس چاپ و متخصص در حوزه چاپ و نشر 3کارشناس ارشد گرافیك داراي حداقل 
 

 مساحت تجهیزات و وسایل مورد نیاز درس

 افزارهاي گرافیکيهاي مجهز به نرمو سایت داراي سیستم مترمربع 54مساحت تقریبي  کالس به

 – پروژکتور، پرده پروژکتور و دستگاه پخش صداویدئو  مانندمجهز به امکانات سمعي و بصري و دستگاه نمایش تصویر 

 میز و صندلي براي مدرس و به تعداد دانشجویان. -تخته و ماژیك وایت برد 
 

 دریس و ارائه درسروش ت

 عملي و ارائه نمونه کارهاي انجام شده و بازدید از دفاتر تبلیغاتي و لیتوگرافي و چاپخانه ها. -روش تدریس بصورت تئوري
 

 روش سنجش و ارزشیابي درس

 تحویل پروژه -عملکردي -آزمون کتبي
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 تصویرسازي هايتکنیكدرس  -3-11
 تخصصينوع درس: 

 جانطراحي طبیعت و طبیعت بي :نیازپیش

 طراحي فیگورنیاز:  هم

 هدف کلي درس: توانایي اجراي شیوه هاي گوناگون تصویرسازي

 سرفصل آموزشي -الف

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملي نظري

 - 3 تصویرسازي ایران و جهانتعاریف، کاربردها و تاریخچه  1

2 
 هاتکنیكتصویرسازي )در حد آشنایي که دانشجو آگاهي نسبت به انواع  هايتکنیكانواع 

 (.داشته باشد
2 - 

 6 1 آن و اجراي در تصویرسازي و یادگیري اصول اولیه تکنیك مداد رنگيتکنیك مداد و  3

 6 2 و اجراي آن گیري اصول اولیه تکنیكتکنیك مرکب / اکولین / آبرنگ در تصویرسازي و یاد 4

 6 2 آن و اجراي تکنیك اکرلیك در تصویرسازي و یادگیري اصول اولیه تکنیك 5

 6 1 آن و اجراي تکنیك منوپرینت در تصویرسازي و یادگیري اصول اولیه تکنیك 6

 6 1 آن و اجراي تکنیك لینولئوم در تصویرسازي و یادگیري اصول اولیه تکنیك 7

8 
 و اجراي تکنیك سیلك / اچینگ در تصویرسازي و یادگیري اصول اولیه تکنیك

 تصویرسازي با تکنیك کالژ )کاغذ و عکس(
1 6 

 9 - مختلف هايتکنیكتصویرسازي با استفاده از تلفیق  9

 3 3 انتخاب تکنیك مناسب با محتوا و سن مخاطب 11

 48 16 جمع

 

 تظارهاي عمومي و تخصصي مورد انمهارت -ب

 اجراي شیوه هاي مختلف تصویرسازي با استفاده از ابزارهاي مختلف مهارت

 

 عملي نظري 

 1 1 تعداد واحد

 48 16 تعداد ساعت



42 
 

 (حداقل سه مورد منبع فارسي و خارجي) پیشنهادي منبع درسي -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 (هاتکنیك)تاریخچه اصول و مباني  تصویرسازي
 سلماسيبهراد امین 

 مرتضوي فر
 1396 کیافخرا 

 انتشارات فاطمي  محسن حسن پور تصویرسازي
چاپ دوم 

- 1391 
The Encyclopedia of Illustration 

Techniques: A Step-By-Step Visual 

Directory of Illustration Techniques 

Inspirational Gallery of Finished Art 

Works 

Catharine Slade  Running Press 1997 

Thinking Visually for Illustrators Mark Wigan  Fairchild Books 2114 

Colored Pencil Painting Bible: 

Techniques for Achieving Luminous 

Color and Ultrarealistic Effects 

 ALYONA

NICKELSEN 
 Watson-Guptill 

2119 

 

Watercolor Techniques: Painting Light 

and Color in Landscapes and 

Cityscapes 

Michael 

Reardon 
 North Light 

Books 
2116 

Etching: A Guide to Traditional 

Techniques Alan Smith  Crowood Press 2114 

The Acrylic Painter's Book of Styles 

and Techniques 

Rachel Rubin 

Wolf 
 North Light 

Books 
2111 

 

 (شرایط آموزشي و یادگیري مطلوب درس)استانداردهاي آموزشي  –د 

 هاي مدرسویژگي

 سال سابقه کار و تدریس در حیطه تصویرسازي و داراي 3 نقاشي با حداقل –گرافیك  –تصویرسازيکارشناسي ارشد 

 هاي تصویرسازيتجربه عملي و متخصص در تکنیك

 

 مساحت تجهیزات و وسایل مورد نیاز درس

 مترمربع 111 حت آتلیه:مسا

 - پروژکتور، پرده پروژکتور و دستگاه پخش صداویدئو  مانندمجهز به امکانات سمعي و بصري و دستگاه نمایش تصویر 

میز  -چهارپایه یا صندلي گردان یا صندلي کامپیوتر به تعداد دانشجویان  -میز و صندلي مدرس -تخته و ماژیك وایت برد 

 عدادبه ت 121* 81کشي نقشه

این درس نیاز به کارگاه و میز کارگاهي براي تصویرسازي و همچنین امکانات کارگاه چاپ جهت اجراي چاپ لینولئوم و 

 منوپرینت را دارد.

 

 روش تدریس و ارائه درس

 و بر پایه تکرار و تمرین استوار است. گرددمياین درس به صورت کارگاه برگزار 

 

 روش سنجش و ارزشیابي درس

. هنرجویان موظف هستند که گرددميیابي این درس به صورت قضاوت نهایي آزمون عملکردي )ژوژمان( برگزار ارزش

 صورت نمونه کار ارائه دهند. جلسه آموزشي به 16مختلف تصویرسازي را تجربه کرده و پس از  هايتکنیك

https://www.30book.com/Home/Search/3/26350/%D8%A8%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%AF%20%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%86%20%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%8A
https://www.30book.com/Home/Search/4/27898/%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%B6%D9%88%D9%8A%20%D9%81%D8%B1
http://www.fatemi.ir/BookListing.aspx?ListType=Contractors&CID=4111
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=Catharine+Slade&search-alias=books&field-author=Catharine+Slade&sort=relevancerank
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=Catharine+Slade&search-alias=books&field-author=Catharine+Slade&sort=relevancerank
https://www.amazon.com/Michael-Reardon/e/B01AOOFE7K/ref=dp_byline_cont_book_1
https://www.amazon.com/Michael-Reardon/e/B01AOOFE7K/ref=dp_byline_cont_book_1
https://www.amazon.com/Alan-Smith/e/B001KEE3BC/ref=dp_byline_cont_book_1
https://www.amazon.com/Alan-Smith/e/B001KEE3BC/ref=dp_byline_cont_book_1
https://www.amazon.com/Rachel-Rubin-Wolf/e/B001JRTHES/ref=dp_byline_cont_book_1
https://www.amazon.com/Rachel-Rubin-Wolf/e/B001JRTHES/ref=dp_byline_cont_book_1
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 جیتالیتصویرسازي د هايتکنیكدرس  -3-11

 تخصصينوع درس: 

گرافیکي افزار نرم – ترسیميافزار گرافیکي نرم –سازي تصویر هايتکنیك :نیازپیش

 برداري

 - نیاز: هم

 اجراي تصویرسازي در محیط دیجیتال هدف کلي درس:

 سرفصل آموزشي -الف 

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملي نظري

1 

 اي پرکاربرد در تصویرسازي دیجیتاله افزارنرم

 (Photoshope-Illustrator - Affinity Designer  - Painter 2119) 

 ها به روز خواهند شدافزارنرمنکته: با توجه به پیشرفت تکنولوژي 

3 6 

 استفاده از ابزارهاي ترسیمي()ها افزارنرمدر  هافرم رسیم اشکال و 2
(Pen- Brush-pencil …) 

3 4 

3 

 هاافزارنرمو کنترل رنگ در  ترکیب انتخاب، بزارهايا

مختلف در رسانه هاي  هارنگتفاوت نمایش  و یادگیري تالیجیددر محیط  هارنگترکیب 

Color Swatches, Color Guide, Global Swatch, Spot Color, 
Gradients 

2 9 

 2 6 (Trace) دیجیتال تصویرسازيبه  تصویرسازيتبدیل  4

 8 2 هاافزارنرمتصویرسازي با استفاده از الیه ها و فیلترهاي  زمینهپساي اجر 5

 7 2 ها و تلفیق با تصویرسازيافزارنرماستفاده از متن و نوشتار در  6

 8 2 ها افزارنرماجراي تکنیك کالژ و فتومونتاژ در  7

 48 16 جمع

 

 مورد انتظار و تخصصيعمومي  هايمهارت -ب
 هاي مختلف.افزارنرمتصویرسازي در محیط دیجیتال با استفاده از توانایي اجراي 

 

 

 عملي نظري 

 1 1 تعداد واحد

 48 16 تعداد ساعت
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 منبع درسي پیشنهادي )حداقل سه مورد منبع فارسي و خارجي( -ج 

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 1388 انتشارات یساولي حسین شهرابي الرنس ریگن تصویرگري دیجیتال
Digital Art Technique Manual 

for Illustrators and Artists: The 

Essential Guide to Creating 
Digital Illustration and Artworks 

Using Photoshop, Illustrator, and 

Other Software 

Joel  by

(Author), Lardner 

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 
Zeegen Lawrence  Rockport 

Publishers 
2111 

Secrets of Digital Illustration: A 

Master Class in Commercial 

Image-making 

Lawrence Zeegen  RotoVision 2117 

 

 استانداردهاي آموزشي )شرایط آموزشي و یادگیري مطلوب درس( –د 

 هاي مدرسویژگي

 هاي تصویرسازيافزارنرممسلط به  و گرافیكکارشناسي ارشد یا  تصویرسازيکارشناسي ارشد 

 

 مساحت تجهیزات و وسایل مورد نیاز درس

 (،Photoshop)، تصویري (Corel)زارهاي ترسیمي افافزارهاي گرافیکي نرمهاي مجهز به نرمسایت رایانه داراي سیستم

 ،(3ds Max) يبعدافزار گرافیك سهنرم ،(illustratorبرداري )افزار گرافیکي نرم ،(Indesign) بنديآرایي و صفحهصفحه

 نصب قابلیت با (،Word) افزار تایپو نرم( Adobe After effect) یا (Adobe premiereتدوین ) افزارنرم

 پروژکتور، پرده پروژکتور و دستگاه پخش صدا.ویدئو  -وایت بردتخته و ماژیك  -تصویرسازي  با مرتبط زارهايافنرم
 

 روش تدریس و ارائه درس

 و بر پایه تکرار و تمرین است شودمياین واحد درسي به صورت کارگاهي )سایت کامپیوتر( برگزار 
 

 روش سنجش و ارزشیابي درس

 (ايپذیري، رعایت اخالق حرفهمسئولیت)مشاهده رفتار  -پوشه مجموعه کار - ان(آزمون عملکردي )ژوژم

 

 
 

 

 

 

https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=Joel+Lardner&search-alias=books&field-author=Joel+Lardner&sort=relevancerank
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=Joel+Lardner&search-alias=books&field-author=Joel+Lardner&sort=relevancerank
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&text=Paul+Roberts&search-alias=books&field-author=Paul+Roberts&sort=relevancerank
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&text=Paul+Roberts&search-alias=books&field-author=Paul+Roberts&sort=relevancerank
https://www.amazon.com/Lawrence-Zeegen/e/B0034Q8LN0/ref=dp_byline_cont_book_1
https://www.amazon.com/Lawrence-Zeegen/e/B0034Q8LN0/ref=dp_byline_cont_book_1


