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 یزیربرنامهآموزش عالی کشور که مجوز پذیرش دانشجو از شورای گسترش و  هایموسسهو  هادانشگاهتمامی 
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 مقدمه -۱-۱

قال اندیشه وسیله انت نیبهتر بوده است. هاآنخود و برآورده کردن  يازهایناز اولین وسایل بیان و ارتباط انسان در راستاي  نقاشی

بیانگر این  بر دیواره غارها همگی یشناسنهیرید ازنظر باارزشرجسته و ب آثار بود، شدهشناخته هاانسانابزار ارتباطی بین  عنوانبه

 شیازپشیب نقاشیعصر حاضر  در با آدمی همراه بوده و او را در این راه همراهی کرده است. ربازیدکه هنر از  باشندیمادعا 

 د شد.مختل خواه هاانسانزندگی  تقریبا   نقاشیناگزیر از آنیم و بدون  چراکهانسان در زندگی ما جاي گرفته  يازهاینهمگام با 

د با تأکیو  ( استسرمایه مالی–و تولید سرمایه )سرمایه انسانی  وکارکسب پیوند آموزش، ينقطه ،ياحرفهنظام آموزشی فنی و 

 تولید و بازاریابی برداشته است، در جهت اعتالي حلقه آموزشی شامل آموزش، نویناي و اخالقی گامی هاي حرفهبر شایستگی

از  يامجموعهشغل محور و محصول محور، توجه بیشتري شده و براي  بنابراین در طراحی این رشته به آموزش مهارت محور،

 .صورت گرفته است يزیربرنامهشغلی و حتی مشاغل خانگی  يهامهارت

 

 تعریف -۱-2
ست یافتن داست که  ییهایستگیشاکه شامل بوده اي ی و حرفهآموزش عالی فن يهارشتهاز  یکی کاردانی پیوسته نقاشی رشته

 .باشدمی پذیرامکان ،لحاظ شده برنامهکه در این نظري و عملی  دروس آموزش از طریق هاآنبه 

 

 هدف -۱-3

نهفته در  يهاتیخالق و شکوفایی هاکیتکن روز شدنبهو هنري و ایجاد توانمندي  ياستعدادهاپرورش  دوره،این هدف 

 وانعنبهکارآفرینی و حتی  يهاکارگروهکاردان ماهر در  عنوانبهدر پایان دوره  تیدرنهاکه  باشدیمبه این رشته  مندانعالقه

 یالمللنیبمختلف  يهاعرصهخصوصی در  صورتبهو  یردولتیغدولتی و  يهاسازمانبدون نیاز به استخدام در  ،مستقلهنرمند 

 داشته باشند. ییدرآمدزاراي خود ب

 

 اهمیت و ضرورت -۱-4
 يهايتارگرفعلیرغم  شودیمسبب  اندرفتهیپذ ریتأثبا خلق آثار ارزشمند که از وقایع و حوادث مختلف جامعه  نقاشیهنرمند 

 اطراف خویش شوند. يهاییبایزو  هاظرافتمتوجه  ناشی از کار و تالش روزانه،

و فرهنگ و رفتار و روابط  ورسومآداب ،یجمعارتباطوسایل  اعم از پوشاک، ابزار و لوازم زندگی، در همه ابعاد، هاییبایزاین 

 زده است. یکی از فناوريباعث صیقل و التیام روح انسان مدرن و  یزدگشتابکه در زندگی امروزه و عصر  باشدیم هاانسان

داشتن هنرمندان متعهد و متوجه به آداب و فرهنگ ارزشمند  فناوريمبارزه با انواع تهاجم فرهنگی در دوران مدرنیته و  يهاراه

 .دباش خودکردهبومی و ملی  يهاارزشنسل حاضر را متوجه هنر و  تا در راستاي ترویج و اشاعه هنر سالم، باشدیمکشور 

 يضاهاف، دیوار و يرسازیتصوتواند در زمینه رشته توانمندي اجراي آثار نقاشی را خواهد داشت و همچنین می آموخته ایندانش

 کاردان برخوردار باشد. عنوانبهداخلی از فرصت شغلی 
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 التحصیالننقش و توانایی فارغ -۱-5

 توانایی

 

 دروس مرتبط

 اشینق يهاکارگاهو کلیه  مراقبت و مرمت آثار نقاشی نقاشی،اسلوب  از آثار بزرگان يسازنمونهاجراي کار و 

دیوار نماي داخلی  یو نقاشطراحی دکور 

 هاساختمان
 س تخصصیوکلیه در

 اشینق يهاکارگاهو کلیه اسلوب نقاشی، مراقبت و مرمت آثار نقاشی  طراحی و ساخت و تولید انواع بوم نقاشی

 يهاآموزشگاهو  هامهدکودکآموزش نقاشی در 

 مرتبط
 س تخصصیوکلیه در

 اشینق يهاکارگاهو کلیه مراقبت و مرمت آثار نقاشی  اسلوب 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 يهاتیسانقاشی دیجیتال براي 

 

 مشاغل قابل احراز -۱-6
 کپی کار آثار نقاشی از شاهکارهاي جهان -

 ي لوکس ساختمانیهاپروژه و نقاش داخلی طراح -

 بوم دکنندهیتولو  سازبوم -

 مربی نقاشی -

 مربی طراحی -

 مرمت کار آثار تجسمی -

 مدیر گالري -

 نقاش -

 دیجیتالنقاش  -

 

 طول دوره و شکل نظام -۱-7
نیمسال تحصیلی و یک  2سال است و هرسال تحصیلی مرکب از  2دوره کاردانی پیوسته/ناپیوسته  حداکثر مدت مجاز تحصیل

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

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

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

ساعت  121ال و هر واحد کارآموزي یا کارورزي معادل ساعت در نیمس 64ساعت و حداکثر  48درس کارگاهی حداقل معادل 

 باشد.در نیمسال می
 

 ضوابط و شرایط پذیرش دانشجو -۱-8
 مرتبط و کاردانش ياحرفهفنی و  يهاشاخه آموختگاندانش -الف

 ورودي قبولی در آزمون -ب 

 داشتن شرایط عمومی -ج
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 نوع درس )برحسب تعداد واحد( -۱-9

 نوع درس
تعداد واحد برنامه درسی  تعداد واحد

 حداکثر حداقل موردنظر

 13 13 13 عمومی

 2 4 2 عمومی مهارت

 8 11 5 پایه

 41 47 42 تخصصی

 6 8 6 اختیاري

 69 72 68 جمع

 

 

 ساعت( واحد و سهم درصد دروس نظري و عملی )برحسب -۱-۱1

 نوع درس
تعداد 

 واحد

 درصد

 (واحد برحسب)
 ساعت درصد مجاز

 درصد

 )برحسب ساعت(
 درصد مجاز

 45تا  25 23 544 75تا  25 49 34 نظري

 75تا  55 77 1648 65تا  45 51 35 عملی

 111 111 2192 111 111 69 جمع
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 دروس عناوین :فصل دوم
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 نقاشیدوره کاردانی پیوسته  جدول دروس عمومی -2-۱

 نام درس ردیف
تعداد 

 واحد

 ساعتتعداد 
 ازیهم ن نیازپیش

 جمع عملی نظري

   48 1 48 3 زبان فارسی 1

   48 1 48 3 زبان خارجی 2

3 
 یک درس از گروه درسی

 «مبانی نظري اسالم»
2 32 1 32   

   32 1 32 2 «اسالمیاخالق »یک درس از گروه درسی  4

   32 32 1 1 بدنیتربیت 5

   32 1 32 2 دانش خانواده و جمعیت 6

   224 32 192 13 جمع

 

 نقاشیدوره کاردانی پیوسته  جدول دروس عمومی مهارت -2-2

 نام درس ردیف
تعداد 

 واحد

 تعداد ساعت
 ازیهم ن نیازپیش

 جمع عملی نظري

1 
کاوش در فضاي  و مهارت ياسواد رسانه

 مجازي
2 16 32 48   

   48 32 16 2 بازاریابی مجازي 2

   - - - 2 جمع

 واحد از دروس فوق الزامی است. 2گذراندن  * 

 

 نقاشی دوره کاردانی پیوسته پایه جدول دروس -2-3

 نام درس ردیف
تعداد 

 واحد

 تعداد ساعت
 ازیهم ن نیازپیش

 جمع عملی نظري

   48 32 16 2 مرایا مناظر و 1

   48 32 16 2 عکاسی پایه 2

   48 32 16 2 هنرهاي تجسمیمبانی  3

   81 64 16 2 طراحی پایه 4

   224 161 64 8 جمع
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 جدول دروس تخصصی دوره کاردانی پیوسته نقاشی -2-4

 نام درس ردیف
تعداد 

 واحد

 تعداد ساعت
 ازیهم ن نیازپیش

 جمع عملی نظري

   32 1 32 2 هنر اسالمیتاریخ  1

  طراحی پایه 96 96 1 2 طراحی يهاکیتکن 2

  زبان خارجی 32 1 32 2 زبان فنی 3

   112 96 16 3 نقاشی دیواري 4

   112 96 16 3 جانیبنقاشی طبیعت  5

   112 96 16 3 نقاشی از منظره و معماري 6

   96 96 1 2 نقاشی چهره 7

   64 64 1 2 چاپ سیلک اسکرین 8

  64 64 1 2 آبرنگ يهاکیتکن 9

نقاشی 

طبیعت 

 جانبی

  عکاسی پایه 64 64 1 2 و منظره جانیبعکاسی طبیعت  11

   32 1 32 2 تاریخ نقاشی شرق 11

   48 32 16 2 آثار هنري ارائه يوهیش 12

   64 64 1 1 اسلوب نقاشی 13

   64 64 1 2 حجم سازي 14

   81 64 16 2 مراقبت و مرمت آثار نقاشی 15

   32 1 32 2 تاریخ نقاشی غرب 16

   64 48 16 2 یابزار شناس 17

  51واحد گذراندن  96 96 1 2 پروژه نهایی 18

  51واحد گذراندن  241 241 1 2 کارآموزي 19

   1514 1281 224 41 جمع
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 نقاشیپیوسته دوره کاردانی  اختیاري جدول دروس -2-5

 نام درس ردیف
تعداد 

 واحد

 تعداد ساعت
 ازیهم ن نیازپیش

 جمع عملی نظري

   64 48 16 2 معاصر تصویريهنرهاي  1

   64 48 16 2 ترسیمی یکیافزار گرافنرم 2

   64 48 16 2 سنتی يهاطرحبازشناسی  3

   64 48 16 2 هندسه نقوش 4

   64 48 16 2 تصویري یکیافزار گرافنرم 5

   192 144 48 6 جمع

 واحد از دروس فوق الزامی است. 6* گذراندن  
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 نقاشی دوره کاردانی پیوسته بندي پیشنهادي دروسترم جدول -2-6
 نیمسال اول -2-6-۱

