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 مقدمه -1-1
تقال وسیله ان ینو بهتربوده است  هاآنخود و برآورده کردن  یازهايناز اولین وسایل بیان و ارتباط انسان در راستاي  نقاشی

بر دیواره غارها همگی  شناسییرینهد ازنظر ارزش باجسته و بر آثار بود، شدهشناخته هاانسانابزار ارتباطی بین  عنوانبهاندیشه 

 يهنرهاعصر حاضر  در با آدمی همراه بوده و او را در این راه همراهی کرده است. یربازدکه هنر از  باشندیمبیانگر این ادعا 

 قریبا  تتجسمی  يهنرهاناگزیر از آنیم و بدون  چراکهانسان در زندگی ما جاي گرفته  یازهاينهمگام با  ازپیشیشبتجسمی 

ه بحاضر با توجه به نیازهاي عصر معاصر و تحوالت جدیدي که در هنرهاي تجسمی  برنامه مختل خواهد شد. هاانسانزندگی 

 هنري و خالقانه دانشجویان داشته باشد. هايییتوانارا در  یرتأث ینتریشبو امید است  شدهینتدوآمده  وجود

 

 تعریف -1-2
دست ت که اس هایییستگیشاکه شامل بوده  ايآموزش عالی فنی و حرفه يهارشتهاز  یکی کارشناسی ناپیوسته نقاشی رشته

 .باشدمی پذیرامکانلحاظ شده،  برنامهاین در  کهنظري و عملی  دروسآموزش از طریق  هاآن یافتن به

 

 هدف -1-3
 نروز شدبهو هنري و ایجاد توانمندي  ياستعدادها پرورش ،نقاشیکارشناسی ناپیوسته هدف از تدوین برنامه درسی دوره 

 ناس نقاشیکارش عنوانبهدر پایان دوره  یتدرنهاکه  باشدیمبه این رشته  مندانعالقهنهفته در  هايیتخالق و شکوفایی هاتکنیک

صی در خصو صورتبهو  یردولتیغدولتی و  يهاسازماننیاز به استخدام در  بدون کارآفرینی و هنرمند مستقل، يهاکارگروهدر 

 داشته باشند. ییدرآمدزابراي خود  المللیینبمختلف  يهاعرصه

 

 اهمیت و ضرورت -1-4
ه هنرمند رشتو فرهنگ و رفتار  ورسومآداب ،یجمعارتباط یلوسا از پوشاک، ابزار و لوازم زندگی، اعم در همه ابعاد، هایباییز

ناشی از  هاييگرفتارعلیرغم  شودیمسبب  اند،پذیرفته یرتأثبا خلق آثار ارزشمند که از وقایع و حوادث مختلف جامعه  نقاشی

که در زندگی امروزه و  اشدبیم هاانسانو روابط اطراف خویش شوند. این  هايیباییزو  هاظرافت متوجه کار و تالش روزانه،

 مبارزه با انواع تهاجم فرهنگی يهاراهباعث صیقل و التیام روح انسان مدرن و تکنولوژي زده است. یکی از  یزدگشتابعصر 

ویج تا در راستاي تر باشدیمدر دوران مدرنیته و تکنولوژي داشتن هنرمندان متعهد و متوجه به آداب و فرهنگ ارزشمند کشور 

 باشد. خودکردهبومی و ملی  يهاارزشحاضر را متوجه هنر و  نسل ه هنر سالم،و اشاع
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 التحصیالننقش و توانایی فارغ -1-5

 دروس مرتبط توانایی

 کپی از شاهکارهاي هنري جهان از آثار بزرگان يسازنمونهاجراي کار و 

 یرسازيتصونقاشی دیجیتال و  یرسازيتصو

 پیشرفته دستی طراحی و چاپ يهاکارگاه ...لباس و اشیا و روي چاپ 

 س تخصصیوکلیه در هاساختماندیوار نماي داخلی  یو نقاشطراحی دکور 

 دروس کارگاهی نقاشی طراحی و ساخت و تولید انواع بوم نقاشی

 س تخصصیوکلیه در مرتبط يهاآموزشگاهو  هامهدکودکآموزش نقاشی در 

 دروس کارگاهی نقاشی هاآنبازسازي و مرمت آثار نقاشی و محافظت از 

 س تخصصیوکلیه در آثار هنري ارائهمدیریت گالري و 

 س تخصصیوکلیه در هنرمند مستقل عنوانبهنمایشگاه نقاشی و فروش 

 س تخصصیوکلیه در مجازي و ناشرین هايیتسانقاشی دیجیتال براي 

 کلیه درس تخصصی و برگزاري نمایشگاه و فروش آثار ینقاش

 

 قابل احراز مشاغل -1-6
 کپی کار آثار نقاشی از شاهکارهاي جهان -

 ي لوکس ساختمانیهاپروژه و نقاش داخلی طراح -

 یرسازتصو -

 چاپچی سیلک -

 یدکننده بومتولو  سازبوم -

 مربی نقاشی -

 

 طول دوره و شکل نظام -1-7
نیمسال تحصیلی و یک دوره  2سال است و هرسال تحصیلی مرکب از  2دوره کارشناسی ناپیوسته  حداکثر مدت مجاز تحصیل

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

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

ساعت در نیمسال، هر واحد درس  48ساعت و حداکثر  32در نیمسال، هر واحد درس عملی و آزمایشگاهی حداقل معادل 

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

 .دباشنیمسال می

 

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

 ورودي قبولی در آزمون -ب 

 دارا بودن شرایط عمومی و جسمانی -ج
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 ساعت(واحد و سهم درصد دروس نظري و عملی )برحسب  -1-9

 نوع درس
تعداد 

 واحد

 درصد

 واحد( برحسب)
 ساعت درصد مجاز

 درصد

 )برحسب ساعت(
 درصد مجاز

 45تا  25 25 512 65تا  25 46 32 نظري

 75تا  55 75 1616 65تا  35 54 38 عملی

 111 111 2128 111 111 71 جمع

 

 

 نوع درس )برحسب تعداد واحد( -1-11

 نوع درس
تعداد واحد برنامه درسی  تعداد واحد

 حداکثر حداقل موردنظر

 6 6 1 جبرانی )بدون احتساب(

 9 9 9 عمومی

 2 4 2 عمومی مهارت

 9 11 5 پایه

 44 51 44 تخصصی

 6 8 6 اختیاري

 71 72 68 جمع
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 نقاشیجدول دروس جبرانی دوره کارشناسی ناپیوسته  -2-1

 نام درس ردیف
تعداد 

 واحد

 تعداد ساعت
 یازهم ن نیازپیش

 جمع عملی نظري

   48 32 16 2 عکاسی پایه 1

   48 32 16 2 هنرهاي تجسمیمبانی  2

   81 64 16 2 پایه طراحی 3

   48 32 16 2 مرایا ظر وامبانی من 4

   - - - 8 جمع

 مدیر گروه با نظرانی غیر مرتبط کاردشدگان با یرفتهپذفوق به  نامه آموزشی و سایر مقررات مربوطه، دروسبا رعایت آیین *

 .ارائه شود

 .ارائه شودنیمسال اول و دوم  حداکثر، بایست یدروس جبران *

 

 جدول دروس عمومی دوره کارشناسی ناپیوسته نقاشی -2-2

 نام درس ردیف
تعداد 

 واحد

 ساعتتعداد 
 هم نیاز نیازپیش

 جمع عملی نظري

1 
 یک درس از گروه درسی

 «مبانی نظري اسالم»
2 32 1 32   

2 
 یک درس از گروه درسی

 «انقالب اسالمی»
2 32 1 32   

3 
 یک درس از گروه درسی

 «تاریخ تمدن اسالمی»
2 32 1 32   

4 
 یک درس از گروه درسی

 «یآشنایی با منابع اسالم»
2 32 1 32   

   32 32 1 1 1ورزش  5

   161 32 128 9 جمع

 

 نقاشیرشته  ناپیوستهدوره کارشناسی  عمومی مهارتجدول دروس  -2-3

 نام درس ردیف
تعداد 

 واحد

 تعداد ساعت
 یازهم ن نیازپیش

 جمع عملی نظري

   48 32 16 2 ئهو مهارت اراروش تحقیق  1

   48 32 16 2 جمع
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 نقاشیرشته دوره کارشناسی ناپیوسته  پایه جدول دروس -2-4

 نام درس دیفر
تعداد 

 واحد

 تعداد ساعت
 یازنهم  نیازپیش

 جمع عملی نظري

   32 1 32 2 یطراح ،یعتطب انسان، 1

   48 1 48 3 نقاشی معاصر ایران و جهان 2

3 
روند خلق اثر هنري از ایده تا 

 اجرا
2 32 1 32   

   32 1 32 2 هنر در دنیاي کودکان 4

   144 1 144 9 جمع

 

 نقاشی رشتهدوره کارشناسی ناپیوسته  تخصصیجدول دروس  -2-5

 نام درس ردیف
تعداد 

 واحد

 تعداد ساعت
 یازهم ن نیازپیش

 جمع عملی نظري

   48 1 48 3 مشاهیر نقاشی ایران و جهان 1

   64 64 1 2 کپی از شاهکارهاي هنري جهان 2

  طراحی موضوعی 96 96 1 3 نقاشی موضوعی 3

  طراحی فیگوراتیو 96 96 1 3 نقاشی فیگوراتیو 4

 64 64 1 2 تصویرسازي 5
چاپ دستی 

 پیشرفته
 

   81 64 16 3 چیدمان در هنرهاي تجسمی 6

   96 96 1 3 چاپ دستی پیشرفته 7

   96 96 1 2 نقاشی دیواري پیشرفته 8

   81 64 16 3 نقاشی دیجیتال 9

   32 1 32 2 زبان تخصصی 11

   32 1 32 2 حکمت هنر اسالمی 11

   96 96 1 2 حجم سازي تخصصی 12

   32 1 32 2 و نقد آثار نقاشیو تحلیل تجزیه  13

   64 64 1 2 طراحی فیگوراتیو 14

  طراحی فیگوراتیو 64 64 1 2 طراحی موضوعی 15

  واحد 51گذراندن  128 128 1 4 پروژه نهایی 16

   64 64 1 2 عکاسی تخصصی 17

  واحد 51گذراندن  241 241 1 2 کارآموزي 18

   1568 1361 218 44 جمع
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 نقاشی رشتهدوره کارشناسی ناپیوسته  اختیاري جدول دروس -2-6 

 نام درس ردیف
تعداد 

 واحد

 تعداد ساعت
 یازهم ن نیازپیش

 جمع عملی نظري

   48 32 16 2 اقتصاد هنر 1

   48 32 16 2 معاصر يهنرها 2

   32 1 32 2 مدیریت هنري 3

   48 32 16 2 ویدیو آرت 4

   32 1 32 2 شناسییباییز 5

   32 1 32 2 تاریخ نقاشی ایرانی 6

   144 96 48 6 جمع

 واحد از دروس فوق الزامی است. 6گذراندن  * 
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 نقاشیرشته دوره کارشناسی ناپیوسته  ترم بندي پیشنهادي دروس جدول -2-7
 نیمسال اول -2-7-1

 نام درس ردیف
تعداد 

 واحد

 ساعتتعداد 
 نیازپیش

 جمع عملی نظري

  32 32 1 1 1ورزش  1

2 
 یک درس از گروه درسی

 «مبانی نظري اسالم»
2 32 1 32  

  48 1 48 3 ایران و جهان نقاشی مشاهیر 3

  64 64 1 2 طراحی فیگوراتیو 4

  96 96 1 3 چاپ دستی پیشرفته 5

  96 96 1 2 حجم سازي تخصصی 6

  32 1 32 2 یطراح ،یعتطب انسان، 7

  - - - 15 جمع

 

 

 دومنیمسال  -2-7-2

 نام درس ردیف
تعداد 

 واحد

 تعداد ساعت
 نیازپیش

 جمع عملی نظري

1 
 یک درس از گروه درسی

 «انقالب اسالمی»
2 32 1 32  

  32 1 32 2 روند خلق اثر هنري از ایده تا اجرا 2

  - - - 2 درس اختیاري 3

  32 1 32 2 زبان تخصصی 4

 طراحی فیگوراتیو 64 64 1 2 طراحی موضوعی 5

 طراحی فیگوراتیو 96 96 1 3 نقاشی فیگوراتیو 6

  48 1 48 3 نقاشی معاصر ایران و جهان 7

  64 64 1 2 عکاسی تخصصی 8

  - - - 18 جمع
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 سومنیمسال  -2-7-3

 نام درس ردیف
تعداد 

 واحد

 تعداد ساعت
 نیازپیش

 جمع عملی نظري

1 
 یک درس از گروه درسی

 «تاریخ تمدن اسالمی»
2 32 1 32  

  96 96 1 2 نقاشی دیواري پیشرفته 2

  - - - 2 درس اختیاري 3

 چاپ دستی پیشرفته 64 64 1 2 یرسازيتصو 4

  32 1 32 2 دنیاي کودکاندر هنر  5

 طراحی موضوعی 96 96 1 3 نقاشی موضوعی 6

  81 64 16 3 دیجیتالنقاشی  7

  64 64 1 2 کپی از شاهکارهاي هنري جهان 8

  32 1 32 2 حکمت هنر اسالمی 9

  - - - 21 جمع

 

 

 

 چهارمنیمسال  -2-7-4

 نام درس ردیف
تعداد 

 واحد

 تعداد ساعت
 نیازپیش

 جمع عملی نظري

1 
 یک درس از گروه درسی

 «آشنایی با منابع اسالمی»
2 32 1 32  

  - - - 2 درس اختیاري 2

  241 241 1 2 کارآموزي 3

  32 1 32 2 و نقد آثار نقاشیو تحلیل تجزیه  4

  48 32 16 2 ارائه و مهارتروش تحقیق  5

  81 64 16 3 چیدمان در هنرهاي تجسمی 6

  128 128 1 4 پروژه نهایی 7

  - - - 17 جمع

 

 

 

 

 

 



 

15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فصل سوم: سرفصل دروس
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 یطراح ،عتیطب انسان،درس  -3-1

 یهپا نوع درس:

 - :نیازیشپ

 - :هم نیاز

 هايشینآفرمنبع الهام در  عنوانبهبصري و کاربردي طبیعت  یتو قابلرموز زیبا شناسانه  و شناخت درک هدف کلی درس:

 هنري

 سرفصل آموزشی -الف

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملی نظري

 1 4 تعریف طبیعت و جایگاه انسان در آن و تجهیزات و اختراعات مرتبط با انسان 1

2 
و  هایکان ،یاهانگ ،یوانح موجودات زنده اعم از انسان،) یعتطب شناسانه یباز يساختارها