45 
 

 چاپ سیلك اسکرین درس -3-12

 تخصصينوع درس: 

 - :نیازپیش

 - :هم نیاز

 هدف کلي درس: ایجاد توانایي الزم براي درک چاپ چند رنگ و تفکیك رنگ

 سرفصل آموزشي –الف

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 ساعت()

 عملي نظري

1 

معرفي چاپ سیلك اسکرین و بیان اهمیت و ارتباط آن با گرافیك و تاریخچه مختصر از 

 چاپ سیلك در ایران و جهان

 طراحي و ترام گذاري 

- 12 

2 

 شابلون سازي:

 طرز ساختن کالف و چگونگي کشیدن توري روي کالف

 ، فیلم دیاپوزتیوکنخشك، انواع کاردک، هاتورينواع ا

 غیرمستقیمشابلون به روش  طرز کشیدن

 حساس کردن شابلون

 مرحله ظهور و شستشو شابلون

- 18 

3 

 اجراي فتوسیلك تك رنگ:

 ها، انواع حاللهامرکبانواع 

 مراحل مختلف چاپ مسطح

 چاپ  در هنگام رعایت نکات

 پوزیتوطرز نگهداري شابلون و دیا

 ، مخروطي و کروي اياستوانهچاپ سیلك بر روي صفحات 

- 18 

 16 - اجراي فتوسیلك چندرنگ 4

 64 - جمع

 

 هاي عمومي و تخصصي مورد انتظارمهارت -ب

 توانایي الزم براي درک چاپ چند رنگ و تفکیك رنگ

 

 

 

 

 عملي نظري 

 2 1 تعداد واحد

 64 1 تعداد ساعت
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 منبع درسي پیشنهادي )حداقل سه مورد منبع فارسي و خارجي( -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف نبععنوان م

 1384 مؤلف  مینا نوري سیلك اسکرین

 1385 نشر سرا  معتمد يمیابراهعلي  چاپ سیلك اسکرین

 1383 بدرقه جاویدان سید ابراهیم سبط آندره دیکنز اصول فني ساخت شابلون

 

 (شرایط آموزشي و یادگیري مطلوب درس)استانداردهاي آموزشي  -د

 رسمد هايویژگي

 سال سابقه تدریس 3با حداقل  ارشد گرافیك )ارتباط تصویري( یا نقاشي متخصص در چاپ سیلك يکارشناس
 

 درس موردنیازمساحت تجهیزات و وسایل 

 کارگاه چاپ مجهز به تجهیزات چاپ از جمله:

 چسب نواري و کاغذي و...( -نمد یا موکت -وزنه -کاردک -مواد ظهور شابلون -اتاق ظهور شابلون )داراي میز نور

، شلنگ، شیر و سري شلنگ فشارقوي، امکانات تهویه و هود شیمیایي، حوضچه شستشواتاق شستشوي شابلون )داراي 

 شیشه و...(ماسك، تینر، پشم

 شده و چسب خورده(و رویه کوبي میز مخصوص چاپ )داراي رویه ابري

 چاپ سیلك داراي گیره شابلون مخصوصمیزهاي 

 مخصوص انواع چاپ و سشوار و... کنخشكهاي انواع دستگاه

 پرس چاپ

روپوش و لباس مخصوص کارگاه  -هود شیمیایي -پرده پروژکتور –پروژکتور -میزنور یاز:موردني هادستگاهتجهیزات و 

 -متر PH –ي مختلف هادقتترازو با  -طناب -گیره فلزي -کاله یا کاور سر  -فش(روپوش کفش )کاور ک -چاپ

 -سنجرطوبت –کاغذ صافي – سه پایه - دستکش ضد اسید -دستکش معمولي  -دستکش التکس -عینك ایمني -دماسنج

 -چند اندازه قیف در -انواع چسب -تشتك ظهور -نمد -پرس چاپ -راهيسه -فازمتر -آچار -گوشتيپیچ -توري نسوز

 –ورني  -مرکب افست -هاي مخصوص چاپرنگ -قیچي -کاتر -کش فلزيخط –ظروف یا استوانه مدرج  -انواع پیمانه

 مغار -قلطك چاپ

 

 روش تدریس و ارائه درس

 ايپروژه -تمرین و تکرار -روش تدریس کارگاهي و عملي
 

 روش سنجش و ارزشیابي درس

 و پوشه مجموعه کار ارائه پروژه -ها(ساخته)انواع دست تولید نمونه کار -آزمون عملکردي
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 عکاسي تبلیغاتيدرس  -3-13
 نوع درس: تخصصي

 گرافیکي برداري افزارنرم: نیازپیش

 - هم نیاز:

هاي مختلف  درزمینهایي انجام امور عکاسي تبلیغاتي هدف کلي درس: آشنایي با مفاهیم اصلي عکاسي تبلیغاتي و ایجاد توان

 گرافیکي

 سرفصل آموزشي -الف

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 ساعت()

 عملي نظري

1 
معرفي انواع  -تاریخچه عکاسي تبلیغاتي و اهمیت کاربرد آن در گرافیك و تبلیغات

 عکاسي تبلیغاتي
6 - 

 9 5 ه استوري برد و انجام سفارشروش کار و تهی چگونگي دریافت سفارش، 3

 9 5 مدرن( -هاي نورپردازي )کالسیكسبك 4

5 
انواع  -فالش متر -هاي استودیویيفالش) ابزار و ملزومات عکاسي تبلیغاتي در استودیو

 ها( دهندهانعکاس -زمینه هاي مختلف -پایه هاسه -هادوربین
- 9 

6 
تنظیمات  -هاي استودیویيتنظیمات فالش -هاي دیجیتال در استودیوتنظیمات دوربین

 فالش متر
- 9 

 12 - براق و مدل شفاف، نورپردازي از اشیاء مات، هايروش 7

 48 16 جمع

 

 هاي عمومي و تخصصي مورد انتظارمهارت -ب
 کي.هاي مختلف گرافی درزمینهآشنایي الزم را با مفاهیم اصلي عکاسي تبلیغاتي و انجام امور عکاسي تبلیغاتي 

 

 منبع درسي پیشنهادي )حداقل سه مورد منبع فارسي و خارجي( -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 1391 سمت مواد نجف زاده گري پرویلر اسرار عکاسي طبیعت بیجان استودیویي

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 - 

Studio Photography(forth 

edition) John chaild  Focal press - 

 

 عملي نظري 

 1 1 تعداد واحد

 48 16 تعداد ساعت
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 (ري مطلوب درسشرایط آموزشي و یادگی)استانداردهاي آموزشي  -د

 مدرس هايویژگي

 سال سابقه تدریس 5کارشناس ارشد عکاسي یا ارتباط تصویري با حداقل 
 

 مساحت و تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 هاي گرافیکيمجهز با اجراي برنامه هايسیستمآتلیه مجهز به تجهیزات عکاسي و 
 

 روش تدریس و ارائه درس

 کرارتمرین و ت –گروهي  –اي پروژه
 

 درس روش سنجش و ارزشیابي

 تحویل پروژه -آزمون عملکردي )ژوژمان( -پوشه مجموعه کار
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 طراحي فیگور درس -3-14
 نوع درس: تخصصي

 جان: طراحي طبیعت و طبیعت بينیازپیش

 - نیاز: هم

 انسان و حیوان نایي و مهارت در طراحي فیگوراتیوهدف کلي درس: توا

 سرفصل آموزشي -الف

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملي نظري

1 
 در شناخت آناتومي انسان ايمقدمه

 شناخت اسکلت و عضله هاي بدن
- 6 

 

 

2 

 شناخت و طراحي -بررسي –مشخص بدن  هايفرم

 ه سرو تود ايها شکل کرهفرم سازيساده

 پنجه و بازو ايگوه حجم پنجه و بازو، ستون پاها و بازو ها، ايگوه هايحجم قفسه سینه.

- 11 

 

3 

 طراحي بدن در عمق و پرسپکتیو:

 در حالت حرکت در عمق، طراحي ترسیم فضایي اجسام به شکل موازي،
- 11 

 

4 

 طراحي از مدل زنده:

 رین شده روي مدل زندهمواد تم بررسي طراحي سریع، طراحي طوالني مدت،
- 15 

5 

 حرکات پي در پي:

 بدن هايچرخش طراحي طراحي مرحله به مرحله چند حرکتي،

 مختلف انسان و زبان بدن هايحالتطراحي 

- 15 

 11 - مباني طراحي از حیوانات 6

7 

 شناخت آناتومي حیوانات:

  ناسم دار

 گربه سانان 

 پستانداران

 جوندگان 

 پرندگان 

 ماهي

- 11 

 11 - طراحي از حیوانات واقعي 8

9 

 طراحي ذهني از حیوانات

 طراحي حیوانات سازيساده

 غراق در طراحيا

- 11 

 96 - جمع

 

 عملي نظري 

 2 1 تعداد واحد

 96 1 تعداد ساعت
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 مورد انتظار و تخصصيعمومي  هايمهارت -ب

 مهارت در طراحي فیگوراتیو انسان و حیوان.

  

 (حداقل سه مورد منبع فارسي و خارجي) پیشنهادي منبع درسي - ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف ان منبععنو

 1391 یساولي عربعلي شروه برن هوگارس طراحي از انسان

 1371 بهار عربعلي شروه نونده آندره لومیس طراحي از انسان

Figure Drawing Ron Tiner  David & Charles Book 2111 

 

 (شرایط آموزشي و یادگیري مطلوب درس)استانداردهاي آموزشي  – د

 سرهاي مدویژگي

 سال تجربه در طراحي 3 لیسانس در رشته نقاشي، گرافیك، تصویرسازي فوق حداقل مدرک

 

 مساحت تجهیزات و وسایل مورد نیاز درس

داراي میز مدل و سه پایه طراحي به تعداد دانشجویان و امکان استفاده از مدل  مترمربع 61آتلیه طراحي به وسعت حدود 

 زنده انسان
 

 دریس و ارائه درسروش ت

 ايپروژه -تمرین و تکرار -کارگاهي
 

 روش سنجش و ارزشیابي درس

 روند پیشرفت کالسي طراحي -پوشه مجموعه کار -پروژه -آزمون عملکردي )ژوژمان(
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 کاربرد حروف در گرافیكدرس  -3-15
 نوع درس: تخصصي

 - :نیازپیش

 - :هم نیاز

 کارگیري امکانات بصري در نوشتار فارسيبه هدف کلي درس:

 سرفصل آموزشي –الف 

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 ساعت()

 عملي نظري

 - 6 اسالمي( -ایراني) انواع خوشنویسي 1

 - 5 هاي موجودانواع فونت 2

 8 1 کارگیري فونت در راستاي معناي کلمهبه 3

 8 1 صورت تصویريطراحي فونت به 4

 8 1 صورت معنایيطراحي فونت به 5

 8 1 صورت تصویري و معنایيطراحي متن به 6

 16 1 طراحي نشانه نوشتاري )منوتایپ و لوگوتایپ( 7

 48 16 جمع

 

 مورد انتظار و تخصصيعمومي  هايمهارت -ب
 امکانات بصري در نوشتار فارسي کارگیريبه

 

 ع درسي پیشنهادي )حداقل سه مورد منبع فارسي و خارجي(منب -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 1391 نشر نظر  فرشید مثقالي تایپوگرافي