 نام درس ردیف
تعداد 

 واحد

 ساعتتعداد 
 نیازپیش

 جمع عملی نظري

  32 1 32 2 «اسالمیاخالق »یک درس از گروه درسی  1

  48 1 48 3 زبان خارجی 2

  32 32 1 1 یبدنتیترب 3

  48 32 16 2 مرایامناظر و  4

  48 32 16 2 تجسمی يهنرهامبانی  5

  48 32 16 2 عکاسی پایه 6

  64 48 16 2 ابزارشناسی 7

  81 64 16 2 پایه طراحی 8

  64 64 1 2 چاپ سیلک اسکرین 9

  - - - 18 جمع

 

 

 دومیمسال ن -2-6-2

 نام درس ردیف
تعداد 

 واحد

 تعداد ساعت
 نیازپیش

 جمع عملی نظري

  48 1 48 3 فارسی زبان 1

2 
 یک درس از گروه درسی

 «مبانی نظري اسالم»
2 32 1 32  

 طراحی پایه 96 96 1 2 طراحی يهاکیتکن 3

  - - - 2 درس اختیاري 4

 خارجیزبان  32 1 32 2 زبان فنی 5

 عکاسی پایه 64 64 1 2 و منظره جانیبعکاسی طبیعت  6

  96 96 16 3 جانیبنقاشی طبیعت  7

  64 64 1 2 آبرنگ يهاکیتکن 8

  - - - 18 جمع
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 نیمسال سوم -2-6-3

 نام درس ردیف
تعداد 

 واحد

 تعداد ساعت
 نیازپیش

 جمع عملی نظري

  - - - 2 ياریاختدرس  1

  32 1 32 2 شرقتاریخ نقاشی  2

  48 32 16 2 درس مهارت عمومی 3

  112 96 16 3 نقاشی دیواري 4

  96 96 16 3 منظره و معماري از نقاشی 5

  48 32 16 2 آثار هنري ارائه يوهیش 6

  64 64 1 2 حجم سازي 7

  32 1 32 2 تاریخ هنر اسالمی 8

  - - - 18 جمع

 

 

 چهارمنیمسال  -2-6-4

 نام درس ردیف
تعداد 

 واحد

 تعداد ساعت
 نیازپیش

 جمع عملی نظري

  32 1 32 2 دانش خانواده و جمعیت 1

  32 1 32 2 نقاشی غربتاریخ  2

  - - - 2 ياریاختدرس  3

  96 96 1 2 نقاشی چهره 4

  64 64 1 1 اسلوب نقاشی 5

  81 64 16 2 مراقبت و مرمت آثار نقاشی 6

  96 96 1 2 نهاییپروژه  7

  241 241 1 2 کارآموزي 8

  - - - 15 جمع
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 سرفصل دروس فصل سوم:
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 مناظر و مرایا درس -3-۱
 نوع درس: پایه

 - :نیازپیش

 - :هم نیاز

 هاي مختلفدرس: توانایی ترسیم شئ و فضا بر روي صفحه با شیوههدف کلی 

 سرفصل آموزشی –الف 

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملی نظري

1 

، هاي مرتبطنحوه ترسپپیم و موارد اسپپتفاده براي پروژه )انواع پرسپپپکتیو، هیپا ویپرسپپپکت

، ياقطهن، پرسپکتیو مخروطی به یک کیمترید ایزومتریک، (موازي) یاستوان يوهایپرسپکت

 (...يادونقطه

8 7 

2 
جسم بر  هیسا نور طبیعی و نور مصنوعی، هیسا ،هاهیساروش ترسیم ) یعموم ویپرسپکت

 (روي صفحه و جسم دیگر
2 7 

 6 2 (خطی و حجمی)و موازي بر روي موضوع اشیا و احجام  کیزومتریاطراحی پرسپکتیو  3

4 
 و ... بر روي موضوع يادونقطهو  يانقطهو مخروطی و یک  کیمتر يدطراحی پرسپکتیو 

 (خطی و حجمی)اشیا داخلی اتاق 
2 6 

5 
سیم  سپکتیو روش تر سایه جسم بر  هیسا ،هاهیساطراحی پر صنوعی،  نور طبیعی و نور م

 خطی و حجمی()روي دیوار یک کوپه فضاي خارجی 
2 6 

 32 16 جمع

 

 هاي عمومی و تخصصی مورد انتظارمهارت -ب
 هاي مختلف حل مسئلهمهارت ترسیم شئ و فضا بر روي صفحه با شیوه

 

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

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 مرکز نشر دانشگاه تهران  احمد متقی پور رسم فنی عمومی
چاپ پانزدهم 

1381 

 1381 چاپ رواق مهر  سید مهدي علمدار ترسیم فنی )آشنایی با اشکال و احجام(

)براي 2و  1هاي گرافیک تکنیک

 طراحان گرافیک و هنرمندان( معماران،
 تامپرتر سوقوتمار

منصور 

 حسامی
 1376 جهاد دانشگاهی هنر

 1396 نشر شهراب آرزو شفقت جان مونتاگیو اصول و مبانی پرسپکتیو

 1393 نقش نگار  سیروس برادران آموزش پرسپکتیو

 

  

 عملی نظري 

 1 1 تعداد واحد

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

 مدرس هايویژگی

 دکتري یا کارشناسی ارشد طراحی صنعتی یا معماري یا گرافیک
 

 مساحت، تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

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

 میز و صندلی مدرس -اورهد-نمایش اسالید
 

 درس روش تدریس و ارائه

 به همراه کار عملی و بررسی آثار دانشجویانتوضیحی 
 

 روش سنجش و ارزشیابی درس

 و ژوژمان عملی ترم(آزمون کتبی )سؤال و حل مسئله در پایان
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 درس عکاسی پایه -3-2

 نوع درس: پایه

 - :نیازپیش

 - :نیازهم 

 پایه يهاکیتکنآن در  يریکارگبههدف کلی درس: آشنایی با دوربین و 

 سرفصل آموزشی -الف

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملی نظري

1 

نور، سنسور، )معرفی شناخت عوامل عکاسی  -انگیزه و هدف در عکاسیعکاسی پایه 

رنگ  يهامدلمعرفی سنسور و  -طیف مرئی( )نور چیست  - (اتاق تاریک

RGB/CMYK-  متفاوت(  يهالیموبا، کام پکت)عکاسی  يهانیدوربمعرفی انواع

مترینگ )و کاربرد آن  معرفی منوهاي دوربین ویرایش عکس مرتبط با يافزارهانرم معرفی

لنزهاي در  و کاربردتله(  -نرمال -واید)معرفی لنزها  (...مد، درایو، فکوس پینت و

 (jpg-RAW-TIF)تصویري  يهافرمتمعرفی کامل  -عکاسی

4 1 

2 

چگونگی عملیات نورسنجی با معرفی )اساس کار نورسنجی مهارت عمومی عکاسی )

عمق میدان کم، متوسط، -و انجام پروژه درون کالس (رابطه دیافراگم و شاتر کامل

  ACDSEE(زیاد

4 2 

3 

معرفی کامل عملیات شاتر و کاربرد فالش و سایر تجهیزات وابسته  يهامهارت

 (هاسرعتمتفاوت )جدول  يهاسرعت

 Bدایره سرعت  –زوم حلزونی  اکشن پنینگ هیثان 1/511 باالسرعتفریز کردن با 

2 2 

4 
 -اوتمتف يهانیکلو -سیاه، ...( يدرویسفسفید،  يرواهیس)کنترل کنتراست عملی  

 اسیعک يهانیدورببا  يبردارلمیف -عملی( )کاستوم وایت باالنس و شیفت براکت 
1 3 

5 

نور باالنس، اپن فالش، با سرعت کم، نور ) پروژه 5کار با فالش خبري و سر موبایل 

درجه و چگونگی  181پاناروماي  -و گیم بال  هیپاسهکار با -B )2 نقاشی با سرعت

 درجه 361توضیح پاناروماي  –عکاسی از آن 

1 5 

 5 1 (پایه و عمومی )موضوع آزاد يهامهارتتبلیغات با کاربرد  منظوربه اشیا عکاسی از 6

7 
پایه و عمومی )موضوع  يهامهارتبا کاربرد  هامناسبتعکاسی از موضوعات فرهنگی و 

 (آزاد
1 5 

 5 1 ()موضوع آزاد و پایه یعموم يهامهارت يریکارگبهعکاسی از چهره و پرتره و فیگور با  8

9 
 (...نستاگرام. واتساپ و تلگرام ویا)ارائه در صفحات مجازي 

 در ژوژمان هاعکسنحوه چیدمان و ارائه 
1 5 

 32 16 جمع
 

 هاي عمومی و تخصصی مورد انتظارمهارت -ب
 باشد. فراگرفتهپایه عکاسی را  يهاروشو  هاکیتکنعکاسی دیجیتال و عکاسی با  نیدوربتوانایی کار با 

 عملی نظري 

 1 1 تعداد واحد

 32 16 تعداد ساعت



19 

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

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 1384 دانشگاه هنر دکتر رضا نبوي مایکل لینگن فرد عکاسی پایه

 1391 سروش پیروز سیار آدامزآنسل  دوربین عکاسی

 1393 پرگار - اسماعیل عباسی عکاسی دیجیتال

 1399 نادریان - حمید حسابی صد اصول پایه عکاسی دیجیتال صفرتاآموزش 

 1394 پشوتن فرشید کرمی نوین تونی نور تراپ ياحرفهدر مسیر عکاسی 

 

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

 هاي مدرسویژگی

 سال سابقه تدریس 3کاري مرتبط و حداقل  باتجربه کارشناسی ارشد عکاسی
 

 مساحت، تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 است. شدهاشارهو کلیه تجهیزات الزم که در پیوست به آن  متر 5/1کارگاه عکاسی به ازاي هر دانشجو 
 

 روش تدریس و ارائه درس

 و سایز و اندازه اثر ازیموردنابزار و لوازم  دربارهتوضیح 

 روش کار با دوربین و ابزارها و نحوه ارائه کارتشریح 

 نمونه آثار در ارتباط با هر تکنیک ارائهنمایش و 

 و خروجی کار دانشجویان کمک به اجراي اثر دانشجویان براي هر تکنیک

 تشریح روش تحویل کار
 

 روش سنجش و ارزشیابی درس

 ياحرفهپذیري، رعایت اخالق ...(، مشاهده رفتار )مسئولیت رفع عیب و -یابیآزمون کتبی، عملکردي، آزمون شناسایی )عیب