 اولیه مبانی هايفنتمرین عملی با  ...( و
4 1 

 1 4 (یرمتغ متغیر، یمهن )ثابت، یآنروابط کیفی عناصر بصري در طبیعت و انواع  3

 1 4 شکلی در طبیعت با مصنوعات بشري يهانظامتطبیقی اصول و مبانی  4

 1 4 هنري هايینشآفردر  هاآن یريکارگبهنظام سلولی و نحوه عملکرد اشکال طبیعت و  5

 1 4 عملی از عناصر طبیعت هايینتمرشناخت نظام برونی و درونی عناصر طبیعت با انجام  6

 1 4 هنري هايینشو آفرشکلی طبیعت  يهانظامکشف روابط بصري جدید از طریق تطبیق  7

8 
-ینتمرري با و هن ینیتزئ طبیعت با اهداف کاربردي، شناسانه یباز هايیفیتکاز  يبرداربهره

 عملی هاي
4 1 

 - 32 جمع

 

 هاي عمومی و تخصصی مورد انتظارمهارت -ب

 الهام از طبیعت در خلق آثار هنريتوانایی 

 

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

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

برخورد هنرمندانه با طراحی 

 و ساخت بدن انسان
 1386 بهار افسون آشتی والت رید،

 1395 پرچین کرمی یدرضاحم گیورکی دکزي ناکرانمندي کرانمند

 1388 سروش پرویز مرزبان فلدمن ادموند برک، تنوع تجارب تجسمی

 1392 (چاپ جدید)یساولی  شروه یعرب عل برت دادسون طراحی یدهايکل
The Elements of 

drawing 
John ruskin  The Herbert press 2117 

 

 عملی نظري 

 1 2 تعداد واحد

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

 هاي مدرسویژگی

 تدریس سابقهسال  3تخصصی هنر داراي  يدکتر ،یرسازيتصو کارشناسی ارشد نقاشی،
 

 مساحت، تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

خش پرده پروژکتور و دستگاه پویدئو پروژکتور،  مانندکالس مجهز به امکانات سمعی و بصري و دستگاه نمایش تصویر 

تعداد  انات کارگاهی بهو امک یهپاسهمیز و صندلی براي استاد خرک کارگاهی و  -تخته وایت برد و ماژیک وایت برد -صدا 

 دانشجویان
 

 روش تدریس و ارائه درس

 وناگون،بصري و تجربیات گ هايیتقابلدر  تنوع هنري، هايینشآفردرس فوق به علت گستردگی بستر  شودیمتوصیه 

در طراحی صنعتی و معماري مدرن و با تخصص در  يمورفولوژ يهاتخصصبا دعوت از چند استاد مجرب با  یحا ترج

 حیطه تجسمی برگزار گردد در ،ترسیمی يآثار فانتز

 انجام دهند. یطراح ،یعتطب جهت درک بهتر مباحث دانشجویان، پژوهشی در حوزه رابطه انسان، شودیمتوصیه 

 يهاکارگاههنري  هايیشگاهنمااز  یدبازد و طبیعت، یجانورشناس علوم طبیعی، يهاموزهاز  یدبازد میلی:تکآموزش 

 مصنوعات صنعتی
 

 روش سنجش و ارزشیابی درس

 ترمو پایان ترممیان کتبی آزمون
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 نقاشی معاصر ایران و جهان درس -3-2
 پایه نوع درس:

 - :نیازپیش

 - :هم نیاز

 آشنایی با تحوالت نقاشی معاصر در ایران و جهان هدف کلی درس:

 سرفصل آموزشی -الف

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملی نظري

 1 3 و شاگردان او الملککمالمکتب  یريگشکلجدید و چگونگی  هايیشگرابررسی  1

 1 3 ياخانهقهوهآثار اساتید و خصوصیات نقاشی خیالی نگاري و  2

 1 6 آن مکتب سقاخانه و هنرمندان شاخص هايیشگرا 3

4 
 و مکاتب نقاشی هایوهشمفاهیم و رویکردهاي نقاشی معاصر در ایران و جهان )آشنایی با 

 (بیستم يسدهدر نیمه اول 
6 1 

 1 6 اخیر يهاسالبیستم تا  يسدهدوم  يیمهنآخرین تحوالت هنر نقاشی آسیا از  5

 1 6 اخیر يهاسالبیستم تا  يسدهدوم  يیمهنآخرین تحوالت هنر نقاشی اروپا از  6

 1 6 اخیر يهاسالبیستم تا  يسدهدوم  يیمهنآخرین تحوالت هنر نقاشی آمریکا از  7

 1 6 آن هايیشگرانقاشی نوگراي ایران و  یريگشکلبررسی تحوالت و عوامل  8

 1 6 اخیر يهاسالبررسی تحوالت نقاشی معاصر ایران پس از انقالب اسالمی تا  9

 - 48 جمع

 

 هاي عمومی و تخصصی مورد انتظارمهارت -ب

 تحوالت نقاشی معاصر ایران و جهان شناخت

 

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

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 1392 حرفه هنرمند کتایون موسوي یکلما آرچر، 1961هنر بعد از 

 ردا لو پارمزانی، شورشیان هنر قرن بیستم
 مریم چهرگان،

 يعابد یرم سمانه
 1389 نظر

 1376 هنر ایران  جواد مجابی، پیشگامان نقاشی معاصر ایران

 1382 نظر علیرضا سمیع آذر ادوارد لوسی اسمیت؛ و هنر جدید شدنیجهان

مفاهیم و رویکردها در آخرین 

 قرن بیستم يهاجنبش
 1381 نظر علیرضا سمیع آذر لوسی اسمیت؛ ادوارد

 

 عملی نظري 

 1 3 تعداد واحد

 1 48 تعداد ساعت
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 استانداردهاي آموزشی )شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس( –د

 هاي مدرسویژگی

 هنر فلسفه هنر، پژوهش از هنرهاي تصویري، کارشناسی ارشد یا دکتري تخصصی هر یک
 

 مساحت، تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

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

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

 روش تدریس و ارائه درس

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

 هنري هاييگالرو  هایشگاهنمابازدید از 
 

 روش سنجش و ارزشیابی درس

 آزمون کتبی همراه با ارائه مقاله یا تحقیق کالسی
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 روند خلق اثر هنري از ایده تا اجرا درس -3-3
 پایه نوع درس:

 - :نیازپیش

 - :هم نیاز

 خلق ایده و اجرایی کردن آن ییتوانا هدف کلی درس:

 سرفصل آموزشی -الف

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملی نظري

 - 4 ایده یابی و ژانر مورد مباحثه در نقاشی درراهبررسی شناخت و سالیق دانشجو  1

 - 4 وردنظرمخالقانه دانشجو براي رسیدن به سوژه  یريگجهتایده یابی با توجه به تفکر و  2

3 
به  رسیدن درراهبا نوشتار و فرم و شکل  آمدهدستبه يهانگاهتفکرات و  مکتوب کردن

 وحدت عملی تفکر و عمل
4 - 

 - 5 ذهنی اتود 4

 - 5 یتعاملی و بداهه گرای هايیوهش یريکارگبه ( جهت)فرم و رنگ و فضا اصول علمی مطالعه 5

 - 5 تکنیک مناسب انتخاب و اصولمبانی  6

 - 5 خوب هنرمندان در راستاي اهداف درس هايیدهاآنالیز  7

 - 32 جمع

 

 هاي عمومی و تخصصی مورد انتظارمهارت -ب

 ئهمستقل جهت ارا يامجموعهیکپارچه در قالب ذهنی  يیدهاو خلق تکنیک مهارت در انتخاب تم و 

 

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

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 1383 نشر لوتوس فرهاد گشایش هنري رانکین پر در نقاشی بنديیبترک

 1391 انتشارات احیا کتاب  ینمحمدحس حلیمی، هنرهاي تجسمی یو مباناصول 

 1388 آبان هایخش یمناز مر جودیت وایلد سواد بصري

 1391 مولی انتشارات یعقوب آژند آرتور پوپ سیر و صور نقاشی ایران

 1389 آبان فریبرز فرید مایکل کریگان هنر مدرن

 1396 فرهنگستان هنر طاهر رضازاده کارول گري روش تحقیق در هنر و طراحی

 1397 عصر کنکاش حامد خاکی استیون هیلر بصري هايیدهاکتاب مرجع 

 

 

 

 عملی نظري 

 1 2 تعداد واحد

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

 هاي مدرسویژگی

 حوزهدر  ياحرفهسال فعالیت  3حداقل دکتراي تخصصی هنر داراي سابقه تدریس و  یرسازيتصو کارشناسی ارشد نقاشی،

 مرتبط
 

 مساحت، تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

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

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

 روش تدریس و ارائه درس

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

 روش سنجش و ارزشیابی درس

 با ارائه مقاله یا تحقیق کالسی آزمون کتبی همراه
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 هنر در دنیاي کودکان درس -3-4
 یهپا نوع درس:

 - :نیازپیش

 - :هم نیاز

 از آن خصوصیات يمندبهره منظوربهآنان  يهاو خواستهشناخت روحیات  منظوربهبا دنیاي کودکان  ییآشنا هدف کلی درس:

 در آفرینش آثار هنري براي کودکان

 سرفصل آموزشی -الف

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملی نظري

 1 2 مختلف هايیدگاهددر  هاآنکودک و رشد  و نوزاد تولد، تعریف 1

 1 2 علمی موجود براي آن هايیدگاهدمراحل رشد و بررسی  بنديیمتقس 2

 1 4 مختلف رشد و یادگیري هايیطهح 3

 1 2 آن با سنین مختلف يرابطهو  هنر و خالقیت 4

 1 4 سال 9تا  3بررسی نقاشی کودکان از  5

 1 4 سال 9تا  3شیوه تدریس به کودکان  6

 1 4 کتاب کودکان یرسازيتصوآثار  7

 1 11 کودک یرسازيتصو هايیکتکن 8

 - 32 جمع

 

 هاي عمومی و تخصصی مورد انتظارمهارت -ب

 پرورش ،هایکتکن و فنون، هاروش یريکارگبهو  شناخت آشنایی با اهداف و فراگیري اصول صحیح و نوین آموزش کودکان،

 هاکارگاهدر  آموزش بیانی، هايیوهشخالقیت و 

 

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

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 1397 نی زینت توفیق ژان پیاژه، روانشناسی کودک

 1391 - - يهانر ماتیس، طبیعت و غایت خالقانه

 و آموزشمجموعه مقاالت هنر 

 پرورش
 مهدي جاللی -

کمیسیون یونسکو 

 در ایران
1392 

 1398 دستان عبدالرضا صرافان انا اولیوریو فراري نقاشی کودکان و مفاهیم آن

 1392 دنیاي نو فرامرزي یمحمدتق گلین توماس بر روانشناسی نقاشی کودکان يامقدمه

 

 

 عملی نظري 

 1 2 تعداد واحد

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

 هاي مدرسویژگی

 کارشناسی ارشد نقاشی و تصویرسازي آشنا به روانشناسی کودک

 سال تدریس مرتبط 3حداقل  سابقه دکتري تخصصی هنر،
 

 یمساحت، تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

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

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

 روش تدریس و ارائه درس

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

 گوناگون يهاروشو تحلیل تجزیه گوناگون تصویرسازي کتاب کودک و  هايیوهشبررسی 

 

 روش سنجش و ارزشیابی درس

 آزمون کتبی
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 ایران و جهان ینقاش ریمشاه درس -3-5
 تخصصینوع درس: 

 - :نیازپیش

 - :هم نیاز

 آثار آنان هايیژگیوبا هنرمندان شاخص هر دوره و شناخت  ییآشنا هدف کلی درس:

 سرفصل آموزشی -الف

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملی نظري

 1 4 تجسمی يهاشاخههر یک از  یريگشکلماهیت هنرهاي تجسمی، چگونگی  1

 1 5 در جهان با هنرمندان شاخص هر دوره هنري و آشنایی يهادوره هايیژگیو 2

 1 5 با هنرمندان شاخص هر دوره در ایران هنري و آشنایی يهادوره هايیژگیو 3

 1 11 ایران و جهان شاخص هر دورهبررسی رابطه و فرم و محتوا در آثار نقاشان  4

 1 12 قاشی ایران به لحاظ فرم و ساختار تجسمیآثار مشاهیر ن یدهگزسی و تحلیل برر 5

 1 12 جهان به لحاظ فرم و ساختار تجسمی یشنقا آثار مشاهیر یدهگزبررسی و تحلیل  6

 - 48 جمع

 

 هاي عمومی و تخصصی مورد انتظارمهارت -ب

 مشاهیر نقاشی ایران و جهان و شناخت آثار آنانآشنایی با 

 

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

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 1392 سروش پرویز مرزبان ادموند بورک فدلمن، تنوع تجارب تجسمی

 غالمرضا تهامی ثروت عکاشه، نگارگري اسالمی
حوزه هنري سازمان 

 تبلیغات اسالمی
1381 

 پرویز مرزبان جانسن تاریخ هنر جهان
انتشارات علمی و 

 فرهنگی
1381 

 پیشگامان نقاشی معاصر ایران.

 اول نسل

منیژه میر عمادي، 

 جواد مجابی
 1376 هنر ایران کریم امامی

 ایران نوگرايپیشگامان هنر 
محسن وزیري مقدم و 

... 