 1392 دشتي فرهنگسراي میر نازیال محمدقلي زاده جیسون سلنیتس فرم و عملکرد تایپ،

 1394 ساکو  پیمان حسني تایپوگرافي

ر تا پیاز تایپوگرافي از سی

 )مجموعه مقاالت(
 1394 روزنامه اعتماد  فرهاد فزوني

 

 

 عملي نظري 

 1 1 تعداد واحد

 48 16 تعداد ساعت
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 (شرایط آموزشي و یادگیري مطلوب درس)استانداردهاي آموزشي  -د

 مدرس هايویژگي

 درک خوشنویسي از انجمن خوشنویسانارتباط تصویري( داراي م)فوق لیسانس گرافیك 
 

 مساحت تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 مترمربع 111ه:مساحت آتلی

تخته  پروژکتور، پرده پروژکتور و دستگاه پخش صداویدئو  مانندمجهز به امکانات سمعي و بصري و دستگاه نمایش تصویر 

 و صندلي کارگاهي به تعداد دانشجویان 121* 81کشيمیز نقشه-میز و صندلي مدرس  -و ماژیك وایت برد 
 

 روش تدریس و ارائه درس

 پژوهشي -کارگاه -ارتمرین و تکر -مباحثه
 

 روش سنجش و ارزشیابي درس

 ارائه و عرضه پوشه مجموعه کار-تالش در جهت به نتیجه رسیدن تولید اثر-حضور فعال در کالس
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 بنديبسته گرافیك و ساختار درس -3-16

 تخصصي نوع درس:

 هندسه نقوش - افزار گرافیکي ترسیمينرم -برداري افزار گرافیکي: نرمزنیاپیش

 - نیاز: هم

، تیغ، قالب طراحي بنديبستههدف کلي درس: آشنایي دانشجو با اجراي گرافیك 

 .باشدمياجراي ساختار آن  و

 سرفصل آموزشي -الف

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملي نظري

 6 - به دو بخش گرافیك و ساختار بنديبسته بنديتقسیم – بنديهبستتاریخچه  1

 6 - خوب بنديبستهیك  هايویژگيمشخصات، وظایف و  2

 6 - ساختار یك جعبه ساده وجه ها، درب و کف، زبانه و قفل جعبه 3

4 
 و مخروطي و چگونگي اياستوانهنحوه محاسبه حجم در جعبه هاي مکعبي، 

 ف ترکیبيمحاسبه حجم در ظرو
- 6 

5 
چوب، فلز، پارچه،  : کاغذ و مقوا، پالستیك و پي وي سي،بنديبستهمواد اولیه در ساخت 

 شیشه و...
- 8 

6 
قالب تیغ دایکات، جعبه  ،UV: سلفون، بنديبستهفرآیندهاي تکمیلي پس از چاپ در 

 چسباني
- 6 

 6 - کلیاتي در خصوص کارتن مادر و منقسم 7

8 
اطالعات الزم در -بنديبستهلوگو، رنگ و بافت در طراحي  -بنديستهباجراي گرافیك 

 روي جعبه
- 22 

 18 - طرح گسترده جعبه ها و رسم قالب تیغ 9

 16 - طراحي لیبل، شرینگ و سلفون و... 11

 96 - جمع

 

 هاي عمومي و تخصصي مورد انتظارمهارت -ب
 اجراي ساختار آن ، تیغ، قالب طراحي وبنديبستهاجراي گرافیك  مهارت

 

 
 

 

 

 عملي نظري 

 3 1 تعداد واحد

 96 1 تعداد ساعت
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 منبع درسي پیشنهادي )حداقل سه مورد منبع فارسي و خارجي( -ج 

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 1385 نشر کاربن  فرزان کرمان نژاد بنديبستهطراحي 

 1392  ایمان آل مظفر جالز کالر چیست؟ بنديبستهطراحي 

 1385 کانون تبلیغات پویانما افشین برز فریدفری پین وان روجن بنديساختار بسته

 

 (شرایط آموزشي و یادگیري مطلوب درس)استانداردهاي آموزشي  –د 

 مساحت تجهیزات و وسایل مورد نیاز درس

 -کشي و صندلي به تعداد دانشجویانمترمربع داراي: میز بزرگ طراحي یا نقشه 71آتلیه یا کالس به مساحت حدود 

 (،Photoshop)، تصویري (Corel)افزارهاي ترسیمي افزارهاي گرافیکي نرمهاي مجهز به نرمي سیستمسایت رایانه دارا

 ،(3ds Max) يبعدافزار گرافیك سهنرم ،(illustrator) افزار گرافیکي بردارينرم ،(Indesign) بنديآرایي و صفحهصفحه

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

 پروژکتور، پرده پروژکتور.ویدئو  -برد
 

 روش تدریس و ارائه درس

بندي با مواد مختلف و براي هاي بستهاي با ارائه نمونهتدریس به صورت کارگاهي )تدریس تئوري و عملي(، پروژه

 يبنداحي و اجراي انواع بستههاي خالقانه و بیان چگونگي طرمحصوالت مختلف، طرح
 

 روش سنجش و ارزشیابي درس

 هاي کالسيتحویل پروژه – تولید نمونه کار –آزمون عملکردي )ژوژمان( 

انجام دهند و براي ( ساده تا پیچیده) اي، چندین نمونه جعبهصورت عملي با اجراي دستي و رایانهالزم است دانشجویان به

 ها ایده دهند.طرح گرافیکي روي سطوح جعبه

 هاي خالق بپردازند.بنديها و بستهسپس به طراحي و اجراي جعبه
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 و دکورسازي گرافیك محیطيدرس  -3-17
 تخصصينوع درس: 

 ميافزار گرافیکي ترسینرم -برداري گرافیکي افزارنرم -هندسه نقوش: نیازپیش

 - :هم نیاز

 .کندهدف کلي درس: ایجاد توانایي براي اجراي طرحي که فضا و مکان خاصي را تعریف مي

 سرفصل آموزشي –الف 

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 ساعت()

 عملي نظري

1 
کار ها و انواع فضا و سطوح در اماکن داخلي و خارجي مانند سقف، دیوارها و بیان ویژگي

 هرکدام آیي
- 21 

 21 - هاي طراحي گرافیك محیطي با طراحي معماري داخلي و طراحي شهريو تفاوت ها تشابه 2

 21 - هاآنهاي گرافیك محیطي با توجه به مصادیق و کارکرد آشنایي با انواع طرح 3

 21 - هاي جدید در طراحي گرافیك محیطيتأثیر فنّاوري 4

 21 - جایگاه کمپین در گرافیك محیطي 5

 44 - از ایده تا اجرا()فرآیند تکمیل پروژه گرافیك محیطي  6

 144 - جمع

 

 هاي عمومي و تخصصي مورد انتظارمهارت -ب

 هاي مختلفهاي گرافیك محیطي در محوطهجراي پروژها

 ، رعایت ایمني و بهداشت محیط کارپذیريمسئولیت

 

 رجي(منبع درسي پیشنهادي )حداقل سه مورد منبع فارسي و خا -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 1392 فاطمي  مسعود ایلوخاني کتاب گرافیك محیطي

*What is environmental graphic design? Chris calori David 

Vanden 
  2115 

*The importance of environmental graphic 

design in human life and its affection IIgin Niro   2119 

*Environmental graphic design elements 

and their mani pulative effetion space 

design 
Alessandro   2119 

 

 

 

 

 عملي نظري 

 3 1 تعداد واحد

 144 1 تعداد ساعت
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 (شرایط آموزشي و یادگیري مطلوب درس)استانداردهاي آموزشي  -د

 مدرس هايویژگي

، هاي گرافیك محیطي و ملزومات آنانواع طرح يااجرمسلط بر طراحي گرافیکي و متخصص در کارشناس ارشد گرافیك 

 سال سابقه کار در حیطه گرافیك محیطي و نمایشگاهي. 3داراي حداقل 
 

 مساحت تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

افزارهاي افزارهاي گرافیکي نرمهاي مجهز به نرمسایت رایانه داراي سیستمکشي، صندلي و آتلیه یا کالس مجهز به میز نقشه

 بعديافزار گرافیك سهنرم ،(illustrator) افزار گرافیکي بردارينرم ،(Photoshop)، تصویري (Corel)ترسیمي 

(3dsMax،) افزارنرم ( تدوینAdobe premiere )یا (Adobe After effect )افزار تایپو نرم (Word)-  تخته و

 پروژکتور، پرده پروژکتورویدئو  - وایت بردماژیك 
 

 رسروش تدریس و ارائه د

 .ايکارگاهي )نظري و عملي(، پروژه
 

 روش سنجش و ارزشیابي درس

 (ي روزهابا استفاده از تکنولوژي) تولید نمونه کار -سازيماکتمانند روش  شدهيسازهیشبي هاطیمح کار درانجام 

 (اي و ...پذیري، رعایت اخالق حرفهمسئولیت)مشاهده رفتار  -آزمون عملکردي
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 افزار گرافیکي ترسیمينرمدرس  -3-18
 تخصصينوع درس: 

 - :نیازپیش

 - هم نیاز:

مانند  افزار گرافیکي ترسیمينرم بر آشنایي و تسلط دانشجو هدف کلي درس:

 هاي گرافیکيکارگیري آن در انجام پروژهبه ( وCorel Drawکورل )

 سرفصل آموزشي -الف

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 ساعت()

 عملي نظري

1 
 bitmap گرافیك برداري و آشنایي با مربوط: افزارمعرفي نرم

 معرفي محیط کورل
3 2 

2 
 ابزارهاي ترسیم شکل:

 ها(منحني خطوط و) ابزارهاي ترسیم مسیر - ابزارهاي ترسیم اشکال بسته
1 8 

 6 1 یرابزارهاي ویرایش تصو 3

 5 1 آمیزيابزارهاي رنگ 4

 3 2 متن ابزار 5

 8 2 ابزارهاي تعاملي 6

 1 4 (bitmap) کار با تصاویر نقشه بیتي 7

 bitmap 1 3فیلترهاي  8

 6 1 هاي کورلجلوه 9

 3 3 کاربرد اطلس رنگ–چاپ  11

 48 16 جمع

 

 هاي عمومي و تخصصي مورد انتظارمهارت -ب
 هاي گرافیکيانجام پروژه مانند کورل براي افزار گرافیکي ترسیمينرمك ی به کارگیري مهارت

 

 حداقل سه مورد منبع فارسي و خارجي()منبع درسي  -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 1388 روزنه  شباهنگ مسعود آموزش کورل

Cd آموزشي     

 

 

 عملي نظري 

 1 1 تعداد واحد

 48 16 تعداد ساعت
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 (مطلوب درس شرایط آموزشي و یادگیري)استانداردهاي آموزشي  -د

 رسمد هايویژگي

سال سابقه تدریس دانشگاهي و کار  3با حداقل  افزارهاي گرافیکيمسلط به نرم کارشناس ارشد گرافیك، ارتباط تصویري و

 تخصصي
 

 مساحت و تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 (Photoshop(، تصویري )Corelي )افزارهاي ترسیمافزارهاي گرافیکي نرمهاي مجهز به نرمسایت رایانه داراي سیستم

ویدئو پروژکتور، پرده پروژکتور و دستگاه پخش  -تخته و ماژیك وایت برد -به تعداد دانشجویان  (Word) افزار تایپو نرم

 صدا.
 