 و ...( پوشه مجموعه کار، تولید نمونه کار، آزمون عملکردي )ژوژمان(، تحویل پروژه
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 مبانی هنرهاي تجسمی درس -3-3
 نوع درس: پایه

 - :نیازپیش

 - هم نیاز:

 يآثار هنردر اجراي  هاآن يریکارگبههدف کلی درس: آشنایی با اصول و مبانی هنرهاي تجسمی و 

 سرفصل آموزشی -الف

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملی نظري

1 

( و تمرین ...هنرهاي تجسمی )نقطه، خط، سطح و عناصرتجسمی  يهنرهاپایه  يهامهارت

و ...، توازن، ریتم، بافت وتعادل ،کیفیت در هنرهاي تجسمی، مفاهیمعملی در راستاي درک 

 تمرین عملی در راستاي درک مفاهیم

4 3 

2 
عناصر تجسمی در آن براي رسیدن  هو جایگا يبندبیترکانواع کادر و عمومی ) يهامهارت

 (هاآنفرم و رنگ و تمرین عملی براي شناخت بیشتر ، مناسب يبندبیترکبه 
4 3 

3 
واد متنوع م يریکارگبهبصري با موضوع آزاد و ت در کانسپت کیفیا يبندبیترکاجراي 

 (و سایر موارد عکس و طراحی و رنگ قیتلف و اسمبالژ، کالژ رنگ و کالژ،)
4 3 

 3 2 گسترش شناخت عمومی دانشجویان از فرم و رنگ با اجراي یک پروژه عملی 4

 4 2 تجسمیآنالیز رنگ در آثار مختلف هنرهاي  5

 8 1 اجراي پروژه نهایی فرم 6

 8 1 اجراي پروژه نهایی فرم و رنگ 7

 32 16 جمع

 

 هاي عمومی و تخصصی مورد انتظارمهارت -ب
 عناصر بصري هنرهاي تجسمی در خلق و ابداع اثر کارگیريو بهگسترش شناخت عمومی دانشجویان جهت درک 

 

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

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 1392 سپهر مسعود سپهر سیدون داندیس، مبادي سواد بصري

 1392 سروش فیروزه مهاجر یجِئورگ کپس، زبان تصویر

 1392 شرکت افست سهامی عام - نیمحمدحس حلیمی، هنرهاي تجسمی یو مباناصول 

 

 

  

 عملی نظري 

 1 1 تعداد واحد

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

 هاي مدرسویژگی

 تدریس سال سابقه 3کارشناسی ارشد هنر با حداقل 
 

 مساحت، تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 مجهز به ویدیو پروژکتور متر، 5/1طراحی و نقاشی به ازاي هر دانشجو  يهاهیآتل
 

 روش تدریس و ارائه درس

و  بلقکارگاهی همراه با تمرین و تکرار و نمایش نمونه کار و نمونه آثار دانشجویان ترم  صورتبهتدریس تئوري و عملی 

 معرفی کتب مرتبط
 

 روش سنجش و ارزشیابی درس

 ياحرفهپذیري، رعایت اخالق رفع عیب و ...(، مشاهده رفتار )مسئولیت -یابیآزمون کتبی، عملکردي، آزمون شناسایی )عیب

 و ...( پوشه مجموعه کار، تولید نمونه کار، آزمون عملکردي )ژوژمان(، تحویل پروژه
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 درس طراحی پایه -3-4
 نوع درس: پایه

 - :نیازپیش

 - هم نیاز:

 منظره( و جانیبطبیعت )قوانین مختلف هنري در ارائه اثر  يریکارگبهطراحی در سطوح مقدماتی و هدف کلی درس: توانایی 

 سرفصل آموزشی -الف

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملی نظري

1 

: کاغذها، مدادها، زغال، محوکن، هاآنابزار طراحی و امکانات )پایه در طراحی  يهامهارت

رنگ هاي مختلف خط و امکانات ابزار: جلوه، آب مرکبمو و نویس، قلمقلم فلزي، روان

 (بامدادگیري طراحی خطی از طبیعت بیجان و یادگیري روش اندازه ،هیسا

2 4 

2 

حجم با تأکید بر نور و سایه در  جادیاانواع سایه، اصول سایه زدن و عمومی  يهامهارت

، ارچهپ اشیا:، جنسیت و بازنمایی دقیق جنسیت مرکب ، زغال و آببامدادطبیعت بیجان 

 ...شیشه، چوب 

2 4 

3 
کمپوزیسیون( با الگوبرداري از آثار هنرمندان برجسته ) يبندترکیبشناخت اصول علمی 

 براي مثال شاردن و سزان()
2 6 

4 
، يبندبیترکچیدمان و )پایه و عمومی  يهامهارت يریکارگبهطراحی از اشیا با مداد با 

 (دید، نور و سایه هیزاو
2 6 

5 
، يبندبیترکچیدمان و )پایه و عمومی  يهامهارت يریکارگبهبا  زغالطراحی از اشیا با 

 (دید، نور و سایه هیزاو
4 6 

6 
، يبندبیترکچیدمان و )پایه و عمومی  يهامهارت يریکارگبهطراحی از اشیا با قلم فلزي با 

 (دید، نور و سایه هیزاو
4 6 

7 
 براي هماهنگی بیشتر چشم وکاغذ )طراحی محیطی از طبیعت بیجان، بدون نگاه کردن به 

 دست(
1 8 

 12 1 ها، درختان،... با مداد و زغالطراحی از طبیعت: بوته 8

9 
 مو و آبو توجه به فضاي پر و خالی با قلم ي طراحی در خاور دورطراحی منظره به شیوه

 مرکب
1 12 

 64 16 جمع

 

 هاي عمومی و تخصصی مورد انتظارمهارت -ب
 مختلف خواهد داشت. يهاکیتکنو منظره را با  جانیب ، توانایی بازنمایی دقیق طبیعتترمانیپادانشجو در 

 

 

 عملی نظري 

 1 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

 1396 آوند دانش مهرداد مجیدي برندا هایدات آموزش طراحی

 1391 یساولی - احمد وکیلی مجموعه طراحی

 1386 یساولی فرامرز غنی آندریاس لومیس طراحی از حرکات بدن

 1391 یساولی شروه یعرب عل برن هوگارس طراحی از انسان

Figure Drawing Ron Tiner  David & Charles Book 2111 

 

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

 هاي مدرسویژگی

 تدریس سال سابقه 3طراحی و حداقل  باتجربهگرافیک  کارشناسی ارشد نقاشی یا
 

 مساحت، تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 موالژ و... انواعوسایل نورپردازي،  و احجام طراحی، هامدلیا خرک،  فضاي کارگاهی بزرگ با نور کافی، صندلی
 

 روش تدریس و ارائه درس

 شود.آثار طراحی استادان برجسته، به دانشجویان معرفی می ،ترمطولدر 

 کنند.زنده از آن طراحی می طوربهطبیعت بیجان در داخل کارگاه چیده شده و دانشجویان 

 زنده از گیاهان نقاشی کند. طوربهبراي شناخت طبیعت، دانشجو باید 

 براي آموزش بهتر انجام شود. تواندیمطراحی از روي عکس هم 
 

 روش سنجش و ارزشیابی درس

 ارائه پروژه عملی و ژوژمان
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 یهنر اسالمدرس تاریخ  -3-5
 نوع درس: تخصصی

 - :نیازپیش

 - هم نیاز:

 کشورهاي مختلف هنر اسالم بر ریتأثو  هنري يهارشتههدف کلی درس: آشنایی با تاریخ هنر بعد از ظهور اسالم در 

 سرفصل آموزشی -الف

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملی نظري

 - 6 ، فلزکاري و ...(هاکییموزا امویان )معماري، ظهور اسالم و فضاي هنري صدر اسالم، 1

 - 6 (...و  ییآراکتاب تزیینی، يهنرهاهنري عباسیان )معماري،  يهاسنت 2

 - 6 ...، نساجی و هابهیکت معماري، (غربی )اسپانیا يهانیسرزماسالمی در  يهنرها 3

 - 6 و ...( يفلزکار بررسی هنر فاطمیان در شمال افریقا و مصر )معماري، سفال، 4

 - 6 (...هنر اسالمی در ایران و آسیاي مرکزي )معماري، فلزکاري، سفال و  5

 - 2 ...و  مصر ، سوریه، اسپانیا،هیترک ،رانیا يکشورهااسالم بر هنر  ریتأثمیزان  6

 - 32 جمع

 

 هاي عمومی و تخصصی مورد انتظارمهارت -ب
مختلف  ياهتمدنتواند به تطبیق آثار هنري در و می داکردهیپهاي اسالمی آشنایی تمدن در هنر بادانشجو پس از پایان دوره 

 بپردازد

 

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

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 1 هنر و معماري اسالمی
 ریچارد اتینگهاوزن،

 گرا برالک 
 1378 سمت یعقوب آژند

 مبلو جاناتان شیال بلر، 2هنر و معماري اسالمی 

 

 بلوم

 1381 سمت یعقوب آژند

 1388 پیام نور - غالمعلی حاتم 2و1اسالمی  و تمدنهنر 

مجموعه هنر در تمدن اسالمی 

 )هنرهاي صناعی(

 عطار زادهعبدالکریم 

 مهران هوشیار
 1396 سمت 

 

 

 

  

 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 3هاي هنري با حداقل از رشته یکیدرکارشناس ارشد یا دکترا 
 

 مساحت، تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 ، اسالید، ویدیو پروژکتوروتریکامپ ی کالس آموزشی همراه با کتاب، مقاالت،بجان زاتیو تجهکالس استاندارد 
 

 روش تدریس و ارائه درس

 و نمایش فیلم و اسالید مرتبط هاموزه، بحث گروهی، بازدید از توضیحی
 

 روش سنجش و ارزشیابی درس

 دهایبازدمقاالت علمی و گزارش  ارائهو  آزمون کتبی
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 طراحی يهاکیتکندرس  -3-6
 نوع درس: تخصصی

 پایه: طراحی نیازپیش

 - هم نیاز:

 ه(طراحی فیگور و پیشرفت)در ارائه اثر  قوانین مختلف هنري يریکارگبه باالترهدف کلی درس: توانایی طراحی در سطوح 

 سرفصل آموزشی -الف

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملی نظري

 6 - مختلف يهابخشاسکلت یا ساختار استخوانی پیکر انسان و تناسبات  1

 6 - هاي مختلف با مداد و زغالاسکلت از جهت از مدلطراحی  2

 8 - مختلف نشسته و ایستاده از مدل زنده با مداد و زغال يهاحالت طراحی 3

 8 - طراحی سریع )اسکیس( از مدل زنده با زغال 4

 8 - مرکب مو و آبنویس و قلمطراحی فیگور با روان 5

 8 - اطرافشان و تأکید بر نور و سایه با زغال يفضاسازبا  چند فیگور يبندبیترک 6

 8 - هاي مختلف با مدادطراحی از دست در حالت 7

 11 - گانه و حرکات چهره و جمجمه انسان با مدادحاالت نه 8

 11 - هاي مختلفجداگانه و از جهت طوربهطراحی از اجزاي صورت  9

 12 - طراحی چهره با الگوبرداري از طراحی هنرمندان برجسته با مداد  11

 12 - نویسطراحی چهره از مدل زنده با مداد و روان 11

 96 - جمع

 