 بابک لیدا نصراللهی،

 توسلی
 1383 معاصر يهنرهاموزه 

جستجوي هویت در نقاشی 

 معاصر ایران
 - مرتضی گودرزي

انتشارات علمی و 

 فرهنگی
1385 

 

 عملی نظري 

 1 3 واحدتعداد 

 1 48 تعداد ساعت
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 استانداردهاي آموزشی )شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس( –د

 هاي مدرسویژگی

 تجسمی داراي سابقه تدریس مرتبط يهاشاخه از هنر و هر یک فلسفه کارشناسی ارشد و دکتري پژوهش هنر،
 

 مساحت، تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

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

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

 روش تدریس و ارائه درس

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

 روش سنجش و ارزشیابی درس

 اي و ...(پذیري، رعایت اخالق حرفهآزمون کتبی همراه با ارائه مقاله یا تحقیق کالسی، مشاهده رفتار )مسئولیت
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 از شاهکارهاي هنري جهان کپی درس -3-6
 نوع درس: تخصصی

 -: نیازپیش

 - هم نیاز:

خلق آثار  هايیکتکن گرته برداري و شناخت و یادگیري منظوربههدف کلی درس: توانایی بازپرداخت و تکرار آثار بزرگان هنر 

 در شاهکارهاي تجسمی

 سرفصل آموزشی -الف

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملی نظري

 2 1 غرب و شرق(.جهان )انسان در تعامل با فضا در آثار نقاشان بزرگ  یکرهاز پطراحی  1

2 
ی و هماهنگ موردنظردر موضوع  یتکنیک اجرایمطالعه نحوه برخورد نقاشان برجسته با 

 تکنیک با موضوع و هدف نهایی
1 4 

3 
رگ از تجربیات نقاشان بز یريگبهرهبررسی رابطه عقل و احساس در خلق آثار نقاشی با 

 جهان در آثارشان
1 6 

 7 1 ی.مختلف نقاشی در ابداع آثار خالقانه نقاش هايیکتکنابزار و امکانات و نیز  یرتأثبررسی  4

 7 1 مطالعه تجربیات مختلف دیدن و نوع تعامل هنرمند با انسان و محیط. 5

6 
 در نقاشی جهت دستیابی به نقاشی فیگوراتیو شناسانه یباز یکردهايروتمرین و تجربه 

 بومی.
1 7 

7 
فردي هنرمند  هايیتحساسجهت شناخت و برانگیختن ادراکات و  هاییینتمرانجام 

 مختلف هستی. هايیدهپدنسبت به صفات گوناگون موجود در 
1 7 

 11 1 حذف، اضافه، تعدیل( در نقاشی.تصرف )انجام دخل و  يهاروشمطالعه و تجربه  8

 14 1 رق(غرب و شجهان )مطالعه و تجربه پیکره انسان در تعامل با فضا در آثار نقاشان بزرگ  9

 64 - جمع

 

 هاي عمومی و تخصصی مورد انتظارمهارت -ب

 درک و شناخت چگونگی خلق اثر در آثار نقاشان بزرگ جهان

 

 

 

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

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 1393 یساولی فائقه معاون زاده میشل وریر نقاشان شرق گرا

 1398 ناهید قاسم روبین خوزه پارامون نقاشان منظره

 1389 انتشارات عصر جدید نور پرور اهللعزت فرند، دیوید در نقاشی یسیونکم پوز

 باشدیممجاز  موازین فرهنگی و اخالقی یتبا رعا آثار نقاشان يهامدل يیهکلاستفاده از 

 

 عملی نظري 

 2 1 تعداد واحد

 64 1 تعداد ساعت
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 استانداردهاي آموزشی )شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس( –د

 هاي مدرسویژگی

 هايیشگاهنماسال فعالیت مرتبط و برگزاري  5تدریس و حداقل  سابقهداراي  یکگراف کارشناسی ارشد نقاشی، تصویرسازي،

 مرتبط
 

 مساحت، تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

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

 براي دانشجویان. یکارگاه یزممیز و صندلی براي مدرس و  -تخته وایت برد و ماژیک وایت برد -صدا
 

 روش تدریس و ارائه درس

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

 هنري هاييگالرو  هاموزهبازدید از 
 

 روش سنجش و ارزشیابی درس

 ژوژمان عملی 
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 نقاشی موضوعی درس -3-7
 یتخصص نوع درس:

 طراحی موضوعی: نیازپیش

 - :هم نیاز

 جراروند خلق یک اثر نقاشی از ایده تا ا ( وفیگوراتیوغیر -فیگوراتیو) یمفهومهدف کلی درس: آشنایی با نقاشی موضوعی و 

 سرفصل آموزشی -الف

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملی نظري

1 

 بردهکاربه ينمادهاایده، خود )نحوه برخورد نقاشان برجسته با موضوع آثار  مطالعه عملی

ر و انطباق فرم و محتوا در اث شده، معناي نهفته در اثر، طراحی، ترکیب، پالت رنگی، نور

 (هنري.

1 6 

2 
مختلف و روند طراحی و نقاش  ی یک اثر موض  وعی با ذکر  هايیوهش  با  مطالعه عملی

 مصداق و مثال.
1 6 

3 
 ( درخارجی، قدیم و جدید -ایرانی) يهنرمناسب در آثار  هايینتمرجستجوي عملی با 

 با موضوع انتخابی. یرمستقیمغرابطه مستقیم و 
1 12 

 12 1 متنوع ضروري با توجه به موضوع انتخابی. ياتودهاتهیه  4

5 
 هاييتکنولوژو  هایوهش   انجام طراحی و مطالعه کلیات و جزییات موض   وع و ایده در 

 مختلف.
1 12 

 12 1 و رنگی. سفید و یاهسهاي انجام اسکیس 6

 12 1 متنوع از ایده انتخابی. هايبنديیبترکانجام  7

8 
 يهاکادربر مطالعات فوق در ابعاد مختلف و  ی( مبتنیا پروژهاثر ) 5تا  3انجام حداقل 

 متنوع.
1 24 

 96 - جمع 

 

 هاي عمومی و تخصصی مورد انتظارمهارت -ب

 اي نقاشی موضوعی از ایده تا اجرامهارت اجر

 

  

 عملی نظري 

 3 1 تعداد واحد

 96 1 تعداد ساعت
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 منابع درسی پیشنهادي )حداقل سه منبع فارسی و خارجی( -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 1393 یساولی فائقه معاون زاده میشل وریر نقاشان شرق گرا

 1391 معاصرفرهنگ  رویین پاکباز و دیگران ساندرو بکوال هنر مدرنیسم

ر نقاشی معاص در یگوراتیوفنگره 

 ایران
 1397 نظرانتشارات  به کوشش مسلم خضري مجموعه نویسندگان

 1391 نشر ترمه بهنام خاوران کنت کالرک در هنر اروپا يپردازمنظرهسیر 

 1389 نشر نی علی رامین نوربرت لینتن هنر مدرن

 1394 نشر نظر - حمید کشمیر شکن هنر معاصر ایران

مروري بر تاریخ نقاشی معاصر 

 غرب
 1395 سمت - پریسا شاد قزوینی

 

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

 هاي مدرسویژگی

 ياحرفهسال فعالیت  5تدریس و حداقل  سابقهاراي دکارشناسی ارشد هنرهاي تجسمی. 
 

 مساحت، تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

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

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

 روش تدریس و ارائه درس

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

 روش سنجش و ارزشیابی درس

 ژوژمان عملی 
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 اتیونقاشی فیگور درس -3-8
 نوع درس: تخصصی

 : طراحی فیگوراتیونیازیشپ

 - :هم نیاز

 ، گروهی(.پا و دست، تنهیمن، پرتره، قدتمامانسان )هدف کلی درس: به دست آوردن توانایی الزم در نقاشی از 

 سرفصل آموزشی -الف

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملی نظري

 3 1 .پیکره انسان در آثار نقاشان بزرگ جهانعملی و کنکاش بررسی  1

2 
یک رئالیسم، کالس)شبه رئال  مکاتب یکی ازنقاشی فیگوراتیو در هايیکتکنبررسی عملی 

 هایپر رئالیسم، رمانتیسیم و ...(
1 5 

3 
، یسماکسپرسیونیسم، کوب) مکاتب غیر رئال از یکیدرمختلف  هايیکتکنبررسی عملی 

 (...و فانتاسیک رئال 
1 5 

 7 1 .یانهساختارگرا یاو  گرایانهیعتطببا اسلوب  نقاشی از پیکره انسان 4

 11 1 .نهیاساختارگرایا و  گرایانهیعتطباسلوب  با (،پا و دستنقاشی از پیکره انسان ) 5

6 
 یاو  گرایانهعتیطب( با اسلوب پا و دستو ترکیب با  تنهیمننقاشی از پیکره انسان )پرتره، 

 .یانهساختارگرا
1 21 

7 
با اس   لوب  (فردي و گروهی ص   ورتبهفیگوراتیو  قد وتمامانس   ان )نقاش   ی از پیکره 

 .یانهساختارگرایا و  گرایانهیعتطب
1 21 

 26 1 گرایانهیعتطببا رویکرد  و فضاسازي نقاشی از پیکره انسان 8

 96 - جمع

 

 هاي عمومی و تخصصی مورد انتظارمهارت -ب

 خلق نقاشی با محوریت فیگور و فضامهارت در 

 

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

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

نقاشی  در یگوراتیوفنگره 

 معاصر ایران
 مجموعه نویسندگان

به کوشش مسلم 

 خضري
 1397 انتشارات نظر

برخورد پویا -خالقیت در رنگ

 براي نقاشان و طراحان بارنگ
 1391 انتشارات فرهنگان جالل شباهنگی بیرن، فابر

 1393 نشر نی قاسم روبین پارامون، خوزه نقاشی از روي آثار مشاهیر

 1388 انتشارات عفاف فرهاد گشایش جی الینگر، ریچارد ساختار رنگ و طراحی

 1397 انتشارات عصر جدید نور پرور اهللعزت فرند، دیوید کمپوزیسیون در نقاشی

 عملی نظري 

 3 1 تعداد واحد

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

 هاي مدرسویژگی

 مرتبط ياحرفهتدریس و پنج سال فعالیت  سابقهکارشناسی ارشد نقاشی یا دکتري تخصصی هنر داراي 
 

 مساحت، تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

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

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

 درس روش تدریس و ارائه

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

 روش سنجش و ارزشیابی درس

 ژوژمان عملی 
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 تصویرسازي درس -3-9
 یتخصص نوع درس:

 پیشرفتهدستی چاپ  :نیازپیش

 :نیازهم 

میکس  هايیوهشآشنایی با  - رایج در آن هايیکتکنابزار و وسایل تصویرسازي و  شناسایی امکانات بیانی هدف کلی درس:

 و آثار تلفیقی مدیا

 سرفصل آموزشی -الف

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملی نظري

 4 1 آن ريیکارگبه هايیکتکنامکانات بیانی و فنی ابزار و وسایل رایج در تصویرسازي و  1

 5 1 مواد و مصالح مختلف در اجراي تصویرسازي هايیتقابلاستفاده از  2

 5 1 و فنون تصویرسازي اسکراچ برد و کالژ هاروش 3

 5 1 و فنون تصویرسازي چاپ دستی هاروش 4

 5 1 و فنون تصویرسازي گواش هاروش 5

 5 1 و فنون تصویرسازي اکریلیک هاروش 6

 5 1 مرکب آب ،یناکول با آبرنگ،و فنون تصویرسازي  هاروش 7

 5 1 ترکیب موادو فنون تصویرسازي با  هاروش 8

 25 1 در پروژه نهایی فوق هايیکتکن ابزارها وفنی  هايیتقابلاستفاده از  9

 64 - جمع

 

 هاي عمومی و تخصصی مورد انتظارمهارت -ب

 متناسب با مفهوم در خلق اثر مواد و وسایل مختلف یريکارگبهمهارت 

 

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

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع
Big book of contemporary 

illustration 
Martin Dawber -  1998 

Creative illustration workshop (for 

mix-media 

Artists:seeing,storytelling,and 

using found Materials) 

Katherine Dunn. -  2111 

 1395 چاپ و نشر نظر - فرشید مثقالی تصویرسازي هايیکتکن

 1395 سروش - اکرمی ینالدجمال کودک و تصویر

 1393 علم استادان - نرگس رضا پور تصویرسازي هايیکتکن

 یرسازيتصو
 سلماسی،بهزاد امین 

 مرتضوي فر یممر
 1396 علوم و تحقیقات 

 عملی نظري 

 2 1 تعداد واحد

 64 1 تعداد ساعت
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 استانداردهاي آموزشی )شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس( –د

 هاي مدرسویژگی

 هايیشگاهنماسال فعالیت مرتبط و برگزاري  5تدریس و حداقل  سابقهداراي  یکگراف کارشناسی ارشد نقاشی، تصویرسازي،

 مرتبط
 

 موردنیاز درس مساحت، تجهیزات و وسایل

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

 براي مدرس و صندلی و میز کارگاهیمیز و صندلی  -تخته وایت برد و ماژیک وایت برد -صدا
 

 روش تدریس و ارائه درس

 هنمایش نمونه آثار هنري مرتبط با مباحث هر جلسمطالعه موردي و  -ايمباحثه -توضیحی
 

 روش سنجش و ارزشیابی درس

 ژوژمان عملی
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 درس چیدمان در هنرهاي تجسمی -3-11
 نوع درس: تخصصی

 -: نیازیشپ

 - :هم نیاز

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

 سرفصل آموزشی -الف

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملی نظري

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

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

3 
( لیمی،...اق -جغرافیایی -فیزیکی -تاریخی -محیطی )فرهنگی هايیتقابلدرک و شناخت 

 عملی در رابطه با موضوع خاص ياتودها ارائهتعامل با اثر محاط شده و  در
2 11 

 11 2 کار عملی عنوانبه هاگونههنرهاي محیطی و انجام یکی از  يهاگونهدرک و شناخت  4

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

 عملی
2 - 

 12 2 تجدید چیدمان مبنی بر مونتاژ مجدد طبق الگوي مادر و اولیه 6

 - 2 بیانی و بصري و تمهیدات متنوع تجسمی هايیتقابلمفهوم فرم و فضا جهت درک  7

8 
 ،افزودن ،یدهش   کل ،کاس   تن )مواد و فنون، يبعدس   ههاي هنرهاي مولفه و هایژگیو

 (یگزینیجا
2 - 

 12 - هاآموختهبراي اجراي پروژه عملی با توجه به  موردنظراتود اولیه و سناریوي  ارائه 9

 21 - پروژه عملی 11

 64 16 جمع

 

 هاي عمومی و تخصصی مورد انتظارمهارت -ب

بانی ز هايیتقابلو تعامل با مخاطب و شناخت  یتجسم مختصات بصري، یرينظرگمحیطی با در  هايیدمانچمهارت در 

 عناصر محسوس در هنرهاي تجسمی یانیوب

 

 

 

 

 

  

 عملی نظري 

 2 1 تعداد واحد

 64 16 تعداد ساعت
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 منابع درسی پیشنهادي )حداقل سه منبع فارسی و خارجی( -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

هنري قرن  يهاجنبشآخرین 

 بیستم
 1381 نظر سمیع آذر ادوارد لوسی اسمیت

 فرانسیسدي کی چنییگ و نظم فضا فرم،
علیرضا تقابنی صدیقه 

 قویدل/آراد
 1393 

 1388 نظر حسینعلی نوذري یمزج پاول، پست مدرنیزم

 1391 آبان فریبرز فرید افشین مایکل کریگان هنر مدرن

 1396 مهر نوروز ویشه خاتمی مقدم کلر بیشاب هنر چیدمان

 1397 دانشگاه ایوان کی حسین عالی فن ساز ویوین هنر چیدمان و موزه

 

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

 هاي مدرسویژگی

سال سابقه تدریس و تحقیق در حوزه تجسمی، فلسفه و  5تجسمی با حداقل  يهنرها بادکتري یا کارشناس ارشد مرتبط 

 هنر مدرن.
 