 روش تدریس و ارائه درس

 ايروش تدریس تئوري و عملي، تمرین و تکرار، نمایش نمونه کارها و آثار موفق، پروژه
 

 درس نجش و ارزشیابيروش س

 ارائه پروژه عملي-عملي  آزمون نظري و
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 تصویري افزار گرافیکينرمدرس  -3-19

 تخصصينوع درس: 

 - :نیازپیش

 - نیاز: هم

 Photoshop تصویري مانند گرافیکي افزارنرموسط ت تغییر و اصالح تصویر و عکسآموزش هدف کلي درس: فراگیري و 

 سرفصل آموزشي -الف

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملي نظري

1 

 :افزارنرمفضاي 

-)ابزارهاي انتخاب استفاده از ابزارهاي مختلف - تعیین کادر صفحه -رنگي  هايسیستم

Stamp-Healing-pen-shap کردن  کپي) ریتصو در ر شکلتغیی جادیا يچگونگ - (...و

 (ترتیب الیه ها -چرخش و جابجایي  -تغییر اندازه  -

5 6 

2 
و  Adjastmentایجاد الیه  -ویرایش تصویر  -چگونگي ایجاد ماسك  -مفهوم ماسك 

 تغییر رنگ مو، پوست، لباس و ویرایش عکس -انواع آن 
2 7 

3 

ایجاد  -جاد نوشته هاي سه بعدي ای -آوردن نوشته روي یك مسیر  - بنديصفحهچگونگي 

 به شکل. هاآنترکیب نوشته ها با تبدیل  -نوشته هاي منحني 

 

- 6 

4 

 :ریتصو رنگ اصالح و رییتغ

تغییر رنگ تصویر براي ایجاد  -تصاویر ترکیبي و ایجاد ايآینهچگونگي ایجاد تصاویر 

 در تصویر fill انواع -مانند گرم یا سرد کردن رنگ تصویر  -رواني  تأثیرات

 :ها هیال تیریمد

 -کردن الیه ها  Merege - Fllaten - groupیکي کردن الیه ها 

 تصویري هايافکتفیلترها و 

5 7 

 4 4 هاآنتصویري، خصوصیات و ذخیره  هايفرمتانواع  -چاپ تصویر  طریقه 5

 18 - پروژه نهایي 6

 48 16 جمع

 

 هاي عمومي و تخصصي مورد انتظارمهارت -ب
 افزار گرافیکي فتوشاپنحوه تغییر و اصالح تصویر و عکس توسط نرم

 

 
 
 

 

 عملي نظري 

 1 1 تعداد واحد

 48 16 تعداد ساعت
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 منبع درسي پیشنهادي )حداقل سه مورد منبع فارسي و خارجي( -ج 

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 1397 نشر دانشگاهي کیان  علي محمودي Adobe Photoshop 2118 تصویري خودآموز

 Photoshop 2117مرجع آموزشي 
محمد اسماعیلي 

 هدي
 1396 پندار پارس 

Adobe Photoshop CC for Photographers Martin 

Evening 
 Focal Press 2118 

Digital Matte Painting Techniques, 

Tutorials & Walk-Through 
David Nagel  MBP aka Bass.T 2112 

 

 (یري مطلوب درسشرایط آموزشي و یادگ)استانداردهاي آموزشي  –د  

 هاي مدرسویژگي

 افزار گرافیکي تصویرينرمکارشناسي ارشد هنر و مقاطع باالتر آشنا با 

 

 مساحت تجهیزات و وسایل مورد نیاز درس

، (Photoshop)، تصویري (Corel)افزارهاي ترسیمي افزارهاي گرافیکي نرمنرم و افزارسختمجهز به  رایانهسایت 

پروژکتور، پرده ویدئو  -وایت بردتخته و ماژیك  - (Word) افزار تایپو نرم (illustrator) داريافزار گرافیکي برنرم

 پروژکتور.
 

 روش تدریس و ارائه درس

 ايتدریس نظري و عملي همراه با تمرین و تکرار، پروژه
 

 روش سنجش و ارزشیابي درس

 پروژه ارائه
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 گرافیکي برداري افزاردرس نرم -3-21
 نوع درس: تخصصي

 افزار گرافیکي تصویري: نرمنیازپیش

 - هم نیاز:

 (Adobe Illustratorگرافیکي ایالستریتور ) افزارنرمتوسط  فراگیري و آموزش تصویرسازي دیجیتال هدف کلي درس:

 سرفصل آموزشي -الف

 ریز محتوا ردیف

دگیري زمان یا

 ساعت()

 عملي نظري

1 

و  RGB و CMYK افزار، چگونگي ایجاد صفحه، خطوط برش، مفاهیمآشنایي با فضاي نرم

و خط  Guideو تنظیم خطوط راهنما  ، ساختهاآنگذاري نام ها و، ساخت الیههاآنتفاوت 

 کش.

8 4 

2 

 Selectionابزار قیچي.  ،Line - Arc -Polar - Spiralمختلف مانند:  استفاده از ابزارهاي

Tool و Direct Selection Tools ،Average - Join  منويStrock  و چگونگي نرم

کردن سر خطوط و نقاط اتصال. چگونگي دادن رنگ و حاشیه به موضوعات، استفاده از ابزار 

مستطیل، بیضي، چندضلعي، ستاره، چگونگي گروه کردن موضوعات. چگونگي چرخش، تغییر 

 - Zoom - Hand. ابزارهاي Pathfinderاي کردن موضوعات، استفاده از آینه اندازه،

Artboardها با . ترتیب الیهArrange هاي ویژه، ...()ایجاد، تنظیم، جلوه 

- 9 

3 

بندي، چگونگي نوشتن روي یك مسیر. نوشتن اطراف متن، آوردن متن طوالني و صفحه

هاي نوشتاري مانند دادن هاشور و یا منحني جلوه ها. چگونگيبندي. آوردن سنبلشکل، ستون

 Warpکردن نوشته با استفاده از 

- 9 

4 
هاي مختلف، چگونگي ایجاد فیل و استوک هايافکت، ساخت کاغذ کادو، Patternساخت 

 هاي نوشتاري و دیداريمختلف و جلوه
- 9 

5 
ایجاد ماسك تصویري،  هاي مختلف،استفاده از ابزار قلم براي تصویرسازي، ایجاد رمپ

 افزارتصویرسازي با نرم
- 9 

 8 8 و پرینت هاآنمختلف تصویري و کاربرد  هايفرمتهاي مختلف، چگونگي گرفتن خروجي 6

 48 16 جمع

 

 

 هاي عمومي و تخصصي مورد انتظارمهارت -ب
 هاي گرافیکيهو استفاده در انجام پروژگرافیکي برداري ایالستریتور افزار الزم در نرم مهارت

 

 

 عملي نظري 

 1 1 تعداد واحد

 48 16 عداد ساعتت
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 منبع درسي پیشنهادي )حداقل سه مورد منبع فارسي و خارجي( -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

آموزش طراحي و تصویرسازي 

 Illustrator 2118هنري با 

 –امید باوي 

 سعید گودرزي 
 1369 نشر دانشگاهي کیان 

 راهنماي جامع و تصویري
 Adobe Illustrator 

 1396 انتشارات پارتیان  نب مزرعه فراهانيزی

Adobe Illustrator CC 

Classroom in abook(2118) Brian Wood  Adobe Press 
December 

2117 

 

 (شرایط آموزشي و یادگیري مطلوب درس)استانداردهاي آموزشي  -د

 مدرس هايویژگي

 گرافیکي ایالستریتور افزارنرمهاي هنر، متخصص در کارشناسي ارشد گرافیك یا سایر رشته

 سال سابقه کار و تدریس در این زمینه. 3با حداقل 
 

 مساحت و تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 (Adobe Illustratorبرداري )افزار گرافیکي نرمهاي مجهز به سایت رایانه داراي سیستم

افزار تایپ ( و نرمIndesign) بنديفحهآرایي و صصفحه (،Photoshop(، تصویري )Corelافزارهاي ترسیمي )نرم

(Word)-  ویدئو پروژکتور، پرده پروژکتور و دستگاه پخش صدا. -وایت بردتخته و ماژیك 
 

 روش تدریس و ارائه درس

 ايتدریس تئوري و عملي، تمرین و تکرار، پروژه
 

 درس روش سنجش و ارزشیابي

 پروژه عملي، پوشه مجموعه کار عملکردي )آزمون کتبي و عملي(، ارائه -آزمون کتبي
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 پوستر و تابلوهاي شهريدرس  -3-21
 تخصصي نوع درس:

 افزار گرافیکي ترسیمينرم -برداري گرافیکي افزارنرم: نیازپیش

 - نیاز: هم

راي انواع هدف کلي درس: هدف از این درس آشنایي با طراحي و اج

 پوسترهاي تبلیغاتي، فرهنگي و اجتماعي

 سرفصل آموزشي -الف

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملي نظري

 2 - تاریخچه پوستر 1

 6 - مکاتب هنري پوستر: باوهاوس، سوئیس، لهستان، ژاپن و... 2

 11 - انواع پوستر: تجاري، فرهنگي و اجتماعي 3

4 
 طراحي و اجرا در پوستر: کوالژ، تصویرسازي، عکاسي، هايتکنیكانواع 

 تایپوگرافي و...
- 18 

 18 - در پوستر بنديترکیب 5

 18 - لي اوت در پوستر 6

 24 - ترمطولمختلف در  هايسبكو  نمونه پوستر در انواع 5طراحي و اجراي  7

 96 - جمع

 

 هاي عمومي و تخصصي مورد انتظارمهارت -ب
 حي و اجراي انواع پوستر مانند پوسترهاي تبلیغاتي، فرهنگي و اجتماعيمهارت در طرا

 

 منبع درسي پیشنهادي )حداقل سه مورد منبع فارسي و خارجي( -ج 

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 1391 چاپ نظر  (صد سال اعالن و پوستر فیلم در ایران)مسعود مهرابي  پوستر فیلم

  ناشر پویانما  کالر جالز پوستر پوستر

    مصطفي اسدالهي طراحي پوستر

 

 

 

 

 

 

 عملي نظري 

 2 1 تعداد واحد

 96 1 تعداد ساعت
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 (شرایط آموزشي و یادگیري مطلوب درس)استانداردهاي آموزشي  –د 

 هاي مدرسویژگي

 سال سابقه تدریس 5ارشد ارتباط تصویري با حداقل  يکارشناس

 

 مساحت تجهیزات و وسایل مورد نیاز درس

 (،Photoshop)تصویري  (،Corel)افزارهاي ترسیمي گرافیکي نرمهاي افزارنرم و افزارسختمجهز به  رایانهسایت 

 ،(3ds Max) بعديافزار گرافیك سهنرم ،(illustratorبرداري )افزار گرافیکي نرم ،(Indesign) بنديآرایي و صفحهصفحه

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

 دستگاه پخش صدا پروژکتور، پرده پروژکتور وویدئو  -برد
 

 روش تدریس و ارائه درس

 کار دانشجویان بررسي نمونه کار، و تصویر ارائه به صورت کارگاهي همراه با تمرین و تکرار،
 

 روش سنجش و ارزشیابي درس

 لکردي )ژوژمان(، تحویل پروژهتولید نمونه کار، آزمون عم پوشه مجموعه کار،

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



65 
 

 طراحي تحلیليدرس  -3-22
 تخصصينوع درس: 

 - :نیازپیش

 - :هم نیاز

 و نظم هندسي موجودات هدف کلي درس: ایجاد توانایي براي طراحي ساختاري بر اساس ساختمان

 رفصل آموزشيس –الف 

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 ساعت()