 هاي عمومی و تخصصی مورد انتظارمهارت -ب
گور و توانایی کشیدن فیپیکر انسان شناخت پیداکرده و  ، تناسبات و حاالتيبنداسکلتدانشجو در پایان دوره در مورد 

مختلف را تجربه  يهاکیتکنمختلف و حاالت متفاوت را خواهد داشت. همچنین دانشجو کار با ابزار و  از جهات چهره

 کند.می

 

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

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 1396 آوند دانش مهرداد مجیدي برندا هایدات آموزش طراحی

 1386 یساولی - هانیبال الخاص مجموعه طراحی

 1386 یساولی فرامرز غنی آندریاس لومیس طراحی از حرکات بدن

 1391 یساولی شروه یعرب عل برن هوگارس طراحی از انسان

Figure Drawing Ron Tiner  David & Charles Book 2111 

 عملی نظري 

 2 1 تعداد واحد

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

 هاي مدرسویژگی

 سال سابقه تدریس 3طراحی و حداقل  باتجربهکارشناسی ارشد نقاشی یا گرافیک 
 

 مساحت، تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 موالژ و... انواعوسایل نورپردازي،  و احجام طراحی، هامدلیا خرک،  فضاي کارگاهی بزرگ با نور کافی، صندلی
 

 روش تدریس و ارائه درس

 شود.آثار طراحی استادان برجسته، به دانشجویان معرفی می ،ترمطولدر 

 شود.مختلف داده می يهادرحرکتتوضیحات کافی در مورد چهره و تناسبات پیکر انسان و محور تعادل 

 توانند این کار را بر عهده بگیرند.می نوبتبهطراحی بیشتر از مدل زنده است که دانشجویان 
 

 روش سنجش و ارزشیابی درس

 ارائه پروژه عملی و ژوژمان
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 درس زبان فنی -3-7
 نوع درس: تخصصی

 خارجی زبان :نیازپیش

 - هم نیاز:

 انگلیسی در هنرهاي تجسمی يو کاربردهدف کلی درس: یادگیري واژگان و اصطالحات فنی 

 سرفصل آموزشی -الف

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملی نظري

 - 5 تخصصی هنر نقاشی يهاکانالدرسایت ها و بررسی متون موجود  1

 - 5 هاي مرتبطو مواد و متریال هاکیتکندر رابطه با کلمات انگلیسی  2

 - 2 ابزارهاي تخصصی نقاشی 3

 - 5 هاجشنوارهدر  نامثبتو  یالمللنیب يهاتیساجستجو در  4

 - 5 مرجع يهاتیسامآخذ شناسی متون تخصصی نقاشی در  5

 - 5 يارشتهنیب يهنرهااصطالحات تخصصی هنر نقاشی و  6

 - 5 مختلف تجسمی يهارشتهواژگان مشترک زبان در  7

 1 32 جمع

 

 هاي عمومی و تخصصی مورد انتظارمهارت -ب
ین نزدیک به بومی زبان الت هاییتلفظکه پس از پایان درس یک دانشجو بدون غلط کلمات را تلفظ کند و  رودیمانتظار 

 تواندیمبسزایی در پیشرفت مکالمه دانشجویان دارد و دانشجو  ریتأثمشارکت دانشجویان در کالس  تیاهم داشته باشد.

 متون تخصصی رشته خود را درک کرده و منظور خود را نیز در محاوره بیان نماید.

 

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

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 تجسمیانگلیسی براي دانشجویان هنرهاي 
 مهري اشکی

 مهدي حسینی
 1376 سمت -

 1387 چکامه - محسن کرامتی تجسمی يهنرهافرهنگ اصطالحات و واژگان 

 1385 مکعب هنر - کمره اي محمدرضا تخصصی هنر يهاواژه

 

  

 عملی نظري 

 1 2 تعداد واحد

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

 هاي مدرسویژگی

 سال سابقه تدریس 3تخصصی با حداقل  يهاواژههنر مسلط به زبان و  ایو  باهنرآشنا کارشناس ارشد زبان 
 

 مساحت، تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 شمنددیکشنري هو افزارنرمالزم یک کالس، ویدئو پروژکشن پرده نمایش، کامپیوتر و  کالس درس استاندارد و تجهیزات

 (در دسترس همه قرار دارد. هایگوشهمچنین دانشجویان باید مجهز به دیکشنري باشند که امروزه به دلیل هوشمند بودن )
 

 روش تدریس و ارائه درس

 قاشینهمراه با بررسی متون فنی  يداریشنصوتی و  يهالیفامرتبط و همچنین  يدهایاسالتمرین و تکرار و دیدن فیلم و 

هر  رد دانشجو مدرس، مشیخطبر اساس محتواي کتاب و در زبان همچنین  نقاشیبراي درک بیشتر با اصطالحات فنی 

 .شودیمو دیکته( روبرو  صحبت روخوانی،مساوي با سه تکنیک ) طوربهدرس 
 

 روش سنجش و ارزشیابی درس

در  مشارکت در کالس که شامل شرکتبه  نمره آزمونبخشی از تستی و تشریحی است،  سؤاالتکه شامل  ترمانیپاامتحان 

 .ابدییماختصاص  هاپرسشو  هانیتمرمرتبط با محتواي درس به زبان التین و همچنین پاسخگویی  يهابحث
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 درس نقاشی دیواري -3-8
 نوع درس: تخصصی

 - :نیازپیش

 - هم نیاز:

 نقاشی دیواري بر روي سطوح مختلف يهاپروژهاجراي  ییتوانا هدف کلی درس:

 سرفصل آموزشی -الف

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملی نظري

1 
 را،رنگ تمپ ساخت طراحی و اجرا، يهاروش -قواعد و اصول تکنیک دیوارنگاري با تمپرا 

 معایب و مزایا ،هایژگیو تخریب،دوام و ماندگاري و عوامل 
4 11 

2 

فضاي داخلی و  طراحی و اجرا، يهاروش - قواعد و اصول تکنیک دیوارنگاري فرسک

دوام و ماندگاري و معایب  تکنیک فرسک، يهانهیهز خشک و خیس، يهاکیتکن بیرونی،

 و مزایا

4 11 

 11 - و روغن بارنگ يوارنگارید 3

 12 - کیلیآکردیوارنگاري با  4

5 
آثار گرافیتی مطرح جهانی و آشنایی با هنرمندان شاخص این تکنیک و استفاده کاربردي 

 در یک پروژه عملی هاکیتکناین 
4 12 

 12 - استنسیل. چاپ با شابلون ساده و سیلک اسکرین چاپ اجرایی در گرافیتی: يهاکیتکن 6

7 

 .نیچارهپ موزاییک سنتی، موزاییک، يوارنگاری( دنیچپارهچینشی ) يوارنگارید يهاکیتکن

با  تواندیم نیچپاره يهاکیتکنیا آیینه شکسته.  ،يکارنهیآکاشی معرق.  شکسته، یکاش

 نیز اجرا شود. زیدوررمتریال 

- 11 

 11 - بتن ،گچ ،سفال تکنیک نقش برجسته: 8

9 

چاپ  يلهیوسبه يوارنگاری( دنوین يهايآورفنجدید در دیوارنگاري ) يهاکیتکن

 يوارنگارید شنایی با دیوارنگاري نوري و بازتابشی،آ برچسب نگاري، پرینت(،) تالیجید

 سبز یا زنده

4 11 

 96 16 جمع

 

 هاي عمومی و تخصصی مورد انتظارمهارت -ب
 و آشنایی نسبی با متریال و تاریخ هنر يبندبیترکآشنایی با مبانی رنگ و شناختِ 

 

  

 عملی نظري 

 2 1 تعداد واحد

 96 16 تعداد ساعت
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 پیشنهادي )حداقل سه منبع فارسی و خارجی(منابع درسی  -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 - خدادادي دکتر رضا دیوارنگاري يهاکیتکن
د سپنتهران )سازمان زیباسازي 

 مینو(
1394 

 1391 سازمان زیباسازي شهر تهران - دکتر مسعود کوثري انتقادي يکردیرو گرافیتی،

دیوارنگاري مجموعه مقاالت 

 شهري

اصغر  دکتر گردآوري:

 کفشچیان مقدم
 1393 سازمانی زیباسازي شهر تهران -

روز بانیاد - فروتن میمر يوارید ینقاش اصول  1396 

 زیپور، پرو بیحب یو نقاش یطراح يتکنولوژ
- 

ایانتشارات دن  
1364-

 مرجع

 ینقاش يهاکیتکنو  مواد

 يوارید
 کورت، ولت

منصور 

یحسام  
 1369 انتشارات برگ

 

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

 هاي مدرسویژگی

 تدریس سال سابقه 3 و حداقلکار  باسابقهکارشناسی ارشد نقاشی 
 

 مساحت، تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 براي تجربه دانشجو با فرایند خلق اثر هنري در شهر ساختهشیپدیوارهاي  ،ابزار و فضاي کارگاهی

 (و مدارس هابوستان)دیوارهاي  انیدانشجو يتجربهبراي در اختیار قرار دادن دیوار براي  هاارگانو  هاسازمانهماهنگی با 

 براي خلق آثار تجربی
 

 روش تدریس و ارائه درس

 نمونه کار، بررسی کار دانشجویان و کارگاهی همراه با تمرین و تکرار، ارائه تصویر صورتبه
 

 روش سنجش و ارزشیابی درس

 ارائه پروژه عملی و ژوژمانآزمون کتبی و 
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 جانیبنقاشی طبیعت  درس -3-9
 تخصصی نوع درس:

 - :نیازپیش

 - هم نیاز:

 مختلف در ارائه آثار هنري يهايبندبیترک يریکارگبهو  جانیبهدف کلی درس: توانایی نقاشی از طبیعت 