 :موردنیاز درسمساحت، تجهیزات و وسایل 

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

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

 روش تدریس و ارائه درس

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

 روش سنجش و ارزشیابی درس

 اي و ...(پذیري، رعایت اخالق حرفهآزمون کتبی همراه با ارائه مقاله یا تحقیق کالسی، مشاهده رفتار )مسئولیت
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 پیشرفتهدستی  چاپ درس -3-11
 تخصصی نوع درس:

 - :نیازیشپ

 - :هم نیاز

از ش  یوه بیان هنري چاپ در ارائه آثار  یريگبهره منظور( بهحکاکی) یش  رفتهپ هدف کلی درس: آش  نایی با فنون چاپ دس  تی

 بصري دلخواه در آثار چاپی. يهاجلوهتجسمی و به دست آوردن 

 سرفصل آموزشی -الف

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملی نظري

1 
ک از سیل عملی هايینتمرآن در  یريکارگبهو مصالح چاپ دستی حکاکی و  مواد فنون،

 فلزانواع چاپ تا  چندرنگ
- 16 

2 
که توسط استاد مشخص خواهند  هایییطراحعملی با موضوعات و  هايینتمراجراي 

 تکنیک دراي پوینت. با شد،
- 16 

 16 - چاپ یشهکلاز  یراژت نحوهعملی در ارتباط با  هايینتمراجراي  3

4 
که توسط استاد مشخص خواهند  هایییطراحملی با موضوعات و ع هايینتمراجراي 

 تکنیک اچینگ با شد،
- 16 

5 
که توسط استاد مشخص خواهند  هایییطراحملی با موضوعات و ع هايینتمراجراي 

 تکنیک آکواتینت با شد،
- 16 

6 
که توسط استاد مشخص خواهند  هایییطراحملی با موضوعات و ع هايینتمراجراي 

 تکنیک لیفت گراند با شد،
- 16 

 96 - جمع

 

 هاي عمومی و تخصصی مورد انتظارمهارت -ب

 بصري دلخواه در خلق اثر تجسمی يهاجلوهبه دست آوردن  منظوربهمختلف چاپ دستی  هايیکتکن یريکارگبهمهارت در 

 

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

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

معاصر و سنتی چاپ  هايیکتکن

 دستی
 1395 فرهنگسراي دشتی علی بوذري هب ورن موریس

 1398 کتب درسی یفتأل  سید همایون موسوي کارگاه چاپ دستی

lithography Richard vicary  Thames&hudson 1976 

La gravure contemoraine Le tamps appriovoise marie Janine solvit  

 1385 نشر سرا - معتمد یمیابراه یعل نیاسکر لکیچاپ س

 1394 شباهنگ - زده یعادل قل یدست چاپ

 عملی نظري 

 3 1 تعداد واحد

 96 1 تعداد ساعت
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 1391 جمال هنر - يجواد نور و مدرن یسنت چاپ

 1396 و فرهنگی ینشر علم - دکتر سلطان کاشفی چاپ دستی مقدماتی و پیشرفته

 

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

 هاي مدرسویژگی

 چاپ ینهدرزمسال کار مداوم  5به چاپ دستی و حداقل سابقه  مسلط کارشناسی ارشد، دکتري هنر،
 

 مساحت، تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 -ت بردتخته وایت برد و ماژیک وای -ویدئو پروژکتور، پرده پروژکتور و دستگاه پخش صدا ماننددستگاه نمایش تصویر 

ی مواد مصرف و ابزار چاپ فلز، ابزار و وسایل حکاکی، پرس میز و صندلی براي مدرس و میز کارگاهی براي دانشجویان،

 ...، الکلینرت ،نتامپو براي چاپ: رنگ،

الزم است کارگاه چاپ دستی از تجهیزات  شودیماین واحد درسی از مواد شیمیایی و اسید استفاده  هايیکتکنچون در 

 .برخوردار باشدو ایمنی الزم  ضروري تهویه مناسب هوا
 

 روش تدریس و ارائه درس

 چاپ دستی حوزه هايیشگاهنماو  هاکارگاهو  هایهآتلبازدید از 
 

 روش سنجش و ارزشیابی درس

 عملی ژوژمان
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 پیشرفته نقاشی دیواري درس -3-12
 تخصصینوع درس: 

 -: نیازپیش

 -هم نیاز: 

 نقاشی دیواري توانایی انجام: هدف درس

 سرفصل آموزشی -الف

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملی نظري

1 
، مخاطب و اجراي سیستمی جانمایی فرهنگ بصري نقاشی دیواري با محیط،روابط  درک

 موردنظرآثار بر روي دیوار 
1 8 

2 
صري دیوار و معماري و انجام نمونه  شرایط ب شی دیواري با  صري نقا شناخت روابط ب

 کوچک
1 12 

 12 1 يبسترسازمناسب  و مصالحمناسب نقاشی دیواري و شناخت مواد  يبسترها شناخت 3

4 
اجرایی در آن و انجام  هايیوهشفنون و  برشمردن مواد و مصالح انجام نقاشی دیواري 

 کوچک يهانمونه
1 12 

5 

 ياجرا) گوناگون در نقاشی دیواري قدیم و معاصر هايیوهشبرشمردن اجمالی با فنون و 

کوچک بر سطوح مختلف چون گچ، مالت آهک و شن، سیمان، آجر، سنگ،  يهانمونه

 فلز، شیشه و ...(

1 12 

6 
اجراي  و (...و يبعدسه هايینقاش نوظهور در نقاشی دیواري )گرافیتی، هايیوهشبرشمردن  

 کوچک يهانمونه
1 16 

7 
 يهاهگرودر قالب ) یتجسمکیفی در یک اثر  هايیژگیواجراي یک اثر دیواري با رعایت 

 کوچک(.
1 24 

 96 - جمع 

 

 هاي عمومی و تخصصی مورد انتظارمهارت -ب

مناسب  يهاطرحارائه  دیوارنگاري يهاپروژهشناخت مواد و مصالح مرتبط با دیوار و آمادگی کافی براي حضور در 

 شهري هايیطمحدر  یوارنگاريد

 

 

 

 

 

 

 عملی نظري 

 2 1 تعداد واحد

 96 1 تعداد ساعت
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 فارسی و خارجی(منابع درسی پیشنهادي )حداقل سه منبع  -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 1386  بهناز امین زاده سایمون بل منظر، الگو، ادراک، فرآیند

 فرم، فضا و نظم
فرانسیس دي کی 

 چنییگ

 علیرضا تقابنی

 صدیقه قویدل
 1393 آراد

 1396 ادیبان روز  مریم فروتن اصول نقاشی دیواري

 1381 انتشارات نظر علیرضا سمیع آذر ادوارد هنري قرن بیستم يهاجنبشآخرین 

 انتشارات دنیا  حبیب پور، پرویز تکنولوژي طراحی و نقاشی
1364-

 مرجع

 1369 انتشارات برگ منصور حسامی کورت، ولت نقاشی دیواري هايیکتکنمواد و 

 1378 دانشگاه هنر دکتر ابوالفضل سمنانی هوري، سی وي در مرمت مورداستفادهمواد 

 

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

 هاي مدرسویژگی

 یوارنگاريدداراي سابقه  ارشد تصویرسازي، یکارشناس کارشناسی ارشد نقاشی،
 

 مساحت، تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

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

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

 و نقاشی دیواري يبسترسازکارگاه مجهز به میز کارگاه و وسایل و ابزار مناسب جهت  

گچ، ساروج آهک و شن، خاک، سیمان، آجر( امکاناتی از همچون )مجهز به ابزار کار با مواد کانی  ییهاکارگاهنیاز مبرم به 

مجهز و ایمن براي تجربیات بر  يهاکارگاهقبیل کوره، همچنین ابزار مناسب براي کار روي سنگ، آهن، شیشه، سفال و... 

 .باشدیمروي مواد شیمیایی و رزینی 
 

 روش تدریس و ارائه درس

کرار عملی و ت ینتمر ،توضیحی ،مطالعه موردي و نمایش نمونه آثار هنري مرتبط با مباحث هر جلسه -ايمباحثه -توضیحی

 یوارو دمناسب بستر  و مصالحبر روي مواد 

 شهري و بناهاي ایرانی و اسالمی هايیوارنگاريد ،هایشگاهنمابازدید از 
 

 روش سنجش و ارزشیابی درس

 ژوژمانو  پروژه عملی
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 نقاشی دیجیتال درس -3-13
 تخصصی نوع درس:

 - :نیازپیش

 - :هم نیاز

 ابزارهاي دیجیتال در خلق آثار نقاشی و زبانی بیانی هايیتباقابلهدف کلی درس: آشنایی 

 سرفصل آموزشی -الف

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملی نظري

1 
در  هاآن يیرکارگبهو  يافزارنرمامکانات  ترینیهپااز  و استفادهکامپیوتر  آموزش مقدماتی

 هنرهاي تجسمی حوزه
8 - 

 2 6 اختصاصی نقاشی يافزارهانرمتمرین مقدماتی با و  افزارنرمآشنایی با  2

 2 2 (...دیجیتال،  یندورب بیرونی )پرینتر، اسکنر، هايیستمس استفاده از 3

 8 - دیجیتال صورتبه یو نقاشهاي طراحی اتود و اسکیس 4

 12 - اجراي نقاشی دیجیتالی موضوعی 5

 21 - اجراي نقاشی دیجیتال مفهومی 6

 21 - اجراي یک پروژه نقاشی دیجیتال 7

 64 16 جمع

 

 هاي عمومی و تخصصی مورد انتظارمهارت -ب

 رتبط با نقاشی دیجیتالم يافزارهانرمی با استفاده از توانایی خلق اثر تجسم

 

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

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 1398 معین سمیع آذر ادوراد لوسی اسمیت هنري قرن بیستم يهاجنبش ینآخر

 1388 نظر سمیع آذر یمزج پاول، یسممدرنپست

The new image painting Godfrey tony  Black well 2113 
From modernism to 

postmodernism 
Hassan,Ihab  Routledge 1986 

The originality of the Avant grade Krauss,Rosalind E  MITPress 1986 

 

 

 

 

 

 

 

 عملی نظري 

 2 1 تعداد واحد

 64 16 تعداد ساعت
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 استانداردهاي آموزشی )شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس( –د

 هاي مدرسویژگی

 هايیشگاهنماسال فعالیت مرتبط و برگزاري  5تدریس و حداقل  سابقهداراي  یکگراف کارشناسی ارشد نقاشی، تصویرسازي،

 مرتبط
 

 مساحت، تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

دستگاه  ویدئو پروژکتور، پرده پروژکتور و مانندسایت کامپیوتر مجهز به امکانات سمعی و بصري و دستگاه نمایش تصویر 

میز و صندلی براي مدرس و سیستم کامپیوتر و قلم نوري براي هر  -تخته وایت برد و ماژیک وایت برد -پخش صدا

 دانشجو.
 

 روش تدریس و ارائه درس

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

 سنجش و ارزشیابی درس روش

 دیجیتال آثارژوژمان نهایی در قالب نمایشگاهی از 
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 زبان تخصصی درس -3-14
 تخصصی نوع درس:

 - :نیازپیش

 - :هم نیاز

 هنرهاي تجسمی در متون یاندر دانشجولغات، خواندن و درک مطلب  از فرهنگاستفاده  يهامهارتارتقاء  هدف کلی درس:

 سرفصل آموزشی -الف

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملی نظري

 1 4 انگلیسی در زبانو متون مهم هنري  از واژگان عمومی یتوجهقابلمفهوم و کاربرد تعداد  1

2 
اد و چگونگی به ی در متنحدس زدن معانی واژگان ناآشنا  یاو براي پی بردن  هاییتکنیک

 هاآناین واژگان و معناي  داشتننگاه
4 1 

3 
بیشتري  و سرعتسهولت  را بامتون انگلیسی  هاآن یريکارگبهکه بتوانند با  هاییتکنیک

 بخوانند و بفهمند
4 1 

 1 4 کردن و درک شنیدن در صحبتافزایش مهارت دانشجویان  4

 1 4 هنرهاي تجسمی يهارشتهخواندن و درک مطلب متون مربوط به  5

 1 6 شنود و گفت 6

 1 6 ،...(یوورتفولپ نگارش متون مرتبط با دانشجویان هنر به زبان انگلیسی )استیتمنت، یقهطر 7

 - 32 جمع

 

 هاي عمومی و تخصصی مورد انتظارمهارت -ب

 هنرشناخت اصطالحات و آشنایی با متون تخصصی 

 

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

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 1396 سمت  نیمهدي حسی تجسمی انگلیسی براي دانشجویان هنرهاي

 1391 جنگل  علیرضا رازقی راهنماي زبان انگلیسی در هنرهاي تجسمی

     با نظر مدرس واژگان تخصصی هنر

 

 

  

 عملی نظري 

 1 2 تعداد واحد

 1 32 تعداد ساعت



 

43 

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

 هاي مدرسویژگی

 سال تدریس مرتبط 3هنري و سابقه حداقل  يهارشتهکارشناسی ارشد و دکتراي زبان انگلیسی آشنا با 
 

 مساحت، تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

استاد و صندلی  یبرد ماژیک و میز و صندل یتوا ،یکراسپ ،وترکامپی یستمس کالس مجهز به سیستم سمعی بصري و دیتاشو،

 به تعداد دانشجو
 

 روش تدریس و ارائه درس

 .شنود و گفت ،مطالعه موردي -ايمباحثه ،توضیحی 
 

 روش سنجش و ارزشیابی درس

 کالسی و ترجمه متون در طول برنامه آزمون کتبی
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 نقاشی ایرانی تاریخ درس -3-15
 اختیاري نوع درس:

 - :نیازپیش

 - :هم نیاز

 ابزارهاي دیجیتال در خلق آثار نقاشی با آثار هنرمندان و مکاتب نقاشی و ییآشنا هدف کلی درس:

 سرفصل آموزشی -الف

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملی نظري

 1 4 نقاشی ایرانی از ابتدا تا دوران ایلخانیآثار  1

2 
صفویه و چگونگی  و هاویژگی ییآراکتابآثار  شان مکتب تبریز دوره  این  یريگشکلنقا

 مکتب
4 1 

 1 4 ن مکتبای یريگشکلنقاشان مکتب مشهد و قزوین و چگونگی  ها وویژگی ییآراکتابآثار  3

 1 4 هاي مصور آن دورهرقعه ،ییآراکتاب آثار ،هایژگیومکتب اصفهان  4

 1 4 هنر اروپایی بر نقاشی دوره صفویه و تحوالت آن یراتتأثآشنایی با  5

 1 4 افشار و زند يهادورهو نقاشی هنرمندان  ییآراکتابتحوالت  6

 1 4 هنرمندان دوره قاجار در نیمه اول سده سیزدهم هجري هايیژگیوتحوالت و  7

 1 4 و شاگردان او الملککمالمکتب  یريگشکلجدید و چگونگی  هايیشگرابررسی  8

 - 32 جمع

 

 هاي عمومی و تخصصی مورد انتظارمهارت -ب

 هر دوره هايیژگیوآشنایی با مکاتب نقاشی ایرانی و شناخت 

 

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

 انتشارسال  ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 1384 مولی یعقوب آژند روبرتو اسکارچاجان زند و قاجار ،هنر صفوي

 1392 نارستان - یینرو ،بازپاک تاکنوننقاشی ایرانی از دیرباز 

 1392 هنر مهدي حسینی یالش کن باي، نقاشی ایرانی

 1393 نظر - حمید کشمیر شکن هنر معاصر ایران

 1393 سمت - زهرا رهنورد نگارگريتاریخ هنر ایران در دوره اسالمی، 

 

 

 

 

 عملی نظري 

 1 2 تعداد واحد

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

 هاي مدرسویژگی

 مرتبط ياحرفهتدریس و فعالیت  سال 3حداقل  يدارا تخصصی پژوهش هنر. يدکتر کارشناسی ارشد هنر،
 

 مساحت، تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

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

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

 روش تدریس و ارائه درس

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

 روش سنجش و ارزشیابی درس

 با ارائه مقاله یا تحقیق کالسی آزمون کتبی همراه
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 حکمت هنر اسالمی درس -3-16
 یتخصص نوع درس:

 -: نیازپیش

 -هم نیاز: 

عرفانی و وجوه تمایز حکمت هنر اسالمی با حکمت هنر  مبانی بریهتکهدف کلی درس: آشنایی با مبانی حکمی هنر اسالمی با 

 سایر ادیان.