 عملي نظري

 6 2 آشنایي با طراحي بر اساس اصول هندسي 1

2 
، طرح آنالیز شده بیانگر ماهیت کلي (سازيسازي، سادهخالصه)استیلیزاسیون تصویر 

 طرح باشد
2 8 

 6 3 (سازي مفهومي خط )آنالیز خطيکمپوزیسیون و ساده 3

 6 3 (آنالیز سطح) سازي مفهومي سطحسیون و سادهکمپوزی 4

5 
هاي خنثي سازي سطوح و ایجاد تعادل رنگي با استفاده از رنگکمپوزیسیون و ساده

 (هاي رنگي)هارموني و کنتراست
3 11 

 12 3 از روند تکاملي رشد و دگردیسي یك موجود در طبیعت طراحي و تحلیل 6

 48 16 جمع

 

 و تخصصي مورد انتظار هاي عموميمهارت -ب
 و نظم هندسي طراحي ساختاري بر اساس ساختمان مهارت

 

 حداقل سه مورد منبع فارسي و خارجي() پیشنهادي منبع درسي -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 1391 الهیتا محمدتقي فرامرزي دیوید الئور استیون پن تاک مباني طراحي

 نگوسیوس و اصول فرم و طرح
 آزاده بیدار بخت

 نسترن لواساني
 1394 نشر ني

 سیما مشتاقي ریچارد هولیس گرافیك اي از طراحيتاریخچه
سازمان چاپ و 

 انتشارات
1391 

 

 

 

 

 عملي نظري 

 1 1 تعداد واحد

 48 16 تعداد ساعت
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 (شرایط آموزشي و یادگیري مطلوب درس)استانداردهاي آموزشي  -د

 مدرس هايویژگي

 سال 5سابقه تدریس حداقل -کارشناس ارشد ارتباط تصویري
 

 درس موردنیازمساحت تجهیزات و وسایل 

 میز نور نصف تعداد دانشجویان –کشي و صندلي به تعداد دانشجویان داراي میز نقشه مترمربع 111حدود مساحت  به آتلیه

تخته و  –پروژکتور، پرده پروژکتورویدئو  مانندامکانات سمعي و بصري و دستگاه نمایش تصویر  -متر مربعسانتي 81*121

 میز و صندلي مدرس. -وایت برد  ماژیك
 

 روش تدریس و ارائه درس

 ايروش تدریس کارگاهي + تمرین و کار عملي پروژه
 

 روش سنجش و ارزشیابي درس

آزمون  -پوشه مجموعه کار -هاي کالسيو روند انجام پروژهمشاهده رفتار  - (هاساختهانواع دست)تولید نمونه کار 

 ژوژمان() عملکردي
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 کارآموزيدرس  -3-23
 نوع درس: تخصصي

 ترم آخر :نیازپیش

 - هم نیاز:

اي و تخصصي مورد هاي آکادمیك خود را در جامعه و محیط کار حرفههدف کلي درس: دانشجو تجربیات و توانمندي

 دهد.آزمایش قرار مي

 موزشيسرفصل آ -الف

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 ساعت()

 عملي نظري

1 
هاي آتلیه -انتخاب محل کاري مناسب در راستاي رشته تخصصي مانند دفاتر تبلیغاتي

 ها و نشریات و...دفاتر روزنامه _عکاسي تبلیغاتي تلیهآ -خانهچاپ _هنري
- 241 

 اي و...(سوابق کار حرفه -تحقیق در مورد سوابق محل انتخابي )پروانه کسب 2

 تعامل و ارتباط مستمر با استاد کارآموزي 3

 241 - جمع

 

 هاي عمومي و تخصصي مورد انتظارمهارت -ب
استفاده از تجربیات و  اي در حیطه تخصصي وهاي گرافیکي در محیط کار واقعي و حرفهطراحي و اجراي انواع پروژه 

 اي.حرفه بازار کاراي و تخصصي و آمادگي ورود به جامعه و جامعه و محیط کار حرفه هاي آکادمیك خود را درتوانمندي

 داري و رعایت بهداشت محیط کارآموزي.اي، امانتپذیري، اخالق حرفهمسئولیت 

 

 (شرایط آموزشي و یادگیري مطلوب درس)استانداردهاي آموزشي  -ج

 مدرس هايویژگي

 کارشناسي ارشد گرافیك و باالتر
 

 مساحت و تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 
 

 روش تدریس و ارائه درس

 
 

 درس روش سنجش و ارزشیابي

هاي درسي در انجام اي، اخالق و نحوه کاربست تجارب و آموزهکارحرفه هايفعالیتبازدید از محل کارآموزي و ارزیابي 

 م شده در محل کارآموزي و گزارش کار عملي.هاي گرافیکي محوله به دانشجو. پوشه مجموعه کارهاي انجاپروژه

 

 عملي نظري 

 2 1 تعداد واحد

 241 1 تعداد ساعت
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 کارآفرینيدرس  -3-24
 نوع درس: تخصصي

 - :نیازپیش

 - هم نیاز:

هاي موفق خاصه در حیطه رشته  هدف کلي درس: آشنایي با مفاهیم اولیه و اساسي کارآفریني و کارآفرینان و کسب و کار

 فیكگرا

 سرفصل آموزشي -الف

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 ساعت()

 عملي نظري

 - 1 تعریف کارآفریني و تاریخچه آن 1

 - 1 بررسي قابلیت تحقق کسب و کار 2

 - 1 اندازي کسب و کار خاصه در حیطه رشته گرافیكراه 3

4 
 کسب و کار ریزيبرنامه

 و کارکسب  دهيسازمان
2 8 

 8 2 ب و کار و منابع انسانيمدیریت کس 5

 8 2 بازاریابي 6

 4 2 خالقیت 7

 4 2 امور مالي کسب و کار 8

 Business plan 3 16طرح کسب و کار  9

 48 16 جمع

 

 هاي عمومي و تخصصي مورد انتظارمهارت -ب
مدیریت و خالقیت اخالق  و و کاراندازي کسب آشنایي با مفاهیم اولیه و اساسي کارآفریني و اطالعات الزم براي راه

 پذیري.اي، مهارت حل مسئله و مسئولیتحرفه

 

 حداقل سه مورد منبع فارسي و خارجي() پیشنهادي منبع درسي -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 1387 محراب قلم  عزیزي-پورداریاني کارآفریني

 1387 تحقیقات نظري جواني مري کالتر کارآفریني در عمل

 1385 امیرکبیر پورداریاني هیگینز تکنیك حل خالق مسئله 111کارآفریني: 

 

 عملي نظري 

 1 1 تعداد واحد

 48 16 تعداد ساعت
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 (شرایط آموزشي و یادگیري مطلوب درس)استانداردهاي آموزشي  -د

 مدرس هايویژگي

سابقه کار و  سال 3ارشد مدیریت کارآفریني یا مدیریت فناوري اطالعات داراي حداقل داشتن حداقل مدرک کارشناسي 

 DBAو یا  MBAدوره  گذراندن
 

 مساحت و تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 مترمربع 51کالس به مساحت 

دستگاه  -اسالید، اورهد، ویدئو پروژکتور، پرده پروژکتور  مانندمجهز به امکانات سمعي و بصري و دستگاه نمایش تصویر 

 و دانشجویان به تعداد.میز و صندلي براي مدرس  -تخته وایت برد و ماژیك وایت برد –پخش صدا 
 

 روش تدریس و ارائه درس

 ايسخنراني و مباحثه
 

 درس روش سنجش و ارزشیابي

 آزمون کتبي و ارائه یك طرح کسب و کار در حیطه رشته گرافیك
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 تاریخ هنر گرافیكدرس  -3-25

 ختیاريانوع درس: 

 - :نیازپیش

 - :هم نیاز

 هاي طراحي گرافیك در جهان و ایرانهدف کلي درس: آشنایي و شناخت تاریخ و سبك

 سرفصل آموزشي –الف 

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 ساعت()

 عملي نظري

 - 11 سیر تحول تاریخ طراحي گرافیك جهان 1

 - 6 احي گرافیك در جهانهاي مهم و تأثیرگذار بر سیر و تحوّل طرسبك 2

 - 8 سیر تحول تاریخ طراحي گرافیك در ایران 3

 - 8 هاي طراحي گرافیكهاي مرتبط با تاریخ و سبكتحقیق و نگارش مقاله در موضوع 4

 - 32 جمع

 

 هاي عمومي و تخصصي مورد انتظارمهارت -ب
 هاي طراحي گرافیك در جهان و ایران.آشنایي و شناخت تاریخ و سبك

 

 منبع درسي پیشنهادي )حداقل سه مورد منبع فارسي و خارجي( -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 1381 سازمان چاپ و انتشارات سیما مشتاقي ریچارد هولیس اي از طراحي گرافیكتاریخچه

 (1گرافیك ایران )
انجمن صنفي طراحان 

 گرافیك ایران
 

انجمن صنفي طراحان 

 گرافیك
1381 

 1355 فرهنگ و هنر ایران  مرتضي ممیز تاریخ طراحي گرافیك

 

 

 عملي نظري 

 1 2 تعداد واحد

 1 32 تعداد ساعت
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 (شرایط آموزشي و یادگیري مطلوب درس)استانداردهاي آموزشي  -د

 مدرس هايویژگي

 گرافیك یا ارتباط تصویري یا پژوهش هنر ارشد يکارشناس
 

 مساحت تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 هنفر 31امکانات سمعي بصري براي کالس 
 

 روش تدریس و ارائه درس

 سخنراني و پژوهشي

 اي، پژوهشي، گروهي، مطالعه مورديسخنراني، مباحثه
 

 روش سنجش و ارزشیابي درس

 آزمون کتبي، ارائه مقاالت
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 گرافیكدر بازشناخت عناصر بومي  درس -3-26
 درس: اختیاري نوع

 - :نیازپیش

 - :هم نیاز

توانایي  مفهوم موتیف وعناصر بومي و هدف کلي درس: آشنایي دانشجو با 

 فرهنگ اقوام مختلف ایران وتحلیل آن درتجزیه شناسایي و

 سرفصل آموزشي –الف 

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 ساعت()

 عملي نظري

 - 1 تعاریف مربوط به موتیف مفاهیم و 1

 - 1 گیري موتیففرایند شکل 2

 - 2 فرهنگ اقوام مختلف ایران 3

 - 2 (...اعتقادات مذهبي، فرهنگ محلي، جغرافیا،) موتیف گیريدر شکلمؤثر  بررسي عوامل 4

5 
 ظروف سفالي و ،کاريکاشي قالیبافي،)انواع مختلف هنري  موتیف در ساختار شناسایي

 منسوجات و...( فلزي،
5 3 

 4 5 فرهنگ اقوام ایراني نقوش در و ررسي انواع موتیفب 6

 25 - کارگیري آن در یك اثر گرافیکيانتخاب یك موتیف و به 7

 32 16 جمع

 

 هاي عمومي و تخصصي مورد انتظارمهارت -ب

 لف ایران.فرهنگ اقوام مخت وتحلیل آن درتجزیه توانایي شناسایي و آشنایي دانشجو با عناصر بومي و مفهوم موتیف و

 

 منبع درسي پیشنهادي )حداقل سه مورد منبع فارسي و خارجي( -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 1374 انتشارات سروش  فریده تذهیبي شهبازي و مسعود هاي ایرانيمایهنقش

 1395 انتشارات یساولي حسیني فرهاد کارول بلنگر هاي تزیینيمایهنقش

 1394 انتشارات یساولي حسیني فرهاد ژاک استال نقوش تزییني دایره المعارف

 1395 انتشارات یساولي سونیارضاپور کلوداومبر مایه تزیینينقش 1111

 1392 نشر انتشارات طبع و  مختارمعصومي مینا گرافیك امروز نقش دیروز،

 