 سرفصل آموزشی -الف

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملی نظري

 - 4 اثر در طراحی زمانی و مکانی مؤثرشناخت طبیعت بیجان و عوامل  1

 5 4 چند نمونه از آثارعملی و بررسی  جانیبطبیعت  در يبندبیترکشناخت  2

 - 4 در مکاتب مختلف هنري جانیبطبیعت  3

 14 - آزاد صورتبهاز مدل زنده  جانیب عتیاثر طباجراي یک  4

 14 4 و اجراي یک اثر از مدل زنده در مکتب کالسیک جانیبشناخت طبیعت  5

 14 - از مکاتب امپرسیونیسم. اکسپرسیونیسم و... یکیدر جانیباتود و اجراي طبیعت  6

 11 - ...رئالیسم و پریها از مکاتب رئالیسم. یکیدر جانیباتود و اجراي طبیعت  7

 14 - رئال و... کیفانتاس .دادا از مکاتب کوبیسم. یکیدر جانیباتود و اجراي طبیعت  8

 11 - ...از مکاتب سورئال. آپ آرت. پاپ و  یکیدر جانیباتود و اجراي طبیعت  9

 15 - شدهتجربه يهاروشاجراي یک اثر با موضوع آزاد با استفاده از یکی از  11

 96 16 جمع

 

 هاي عمومی و تخصصی مورد انتظارمهارت -ب
 و کاربردي ازیموردنمواد و مصالح  دیواري و انواع متریال،و نقاشی  يبندبیترکآشنایی با مبانی رنگ و شناختِ 

 

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

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 1391 آبان مریم خسروشاهی جین فرانکس 2 و 1جلد  جانیبطراحی از طبیعت 

 1393 بهار شهرام اسدي جین فرانک جانیبنقاشی از طبیعت 

 1392 یدشت ریم - يمقدادمهدي  نقاشی با آبرنگ طبیعت بیجان آموزش

 

  

 عملی نظري 

 2 1 تعداد واحد

 96 16 تعداد ساعت

https://www.digikala.com/product/dkp-87711/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%88-%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B4%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%B1%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%AC%D9%84%D8%AF-1
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 استانداردهاي آموزشی )شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس( -د

 هاي مدرسویژگی

 سال سابقه تدریس 3 کارشناسی ارشد نقاشی با حداقل
 

 تجهیزات و وسایل موردنیاز درسمساحت، 

 به تعداد دانشجویان براي اجراي کار با فضاي باز، نور مناسب، تهویه مناسب و میز و صندلی مناسب و راحت ییهاکارگاه

ایت ، تخته وموقلمبراي شستشوي وسایل و  ...آموزشی، سینک یا  يهامدلدانشجویان و  لیوساکمد براي نگهداري آثار 

، میز و صندلی مناسب براي استاد، محل مناسب براي نمایش آثار يآثار هنر يهانمونهبرد، ویدئو پروژکشن براي نمایش 

 دانشجویان
 

 روش تدریس و ارائه درس

مونه ن ارائهو سایز و اندازه اثر، شرح روش کار با متریال و نحوه ارائه کار، نمایش و  ازیموردنابزار و لوازم  دربارهتوضیح 

در آموزش مجازي توضیح کامل و جامع در )آثار در ارتباط با هر تکنیک، کمک به اجراي اثر دانشجویان براي هر تکنیک 

 مورد ضعف و قدرت کار دانشجو(، تشریح روش تحویل کار
 

 بی درسروش سنجش و ارزشیا

 ارائه پروژه عملی و ژوژمان
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 درس نقاشی از منظره و معماري -3-۱1
 نوع درس: تخصصی

 - :نیازپیش

 - هم نیاز:

 منظره و طبیعت و معماري شهري هدف کلی درس: توانایی نقاشی

 سرفصل آموزشی -الف

 محتواریز  ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملی نظري

 6 - (یینمابرجستهاز احجام ) يبرداریکپو  روغنرنگرنگ آکریلیک و  1

2 
 سمیونیامپرسیک اثر از یک منظره با شیوه  يو اجراامپرسیونیسم  يهاکیتکنشناخت 

 (يبرداریکپ)
2 6 

 6 3 یک اثر از یک منظره به شیوه کوبیسم يو اجراکوبیسم  يهاکیتکنشناخت  3

 7 3 یک اثر از یک منظره به شیوه انتزاعی يو اجراانتزاعی  يهاکیتکنشناخت  4

 7 2 اتاق()یک اثر از فضاي داخلی یک مکان  يو اجرارئِالیسم  يهاکیتکنشناخت  5

6 
شیوه اجراي یک اثر از فضاي خارجی به اکسپرسیونیسم و  يهاکیتکنشناخت 

 سیونیسمکسپرا
3 7 

 7 3 اجراي یک اثر از فضاي خارجی ابنیهساختارگرایی و  يهاکیتکنشناخت   7

 7 - مدرس ییباراهنمادر مکاتب دلخواه  کاملطراحی یک پروژه  8

 7 - شده بر روي بوم دیتائپیاده کردن طرح  9

 36 - پروژهاجراي  11

 96 16 جمع

 

 مورد انتظارهاي عمومی و تخصصی مهارت -ب
و انواع  تلفو مکاتب مخ يپردازمنظره يهاکیتکننقاشی  و آشنایی نسبی با يبندبیترکآشنایی با مبانی رنگ و شناختِ 

 در هنر متریال و جایگاه نقاشی منظره و معماري

 

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

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

ریور شلیم نقاشان شرق گرا یساولی فائقه معاون زاده   1393 

منظره نقاشان نیقاسم روب خوزه پارامون  دیناه   1398 

در هنر اروپا يپردازمنظره ریس  1391 نشر ترمه بهنام خاوران کنت کالرک 

از منظره ینقاش نیقاسم روب پارامون، خوزه  ینشر ن   1398 

یرنگ و طراح ساختار چاردیر نگر،یال یج  شیفرهاد گشا   1398 انتشارات عفاف 

 عملی نظري 

 2 1 تعداد واحد

 96 16 تعداد ساعت
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 استانداردهاي آموزشی )شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس( -د

 هاي مدرسویژگی

 سال سابقه کار نقاشی و تدریس 3کارشناسی ارشد نقاشی با حداقل 
 

 مساحت، تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 به تعداد دانشجویان براي اجراي کار با فضاي باز، نور مناسب، تهویه مناسب و میز و صندلی مناسب و راحت ییهاکارگاه

 ، ویدئوموقلمبراي شستشوي وسایل و  ...آموزشی، سینک یا  يهامدلدانشجویان و  لیو وسابراي نگهداري آثار  مدک

 نصب و نمایش آثار دانشجویان ، محل مناسب براييآثار هنر يهانمونهپروژکشن براي نمایش 
 

 روش تدریس و ارائه درس

 و سایز و اندازه اثر ازیموردنابزار و لوازم  دربارهتوضیح 

 نمونه آثار در ارتباط با هر تکنیک ارائهنمایش و  -تشریح روش کار با متریال و نحوه ارائه کار

توضیح کامل و جامع در مورد ضعف و قدرت کار در آموزش مجازي )کمک به اجراي اثر دانشجویان براي هر تکنیک 

 دانشجو(

 تشریح روش تحویل کار
 

 روش سنجش و ارزشیابی درس

 ارائه پروژه عملی و ژوژمان
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 درس نقاشی چهره -3-۱۱
 نوع درس: تخصصی

 - :نیازپیش

 - هم نیاز:

 فرم و رنگ یشناسییبایزهدف کلی درس: توانایی نقاشی از چهره با رعایت اصول 

 سرفصل آموزشی -الف

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملی نظري

 12 - هندسی يهافرم بر اساس هاآناجزا مختلف صورت و طراحی  1

 12 - یا خاکستري رنگتک صورتبه هاآندر  روشنهیساطراحی اجزا صورت و بررسی  2

 12 - هاآنرنگین از اجزا صورت و رعایت تناسب در  صورتبهطراحی  3

4 
 يهاحالتدر تمام اجزا در  رنگ يریکارگبهکامل و  صورتبهطراحی هندسی صورت 

 مختلف
- 12 

 16 - روشنهیساحجم هندسی و  صورتبهاز پرتره  مطالعه و نقاشی 5

 16 - مختلف يهامجسمهمطالعه و نقاشی از پرتره  6

 16 - استفاده از مدل زنده و نورپردازي در طراحی پرتره 7

 96 - جمع

 

 هاي عمومی و تخصصی مورد انتظارمهارت -ب
بافت و حجم را در طراحی صورت  ضمنا آن را طراحی کند  تواندیمدر پایان درس دانشجو تناسبات صورت را فهمیده و 

 ردیگیمبه کار 

 

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

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 1388 انتشارات بهار شروه یعرب عل برت دادسون کلیدهاي طراحی

 1396 یساولی شروه یعرب عل یوهان دو توات و روغن بارنگ يسازچهره

 1395 (19چاپ )یساولی  شروه یعرب عل آندره لومیس چگونه از چهره طراحی کنیم

 1397 اکتا سارا ایلخانی پور لی همند ينگارپرترهاصول 

 

  

 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

 سابقه تدریسسال  3با حداقل  کارشناسی ارشد نقاشی یا گرافیک
 

 مساحت، تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 به تعداد دانشجویان براي اجراي کار با فضاي باز، نور مناسب، تهویه مناسب و میز و صندلی مناسب و راحت ییهاکارگاه

 وویدئ ،موقلمبراي شستشوي وسایل و  ...سینک یا ، آموزشی يهامدلدانشجویان و  لیو وساکمد براي نگهداري آثار 

 فراهم کردن امکان برگزاري کالس در فضاي باز ،يآثار هنر يهانمونهپروژکشن براي نمایش 
 

 روش تدریس و ارائه درس

 و سایز و اندازه اثر ازیموردنابزار و لوازم  دربارهتوضیح 

 نمونه آثار در ارتباط با هر تکنیک ارائهنمایش و  -تشریح روش کار با متریال و نحوه ارائه کار

در آموزش مجازي توضیح کامل و جامع در مورد ضعف و قدرت کار )کمک به اجراي اثر دانشجویان براي هر تکنیک 

 دانشجو(

 تشریح روش تحویل کار
 

 روش سنجش و ارزشیابی درس

 ارائه پروژه عملی و ژوژمان
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 درس چاپ سیلک اسکرین -3-۱2
 نوع درس: تخصصی

 - :نیازپیش

 - هم نیاز:

 روي سطوح مختلف چندرنگهدف کلی درس: توانایی چاپ 

 سرفصل آموزشی -الف

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملی نظري

 6 - و ... -لینو -ینیزمبیس (.نتیمنو پر) شهیش بر چاپبررسی انواع چاپ و مروري  1

 6 - انواع آن براي ساختن شابلون يریکارگبهچارچوب سیلک و  2

 6 - کشیدن توري بر روي چارچوب 3

 6 - آنحساس کردن شابلون و عکاسی بر روي  4

 6 - چاپبراي  يسازآمادهشست و شوي شابلون و  5

 6 - براي چاپ سیلک رنگتکطراحی  يسازآماده 6

 6 - براي چاپ سیلک چندرنگطراحی  7

 8 - با استفاده از شابلون سیلک بر روي کاغذ رنگتکچاپ  8

 8 - شابلون بر روي مواد مختلف ازبا استفاده  چندرنگچاپ  9

 6 - و پاک کردن توري بعد از چاپ وشوشست 11

 64 - جمع

 

 هاي عمومی و تخصصی مورد انتظارمهارت -ب
 طوربهرا  چندرنگ، دورنگ و رنگتکو چاپ  نتیمنو پرانواع چاپ دستی لینو چوب  تواندیمدانشجو در پایان این درس 

 عملی انجام دهد.