 سرفصل آموزشی -الف

 محتوا ریز ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملی نظري

1 
هاي مختلف راجع رویکردها و شناسی هنر اسالمی: معرفی و نقد و بررسی دیدگاهجریان

 به هنر اسالمی
2 - 

 - 2 شناسی هنر اسالمیروش 2

3 
 عرفانی و بیان مبانی عرفان اسالمی: یشناسروش

 شناسی عرفانیشناسی و انسانشناسی(، معرفتهستیوجودشناسی )
4 - 

 - 2 تعاریف و معنا و مفهوم حکمت، سنت، هنر سنتی، هنر حکمی 4

 - 2 هنر قدسی، هنر سنتی، هنر دینی گرایان:سنت حکمت هنر از دیدگاه 5

  2 مبانی هنر حکمی و هنر سنتی ایران 6

7 
جایگاه رمز، نماد، تزئین، تجرید، تجلی، خیال، تقلید و محاکات، تنزیه و تشبیه در عرفان 

 و هنر اسالمی
4 - 

8 

 مبانی حکمی معماري اسالمی

ی حکمی: بر اساس مبان بناشدهتبیین و توضیح بحث با نمایش نمونه آثار معماري اسالمی 

و... معماري بناهاي  پلوسهیسپل: راهی به بهشت:  -باغ بهشت و چهارباغ -)اصفهان

 شهرسازي( -مذهبی

4 - 

9 

 مبانی حکمی نگارگري ایرانی اسالمی

ساس مبانی بر ا بناشدهتبیین و توضیح بحث با نمایش نمونه آثار هنر و نگارگري اسالمی 

 حکمی

4 - 

11 
 مبانی حکمی رنگ و فرم در هنر ایرانی اسالمی

 ها )سمبولیزم( رنگ و فرم در هنر حکمینمادها و نشانه
2 - 

11 
 معماري سنتیهاي آموزش هنر و نظام سنتی آموزش هنر و معماري: اصول و روش

 و آئین جوانمردي هافتوت نامهاصول آموزش هنر سنتی در 
2 - 

 - 2 بررسی تطبیقی هنر مدرن و هنر سنتی 12

 - 32 جمع

 

 

 عملی نظري 

 1 2 تعداد واحد

 1 32 تعداد ساعت
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 هاي عمومی و تخصصی مورد انتظارمهارت -ب
 مبانی عرفانی بریهتکآشنایی با مبانی حکمی هنر اسالمی با  -

 در هنر ایرانی اسالمیهاي هنر و معماري حکمی شناخت شاخصه -

 مدرن. هنر باوجوه تمایز هنر حکمی  -

 

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

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 1384 فرهنگستان هنر  شهرام پازوکی حکمت هنر و زیبایی در اسالم

 1372 دفتر مطالعات دینی هنر  الدینیتاجعلی  مبانی هنر معنوي )مجموعه مقاالت(

 شناسی هنر اسالمیروش
سید رضی موسوي 

 گیالنی
 

انتشارات دانشگاه ادیان 

 و مذاهب
1393 

حکمت و هنر در عرفان ابن عربی 

 )عشق، زیبایی، حیرت(
 1393 فرهنگستان هنر  نصراهلل حکمت

 هنر و معنویت

 حکمت هنر ینهدرزممجموعه مقاالتی 
 1394 فرهنگستان هنر  رحمتی شاءاهللان

 1393 نشر علم  شهرام پازوکی عرفان و هنر در دوره مدرن

 1387 بوستان کتاب  سید یحی یثربی عرفان نظري

 تیتوس بورکهارت هنر اسالمی، زبان و بیان
مسعود 

 یارجب ن
 1365 سروش

 سید حسین نصر هنر و معنویت اسالمی
رحیم 

 قاسمیان
 1389 حکمت

 

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

 هاي مدرسویژگی

سال سابقه تدریس و تحقیق در حوزه  5با حداقل  پژوهش هنردکتري یا کارشناس ارشد حکمت هنر دینی یا فلسفه هنر یا 

 شناسی، فلسفه و حکمت هنر ادیان.زیبایی
 

 مساحت و تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

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

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

 

 روش تدریس و ارائه درس

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

 درس ارزشیابیروش سنجش و 

 اي و ...(پذیري، رعایت اخالق حرفهآزمون کتبی همراه با ارائه مقاله یا تحقیق کالسی، مشاهده رفتار )مسئولیت
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 درس حجم سازي تخصصی -3-17
 تخصصی نوع درس:

 - :نیازپیش

 - :هم نیاز

 ورن براي استفاده از این عناصر در فضا با توجه به فضا، کسب توانایی الزم منظوربهنقش برجسته  ساخت هدف کلی درس:

 مناسب

 سرفصل آموزشی -الف 

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملی نظري

 26 1 و نصب در فضا یريگقالبساخت نقوش برجسته و  1

 11 1 انجام کالژهاي تصویري با مفاهیم مختلف 2

 11 1 طراحی کالژهاي تصویري در جهت دسترسی به موضوع مشخص 3

 21 1 هاآنحجمی کوچک و بررسی  يهامدلساخت  4

5 
و حجمی و چیدمان در محیط مناس  ب با توجه به فض  ا  يهامدلطراحی ایده و س  اخت 

 مناسب نور
1 31 

 96 - جمع

 

 هاي عمومی و تخصصی مورد انتظارمهارت -ب

 کوچک حجمی و چیدمان در محیط با توجه به فضا و نور مناسب يهاماکتتوانایی در ساخت نقش برجسته و ساخت 

 

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

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 1391 مریم مدنی  دید گراهام کالیر، فضا فرم،

 1381 نسل باران رضا افهمی جفري هوارد لوکوربوزیه فرم بیکرو تحلیل تجزیه 

 و یريگقالب سفالین، يهامجسمه

 سازي با گلمدل
 1387 فرهنگیان یوسف کیوان شکوهی تنی جان

 

 

  

 عملی نظري 

 2 1 تعداد واحد

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

 هاي مدرسویژگی

 فعالیت تخصصی مرتبط سال 3داراي سابقه تدریس و حداقل  يسازمجسمهکارشناسی ارشد 
 

 مساحت، تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

و صندلی کارگاهی به تعداد دانشجویان با نور و  و میز استاد، میز یصندل برد، یتوا کارگاه حجم سازي مجهز به دیتاشو،

 یه مناسبتهو
 

 درسروش تدریس و ارائه 

 مطالعه موردي و -ايمباحثه -توضیحی کالژهاي تصویري، ارائهتمرکز برساخت و 

جسمه م يهاکارگاهمرتبط، بازدید از  هايیشگاهنماو  هايگالربازدید از  ،نمایش نمونه آثار هنري مرتبط با مباحث هر جلسه

 یريگقالبو 
 

 روش سنجش و ارزشیابی درس

 عملیپروژه  ارائه
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 نقاشی نقد آثارو و تحلیل تجزیه  درس -18-3
 تخصصی :نوع درس

 - :نیازپیش

 - :هم نیاز

 نقاشی نقد آثارتجزیه تحلیل و  هايیوهشدانشجو با  ییآشنا هدف کلی درس:

 سرفصل آموزشی -الف

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملی نظري

 1 4 و ضرورت نقد آثار نقاشیو تحلیل تجزیه  شناسیواژه 1

 1 4 متفاوت آن يکارکردهاپرسش از ماهیت نقاشی و شناخت  2

 1 4 شکل و محتوا يرابطهتفاوت نقاشی و تصویرسازي و تحلیل  3

 1 4 رانماییف یعاطف ،یاحساس بازنمایی، هايیهنظر بر اساستجزیه تحلیل و نقد آثار نقاشی  4

 1 4 یباشناختیزن از منظر ارجاعی و آدر هنر نقاشی و کارکرد  یشناسنشانه 5

 1 4 تاریخ هنر نقاشی يبرجستهو نقد چند نمونه از آثار و تحلیل تجزیه  6

 1 4 بررسی رابطه فرم و محتوا در آثار نقاشی 7

 1 4 آثار در هنرهاي معاصر یدهگزبررسی و تحلیل  8

 - 32 جمع

 

 هاي عمومی و تخصصی مورد انتظارمهارت -ب

 آثار نقاشی لیو تحلمهارت در تجزیه 

 

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

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 1391 مرکز  بابک احمدي تصویري تا متن يهانشانهاز 

 1383 تهران شیال صفوي يهار برگ، اشتر نقاشیکمپوزیسیون در طراحی و 

 1389 بهار فیروز مهاجر جان برجر، نگریستن يدرباره

 1374 مرندیز فرهاد مرتضایی چالز جنکز، چیست یسممدرنپست

 1378 دانشگاه هنر علی رامین کالیویل فرم معنادار

 1392 سروش پرویز مرزبان بورک فدلمن، ادموند تنوع و تجارب تجسمی

 1391 سوره مهر  یباغقره اصغریعل هنر نقد هنري

 حلیمی ینمحمدحس ایتن کتاب رنگ
وزارت فرهنگ و 

 ارشاد اسالمی
1393 

 

 عملی نظري 

 1 2 تعداد واحد

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

 هاي مدرسویژگی

 هنر سابقه تدریس و تحقیق در حوزه تجسمی، فلسفه سال 3هنرهاي تجسمی با حداقل  دکتري یا کارشناس ارشد مرتبط با
 

 مساحت، تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

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

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

 روش تدریس و ارائه درس

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

 هنري هايیشگاهنماو  هاموزه ،هايگالربازدید از 
 

 روش سنجش و ارزشیابی درس

 اي و ...(پذیري، رعایت اخالق حرفه)مسئولیتآزمون کتبی همراه با ارائه مقاله یا تحقیق کالسی، مشاهده رفتار 
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 طراحی فیگوراتیو درس -3-19
 یتخصص نوع درس:

 - :نیازپیش

 - :هم نیاز

عضالت  يهاشکلشکل و ساختمان بیرونی و انواع تغییر  ازلحاظعضالت انسان و حیوان  بنديیکرهپشناخت کلی  هدف درس:

 در شرایط گوناگون

 سرفصل آموزشی -الف

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملی نظري

1 
ی شکل و ساختمان بیرون ازلحاظعضالت انسان و حیوان  بنديیکرهپشناخت عملی کلی 

 عضالت در شرایط گوناگون. يهاشکلو انواع تغییر 
1 6 

 6 1 شناخت عملی عضالت سر و گردن 2

 6 1 عملی عضالت قفسه سینه کتف بازو و انگشتان دست شناخت 3

 6 1 و لگن خاصره و پهلوهاشناخت عملی عضالت شکم و پشت  4

 16 1 شناخت عملی عضالت ران و ساق و انگشتان پا 5

6 
مختلف و  يهاحالتبا یکدیگر در  ( عضالتارگانیکوار )اندامشناخت عملی ارتباط 

 انواع پرسپکتیو آناتومی بدن.
1 24 

 64 - جمع

 

 هاي عمومی و تخصصی مورد انتظارمهارت -ب

 مهارت در بازنمایی و طراحی فیگور انسان و حیوان در حاالت مختلف

 

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

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 1381 جیحون  بهرام الهی، به همراه مفاصل یشناساستخوان

 1379 جیحون  بهرام الهی، اصلمف ،یتحتان آناتومی اندام فوقانی،

 1387 تهران  يمهد نورانی، کالبدشناسی و فیزیولوژي

 1362 تهران  اهللنعمت کیهانی، هنري یشناساستخوان

 1391 دانشگاه تهران  اهلل نعت کیهانی، کالبدشناسی هنري

 1351 تهران جمشید مداحی بارک سی یه نو کالبدشناسی هنري

 1389 مارلیک شروه یعرب عل بتی ادواردز طراحی با سمت راست مغز

 1399 (یساولی )چاپ جدید شروه یعرب عل داد سونبرت  طراحی یدهايکل

 داد سونبرت  (طراحی ذهنی)2طراحی  یدهايکل
سعیدي مریم 

 فریبرز فرید
 1396 آبان

 عملی نظري 

 2 1 تعداد واحد

 64 1 تعداد ساعت
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 استانداردهاي آموزشی )شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس( –د

 هاي مدرسویژگی

 ياحرفهفعالیت  سال 5تدریس و حداقل  سابقهاراي دکارشناسی ارشد هنرهاي تجسمی. 
 