 

 عملي نظري 

 1 1 تعداد واحد

 32 16 تعداد ساعت
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 (شرایط آموزشي و یادگیري مطلوب درس)استانداردهاي آموزشي  -د

 مدرس هايویژگي

 گرافیك یا ارتباط تصویري یا پژوهش هنر ارشد يکارشناس
 

 مساحت تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 نفره 31امکانات سمعي بصري براي کالس 
 

 روش تدریس و ارائه درس

 اي، پژوهشي، گروهي، مطالعه مورديسخنراني، مباحثه
 

 روش سنجش و ارزشیابي درس

 تحقیقاتي هايفعالیتها گزارش ي، پوشه مجموعه کار، ارائه مقاالت و طرحهاي شفاهي، آزمون کتبپرسش
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 خالقیت شناسيروان درس -3-27

 نوع درس: اختیاري

 - :نیازپیش

 - :هم نیاز

در حوزه هنر  یژهوزندگي به يهاآن در تمام جنبه یيرشد و شکوفا هايروشآشنایي با مباني خالقیت و هدف کلي درس: 

 يعنوان یك عنصر اساسبه

 سرفصل آموزشي –الف 

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 ساعت()

 عملي نظري

 - 2 تعاریف مربوط به خالقیت بیان مفاهیم و 1

 - 4 هاي خالقیتتعریف مؤلفه تشریح و 2

 - 2 (...فرهنگي، اجتماعي، هنري،) هاي مختلفحوزه اهداف پرورش خالقیت در 3

 - 4 بیان کامل فرایند خالقیت 4

 - 4 حیطه خالقیت عقاید مختلف در تشریح نظریات و 5

 - 6 خالقیت در پرورشعوامل مؤثر  6

 - 4 هاي برطرف کردن آنخالقیت و راه موانع رفتاري و ارزشي بروز 7

 - 6 حیطه هنر ویژه درهاي مربوطه بهمثال خالق همراه با خصوصیت افراد 8

 - 32 جمع

 

 هاي عمومي و تخصصي مورد انتظارمهارت -ب
عنوان یك عنصر در حوزه هنر به یژهوزندگي به يهاآن در تمام جنبه یيرشد و شکوفا هايروشآشنایي با مباني خالقیت و 

 ي.اساس

 

 عملي نظري 

 1 2 تعداد واحد

 1 32 تعداد ساعت
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 سي و خارجي(حداقل سه مورد منبع فار) پیشنهادي منبع درسي -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 1368 انتشارات شباهنگ مهدي قرچه داغي ماکسول مالتز روانشناسي خالقیت

 1385 انتشارات آسیم  علي پناهي رمز خالقیت براي جوانان

 1395 انتشارات مارلیك  حسین محسني تجسمي خالقیت تصویري و

 1391 انتشارات ساواالن  مهدي گنجي حمزه گنجي، روانشناسي خالقیت

 1392 نویدشیراز نشر  تابان محمدرضا نوآوري خالقیت و

 آموزش کاربردي خالقیت و

 حل مسئله
 1388 دنیاي نو نشر  زادهحسن قاسم

مدیریت  خالقیت و هايتکنیك

 تفکر
 1393 اسحاق نشر  قبادي زهرا

 

 (ي مطلوب درسشرایط آموزشي و یادگیر)استانداردهاي آموزشي  -د

 مدرس هايویژگي

 هاي مربوطهشاخه یا حداقل کارشناسي ارشد روانشناسي و
 

 درس موردنیازمساحت تجهیزات و وسایل 

 نفره 31 کالس سمعي بصري
 

 روش تدریس و ارائه درس

 اي، پژوهشي، گروهياي، پروژهسخنراني، مباحثه
 

 روش سنجش و ارزشیابي درس

 هايفعالیتها گزارش هاي عملي و انشایي، پوشه مجموعه کار، ارائه مقاالت و طرحتبي، پرسشهاي شفاهي، آزمون کپرسش

 تحقیقاتي
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 و شناخت مواد و مصالح کاربرددرس  -3-28
 نوع درس: اختیاري

 - :نیازپیش

 - نیاز: هم

 هاي گرافیكهاي عملي در زیرشاخهدر پروژه هاآنکارگیري نواع مواد و بهآشنایي با ا هدف کلي درس:

 سرفصل آموزشي –الف 

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 ساعت()

 عملي نظري

 - 3 ...قلم و  ،...( ...و مدادها و  هارنگ مواد مرتبط با انواع کارگاه سنتي گرافیك )مرکب، 1

2 
هاي کارگیري مواد و مصالح کارگاهرت استاد در جهت بهاجراي یك پروژه عملي با نظا

 (سنتي گرافیك )غیر دیجیتال
- 11 

 - 3 (...انواع قالب و  ها،ها، چسبگچ، سیمان، رزین)مرتبط با انواع کارگاه حجم  مواد و مصالح 3

 21 - کار عملي با مواد و مصالح کارگاه حجم در جهت اجراي پروژه عملي 4

5 

 (...هاي چاپ وکاغذ، مقواها، روکش انواع مرکب،)مرتبط با چاپ  لحمواد و مصا

 
3 

 
12 

 با نظارت استاد... بندي و بازدید از مراکز چاپ افست، برش، بسته

6 
 انواع جوهرهاي چاپ دیجیتال،)هاي دیجیتال در کارگاه مرتبط با ماشین مواد و مصالح

 (...کاغذها و 
3 - 

 6 - هاي چاپ دیجیتالافزار و خروجي از ماشینرماجراي کار عملي با ن 7

8 
ها، فلزات و آلیاژها، جوش هاي گرافیك انواع سیماي مرتبط با شاخهرشتهمواد و مصالح بین

 هاها و مصالح معماري و هنرهاي سنتي و دیگر رشتهرزین و لحیم،
4 - 

 48 16 جمع

 

 هاي عمومي و تخصصي مورد انتظارمهارت -ب

 .هاي گرافیكهاي عملي در زیرشاخهدر پروژهانواع مواد گیري کاربه

 

 عملي نظري 

 1 1 تعداد واحد

 48 16 تعداد ساعت
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 منبع درسي پیشنهادي )حداقل سه مورد منبع فارسي و خارجي( -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 1395 سنجش و دانش  گروه نویسندگان فیدیبو مواد و مصالح ساختماني

و هنرهاي  دستيصنایعمواد و مصالح در 

 نتيس

نگار مقتدایي / ادریس 

 ابن عباسي
 1394 آراد کتاب 

 جان مایلز سازيمجسمه هايتکنیكفرهنگ مواد و 
مرجان 

 محمدي نژاد
 1395 فرهنگستان هنر

 1382 دانشگاه هنر  مهرداد کشتي آرا هاي چاپآشنایي با دستگاه

 1394 سمت  محسن سرتیپي پور شناخت مواد و مصالح

 

 (شرایط آموزشي و یادگیري مطلوب درس)آموزشي استانداردهاي  -د

 مدرس هايویژگي

 یا هنرهاي تجسمي یا معماري و چاپ دکترا یا کارشناسي ارشد گرافیك

 

 درس موردنیازمساحت تجهیزات و وسایل 

 پروژکتورهاي کامپیوتري یا ویدئو یا آتلیه هنر مجهز به سیستم کارگاه حضور در
 

 روش تدریس و ارائه درس

 هاي مختلف و بررسي آثار عملي دانشجویانخنراني با تأکید بر کار عملي در کارگاهس
 

 درسروش سنجش و ارزشیابي 

 تحقیقاتي و بازدید و ژوژمان عملي هايفعالیتها گزارش آزمون کتبي، ارائه مقاالت و طرح
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 سه بعديگرافیك  افزارنرمدرس  -3-29

 اختیارينوع درس: 

 - :نیازپیش

 - نیاز: هم

 (3d software) فراگیري و آموزش ساخت صحنه هاي سه بعدي هدف کلي درس:

 سرفصل آموزشي -الف

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملي نظري

1 

 :افزارنرمآشنایي با 

، درک TOP - FRONT - LEFT - PERSPECTIVEتنظیم صفحات و نماهاي 

 در نماهاي مختلف. هاآنتصاویر سه بعدي و ترسیم 

3 2 

2 

 ساخت اجسام سه بعدي ساده:

 اجسام هندسي ساده مانند مکعب، کره، ساخت Geometry و زیر منوي Createمنوي 

و اصالح  Modifyاز طریق منوي  هاآناستوانه، مخروط و...، تعیین و تغییر پارامترهاي 

 - Move - Rotate). آموزش طریقه جابجایي اشکال، چرخاندن، تغییر اندازه هاآن

Scale) طریقه انتخاب اجسام، چگونگي گروه کردن اجسام، طریقه دیدن یا پنهان کردن ،

 ،(Hide - Unhide)موضوعات 

 .un freezeو  Freezeطریقه 

ثقل و چگونگي تعیین آن مفهوم مرکز  -Alignاز طریق  هاآنچیدمان اجسام و تعیین مکان 

 Hierarchyدر 

1 5 

3 

 ساخت اجسام سه بعدي بر مبناي اشکال دوبعدي:

و کشیدن اشکال و اجسام دوبعدي مانند خط، دایره،  Shapesو زیر منو  Createمنوي 

و  Modifyاز طریق منوي  هاآنمربع مستطیل، کمان یا آرک و... تعیین و تغییر پارامترهاي 

 براي ساخت اجسام. هاآنو کارکرد  Vertex - Segment - Splineفاهیم . مهاآناصالح 

 nurbesو  polygonساخت اجسام بوسیله 

 5 

4 

 ایجاد تغییرات در مدل ساخته شده:

Modifier :هاي مختلف مانند Extrude ،Bevel ،Lathe Bend ،Taper ،Boolean ،

Loft و... 

 4 

5 

 :ساخته شده بر مدلاعمال رنگ و بافت 

. طریقه تغییر و Assign Material To Selectionجنسیت دادن به موضوع از طریق 

. تعیین رنگ از طریق Put Material to Scene اعمال جنسیت در صحنه با استفاده از

Ambient - Deffuse - Specular - مفاهیم Wire - 2sided- Faceted مفاهیم .

Self Illume - Opacityي. تعیین پارامترها Specular Level – Glosseness- 

Soften  طریقه دادن جنسیت عکس مثل آجر، چوب در بخشMap ایجاد برجستگي و .

2 3 

 عملي نظري 

 1 1 تعداد واحد

 32 16 تعداد ساعت
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. طریقه تکرار تمام این موارد و Opacityایجاد شفافیت در  - Bumpفرورفتگي در بخش 

 چرخش و اندازه، ماتي و... . تعیین یك بخش از عکس براي جنسیت.

 هايحالتو  UVW Mapروي موضوع با استفاده از  دارعکس يهاجنسیتطریقه اعمال 

در  هاآنمتفاوت به  هايمتر یال. چگونگي انتخاب سطوح و دادن ايکره، مکعبي و اياستوانه

 یك جسم.

6 

یا  اياستوانه -چراغ قوه اي  -محیطي )و نور  (free - target) دوربینساخت انواع 

و توضیح تمامي زیر مجموعه هاي آن، انداختن  Freeیا  Targetبه صورت داشتن  (مستقیم

یا نیانداختن، دریافت کردن یا دریافت نکردن  ایجاد -تابیدن یا نتابیدن نور به اجسام -سایه 

رنگ سایه و فاصله آن از اجسام.  -تعیین رنگ نور و شدت آن سایه در اجسام مختلف.