 

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

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 1385 نشر سرا - علی ابراهیمی معتمد چاپ سیلک اسکرین

 1394 شباهنگ - قلی زدهعادل  چاپ دستی

 1391 جمال هنر - جواد نوري/معصومه امید چاپ سنتی و مدرن

 

  

 عملی نظري 

 2 1 تعداد واحد

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

 هاي مدرسویژگی

 سال سابقه تدریس 3با حداقل  کارشناسی ارشد هنر متخصص در چاپ،
 

 مساحت، تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

اتاق تاریک، میز نور، ابزارهاي مختلف  ، مواد مصرفی،کنخشکطوري، شابلون،  میز چاپ، ،مترمربع 5/1به ازا هر دانشجو 

 ، سشوار و ...وارکوبیدمنگنه،  ازجمله
 

 روش تدریس و ارائه درس

به  دانشجو تا رسیدن بر کاربه شیوه عملی با استفاده از ابزارهاي مختلف در حضور دانشجویان و آموزش عملی و نظارت 

 نتیجه
 

 روش سنجش و ارزشیابی درس

 ارائه پروژه عملی و ژوژمان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



41 

 آبرنگ يهاکیتکندرس  -3-۱3
 نوع درس: تخصصی

 - :نیازپیش

 جانیبهم نیاز: نقاشی طبیعت 

 آبرنگ تکنیک باهدف کلی درس: توانایی نقاشی 

 سرفصل آموزشی -الف

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملی نظري

 4 - ، چهره(جانیبگل، طبیعت )نقاشی آبرنگ  اجراي یک اثر با مداد براي 1

 8 - (ياهیالخیس در خیس و )آبرنگ  يهاکیتکنتمرین و شناخت  2

 6 - تلفیق مداد رنگی و آبرنگبا استفاده از  جانیب عتیاثر طباجراي یک  3

 6 - (ثر آبرنگ یک هنرمند )طبیعت بیجاناز ا يبرداریکپ 4

 6 - از مدل زنده با تکنیک آبرنگ اجراي یک اثر 5

 6 - با استفاده از آبرنگ با روش تفکیک سطوح رنگیاز مدل زنده اجراي یک اثر  6

 6 - از اثر یک هنرمند آبرنگ کار )با استفاده از آبرنگ و مداد رنگی( يبرداریکپ 7

 6 - نقاشان برجسته يهامدلاجراي یک اثر از چهره کپی از  8

 6 - اجراي یک چهره مدل زنده )با آبرنگ و مداد رنگی( 9

 11 - شدهتجربه يهاروشاجراي یک پروژه با موضوع آزاد با استفاده از یکی از  11

 64 - جمع

 

 هاي عمومی و تخصصی مورد انتظارمهارت -ب
 آبرنگ و میکس مدیا با آن آشنا شده و توانایی نقاشی با آبرنگ را داشته باشد يهاکیتکنبا  کامال که دانشجو  رودیمانتظار 

 

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

 انتشارسال  ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 1391 انتشارات ناهید قاسم روبین خوزه پارامون نقاشی با آبرنگ

 1391 انتشارات یساولی شروه یعرب عل  درس 11در  نقاشی با آبرنگ

 1392 آراد کتاب - نادر لنجانی با آبرنگ گامبهگامآموزش 

  میر دشتی زیبا فرانسیس داون آبرنگ به روش ساده

 

  

 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

 سال سابقه تدریس نقاشی و مسلط به نقاشی با آبرنگ 3کارشناس ارشد نقاشی با 

 سال سابقه تدریس 3 حداقل کارشناسی ارشد نقاشی با
 

 مساحت، تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 به تعداد دانشجویان براي اجراي کار با فضاي باز، نور مناسب، تهویه مناسب و میز و صندلی مناسب و راحت ییهاکارگاه

 آموزشی يهامدلدانشجویان و  لیو وساکمد براي نگهداري آثار 

 يار هنرآث يهانمونهبزرگ، ویدئو پروژکشن براي نمایش  دردار، سطل زباله موقلمبراي شستشوي وسایل و  ...سینک یا 

 میز و صندلی مناسب براي استاد، محل مناسب براي نصب و نمایش آثار دانشجویان، تخته وایت برد و متعلقات

  

 روش تدریس و ارائه درس

 سایز و اندازه اثرو  ازیموردنابزار و لوازم  دربارهتوضیح 

 تشریح روش کار با متریال و نحوه ارائه کار

 نمونه آثار در ارتباط با هر تکنیک ارائهنمایش و 

 کمک به اجراي اثر دانشجویان براي هر تکنیک

  تشریح روش تحویل کار

 روش سنجش و ارزشیابی درس

 ارائه پروژه عملی و ژوژمان
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 و منظره جانبیرس عکاسی طبیعت د -3-۱4
 نوع درس: تخصصی

 عکاسی پایه :نیازپیش

 - هم نیاز:

 و منظره جانیبهدف کلی درس: توانایی عکاسی از طبیعت 

 سرفصل آموزشی -الف

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملی نظري

 5 - نظریه آنسل آدامز()یا پریویژن  طرح تجسم نهایی در تصویر 1

 5 - نظریه عنیت نوین و اصل شی یافته شده 2

3 
استیج یا چیدمان داخل کارگاه و عکاسی از جهات مختلف( ) جانیبعکاسی از طبیعت 

 مدرنپستتمرین دید مدرن و 
- 11 

 8 - یسم(پیکتورال) کیکالس يهايبندبیترک باهدف جانیبعکاسی از طبیعت و طبیعت  4

 7 - نوین( با رویکرد عینیت)مدرن  يهايبندبیترک باهدف جانیبعکاسی از طبیعت و طبیعت  5

6 
استیژ  با رویکرد) مدرنپست يهايبندبیترک باهدف جانیبعکاسی از طبیعت و طبیعت 

 مفهومی( يهادمانیچو 
- 5 

 24 - عکاسی موضوعی عنوانبه هاکیتکن عکاسی با استفاده از ترکیب 7

 64 - جمع

 

 هاي عمومی و تخصصی مورد انتظارمهارت -ب
 اجرا کند یخوببهعکاسی مرتبط با سرفصل را  يهاپروژهکلیه  تواندیمدانشجو در پایان 

 

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

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

سمیاز مدرن یینما يفتح ا... نور نیغالمحس ون درن کوک   1395 حرفه هنرمند 

شرفتهیپ یعکاس فرد نگنیل کلیما  يدکتر رضا نبو   1386 دانشگاه هنر 

تالیجید یعکاس یعباس لیاسماع   1393 پرگار - 

یعکاس نیدورب آدامزآنسل   اریس روزیپ   1391 سروش 

تالیجید یعکاس یعباس لیاسماع   1393 پرگار - 

 هیصد اصول پا صفرتا آموزش

تالیجید یعکاس  
یحساب دیحم انینادر -   1399 

ياحرفه یعکاس ریمس در نور تراپ یتون  نینو یکرم دیفرش   1394 پشوتن 

 

 عملی نظري 

 2 1 واحدتعداد 

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

 هاي مدرسویژگی

 عکاسیسال سابقه تدریس و  3کارشناس ارشد گرافیک با حداقل 
 

 مساحت، تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

کالسی و کارگاهی، ویدئو پرژکشن و  يفضاحداقل به ازاي هر دانشجو یک و نیم متر  استاندارد آموزشی کالس و کارگاه

 تجهیزات جانبی، امکانات عکاسی استودیویی، کامپیوتر و لوازم جانبی براي استاد
 

 روش تدریس و ارائه درس

 موفق از عکاسان مطرح يهانمونه ارائهتوسط دانشجو با نظارت کامل استاد و  در کالس يبردارعکسکار عملی و 
 

 روش سنجش و ارزشیابی درس

 ارائه پروژه عملی و ژوژمان
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 درس تاریخ نقاشی شرق -3-۱5
 تخصصینوع درس: 

 - :نیازپیش

 - هم نیاز:

 شرق، امریکا و اقیانوسیه يهاتمدنهدف کلی درس: آشنایی با آثار فرهنگ و 

 سرفصل آموزشی -الف

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملی نظري

1 

، شونکا، کوشان، آشوکا رود سند، دورهتمدن  ریاییان،آآثار هنري و نقوش هنر هند از هجوم 

 ،مهرها ،یکرتراشیپو  يمعمار ،هانییآسنت و ) یاسالم يهاسلسلهو  متأخر يهاسلسله

 (...برجسته و  نقوش

8 - 

2 
ماري مع هانییآمینگ، چینگ )سنت و  تانگ، یوان، سه پادشاهی، هان، يسلسلههنر چین از 

 (و نقاشی ینساج و نقش برجسته، سفال و فلزکاري،
6 - 

3 
، هانییآتوکوگاوا )سنت و  دورهنارا تا  ،آسوکا فرهنگ جومون، کهن، دورههنر ژاپن از 

 سفال و ...( معماري، نقاشی،
6 - 

 - 12 باستانی شرق يهاتمدناز  جاماندهبهبررسی و تطبیق آثار فرهنگی  4

 - 32 جمع

 

 هاي عمومی و تخصصی مورد انتظارمهارت -ب
 لف بپردازد.مخت يهاتمدنو بتواند به تطبیق آثار هنري در  داکردهیپدر دنیاي شرق آشنایی  باهنردانشجو پس از پایان دوره 

 

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

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 1381 انتشارات نگاه  بازپاکرویین  در جستجوي زبان نو

( 1معماري داخلی ) یشناسسبک

 و هند ونانی ژاپن،

زینالی  دایآ محمود گالبچی؛

 فرید
 1396 دانشگاه پارس 

 1379 نشر نی علی رامین ارنست گامبریج تاریخ هنر گامبریج

 1391 سنجش و دانش  جالل وندکوروش  تاریخ هنر شرق

 هنر هندو ایرانی هندو اسالمی
 مادلین هاالید،

 هرمان گوتس
 1376 مولی یعقوب آژند

 

  

 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 3کارشناسی ارشد هنر با حداقل 
 

 مساحت، تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 ، ویدیو پروژکتوردیاسال ،وتریکامپ کتاب، مقاالت،
 