 مساحت، تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

صویر  ستگاه نمایش ت صري و د سمعی و ب ستگا فراتابویدئو پروژکتور، پرده  مانندکالس مجهز به امکانات  ه پخش و د

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

 موردنظرشناخت عملی از طریق تمرین و تکرار از موضوع 

 ح، موزه جانورشناسی دانشکده علومتشری سالن بخش آناتومی دانشکده پزشکی،در آموزش تکمیلی: بازدید 
 

 روش تدریس و ارائه درس

 مرتبط هايیشگاهنماو  هايگالربازدید از  ،نمایش نمونه آثار هنري مرتبط با مباحث هر جلسه
 

 روش سنجش و ارزشیابی درس

 ژوژمان عملی
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 طراحی موضوعی درس -3-21
 یتخصص نوع درس:

 طراحی فیگوراتیو :نیازپیش

 - هم نیاز:

 یو ذهنعینی  يهامدلمبنی بر  یو موضوعبیانی طراحی  يهاجنبهو شناخت  درک هدف کلی درس:

 سرفصل آموزشی -الف

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملی نظري

 6 1 پیکره انسان در تعامل با فضا در آثار طراحان بزرگ جهان )غرب و شرق( عملی مطالعه 1

 6 1 آثار طراحان بزرگ معاصر در رویکردهاي نو در بیان موضوع، مطالعه عملی 2

 7 1 یطو محتجربیات نو در دیدن و نوع تعامل هنرمند با انسان  3

4 
-نمایش تعامل انسان با محیط در قالب فیگورتمرین و تجربه جهت شناخت و مهارت در 

 هاي تک پرسوناژ و ترکیبی
1 7 

5 

 موضوعات در قالبنمایش تعامل انسان با محیط  و مهارتتمرین و تجربه جهت شناخت 

 سانان ،و کار انسان ،یوزندگ انسان )با موضوعات معین مانند: یو مذهباجتماعی فرهنگی 

 (./یاتو ادب انسان ،هایینآدر  انسان در طبیعت، انسان ،و ورزش

1 7 

6 
 ،اياسطوره تمرین و تجربه جهت شناخت و مهارت در نمایش انسان در بیان حماسی،

 (با موضوعات معین از ادبیات و فرهنگ ایرانشاعرانه )و  یتغزل
1 7 

7 
نو در طراحی جهت دستیابی به طراحی  شناسانه یبازرویکردهاي  يتجربهتمرین و 

 فیگوراتیو بومی.
1 7 

 17 1 نهایی با موضوع انتخابی يپروژه 8

 64 - جمع

 

 هاي عمومی و تخصصی مورد انتظارمهارت -ب

 مهارت در طراحی موضوعی و ذهنی

 

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

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع
The BEGINNERS Guide 

Drawing, Angela GAIR  NEW 

HOLLAND 
2114 

Techniques of Drawing Howard simon  
Dover 

publication 

inc.new york 

2118 

The Elements of Drawing John Ruskin  The Herbert 

press 
2117 

 عملی نظري 

 2 1 واحدتعداد 

 64 1 تعداد ساعت
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The art of pencil drawing Ernest w.watson  
Watson guptill 

publication5 
21112 

 1386 نگاه  یینرو ،بازپاک در جستجوي زبان نو

 1392 تهران چاپ یازدهم  یینرو ،بازپاک نقاشی ایرانی از دیرباز تا امروز

 و نظمفرم و فضا 
فرانسیس دي کی 

 چنینگ

-علیرضا تقابنی

 صدیقه قویدل
 آراد ریا

1393 

 یرایشو

 سوم

 1388تهران  سروش پرویز مرزبان فلدمن-برگادموند  تنوع تجارب تجسمی

 1389 مارلیک شروه یعرب عل بتی ادواردز طراحی با سمت راست مغز

 شروه یعرب عل برت دادسون طراحی یدهايکل
یساولی )چاپ 

 (جدید
1399 

 داد سونبرت  (طراحی ذهنی)2طراحی  یدهايکل
مریم سعیدي 

 فریبرز فرید
 1396 آبان

 

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

 هاي مدرسویژگی

 و برگزاري نمایشگاه طراحی و نقاشی ياحرفهفعالیت  سال 3 سابقه حداقل کارشناسی ارشد نقاشی.
 

 مساحت، تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 ویدئو پروژکتور، پرده پروژکتور و دستگاه پخش مانندمجهز به امکانات سمعی و بصري و دستگاه نمایش تصویر  کارگاه

 طراحی به تعداد دانشجویان خرکمیز و  ومیز و صندلی براي مدرس  -تخته وایت برد و ماژیک وایت برد -صدا

 کالسیک هايیسسردنورپردازي،  یلوسا طراحی، يهاماکت :یازموردنوسایل 
 

 روش تدریس و ارائه درس

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

 هاي طراحیو ورکشاپ هایشگاهنمابازدید از 
 

 روش سنجش و ارزشیابی درس

 ان عملیژوژم 
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 پروژه نهایی درس -3-21
 تخصصی نوع درس:

 واحد 51گذراندن  :نیازپیش

 - :هم نیاز

 انشجو قبل از اتمام تحصیلدتجربیات و دانش تجسمی  يبندو جمعهدف کلی درس: تکمیل 

 سرفصل آموزشی -الف

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملی نظري

 2 1 يو تئورموضوع عملی  انتخاب و روش انجام آن، پروژه یک متدتعریف   1

 16 1 الزم در ارتباط با موضوع نظري يهاو پژوهشطراحی و اتود در ارتباط با موضوع عملی  2

 16 1 نهایی توسط استاد ياتودها ییدتأ 3

 34 1 ندي و رعایت اصول زیباشناسی در آثاردربو کا بنديیبترکاتود رنگی و انتخاب  4

 61 1 از ایده تا اجرا موردپژوهشمنسجم نمایشگاهی درباره موضوع  يپروژهانجام یک  5

 128 - جمع

 

 هاي عمومی و تخصصی مورد انتظارمهارت -ب

 ئه آثار و پژوهش دانشجو در قالب نمایشگاهی منسجمارا

 

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

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

هر دانشجو توسط استاد راهنما معرفی  شدهانتخاب منبع مرتبط با موضوع

 .خواهد شد

    

 

  

 عملی نظري 

 4 1 تعداد واحد

 128 1 تعداد ساعت
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 استانداردهاي آموزشی )شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس( –د

 هاي مدرسویژگی

 ياکار حرفهو  یستدر سابقهسال  5کارشناسی ارشد نقاشی با حداقل 
 

 موردنیاز درس یلوسا یزاتو تجهمساحت 

پخش  ، پرده پروژکتور و دستگاهویدئو پروژکتور مانندمجهز به امکانات سمعی و بصري و دستگاه نمایش تصویر کارگاه 

 طراحی و تجهیزات کارگاهی نقاشی یهپاسهمیز و  ومیز و صندلی براي مدرس  - خته وایت برد و ماژیک وایت بردت -صدا 

 به تعداد دانشجویان
 

 روش تدریس و ارائه درس

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

 روش سنجش و ارزشیابی درس

 ژوژمان عملی و گزارش کار عملی
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 عکاسی تخصصی درس -3-22
 نوع درس: تخصصی

 - :نیازپیش

 -هم نیاز: 

 تخصصی صورتبهعکاسی  ییتوانا کلی درس:هدف 

 سرفصل آموزشی -الف

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملی نظري

1 
اطالعات الزم جهت ورود به بحث  عنوانبهعکاسی  اولیه يهادانستهمروري عملی بر 

 عکاسی تخصصی
1 5 

2 
تعریف مجموعه عکس و نظریه آنسل آدامز( و )یا پریویژن  طرح تجسم نهایی در تصویر

 استیتمنت نویسی
1 5 

 5 1 و مطالعه بر روي منحنی هیستوگرام HDRعکاسی براکتینگ و  3

4 
و استفاده از فتوشاپ و منوهاي متفاوت و چگونگی  RAWعملی با کاربرد فرمت  آشنایی 

 گرفتن خروجی از آن
1 5 

 5 
ویژه در  يهاجلوه ايهفیلترو پالریزه و  NDو  UV یلترهايف معرفی و کاربرد عملی

 عکاسی و کاربرد آن
1 5 

 5 1 از آثار هنري و گرفتن خروجی برداريیکپرجیستري، کالیبراسیون و  6

7 
اي هتبدیل عکس به نقاشی و چگونگی گرفتن خروجی روي متریال يافزارهانرماستفاده از 

 مختلف
1 11 

 24 1 پروژه عملی 8

 64 - جمع

 

 عمومی و تخصصی مورد انتظارهاي مهارت -ب

 تبدیل عکس به نقاشی يافزارهانرمعکاسی و مسائل نظري، آشنایی با  تسلط بر

 

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

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 1395 حرفه هنرمند فتح ا... نوري ینغالمحس ون درن کوک نمایی از مدرنیسم

 1386 دانشگاه هنر دکتر رضا نبوي مایکل لینگن فرد عکاسی پیشرفته

 1393 پرگار  اسماعیل عباسی عکاسی دیجیتال

 

 

 عملی نظري 

 2 1 تعداد واحد

 64 1 تعداد ساعت



 

59 

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

 هاي مدرسویژگی

 تدریس و برگزاري نمایشگاه مرتبط ياحرفهسال سابقه کار  5کارشناسی ارشد عکاسی و برگزاري حداقل 
 

 مساحت، تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 امکانات عکاسی استودیویی ژکشن،و، ویدئو پرمترمربع 32کالس و کارگاه در حدود 
 

 روش تدریس و ارائه درس

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

 و ارزشیابی درس روش سنجش

 ژوژمان عملی و بررسی آثار
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 کارآموزي درس -3-23
 نوع درس: تخصصی

 واحد 51گذراندن : نیازپیش

 -هم نیاز: 

 در محیط کار واقعی هاآموختههدف کلی درس: اجراي عملی 

 سرفصل آموزشی -الف

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملی نظري

 241 - يکارآموزبا رشته براي کارآموزي و گذراندن دوره  مرتبطانتخاب محل کار مناسب و  1

 241 - جمع

 

 هاي عمومی و تخصصی مورد انتظارمهارت -ب

 داشته باشند يکارآموزآکادمیک را براي شروع  يهامهارت

 

 استانداردهاي آموزشی )شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس( –ج

 هاي مدرسویژگی

 کارشناسی ارشد هنر و آشنا با محیط کار عملی
 

 مساحت، تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 دانشگاه ییدتأمحیط کار واقعی و مورد 
 

 روش تدریس و ارائه درس

 کارآموزي و بازدید مدرس مربوطهکار عملی در شرایط واقعی با نظارت سرپرست 
 

 روش سنجش و ارزشیابی درس

 بازدید 2بازدید از محل کار، حداقل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عملی نظري 

 2 1 تعداد واحد

 241 1 تعداد ساعت
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 نام درس اقتصاد هنر -3-24
 اختیاري نوع درس:

 -: نیازپیش

 -هم نیاز: 

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

 سرفصل آموزشی -الف

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملی نظري

 - 2 شناخت اصول و مبانی اقتصاد 1

 - 2 هنري يهارشتهمختلف  يهاجنبهبررسی و شناخت  2

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

 - 1 سنجش و ارزیابی هايیهنظرارزش آثار هنري بر مبناي  بررسی چگونگی تعیین 4

 - 1 اقتصاد هنري یشناسجامعهاصول و مبانی  5

6 
آثار هنرمندان و طراحی طرح  یردهیمساطالعات اقتصاد هنري در  یريکارگبهمهارت در 

 با توجه به مشاغل مرتبط رشته کار و کسب اولیه
2 6 

7 
 و سبکها و مفاهیم اقتصاد در طراحی اولیه ها، قضیهتوانایی کاربرد اصول علمی، فرضیه

 پیشنهادي کار
2 6 

 - 1 مخاطب با رویکرد اقتصادي برجذبهنري  هايیشگاهنما یرتأثمطالعه و بررسی  8

9 
جه به پیشنهادي با تو کار و کسباقتصادي  هايیستگیشاصالحیت و و تحلیل تجزیه 

 راهکار مناسب ارائهو مقررات کشوري و بومی و  ینقوان
2 6 

11 
ي در هنر اصالح و بهبود عملکردها و ارتقاي کیفی محصوالت و آثار منظوربهارزشیابی 

 موردنظرارتباط با طرح اقتصادي 
1 6 

 8 - موردنظر کار و کسبطرح نهایی دانشجو مبنی بر  ارائه  11

 32 16 جمع

 

 هاي عمومی و تخصصی مورد انتظارمهارت -ب

اقتصاد  یشناسجامعهاقتصاد و هنر و نیز آثار هنري در جهت همراه کردن هنرمندان با  اصول و مبانیو تحلیل تجزیه آشنایی و 

توانایی اجرایی کردن راهکارهاي اقتصادي در عمل  هنر وبر شناخت جامعه از ارزش اقتصادي  یرگذاريتأثو هنر در جهت 

 طرح نهایی دانشجو هايیکتکنالزم در  يهاآموزش فراگرفتنبا توجه به 

 

 

 

  

 عملی نظري 

 1 1 تعداد واحد

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

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 1397 فرهنگستان هنر میثم رادمهر الیسا زرلونی اقتصاد هنر معاصر

مبانی علم اقتصاد: اقتصاد خرد، 

 اقتصاد کالن

طهماسب محتشم 

 دولتشاهی
 1394 خجسته 

درآمدي به اقتصاد استثنایی هنر: 

 چرا هنرمندان فقیرند؟
 1398 علمی فرهنگی شش جوانی یدرضاحم هانس آبینک

 - شش جوانی یدرضاحم راهنماي حقوق مالکیت هنري
موسسه نشر آثار 

 هنري متن
1395 

 

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

 هاي مدرسویژگی

 هنري يهارشته .صاد، کارشناسی ارشد مدیریت و تبلیغاتتاق يهارشته کارشناسی ارشد و باالتر
 

 مساحت، تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

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

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

 روش تدریس و ارائه درس

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

 روش سنجش و ارزشیابی درس

 آزمون کتبی
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 درس هنرهاي معاصر -3-25
 نوع درس: اختیاري

 -: نیازیشپ

 - :هم نیاز

 بیانی و مفهومی هنرهاي معاصر هايیتباقابلهدف کلی درس: آشنایی 

 سرفصل آموزشی -الف

 ریز محتوا ردیف

 زمان یادگیري

 )ساعت(

 عملی نظري

 - 2 و رویکرد نو در هنر فلسفه تاریخچه، 1

2 
 -فیزیکی -تاریخی -هنرهاي جدید به لحاظ )فرهنگی هايیتقابلدرک و شناخت 

 اقلیمی،...( -جغرافیایی
2 - 

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

 - Performance art 2. و انواع آن و هنر اجراهنرمند و مخاطب در آثار  یکردو روفلسفه  4

 - Land Art... 2و انواع آن  هنرمند و مخاطب در آثار هنر زمین یکردو روفلسفه  5

 - minimal art. 2و انواع آن  مال ینیمهنرمند و مخاطب در آثار هنر  یکردو روفلسفه  6

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

 - 2 و انواع آن viedio artهنرمند و مخاطب در آثار هنر ویدیو  یکردو روفلسفه  8

 32 - ...لند آرت، پرفورمنس و یا  هايینهزماز  یکیدراجراي پروژه  9

 32 16 جمع

 

 هاي عمومی و تخصصی مورد انتظارمهارت -ب

و توانایی اجراي عملی  هنري يهاپروژهدر  هاآنآشنایی با فلسفه و رویکرد تجسمی در هنرهاي نوین و کاربرد عملی 

 در عمل هایکتکن

 

 
 

  

 عملی نظري 

 1 1 تعداد واحد

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

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

هنري  يهاجنبشآخرین 

 قرن بیستم
 1381 نظر سمیع آذر ادوارد لوسی اسمیت

 و نظم فضا فرم،
فرانسیسدي کی 

 چنییگ

علیرضا تقابنی 

 صدیقه قویدل/آراد
 1393 

 1393 مرکز /تهران شاپور اعتماد هایدگر ملرتین فلسفه تکنولوژي

 1388 نظر حسینعلی نوذري یمزج پاول، پست مدرنیزم

Jameson 
Frederick,in hal 

foster 
 

Postmodern 

culture,pluto press 
1985 

Malpas The postmodern  Routledge 2115 

Greenberg 
Clement,crow 

Thomas,clarck t.j 
 

Thepress of the nova 

scotia college of art 
2115 

 

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

 هاي مدرسویژگی

سال سابقه تدریس و تحقیق در حوزه تجسمی، فلسفه و  5هنرهاي تجسمی با حداقل  دکتري یا کارشناس ارشد مرتبط با

 هنر مدرن.
 