. ساخت جلوه هایي مانند otspot-Fallof نوبراي یك  سایهنیمعیین سایه و چگونگي ت

glow - flair - fur 

1 3 

7 

 انیمیشن:

 انیمیشن و حرکت ايپایهآشنایي با مفاهیم 

براي موضوعات، دوربین و نور. چگونگي ایجاد کلید با استفاده از  ساده هايحرکتایجاد 

Auto Key و Set KEY 

6 8 

 2 2 تصویري هايمتفرطریق خروجي گرفتن از تصاویر، توضیح کامل  8

 32 16 جمع

 

 هاي عمومي و تخصصي مورد انتظارمهارت -ب
 بعدي. سه هاي صحنه ساخت آموزش و فراگیري

 

 منبع درسي پیشنهادي )حداقل سه مورد منبع فارسي و خارجي( -ج 

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 1396 کیاننشر دانشگاهي   علي محمودي 3ds Max 2118مرجع کامل 

 1392 دیباگران تهران  امیر ساسان رباني 3ds Max 2114مرجع کامل 

Autodesk 3ds Max 2118 
Fundamentals 

Prepared and produced by: 

ASCENT Center for 

Technical Knowledge 
 Renu Muthoo 2118 
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 (شرایط آموزشي و یادگیري مطلوب درس)استانداردهاي آموزشي  –د 

 هاي مدرسویژگي

 سه بعدي و مقاطع باالتر افزارنرمهنر آشنا با  کارشناسي ارشد
 

 مساحت تجهیزات و وسایل مورد نیاز درس

 مرتبط با درس افزارنرمو  افزارسختسایت کامپیوتر مجهز به 
 

 درسروش تدریس و ارائه 

 اي، کارگاهتمرین و تکرار، پروژه
 

 روش سنجش و ارزشیابي درس

 پروژه ارائه
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 تدوین افزارنرمدرس  -3-31

 اختیارينوع درس: 

 افزار گرافیکي تصویرينرم -افزار گرافیکي ترسیمي نرم :نیازپیش

 - نیاز: هم

 و... Adobe premiereیا  Adobe After effect افزارنرمفراگیري و آموزش تدوین تصاویر توسط  هدف کلي درس:

 سرفصل آموزشي -الف

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملي نظري

1 

 :تصویر ايپایهآشنایي با مفاهیم 

 Frame - Frame Rate - Field - Aspect Ratio -Pixel Aspect Ratio مانند

Prograsive - Interlace - Codec - PAL - NTSC - DV - 
HD - 2K -4K  ،هاي افزارنرمLayer Base  وNode Base و Safe Frame 

3 - 

2 

 تدوین: ايپایهمفاهیم 

 -زوم  -پن  -دیزالو  -کات  -برش  -تدوام  - بنديزمان -خط فرضي  -مانند: انواع نما 

 تیلت و...

8 - 

3 

 :افزارنرمکوچك در  ساخت یك پروژه

 هايفایل Import – افزارنرمهاي مختلف و ابزار پنجره -جدید  Sequenceایجاد 

 - هافایل بنديطبقه، مانند ساخت پوشه و Project در پنجره هاآنمختلف و ساماندهي 

، Overlay و Insert، تفاوت هاآنخرد کردن  -تصاویر در تایم الین صدا و آوردن 

مفاهیم بکارگیري  -ي م و یا آوردن تصویر و صدا به تنهایهآوردن تصاویر و صداها با

Cut- Dissolve - Fade In - Fade Out  صدا و تصویر، اصالح صدا و سینك صدا و

 افزارنرممختلف  ابزارهايتصویر، استفاده از 

1 3 

4 

 زیرنویس و تیتراژ: -ساخت کپشن 

نوشته و تعیین پارامترها، آوردن آرم و کشیدن اشکال و  (کپشن)یك فریم ثابت  طریقه ایجاد

نیمه شفاف و  تعیین رنگ، سایه، حاشیه، زمینه هاآن Alignو  بنديالیه، هاآنظم کردن من

با ایست اول و آخر و یا خروج کامل از تصویر،  پایاني ...، ساخت زیرنویس و تیتراژ

 تصویر Crop ساخت و حرکت نوشته هاي مورب در کادر، ترسیم نمودار،

- 3 

5 
 ایجاد فریم ثابت -تصویر  (Fast Motion) کردنو تند  (Slow Motion)کند 

(Fix Frame) 
- 3 

6 
 Position - Scale – Rotate Opacity انیمیشن در الیه ها با استفاده از ساخت طریقه

 .و ایجاد کلید
- 3 

 4 - کردن الیه ها و متحرک Aiو  PSD الیه دار مانند هايفایلطریقه ساخت انیمیشن بوسیله  7

8 
 :یراصالح رنگ تصاو

 هاآنو کلیه زیر مجموعه هاي  Color Correction - Image Controlافکت 
- 3 

 عملي نظري 

 1 1 تعداد واحد

 32 16 تعداد ساعت
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 2 1 کروماکي برش تصویر و بکارگیري 9

یا  آرشیو تصاویر و صدا و پروژه -سوییچ کردن و کات چندین الیه همزمان با دیدن آن  11
Trimme 

- 1 

 4 - تصویري و صوتي هايافکت 11

12 Transition 3 - ي و تصویريصوت يها 

 2 - صدا و سینك آن Levelتنظیم  13

 1 3 مختلف تصویر و صدا هايفرمت و (RENDER) پروژه خروجي گرفتن 14

 32 16 جمع

 

 هاي عمومي و تخصصي مورد انتظارمهارت -ب
 فراگیري و آموزش تدوین تصاویر

 premiere Adobe افزارنرمتدوین تصاویر توسط 

 

 (حداقل سه مورد منبع فارسي و خارجي) نهاديپیش منبع درسي -ج 

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 1391 نشر مرکز روبرت صفاریان راجر کریتندن تدوین فیلم و ویدیو

 فن تدوین فیلم
کارل رایتس و کوین 

 میالر

وازریك 

 درساهاکیان
 1383 سروش

 1392 سروش یانمهدي رحیم جرالد میلرسون تلویزیوني سازيبرنامهفن 

 عباس اکبري دانیل آریخن چگونه کارگرداني کنیم

مرکز گسترش 

سینماي مستند و 

 تجربي

1375 

The Cool Stuff in Premiere 

Pro Jarle Leirpoll  A Press 
October 

2118 
Adobe Premiere Pro CC 

Classroom in a Book Maxim Jago  Adobe Press 2119 

Learn Adobe Premiere Pro 

CC for Video 

Communication: Adobe 

Certified Associate Exam 

Preparation, 2nd Edition 

Rob Joe Dockery, 

Conrad , Schwartz

Chavez 

 Adobe Press 2118 

 

http://www.adobepress.com/authors/bio/473ec2dc-9e42-47d2-8c2a-22559e995aed
http://www.adobepress.com/authors/bio/473ec2dc-9e42-47d2-8c2a-22559e995aed
http://www.adobepress.com/authors/bio/9b3da64f-2639-4c19-a950-5c9214d389e5
http://www.adobepress.com/authors/bio/9b3da64f-2639-4c19-a950-5c9214d389e5
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 (شرایط آموزشي و یادگیري مطلوب درس)استانداردهاي آموزشي  –د 

 هاي مدرسویژگي

 تدوین و مقاطع باالتر افزارنرمکارشناسي ارشد هنر آشنا با 
 

 مساحت تجهیزات و وسایل مورد نیاز درس

 مرتبط با درس افزارنرمو  افزارسختپیوتر مجهز به سایت کام
 

 روش تدریس و ارائه درس

 .اي، کارگاهتمرین و تکرار، پروژه
 

 روش سنجش و ارزشیابي درس

 پروژه ارائه
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 یابي در گرافیكدرس ایده  -3-31
 نوع درس: اختیاري

 - :نیازپیش

 - هم نیاز:

 هاي خالقانههدف کلي درس: معرفي اصول علمي شناخت پروژه و یافتن ایده

 سرفصل آموزشي -الف

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 ساعت()

 عملي نظري

 - 2 هاي گرافیكدر پروژه ایده یابيایده و  1

 - 4 ي گرافیکيشناخت اجزاء و ارکان یك پروژه 2

 - 4 تصویرسازي و ...( -پوستر) هاي تصویريدر پروژه پایهمباني  3

 - 4 هاي بداهه بدون توجه به موضوعبنديخلق ترکیب 4

 - 3 هاي جدید براي هر ایدهها و خلق زاویهمکتوب کردن ایده 5

 - 3 شدهخالقیت و عبور از مرزهاي از پیش تعیین 6

 - 3 اجرا اتود، نوآوري در تفکر، 7

 - 3 هاي به ساختار و فرم جدید در ایدهدستیاب 8

 - 3 هاي خالقانهکاربرد فرم و عناصر غیر مرتبط در ایده 9

 - 3 طراحان گرافیك ایران و جهان خالقانه در آثار هايتکنیكها و مروري بر برخي ایده 11

 - 32 جمع

 

 هاي عمومي و تخصصي مورد انتظارمهارت -ب
 هاي گرافیکيهاي خالقانه براي طراحي و اجراي انواع پروژهفتن ایدهاصول علمي شناخت پروژه و یا

 

 منبع درسي پیشنهادي )حداقل سه مورد منبع فارسي و خارجي( -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 1396 سیته سامان شاهین پور آستین کلئون هنرمندانه بتابید

 1391 یردشتيسراي مفرهنگ  محمدحسین نیرومند فیل آبي

 1393 آمه  آنتوني وستیل تفکر انتقادي خالقیت،

 1396 کتابان و سخنوران  سعید قاسمي خالق باشي گرافیك

 1386 سروش مسعود سپهر دنیز آدنیس مبادي سواد بصري

 

 

 

 عملي نظري 

 1 2 تعداد واحد

 1 32 تعداد ساعت
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 (شرایط آموزشي و یادگیري مطلوب درس)استانداردهاي آموزشي  -د

 مدرس هايویژگي

 ایده یابيو  روانشناسي خالقیتیا دکتري پژوهش هنر متخصص در زمینه کارشناسي ارشد گرافیك 
 

 مساحت و تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 مترمربع 51 حدودمساحت کالس 

اسالید، اورهد، ویدئو پروژکتور، پرده پروژکتور و دستگاه  مانندمجهز به امکانات سمعي و بصري و دستگاه نمایش تصویر 

 میز و صندلي مدرس و به تعداد دانشجویان. -ت برد و ماژیك وایت بردوای تخته –پخش صدا 
 

 روش تدریس و ارائه درس

 ايتمرین و تکرار، کارگاه، پروژه
 

 درس روش سنجش و ارزشیابي

 ارائه پروژه –کالسي  هايفعالیتآزمون کتبي و مهارتي به همراه تحقیقات و 
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 تبلیغات و ارتباطاتدرس  -3-32
 نوع درس: اختیاري

 - :نیازپیش

 - نیاز: هم

 تبلیغات و ارتباطات هايروشآشنایي دانشجویان با مفاهیم، اصول و  هدف کلي درس:

 سرفصل آموزشي -الف

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 ساعت()

 عملي نظري

 - 2 تاریخچه تبلیغات 1

 - 2 اهمیت و ضرورت تبلیغات 2

 - 4 انواع تبلیغات و اهداف مربوط به آن 3

 - 5 هاي مختلف تبلیغات همراه با معرفي آثارسبك 4

 - 6 فرآیند ایجاد پیام جذاب و رسانه اثربخش 5

 - 4 هاي مختلف تبلیغاتيآشنایي با مزایا و معایب رسانه 6

 - 4 نتي و اشکال مختلفتبلیغات اینترنتي و غیر اینتر 7

 - 5 تعریف ارتباط و بیان انواع ارتباط و اهمیت و ضرورت آن 8

 - 32 جمع

 