 روش تدریس و ارائه درس

 هاموزهتئوري و پژوهشی، بحث گروهی، بازدید از 
 

 روش سنجش و ارزشیابی درس

 کتبی، پژوهش و ارائه مقاله و گزارش بازدید آزمون
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 ارائه آثار هنري يوهیشدرس  -3-۱6
 یتخصص نوع درس:

 - :نیازپیش

 - :نیازهم 

 هدف کلی درس: نحوه ارائه صحیح آثار هنري در برابر مخاطبین و منتقدین آثار هنري

 سرفصل آموزشی -الف

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملی نظري

 - 1 در جامعه ياثر هنرو جایگاه  ياثر هنرواژه هنر،  1

 - 1 هنري يهاواسطههنري و مخاطبین آثار هنري و  يهاانیجرانواع  2

 6 2 اتود در راستاي شناخت زیباییدر بیان تجسمی و ارائه  یشناسییبایز 3

4 
 پروژه عملی متناسب ارائهو  شناخت محیط و بسترهاي الزم براي ارائه و نصب آثار هنري

 از جانب استاد شدهفیتعرمختلف در محیط  يهاموضوعبا 
2 6 

 - 2 هنري يهاشگاهینمادر اثر هنري و  هاآنطالیی و کاربرد  يهانسبتآنالیز  5

 6 2 براي ارائه بهتر اثر هنري هابوم و هایشاسپاسپارتو، قاب و انواع  6

 - 2 اثر هنري در بوته نقد 7

8 
ستانداردها صول ارائه اثر  يا شگاه و ا سی ونمای  يهاشگاهینمابازدید از  در هاآن و برر

 مختلف هنري در داخل کشور
2 11 

 4 2 یالمللنیب بررسی و نقد چند نمایشگاه هنري 9

 32 16 جمع

 

 هاي عمومی و تخصصی مورد انتظارمهارت -ب
 يهااهشگینمادر  تواندیمکند همچنین  و قاباثر هنري را به بهترین وجه پاسپارتو  تواندیمدر پایان این درس دانشجو 

 مختلف به بهترین وجه آثار هنري را چیدمان و در معرض نمایش قرار دهد.

 

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

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 1391 سروش مسعود سپهر دنیس آدنیس مبادي سواد بصري

 1398 سمت آواکیانبتی  چارلز جانسن آثار تجسمی لیوتحلهیتجز

 1392 عطایی  مرتضی گودرزي آثار نقاشی لیوتحلهیتجز

 1397 ایران کتاب علیرضا آزاد مکس لوشر روانشناسی رنگ

 1389 سوره مهر - یاللهبیحبدکتر  مختلف نقد هنري يهاوهیش

 

 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

 سال سابقه تدریس 3کارشناسی ارشد هنر با حداقل 
 

 مساحت، تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 به تعداد دانشجو یو صندلویدئو پروژکتور میز  -کالس
 

 روش تدریس و ارائه درس

تباط با در ار هاآنمختلف و بررسی میزان موفقیت  يهاشگاهیدر نماو مقایسه آثار  ياکتابخانهسخنرانی و تطبیق منابع 

 و ویدئو پروژکتور مخاطب با استفاده از فیلم، اسالید
 

 روش سنجش و ارزشیابی درس

 آزمون کتبی و ارائه گزارش از بازدید از نمایشگاه
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 درس اسلوب نقاشی -3-۱7
 تخصصی نوع درس:

 - :نیازپیش

 - هم نیاز:

 در تولید اثر هاآن يریکارگبهو مکاتب نقاشی و  هااسلوببا  ییآشنا هدف کلی درس:

 سرفصل آموزشی -الف

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملی نظري

 7 - نقاشی يهاکیتکندر انواع  اثرگذارانواع مواد  1

2 
 ،هابافت، انواع خراش گذاري جرمی و شفاف، رنگ ،کیلیآکرمختلف کار با  يهاکیتکن

 و ... اسفنجبا  کار
- 7 

3 

در تاریخ جریان ساز بوده  هاآنکپی از کارهاي هنرمندانی که سبک و روش رنگ گذاري 

مطالعه رنگی و قلم گذاري با  (هنرمند یرنگ پالت قلم، يضربه است )نوع رنگ گذاري،

 کپی اثر

- 8 

 6 - ونسان ونگوگکپی یکی از آثار  4

 6 - کپی یکی از هنرمندان امپرسیونیست 5

 6 - ها و ماتیسکار فوویست يوهیشکپی و آشنایی با  6

7 
ي آن با و اجرا هارنگ کیتفکو  افزارنرمانتخاب یک تصویر پرتره و پیکسل کردن آن با 

 توجه به آثار چاک کلوز
- 6 

 6 - (مکمل يهارنگمحدود )نقاشی از طبیعت بیجان با پالت  8

 6 - کوبیسم و بررسی آثار پیکاسو و براک و تمرین تعدد زوایاي دید یک سوژه 9

 6 - تکنیک آالپیریما 11

 64 - جمع
 

 هاي عمومی و تخصصی مورد انتظارمهارت -ب
 يبندبیترکطراحی، شناخت متریال نقاشی، آشنایی با مبانی رنگ و 

 

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

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 1392 فرهنگ معاصر - رویین پاکباز طراحی و نقاشی يهااسلوبراهنماي مواد و 

 1397 نشر نی علی رامین لینتننوربرت  هنر مدرن

 1393 فرهنگ معاصر  رویین پاکباز دایره المعارف هنر

 1391 آبان منصوره عبادي فوررآنه گانته  کوبیسم

 1391 آبان فاطمه عبادي دانیل مارزونا هنر مفهومی

 1393 آبان فریبرز فرید افشین مایکل گریکان هنر مدرن

 عملی نظري 

 1 1 تعداد واحد

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

 هاي مدرسویژگی

 سال سابقه تدریس 3کارشناسی ارشد هنر با حداقل 
 

 تجهیزات و وسایل موردنیاز درسمساحت، 

 مناسب کارگاه ينورپردازو  جانیبمتنوع براي چیدمان براي طبیعت  يهامدلنقاشی،  هیپاسهکارگاه نقاشی، 
 

 روش تدریس و ارائه درس

دانشپجو  بپر کپاربه شیوه عملپی بپا اسپتفاده از ابزارهپاي مختلپف در حضپور دانشپجویان و آمپوزش عملپی و نظپارت 

 تا رسیدن به نتیجه
 

 روش سنجش و ارزشیابی درس

 ارائه پروژه عملی و ژوژمان
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 درس حجم سازي -3-۱8
 نوع درس: تخصصی

 - :نیازپیش

 - هم نیاز:

 با مواد و مصالح مختلف يریگقالب يهاروشبا اشکال و احجام مختلف و  ییآشنا هدف کلی درس:

 سرفصل آموزشی -الف

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملی نظري

 4 - و انواع قالب يریگقالبجهت ساخت و  ازیموردنشناخت عملی مواد و مصالح  1

 6 - هاي مختلفساخت نقوش برجسته دکوراتیو با روش 2

 6 - انجام کوالژهاي تصویري در راستاي موضوعی مشخص 3

 6 - (هاي کوچک )قالب دست، پا، قالب صورتها و استندساخت انواع حجم بر روي پایه 4

 6 - نقش برجسته و شناخت عملی انواع آن 5

 6 - هاي حجمی مفهومیساخت مدل 6

 6 - (نقش یا نقوش برجسته)هاي مرتبط با دیوار ساخت حجم 7

 24 - طراحی ایده و ساخت انواع حجم و ... در راستاي پروژه پایانی 8

 64 - 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 

 

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

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 1391 مریم مدنی  دید گراهام کالیر، فضا فرم،

 فرم بیکر لیوتحلهیتجز
جفري هوارد 

 لوکوربوزیه
 1381 نسل باران رضا افهمی

 1387 فرهنگیان یوسف کیوان شکوهی تنی جان و مدل يریگقالب سفالین، يهامجسمه

 

  

 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

 سال سابقه تدریس 3با حداقل  يسازمجسمهکارشناسی ارشد 
 

 مساحت، تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

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

 تهویه مناسب
 

 روش تدریس و ارائه درس

نمایش نمونه آثار هنري مرتبط با  مطالعه موردي و -ايمباحثه -سخنرانی کالژهاي تصویري، يارائهتمرکز برساخت و 

 يریگقالبمجسمه و  يهاکارگاهمرتبط، بازدید از  يهاشگاهینماو  هايگالربازدید از  مباحث هر جلسه،
 

 روش سنجش و ارزشیابی درس

 ارائه پروژه عملی و ژوژمان
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 درس مراقبت و مرمت آثار هنري -3-۱9
 نوع درس: تخصصی

 - :نیازپیش

 - هم نیاز:

 مرمت و مراقبت از تابلوهاي نقاشی يهاروشبا  ییآشنا هدف کلی درس:

 سرفصل آموزشی -الف

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملی نظري

1 
 ابتدایی يهانیتمرتوسط دانشجو در  هاآنابزارشناسی در مرمت و کاربرد عملی 

 شدهمطرح يهاکیتکنو تمرین عملی در راستاي 
11 4 

2 
 يهابکسمتداول در  يهاکیتکنمرمت آثار تجسمی در جهان و یادگیري  ينهیشیپبررسی 

 شدهمطرح يهاکیتکنرایج و تمرین عملی در راستاي 
3 4 

3 
شینه سی پی سمی در ایران یادگیري تکنیک رایج متداول در  مرمت برر  يهابکسآثار تج

 شدهمطرح يهاکیتکنمختلف و تمرین عملی در راستاي 
3 4 

 4 - نگاري و مستند نگاري آثار تاریخی و فرهنگیفن مستند  4

 8 - آثار هنري یشناسبیآس 5

 8 - از آثار تجسمی ییغبارزدا 6

 8 - زکنندهیتمو مواد  هاحاللالیه زدایی جالي فرسوده و کاربرد  7

 8 - تعمیرات جزئی روي بوم و کالف بوم 8

 8 - روغن جال و طرز جالکاري آثار نقاشی 9

 8 - هاکافشو  تعمیرترکها -تعویض پهنه نقاشی -قدیم و جدید يهاروش -آسترکشی -اساسی مرمت 11

 64 16 جمع

 

 هاي عمومی و تخصصی مورد انتظارمهارت -ب
 است فراگرفتهتوانایی شناخت آسیب اثر و راهکارهایی براي ترمیم و مرمت آن را  دانشجو

 

  