 مساحت، تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

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

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

 روش تدریس و ارائه درس

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

 روش سنجش و ارزشیابی درس

ژمان اي و ...( و ژوپذیري، رعایت اخالق حرفهتحقیق کالسی، مشاهده رفتار )مسئولیت آزمون کتبی همراه با ارائه مقاله یا

 عملی
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 درس مدیریت هنري -3-26
 یارياخت نوع درس:

 -: نیازپیش

 -هم نیاز: 

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

 سرفصل آموزشی -الف

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملی نظري

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

 - 4 مختلف انواع هنر از منظر کاربردي يهاجنبهبررسی و شناخت  2

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

 - 2 ترکیب محتوي و مهارت هنري با دیدگاه مدیریت و کارآفرینی 4

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

 - 2 يوادارهنري  يهاسازماناطالعات مدیریت هنري مراکز و  یريکارگبهمهارت در  6

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

8 
و زه یک کل تا صورتبههاي مدیریتی با دیدگاه هنري و بازسازي آن درهم آمیختن تجربه

 یافتهانسجام
2 - 

9 
دارد و رفتاري، استان یکردهايرومدیریتی با  هايیستگیشاصالحیت و و تحلیل تجزیه 

 هنري
4 - 

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

 - 32 جمع

 

 هاي عمومی و تخصصی مورد انتظارمهارت -ب

 ساختار دربکار گیري توان هنري  یدگاهبا ددرک مفاهیم هنر  سازيانبهسدر  هنر باو ارتباط آن  ياحرفهآشنایی با مدیریت 

 مراکز هنري و آموزشی هنرمدیریتی 

 

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

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 1397 آها  کاکا پورصبا  مبانی سازمان و مدیریت

مدیریت مراکز و 

 هنري يهاسازمان

نجار، محمدعلی صنعتی 

 زهرا موسوي
 1396 آها انتشارات:  

 1396 یدشت یرمفرهنگسراي  قهرمانی آرمینه آواک نیک ماهون مدیریت هنري

 خواستیدیم هرآن چه

 گالري دار بدانید يدرباره
 1396 نشر نظر ارکیده درودي آندریا بلینی

 عملی نظري 

 1 2 تعداد واحد

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

 هاي مدرسویژگی

 هنري يهارشتهمدیریت،  يهارشتهکارشناسی ارشد 

 

 مساحت، تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

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

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

 

 روش تدریس و ارائه درس

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

 به دانشجویان براي تحقیقنمایش فیلم، ارائه سرفصل درس 
 

 روش سنجش و ارزشیابی درس

 آزمون کتبی
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 یشناسییبایزدرس  -3-27
 یارياخت نوع درس:

 -: نیازپیش

 -هم نیاز: 

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

 سرفصل آموزشی -الف

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملی نظري

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

 - 4 بعد زمان و مکان از شناسییباییزتابعیت  2

 - 4 مفهوم فرهنگ و آداب رسوم در تعریف زیبایی 3

 - 4 متفاوت به زیبایی يهانگاهادیان و مذاهب در  یرتأث 4

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

 - 4 لزوم بودن و نبودن زیبایی در اثر هنري 6

 - 4 در هنر تجسمی نظمییبآنتی آرت و بررسی نظم و  7

 - 2 تجسمی شناسییباییزمدون در  يهامؤلفه 8

 - 2 مختلف سینما، عکس، نقاشی و گرافیک ايیطهحبررسی آثار تجسمی در  9

 - 32 جمع

 

 هاي عمومی و تخصصی مورد انتظارمهارت -ب

 آن را در زمان و یريکارگبهپس از گذراندن این واحد دانشجو تعریف مناسبی از زیبایی و اصول اولیه آن داشته و درک 

 مکان مناسب فرا خواهد گرفت.

 

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

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 98 تهران آژند عقوبی جان هاسپرس یشناسییبایزفلسفه هنر و 

 97 ماهی یابوالقاسم محمدرضا مارک ژیملز چیست شناسییباییز

 92 شباهنگ شروه یعرب عل لوسیه مه یر بصري شناسییباییز

 
 

 

 

 

 

 عملی نظري 

 1 2 تعداد واحد

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

 هاي مدرسویژگی

 سال سابقه تدریس 3هنري با  هايرشتهارشد کلیه  یکارشناس دکترا یا کارشناس ارشد پژوهش هنر،
 

 مساحت، تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

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

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

 

 روش تدریس و ارائه درس

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

 نمایش فیلم، ارائه سرفصل درس به دانشجویان براي تحقیق
 

 روش سنجش و ارزشیابی درس

 آزمون کتبی
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 آرت ویدیودرس  -3-28
 یارياخت نوع درس:

 - :نیازپیش

 - :هم نیاز

 يارشته ینابو  اي نوینرسانه عنوانبهبا ویدیو آرت  ییآشنا کلی درس:هدف 

 سرفصل آموزشی -الف

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملی نظري

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

 - 2 ویدیو آرت يهاخاستگاهتاریخچه و  2

 - 2 تجسمی و ویدیویی يهنرها باارتباط ویدیو آرت  3

 - 2 پژوهش و مطالعه در آثار هنرمندان شاخص ویدیو آرتیست 4

 - 2 روایی و توسعهنگارش طرح  5

 - 2 بصري يتوسعهطراحی سبک و  6

 - 2 ، صدا گزاري و تدوینيسازمتحرک اجرا، آرتروند ساخت ویدیو  7

 - 2 نمایش در ویدیو آرت ارائه هايیوهش 8

 12 - هاآموختهبا توجه به  یپروژه عمل ياجرا يبرا موردنظر يویو سنار هیاتود اول ارائه 9

 21 - یپروژه عمل 11

 32 16 جمع

 

 هاي عمومی و تخصصی مورد انتظارمهارت -ب

 و استفاده از این رسانه در جهت اهداف رشته یزيرطرحتوانایی 

 

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

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 1396 علمی  زادهیفشر محمدرضا ویدیو آرت

در آخرین  یکردهاو رومفاهیم 

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

نوین در هنر قرن  يهارسانه

 بیستم
 مایکل راش

 ادهزطالبخسرو  –بیتا روشنی

 ماژجو یمان
 1389 نظر

 1391 آبان فریبرز فرید افشین مایکل کریگان هنر مدرن

 

 

 عملی نظري 

 1 1 تعداد واحد

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

 هاي مدرسویژگی

 هنرهاي تصویري يهامجموعهکارشناسی ارشد یکی از 
 

 مساحت، تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

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

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

 روش تدریس و ارائه درس

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

 روش سنجش و ارزشیابی درس

ژوژمان  ( واي و ...پذیري، رعایت اخالق حرفهآزمون کتبی همراه با ارائه مقاله یا تحقیق کالسی، مشاهده رفتار )مسئولیت

 عملی
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 هاپیوست
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 پیوست یک
 دوره کارشناسی ناپیوسته نقاشی تجهیزات استاندارد موردنیاز

 تعداد تصویر مشخصات فنی نام وسیله ردیف

 دوربین عکاسی 1
 دیجیتالدوربین عکاسی 

DSLR 
 sxv21 مدل

 

4 

 دستگاه

 رابط لنز 2

 لنز دوربین دهندهقیتطب
Camera lens 

adapters 

ي بین لنز و بدنه احلقه

 دوربین نوع مرغوب

 

 عدد 4

 لنز 3

 لنز نرمال

Normal lenz 

 يمتریلیم 51

 نوع مرغوب

 

 عدد 4

 لنز 4

 لنز واید
Wide lenz 

 داراي زاویه درجه باز

 نوع مرغوب

 

 

 عدد 4

 لنز 5

 لنز تله
Tele lenz 

 نوع خاصی از لنز که

قابلیت فوکوس در 

نوع  |ي دور را دارد هاهیزاو

 مرغوب

 

 عدد 4
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 تعداد تصویر مشخصات فنی نام وسیله ردیف

6 
 کننده فالشپخش

camera flash 

diffuser 

 باکس چترياکتا 

سانتیمتر  81-121

 هايمخصوص فالش

روي دوربین جهت ایجاد 

داراي یک عدد  نوري نرم،

 دیفیوزر و کاور حمل

 

 عدد 4

 میز 7

 یکارگاه زیم

مخصوص کارگاه عروسکی 

 بدون شیب میز وسط

 آزمایشگاهی با اندازه

 سانتیمتر و 61*.  121

 سانتیمتر 81تا  91ارتفاع 

 

 دستگاه 4

 میز 8

و  میمخصوص ترس زیم

 یکشنقشه

(DRAWING 

BOARD) 

 جنس میقابل تنظ هیبا پا

با  MDFو  نهیممال هیرو

 ابعاد

 متریسانت 75*91

 

16 

 دستگاه

 فالش دوربین 9

 ی باومیتیباتري ل

 فالش 351 تیظرف

 با حداکثر قدرت

 داراي عیسر یابیباز یزمان

 نگیالمپ مدل

LED یباقدرت خروج 

 561و وزن  یوات 76فالش 

 گرم به

 تیباقابل باتري همراه
HSS 

 

 عدد 4
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 تعداد تصویر مشخصات فنی نام وسیله ردیف

 میز نور 11

 شنیمینور ان زیم
Animation Light 

box ب با اندازهمتناس 

A2 کاغذ 

مراه ه هیزاو میتنظ تیباقابل

 گردان شهیبا ش

 

16 

 دستگاه

 نور زیم 11

 ینور رسام زیم
Photographic table 

 هیبا رو لیپروف اسکلت

 و نهیمالم

 ستادهیمدل ا ياشهیش

 

16 

 دستگاه

 پالت 12
 پالت نقاشی

 گرد و تخت

 

 عدد 5

 پروژکتور روشنایی 13
Data Projection 

پروژکتور روشنایی 

آفتابی  LEDپروژکتور 

 وات 51توان 

 

 

 دستگاه 4

 قلم نوري 14
pen Digital 

 نوع مرغوب

 با باالترین رزولوشن

 A4اندازه 

 

 دستگاه 16
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 تعداد تصویر مشخصات فنی نام وسیله ردیف

15 
 کاردک

 سازيحجم

 کاردک انواع

 3 هر شمارهاز 

 عدد

 

 به تعداد

 الزم

 میز فلزي چاپ 16

 گروه ریمدنظارت  با

 و میول کارگاه

 به تعداد الزم

 

 به تعداد

 الزم

 پویشگر 17
 A3 انهیاسکنر را

scanner computer 
 کرویاسکن  تیقابل

 

 

 

5 

 دستگاه

 پمپ باد 18
 صداپمپ باد بی

 لیتري 351

 

 

1 

 دستگاه
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 تعداد تصویر مشخصات فنی نام وسیله ردیف

 موتور جوش 19

 موتور جوشکاري

آمپر و تجهیزات  211

 جانبی

 

 

1 

 دستگاه

21 
 چراغ نورافکن

Light, white 
LED projector 

 LED نورافکن

 سفید

 وات 211توان 

 

 عدد 2

 المپ

21 
 شابلون

 چاپ سیلک

چارچوب و شابلون  انواع

 سیلک

 هاي مختلفدر اندازه

 

 به تعداد

 الزم

22 
 کنخشک

 سیلک چاپ

 فلزي کنخشک

 هر کارگاهبراي  دستگاهدو 

 

 به تعداد

 الزم
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 تعداد تصویر مشخصات فنی نام وسیله ردیف

 پایه دستگاه پروژکشن 23

 یسقف

 نوع مرغوب

 جنس فلزي

 

3 

 دستگاه

 باند پخش صدا 24
Speaker 

 یکیالکترون یصوت ستمیس

 21پخش صداهاي  تیباقابل

 هرتز

 بلیدس 87 تیحساس و

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دستگاه 1

25 
 پرده پروژکتور

Projector 

Screen 

 دارهیپا ای یسقف

 کنترل موتیر داراي

 

5 

 دستگاه

26 
 ها وچراغ

 وسایل روشنایی

 چراغ فرنل

 ارهايیبا ش یداراي عدس

 متحدالمرکز رهیدا

 

 عدد 1
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 تعداد تصویر مشخصات فنی نام وسیله ردیف

27 
 ها وچراغ

 وسایل روشنایی

 یکچراغ پارابول

 شکل یسهم ای

 صورت چند المپبه

 ییتا 6، 36،12،9،7 ،64

در دو  یوات 1111 ای 651

 نوع

 تیو دي ال تنگستن

 

 عدد 2

28 
 ها وچراغ

 وسایل روشنایی

 چراغ

 آرک الیت استار

 HMI چراغ

 هايبراي صحنه

 خارجی و روز

 براي کنترل نور و کنتراست

W2511 

 

 عدد 1

29 
 ها وچراغ

 وسایل روشنایی

 LED ديیچراغ خورش

 وات یمهتاب

 قدرت تابش فراوان 545

 یرنگمصرف با تنوع کم

 

 عدد 1

 بوم کش 31
سبک براي کشیدن پارچه 

 روي بوم

 

 عدد 11
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 تعداد تصویر مشخصات فنی نام وسیله ردیف

31 
 چراغ

 رومیزي

LED  یآفتابنور 

 يادار

 وات کیفنري  رهیگ

 ولتاژ 7221

 

 عدد 4

32 
 ي مختلفهامدل

 براي طراحی و نقاشی

 و هاتیجنسانواع 

 ي مختلفهافرم

 هاگلدان ظروف،

... 