 هاي عمومي و تخصصي مورد انتظارمهارت -ب
 تبلیغات و ارتباطات هايروشآشنایي با مفاهیم، اصول و 

  

 منبع درسي پیشنهادي )حداقل سه مورد منبع فارسي و خارجي( -ج

 سال انتشار ناشر مترجم ؤلفم عنوان منبع

 1393 هنر آبي  محمد توفیق علي نجفي ارتباطات و تبلیغات

 در دست چاپ هنر آبي  محمد توفیق علي نجفي اصول علمي ارتباطات و تبلیغات

 1396 سپید مینو –حروفیه   محمود محمدیان مدیریت تبلیغات از دید بازاریابي

 

 

 

 

 

 عملي نظري 

 1 2 واحدتعداد 

 1 32 تعداد ساعت
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 (یط آموزشي و یادگیري مطلوب درسشرا)استانداردهاي آموزشي  -د

 مدرس هايویژگي

 .کارشناسي ارشد مدیریت و تبلیغات
 

 مساحت و تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 مترمربع 54مساحت کالس: 

اسالید، اورهد، ویدئو پروژکتور، پرده پروژکتور و دستگاه  مانندمجهز به امکانات سمعي و بصري و دستگاه نمایش تصویر 

 و به تعداد دانشجویان. 121میز و صندلي مدرس  -وایت برد و ماژیك وایت برد تخته – پخش صدا
 

 روش تدریس و ارائه درس

 .اي، پروژهسخنراني، مباحثه
 

 درس روش سنجش و ارزشیابي

 ارائه تحقیق -آزمون کتبي
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 يجلدسازصحافي و س در -3-33
 نوع درس: اختیاري

 - :نیازپیش

 - هم نیاز:

 جلدسازي در طراحي گرافیك کارگیريبهکسب مهارت در  هدف کلي درس:

 سرفصل آموزشي -الف

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 ساعت()

 عملي نظري

 - 4 آرایيکتابتاریخچه جلدسازي و  1

 - 6 و اسالم جایگاه جلدسازي و کتابت در ایران 2

 - 6 شناخت مواد و مصالح صحافي 3

 - 8 آن بر رويهاي دیگر متقابل با تمدن تأثیراتشناخت انواع جلد و بیان  4

 - 8 هاي مرتبط گرافیکيارتباط جلد با مجموعه طراحي 5

 - 32 جمع

 

 هاي عمومي و تخصصي مورد انتظارمهارت -ب
 جلدسازي در طراحي گرافیك کارگیريبه

  

 حداقل سه مورد منبع فارسي و خارجي() پیشنهادي منبع درسي -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 1392 فرهنگستان هنر  مصطفي رستمي جلدسازي ایرانیان

 1389 پیام نور  نوشین دخت نفیس تاریخچه کتابت

 سنتي هنر جلدسازي
 -رویا عزیزي 

 آزاده شاهین
 1395 شهرداري اصفهان سازمان فرهنگي تفریحي 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 عملي نظري 

 1 2 تعداد واحد

 1 32 تعداد ساعت
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 (شرایط آموزشي و یادگیري مطلوب درس)استانداردهاي آموزشي  -د

 مدرس هايویژگي

 با تاریخ کتابت و تاریخ هنر سنتي یيو آشنادستي و پژوهش هنر هاي گرافیك، نقاشي، صنایعفوق لیسانس یا دکتري رشته
 

 مساحت و تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 ئو پروژکتور و تجهیزات معمول کالس آموزشيوید
 

 روش تدریس و ارائه درس

 پژوهشي –اي مباحثه
 

 درس روش سنجش و ارزشیابي

 تحقیقاتي هايفعالیتگزارش  -هاي شفاهيپرسش

 آزمون -ارائه تحقیق -مرتبط هايپرسشمیزان حضور فعال به همراه 
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 کار الکترونیکي و کسب توسعهدرس  -3-34

 نوع درس: اختیاري

 - :نیازپیش

 - هم نیاز:

 الکترونیکي وکارکسبي اندازراههدف کلي درس: توانایي و کسب مهارت براي 

 سرفصل آموزشي -الف

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 ساعت()

 عملي نظري

 - 2 کار الکترونیکيواهیم پایه کسبآشنایي با مف 1

 - 4 کار الکترونیکيوهاي کسبمدل - کار الکترونیکيوطراحي کسب 2

 - 4 روش نوپاي ناب 3

 - 6 تست بازار -کار الکترونیکي واندازي کسبراه 4

 - 8 يکیالکترون کاروکسب يهارساختیز 5

 - 8 ر بازاریابي دیجیتالاي بمقدمه -کار الکترونیکي وي کسبتوسعه 6

 - 32 جمع

 

 هاي عمومي و تخصصي مورد انتظارمهارت -ب
 الکترونیکي وکارکسبي اندازراه

  

 منبع درسي پیشنهادي )حداقل سه مورد منبع فارسي و خارجي( -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 وکارکسب هايمدل سازيپیاده

 الکترونیك تجارت
 1395 ادیبان روز  مدیانایوب مح

 الکترونیك تجارت بر ايمقدمه
 - ریپورت

 یاوورسکي برنارد جفري و

 -الحان  خوش فرید

 ثامني خادم مهتا
 1391 نوپردازان

 1396 سیماي دانش  علي کمندي الکترونیکي تجارت

 کارآفرینان راهنماي
 استیو بلنك،

 دورف باب
 سیدرضا علوي

 جهاد انتشارات

 دانشگاهي
1395 

 

 

 

 

 عملي نظري 

 1 2 حدتعداد وا

 1 32 تعداد ساعت
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 (شرایط آموزشي و یادگیري مطلوب درس)استانداردهاي آموزشي  –د 

 مدرس هايویژگي

سال سابقه کار و  2حداقل  داشتنارشد مدیریت کارآفریني یا مدیریت فناوري اطالعات و داشتن حداقل مدرک کارشناسي 

 DBAو یا  MBAگذراندن دوره 
 

 مساحت و تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 دانشجو 25با حداکثر  مترمربع 31ت مساح
 

 روش تدریس و ارائه درس

 .، پروژه عمليايمباحثهسخنراني، مطالعه موردي، 
 

 درس روش سنجش و ارزشیابي

 آزمون کتبي، پروژه عملي
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 التین پو تای فارسي نویسيدرس ماشین -3-35

 نوع درس: اختیاري

 - :نیازپیش

 - هم نیاز:

فارسي، التین و آیین نگارش معاصر زبان فارسي به منظور باال بردن توان و سرعت  نویسيماشینهدف کلي درس: مهارت 

متن، آرایي و...؛ نگارش و ویرایش فني نگارش و ویرایش فني جهت کمك به واحدهاي گرافیکي مرتبط با تایپ مانند صفحه

 هاي مورد نیازنامه و گزارشپایان

 سرفصل آموزشي -الف

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 ساعت()

 عملي نظري

 11 4 پردازي به کمك رایانهافزارهاي واژهآشنایي با نرم 1

 11 4 افزارفارسي و التین به کمك نرم نویسيماشین 2

 4 4 فارسيالخط رسمي و معاصر زبان آیین نگارش یا رسم 3

 8 4 هاي فارسياصول کلي ویراستاري فني و تصحیح متن 4

 32 16 جمع

 

 هاي عمومي و تخصصي مورد انتظارمهارت -ب
 فارسي، التین، آیین نگارش معاصر زبان فارسي و سرعت نگارش و ویرایش فني متن نویسيماشین

 

 منبع درسي پیشنهادي )حداقل سه مورد منبع فارسي و خارجي( -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

هاي رسمي راهنماي کاربرد کتاب

 افزار مربوطه با هدایت مربينرم
    

 دستور خط فارسي
فرهنگستان زبان و ادب 

 فارسي
 1384 فرهنگستان زبان و ادب فارسي 

قواعد و ضوابط چاپ کتاب و 

 شیوه خط فارسي
 1393 انکتابخانه ملي ایر  کتابخانه ملي ایران

 

 

 

 

 

 

 عملي نظري 

 1 1 تعداد واحد

 32 16 تعداد ساعت
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 (شرایط آموزشي و یادگیري مطلوب درس)استانداردهاي آموزشي  –د 

 مدرس هايویژگي

 سال سابقه تدریس در این زمینه 3افزار تایپ و نگارش و کارشناسي ارشد ارتباط تصویري یا کامپیوتر مسلط بر نرم
 

 مساحت و تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 سایت کامپیوتر
 

 س و ارائه درسروش تدری

 عملي سخنراني و کارگاهي، پروژه
 

 درس روش سنجش و ارزشیابي

 هاي شفاهي و عملي، ارائه نمونه کارعملکردي، پرسش -صورت آزمون کتبيروش سنجش و ارزیابي درس به
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 پیوست ها
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 پیوست یك
 فتوگرافیك گرافیكپیوسته  کارداني رشته ورهدتجهیزات 

 تجهیزات مصرفي ايتجهیزات سرمایه دیفر

 سري 5 انواع قلموي نقاشي  سیستم کامپیوتر به تعداد دانشجویان شامل کیس مانیتور و ... 1

 مرکب حساس کننده چاپ سیلك نفره یك دستگاه 17اسکنر براي هر کالس  2

 کلر خشك دستگاه یك پرینتر لیزري سیاه سفید 3

 تینر روغني و فوري میز کامپیوتر به تعداد الزم 4

 رنگ چاپ سیلك در انواع مختلف عدد 3نفره  17وب کم براي هر کالس  5

 کاغذ چاپ عکس مترمربعسایت کامپیوتر براي هر دانشجو حداقل یك و نیم  6

 برد تماژیك وای کالس درس استاندارد تئوري 7

 کچ براي کارگاه حجم متر 41حداقل کارگاه گرافیك  8

 اتود جوش ویدیو پروژکشن به تعداد کالس و کارگاه 9

 تیغه فرز براي هر کالس پرده نمایش 11

 مته تخته وایت برد براي هر کالس و کارگاه 11

 کاغذ طراحي صندلي گردان کامپیوتر به تعداد دانشجو 12

 دیواريمیخ منگنه  صندلي کالسي به تعداد دانشجو 13

 توري سیلك براي استاد میز 14

 کاغذ پوستي عدد كیدانشجو  دومیز آتلیه گرافیك هر  15

 a4کاغذ  دو عدد هر کارگاه میز نور بزرگ 16

 وایتکس میز چاپ هر دو دانشجو یك عدد 17

 صابون ده عدد اسکویجي 18

 ریکا و مواد شستشوي قوي دو عدد دستگاه پرس چاپ 19

  دو عدد غلطك پرس 21

  ده عدد انبردست 21

  عدد 5میخکوب دیواري  22

  عدد 5سشوار صنعتي  23

  ده عدد کشخیم 24

  چکش ده عدد 25

  وان مخصوص براي شستن توري 26

  متر 71کارگاه چاپ سیلك حداقل  27

  متر 21اتاق تاریك چاپ سیلك  28

  دو عدد میز نور بزرگ 29

  تعداد کمد لباس دانشجویي به 31

  سیلك کنخشك 31

  کتابخانه جهت کارگاه 32
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33 
رایج  يهامدلبا  دوربین دیجیتال کنون یا نیکون سطح آماتور

 ده عدد
 

  قلم نوري ده عدد 34

  متر 111تا  81 حجمکارگاه براي  35

  به تعداد الزم میز فلزي براي کارگاه حجم 36

  رابط سیم سیار به تعداد الزم 37
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