 

به تعداد 

 هاهیآتل

 سشوار دیواري خرطومی سشوار 33

 

3 

 دستگاه

 ویدئو پروژکتور 34
Data Projection 

 و عکس لمیکننده فپخش

 المپبا پروژکتور  دئویو

LED رزولوشن نیباالتر و 

 

5 

 دستگاه

35 
 دیکلصفحه

 )کیبورد(

 میسیب انهیرا دیکلصفحه

 ایمدیمولت دهايیداراي کل

و  یسیحروف انگل و

 یفارس

 

 عدد 16
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 تعداد تصویر مشخصات فنی نام وسیله ردیف

 ستولهیپ 36

هاي مخصوص هستولیپ

 دنیپاش

 زیصورت ذرات ربه

 رواتصال به کمپرس قابل

 سطوح یپاشبراي رنگ

 

 عدد 1

 میخ منگنه 37

 81نوع  يهامنگنهسوزن 

و  نیترجزو پرمصرف

 موجود يهامنگنه نیترجیرا

 

 به تعداد

 الزم

 پارچه 38

پارچه با جنسیت و رنگ 

 متفاوت

 متقال ،مخمل ساتن،

... 

 

به تعداد 

 هاهیآتل

39 
 پایه وسه

 استند

 ینقاش هیپاسه

 یچوب روس

 61در  61اتکا  سطح

و قابل ارتفاع تا  151 ارتفاع

 متر 2

 تیباقابل ریگبوم 

 نگهداري بوم

 121تا عرض 

 

 عدد 4
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 تعداد تصویر مشخصات فنی نام وسیله ردیف

41 
 پایه وسه

 استند

 نیدورب هیپاسه

 تیتاشو باقابل فلزي

تحمل وزن  ارتفاع و میتنظ

 لوگرمیک 4

 عحداکثر ارتفا داراي

 متر،یسانت 211تا  151

 در حالت جمع شده ارتفاع

 به باال متریسانت 61

 ومینیجنس بدنه آلوم

 میزیمن و

 

 عدد 4

 موس رایانه 41

 کالیماوس اپت

 رابط میباس

 دیکل 3داراي 

 

 عدد 16

 خرک طراحی 42

 خرک طراحی

با چوب روسی سبک و 

 حملقابل

 

 عدد 16

 هدست 43
Head set 

 هدست

 میکروفون دار

 

 عدد 16

 اسکوییجی 44

 اسکوییجی

 ي مختلفهااندازهدر 

 (کارگاه)با مدیریت مسئول 

 

 عدد 16
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 تعداد تصویر مشخصات فنی نام وسیله ردیف

 هاي چاپگیره 45

 هاي شابلونگیره

 سیلک

 چاپ زیمبه تعداد 

 

 به تعداد

 چاپ زیم

46 
 دستگاه

 پرس چاپ

 دستگاه

 پرس چاپ

 هر کارگاهبراي 

 عدد 2

 

 به

 تعداد

 الزم

 فلزي قلم ،محوکن ست ابزار طراحی 47

 

تعداد 

 هاهیآتل

 پانچ 48

 متوسط یپانچ دست

 کننده کاغذ سوراخ

 دو سوراخِ

 

 

 عدد 4

 کیباردم 49

 کیباردم

 با دسته عایق

 جنس فوالدي

 سانتیمتر 15

 

 عدد 4

 انبردست 51

 انبردست

 قیبا دسته عا

 فوالدي جنس

 21 – 15با طول 

 متریسانت

 

 

 عدد 4
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 تعداد تصویر مشخصات فنی نام وسیله ردیف

 نیچمیس 51

 نیچمیس

 با دسته عایق

 جنس فوالدي

 سانتیمتر 15

 

 
 عدد 4

 انبر قفلی 52

C شکل فوالدي 

 متریسانت 15با طول 

 نوع مرغوب

 

 عدد 4

 سردیس کالسیک 53

 سردیس از جنس

ب مناس تیفیباکگچ سبک 

 و ابعاد استاندارد

 ي متنوعهافرمدر 

 

 عدد 11

 تخته شاسی 54

 A3-A2اندازه 

ا ی سبک بچوب بریفجنس 

 گیره فلزي

 

 عدد 21

 چکش 55

 چکش دسته چوبی

 یکسر تخت یکسر

 باریک فوالدي

 گرمی 211

 

 عدد 4

 برچوباره  56

 فوالدجنس ورق 

 انعطافقابل

 دنده درشت

 ای یدسته چوب

 یکیپالست

 متریسانت 35 طول

 

 عدد 4
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 تعداد تصویر مشخصات فنی نام وسیله ردیف

 ییموارهکمان  57

 جنس کمان فلزي

 یبا دسته چوب

 متریسانت 28دهانه 

 

 عدد 4

 مترتجاري 58

 تیفلزي باقابل

 جمع شدن خودکار

 دارندهنگه رهیگ همراه

 انعطاف رقابلیغ

 متر 51 طول

 مرغوب نوع

 

 عدد 4

 جاي سوزن 59
 مغناطیسی و پالستیکی

 رومیزي

 

 عدد 4

 فیلترهاي رنگی نور 61

 رنگ و نور کنندهمیتنظ

 فیلترهاي نمایش

 ویدئویی

 ي زرد، سبزهارنگدر 

 آبی، قرمز، نارنجی

 

 مجموعه 1

 المپ 61

 SMD المپ هالوژن

 یو آفتابمهتابی 
Halogenlamp SMD 

daylight 
 221ولتاژ  وات 7توان 

 GU5و  3نوع سرپیچ 

 

 عدد 2



 

85 

 تعداد تصویر مشخصات فنی نام وسیله ردیف

 المپ 62

 الکترود، دو HMI المپ

 تا 5511 داراي دماي رنگ

 درجه کلوین 5611

 

 عدد 4

 المپ 63

 المپ فلورسنت

 روشنایی، آفتابی

 وات 41

 داراي دو نور سرد سفید

 ینارنج و نور گرم زرد،

 

 عدد 4

 کمد 64

 کمد

 یچوب ایفلزي  لیفا

براي نگهداري لوازم 

 یآموزش

 

 عدد 11

 

65 
 پریز برق سیار

 اریبرق س زیپر

 دارارت یراهسه

 و کابل دوشاخه دیکل با

 ولت 251متر،  5

 

 عدد 3

 پریز برق سیار 66
 دیجیتالدوربین عکاسی 

DSLR 
 sxv21 مدل

 

 عدد 3
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 تعداد تصویر مشخصات فنی نام وسیله ردیف

 ورن کنندهپخشفیلتر  67
Light Diffusion 

 ینازکهیاز جنس ال

 شهیشپشم يهااز ورقه

 یپوست ایکاغذ کالک 

 در برابر ایبر روي چراغ  که

 آن قرار

 تا از رندیگیم

 نور میتابش مستق

 کند ريیجلوگ

 

 عدد 2

68 
 ارائهمجموعه ابزار 

 نور

 کاهنده نوري

 زنبوري
Light Reduction 
 کاستن از شدت نور

در رنگ و  رییبدون تغ

 نیکلو

 و معموال  خاکستري رهیت

 

 عدد 1

69 
 ارائهمجموعه ابزار 

 نور

 سافت باکس

81×121 Soft Box 

 اي نسبتا  بزرگ از محفظه

 که کیپالست ایجنس پارچه 

بر روي چراغ نصب 

 شودیم

 پروژکتور کیآن را به  و

 کندیم لینور نرم تبد با

 

 عدد 1

71 
 ارائهمجموعه ابزار 

 نور

 Shader دریش چهیدر

بر روي  يامسدودکننده

 منبع نور

 یدهو جهت میبراي تنظ

 نور

 

 عدد 2

71 
 ارائهمجموعه ابزار 

 نور

 نور مهیخ

 براي يااي پارچهمحفظه

 نور نرم جادینور و ا تجمع

خصوصا  در  م،یو مال

 یعکاس

 براق و جواهرات ايیاز اش

 

 عدد 1
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 تعداد تصویر مشخصات فنی نام وسیله ردیف

72 
 ارائهمجموعه ابزار 

 نور

 کاسه چتر براي محدود

 کردن و تمرکز نور بر روي

 مرکزي چتر و هیناح

 از انعکاس نور ريیجلوگ

 فضا در

 نوع مرغوب

 

 

 عدد 1

 اسکلت 73
اسکلت در اندازه واقعی 

 انسان با آناتومی استاندارد

 

به تعداد  

ي هاهیآتل

طراحی و 

نقاشی 

 فیگور

 هاکنندهمنعکس 74
 براق يهابازتابه

 179* 91 متریسانت

 

 عدد 2

 کیف 75

 لوازم نورپردازي فیک

 یکیپالست ياجنس لفافه از

 هاالمپ لترها،یشامل ف

ها، باتري و المپ ،هارابط

... 

 

 عدد 2

 کیف 76

 لوح فشرده فیک

 عددي 24

 متریلیم 121×145اندازه 

 

 عدد 3
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 تعداد تصویر مشخصات فنی نام وسیله ردیف

 مغار 77

 نواع مغارا

 يچاپ فلزبراي 

 هايدر اندازه

 مختلف

 

 به

 تعداد

 الزم

 پلیت مسی 78
 پلیت مسی

 براي چاپ فلز

 

 
 به

 تعداد

 الزم

 اسکلت 79
 یچوب یاسکلت مفصل

 یعنوان مدل طراحبه

 

 عدد 16

 موقلم 81

 یتخت نقاش يموقلم

 Paint brushesبا دسته 

 یکیپالست ای یچوب

 مختلف يهادر اندازه و فرم

 مجموعه کیصورت و به

 

 عدد 16

 موقلم 81

 يازبان گربه يموقلم
Paint brush 

 یکیپالست ای یچوب

 مختلف يهااندازه در

 مجموعه کیصورت و به

 

 عدد 16
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 تعداد تصویر مشخصات فنی نام وسیله ردیف

 موقلم 82

 گرد و بلند يموقلم

 آبرنگ يموقلم
Watercolor brushes 

 یکیپالست ای یچوب

 مختلف يهااندازه در

 مجموعه کیصورت و به

 

 عدد 16

 موقلم 83

 خودکاري يموقلم

 ای یمخزندار( چوب)

 یکیپالست

 مختلف و يهادر اندازه

 مجموعه کیصورت به

 

 عدد 16

 موقلم 84

 سر کج يموقلم

 یکیپالست ای یچوب

 مختلف يهادر اندازه

 مجموعه کیصورت به و

 

 عدد 16

 موقلم 85

 یبادبزن يموقلم

 یکیپالست ای یچوب

 مختلف يهااندازه در

 مجموعه کیصورت به و

 

 عدد 16

 قلم خراش 86
Scratch brushes 

 قلم کرتاکالر طرح چوب

 دنیبا سر فلزي براي خراش

 هر نوع اثر هنري سطوح

 

 مجموعه 1
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 تعداد تصویر مشخصات فنی نام وسیله ردیف

 کاردک 87

 یفلزي دسته چوب مري،یما

 يهادر اندازه ینقاش براي

 هابا تنوع در سر آن مختلف

 با توجه به شکل

 

 مجموعه 1

 کاردک 88

کاردک صفحه فلزي 

 ضدزنگ

انعطاف با دسته و قابل

 یچوب

 براي زیبا لبه ت یکیپالست ای

 ایگذاري و  رنگ

 و ... يکاربتونه

 

 عدد 16

 کاردک 89

 یکیکاردک پالست

 مختلف يهادر اندازه

 هاتنوع در سر آن با

 صورت مجموعهبه

 

 عدد 16

 کاتر دستی 91

 موکت بري غیت

 ابعاد بزرگ و متوسط در

 غیت ضیتعو تیباقابل

 فوالدي غهیجنس ت

 

 عدد 16

هر از 

 مجموعه

 کاتر دستی 91

 غیت ضیتعو تیباقابل یقلم

فوالدي  غهیجنس ت

 ضدزنگ

 نوع مرغوب

 

 عدد 16

 آینه 92

 دارهیمقعر پا نهیآ

 ابعاد متوسط از

 مرغوب نوع

 

 عدد 3
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 تعداد تصویر مشخصات فنی نام وسیله ردیف

 کامل ابزارجعبهیک  ابزارجعبه 93

 

 عدد 1

 

 دستگاه منگنه 94
 سوزن بزرگ یدست

 نوع مرغوب

 

 عدد 16

 Hubهاب  95

 پالس ومینیپورت پالت 8

 منظور برپا سازيبه

 وتريیکامپ يهاشبکه
port platinum plus, 

model KI-813 H3+, 

brand KDT 

 

 عدد 2

 شارژر 96
 شارژر همراه

Charger portable 
 آمپریلیم 18211 تیظرف

 

 عدد 5
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 تعداد تصویر مشخصات فنی نام وسیله ردیف

 صندلی 97

 یچوب یصندل

 مطالعه يهاکالس یصندل

 متریسانت 41×  42ابعاد 

 

 عدد 11

 صندلی 98

 هطرفکی یبیترک یصندل

 )هاکالس ی)صندل زیبا م

 متریسانت 41×  42ابعاد 

 

 عدد 16

 صندلی 99

 گردان یصندل

 یبدون پشت مدل

 فلزي منگاهیجنس نش

 

 عدد 16

 هیپاسه 111

 نورافکن ییبازو هیپاسه

 جهت ییداراي بازوها

 نگهداري لوازم نورپردازي

 يهاها و ارتفاعدر جهت

 متنوع

 جنس فوالدي

 

 عدد 2

 وایت برد 111

 متحرک دارهیپا

 متریسانت 211* 111ابعاد 

 کیماژ ريیلبه قرارگ داراي

 کنپاکو تخته

 

 عدد 3
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 تعداد تصویر مشخصات فنی نام وسیله ردیف

 وایت برد 112

 واريیبرد د تیوا

 متریسانت 211* 111 ابعاد

 کیماژ ريیلبه قرارگ داراي

 

 عدد 3

 ماشین مته )دریل( 113

 حجمسبک و کم

 وات 751موتور پرقدرت 

 ینظام چکشسه

 يمتریلیم 11

 شکنقفلدکمه 

 در حالت روشن دیکل

 گردگرد و چپراست دیکل

 آچار به ريیضد غبار قرارگ

بر روي  یخشاب صورت

 کابل

 

 عدد 1
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 دو پیوست
 نقاشیکارشناسی ناپیوسته نیروي انسانی استاندارد موردنیاز دوره 

 ردیف
عنوان مدرک 

 تحصیلی

 دوره
سابقه تدریس 

 و تجربه کاري
 دروس مجاز به تدریس

 کارشناسی
کارشناسی 

 ارشد
 دکترا

 کلیه دروس عکاسی سال 3  # # عکاسی 1

2 
هنرهاي 

 تجسمی
 نقاشی يهاکارگاه سال 3  # #

 و تاریخ هنر يتئوردروس  سال 3 # #  پژوهش هنر 3

 سال 3  #  گرافیک 4
و  تصویرسازي هايکارگاه

 کامپیوتر گرافیک

 حجم و مبانی هنر يهاکارگاه سال 3  # # يسازمجسمه 5

 سال 3  # # دستییعصنا 6
هندسه نقوش و  يهاکارگاه

 مرمت آثار و بازشناسی

 چاپ يهاکارگاه سال 3  # # چاپ 7

 

 

 