 عملی نظري 

 1 1 تعداد واحد

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

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

بر اصطالحات تخصصی  يامقدمه

 حفاظت و مرمت نقاشی

معین _معین اسالمی

 رازانی
 

دو فصلنامه مرمت و 

 3ش  پژوهش،
1386 

دیدگاهی شفاف در مرمت آثار 

 نقاشی
 جاوید رمضانی مارتین وایلد

ثالث حفاظت و مرمت 

 فرهنگی_آثار تاریخی
1395 

  حسین تویسرکانی اصول علم مواد
مرکز نشر دانشگاه 

 صنعتی اصفهان
1386 

 زیبا شناخت مرمت نقاشی
/محسن  ینیحس يمهد

 قانونی /حمید فرمند
 1397 گلدسته 

 

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

 هاي مدرسویژگی

 سال سابقه تدریس 3کارشناسی ارشد هنرهاي تجسمی با حداقل 
 

 مساحت، تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 سیستم تهویه مناسب، انواع مواد مربوط به زیرساخت رنگ، جالکاري نور وکارگاه با 
 

 روش تدریس و ارائه درس

 یک پروژه و ترمیم آن يهابیآسکار عملی و بررسی  صورتبه
 

 روش سنجش و ارزشیابی درس

 تئوري و ارائه پروژه عملی و ژوژمانآزمون کتبی از موارد 
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 درس تاریخ نقاشی غرب -3-21
 نوع درس: تخصصی

 - :نیازپیش

 - هم نیاز:

 و روم( ونانی ،مصر ، آناتولی،نیالنهرنیبغرب ) يهاتمدنهدف کلی درس: آشنایی با آثار فرهنگ و 

 سرفصل آموزشی -الف

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملی نظري

 - 4 ی در جهانو نوسنگ یسنگانیم یسنگنهیریدبررسی آثار هنري و نقوش هنر غارنشینی عصر  1

2 
 ر، بابل و آشوسومر اور، اکد، قدیم يهاسلسله از آغاز کشاورزي، نیالنهرنیببررسی هنر 

 (هالوحه)نقوش برجسته، معماري، 
4 - 

3 
 تیتها و ...معماري، نقاشی، یه هاتیها، ،خیازتارشیپ يهادورههنر آسیاي صغیر  یبررس .

 برجسته و نقوش يسازمجسمه
4 - 

4 
، پادشاهی کهن و جدید و هاسلسله نینخست ،هاسلسلهپیش از  دورهبررسی هنر مصر از 

 (هابرجسته)معماري، نقاشی و نقوش  متأخر دوره
4 - 

5 
 رهدو ( ونوین و کهن يهاکاخمینوسی میانه ) مینوسی پیشین، دورهاز  يااژهبررسی هنر 

 و ...( هامجسمه مینوسی )معماري، نقاشی نقوش برجسته، مابعد
4 - 

6 
 ،هاسفالو هلنی ) کیکالس ،کهن هندسی، دوره هندسی پیشین، دورهبررسی هنر یونان از 

 و ...( يمعمار برجسته، نقوش ،یکرتراشیپ
4 - 

7 

جمهوري  دورهاتروسک ها و  سقوط بررسی هنر اتروسک و روم از ورود اتروسک ها،

 روم غربی و امپراطوري پسین يامپراطور آغازین، يامپراطور روم،

 (و نقوش برجسته یکرتراشیپ ،ینقاش )معماري،

4 - 

8 
، يمعمار آغازین، بیزانس و هنر اسالمی )نقاشی و موزاییک،بررسی هنر صدر مسیحیت 

 و ...( يادخمهمقابر 
4 - 

 - 32 جمع

 

 هاي عمومی و تخصصی مورد انتظارمهارت -ب
 ف بپردازدمختل يهاتمدنو بتواند به تطبیق آثار هنري در  داکردهیپدر دنیاي غرب آشنایی  باهنردانشجو پس از پایان دوره 

 

 

  

 عملی نظري 

 1 2 تعداد واحد

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

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 1352 نگاه فرامرزي یمحمدتق هلن گاردنر زمان درگذرهنر 

 )جلد نیالنهرنیبتاریخ و تمدن 

 (سوم هنر و معماري
  یوسف مجید زاده

نشر مرکز 

 یدانشگاه
1397 

 1379 نشر نی علی رامین ارنست گامبریج تاریخ هنر گامبریج

 1389 سمت  بهمن فیروزمندي و هنر آسیاي صغیر یشناسباستان

 ریغصو هنر آسیاي  یشناسباستان

 دوران تاریخی در
 1389 سمت  بهمن فیروزمندي

 

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

 هاي مدرسویژگی

 سال سابقه تدریس 3با حداقل  کارشناس ارشد هنر
 

 مساحت، تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 ، ویدیو پروژکتوردیاسال ،وتریکامپ ، مقاالت،کتاب الزم، زاتیتجهکالس استاندارد با 
 

 روش تدریس و ارائه درس

 هاموزهتئوري و پژوهشی، بحث گروهی، بازدید از 
 

 روش سنجش و ارزشیابی درس

 آزمون کتبی و ارائه پژوهش
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 درس ابزار شناسی -3-2۱
 یتخصص نوع درس:

 - :نیازپیش

 - هم نیاز:

 ابزارهاي مختلف هنري در هنرهاي تجسمی يریکارگبهشناخت و  هدف کلی درس:

 سرفصل آموزشی -الف

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملی نظري

1 
ها( با توجه به انواع آن: رنگیزه هاي آلی طبیعی، غیر آلی و رنگیزه هاي رنگیزهها )پیگمنت

 در طبیعت هاآنپیدایش  آلی مصنوعی و روش
4 4 

2 
، هاومیمد -کنندیم رتریدکه زمان خشک شدن را  ییهاروغنو  شوندهخشک هاروغنانواع 

 هاآنها و روش استفاده ( و وارنیشهاالکلو  هاکنکخش -اسکاتیو -تربانتینها )حالل
2 4 

3 
 کنندهحفظو مواد  گندزداها، مواد هاصمغو  هاچسب، هاالکطبیعی و مصنوعی(، ها )نیرز

 کنندهنرمو 
2 4 

 4 - دانشجوهاو بازبینی تحویل کار از  هاآنو روش استفاده از  هایرنگ، مداد مدادهاانواع  4

5 
تحویل کار از سوي -مرکب و روش استفاده از آن  و هاآنو روش استفاده از  موهاقلم

 دانشجوها
- 6 

 6 - و ارائه کار از سوي دانشجوها در این قالب یو روغنمتریال پاستل گچی  6

 6 - هابچهکار با زغال و ارائه کار از سوي  7

8 
و  کغلتاستفاده از ایر براش و  آموزشو  کار با آبرنگ و بازبینی کار از سوي دانشجوها

 اسفنج در حین کار کردن
2 6 

 8 - دانشجوها ياز سوو تحویل کار  کیلیآکر روغنرنگ 9

11 
، کاردکف ابزارهاقفسه نگهداري  –نورافکن یا چراغ -تجهیزات کارگاهی انواع پالت

 هاچهارچوبو  هابومنقاشی، انواع پارچه  هیپاسه روغندان؛
6 - 

 48 16 جمع

 

 هاي عمومی و تخصصی مورد انتظارمهارت -ب
و  مداد رنگی، پاستل گچی و روغنی مانندو نقاشی  2با انواع طراحی  رودیمانتظار  دانشجو پس از گذراندن این کالس

دانشجو  نیهمچن .آشنایی اولیه را داشته باشد و بتواند اثر هنري تحویل دهد کیلیآکر، زغال، آب مرکب ابر براشآبرنگ، 

اشد برا داشته  هاحاللرا با توجه به آگاهی فراگرفته از مواد اولیه مانند رنگیزه، روغن و  هارنگتوانایی ساخت  بایستمی

 با تمام تجهیزات و اصول کارگاهی آشنایی داشته باشد. و

 

 

 عملی نظري 

 1 1 تعداد واحد

 48 16 تعداد ساعت
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 منابع درسی پیشنهادي )حداقل سه منبع فارسی و خارجی( -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 1395 فرهنگ معاصر  روئین پاکباز هاکیتکنمواد و 

 1385 فرهنگ معاصر  روئین پاکباز هااسلوبراهنماي مواد و 

 1391 آبان  عیسی امیري مواد و ابزار هنري

 

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

 هاي مدرسویژگی

 سال سابقه تدریس 3با حداقل  کارشناس ارشد نقاشی
 

 مساحت، تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 درس در موردنظر، با تمامی تجهیزات کارگاهی جهت کار نقاشی و ابزارهاي مترمربع 5/1کارگاه نقاشی به ازاي هر دانشجو 
 

 روش تدریس و ارائه درس

 کار دررونداستاد  مرحلهبهمرحلهبه روش سخنرانی و پروژه عملی و نظارت 
 

 روش سنجش و ارزشیابی درس

 ياحرفهپذیري، رعایت اخالق رفع عیب و ...(، مشاهده رفتار )مسئولیت -یابیآزمون کتبی، عملکردي، آزمون شناسایی )عیب

 و ...( پوشه مجموعه کار، تولید نمونه کار، آزمون عملکردي )ژوژمان(، تحویل پروژه
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 پروژه نهایی درس -3-22
 نوع درس: تخصصی

 واحد 51گذراندن  :نیازپیش

 - هم نیاز:

 مستقل طوربهخاص  باهدفتولید یک مجموعه نقاشی  هدف کلی درس:

 سرفصل آموزشی -الف

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملی نظري

1 
 شپپدهانجام يهپپاپروژهتعریپپف پپپروژه و تفهپپیم دانشپپجویان و برخپپورد عملپپی بپپا 

 مورد( 3) حالتابه
- 4 

 4 - و ارائه راهکاري عملی براي رسیدن به هدف پروژهمشخص کردن موضوع  2

 4 - دانشجو شدهانتخابمتریال الزم درراستاي پروژه  مواد ومناسب و  يهاکیتکنبررسی  3

 4 - شدهانتخابصد پروژه  صفرتاارائه سناریوي مناسب از  4

 4 - استاد ییباراهنمااجراي اتودهاي اولیه توسط دانشجو  5

6 
آن  رنگ مناسپپب براي فرم و يبندبیترکشپپده و بررسپپیت کنیک،  دیتائانتخاب اتودهاي 

 اتود
- 6 

 21 - شدهانتخاباجراي نهایی یکی از اتودهاي  7

 51 - مناسب با نظارت استاد يهاقطعپروژه نقاشی در  6تا  4اجراي حداقل  8

 96 - جمع

 

 هاي عمومی و تخصصی مورد انتظارمهارت -ب
 يبندبیترکشناخت ساختار و ، توانایی تجسم، شناخت مبانی فرم و رنگ طراحی در سطح مطلوب.

 

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

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

     راهنمایی استاد با توجه به پروژه دانشجو

 

  

 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

 سال سابقه تدریس 5کارشناسی ارشد نقاشی با حداقل حداقل 
 

 مساحت، تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 ، خرک و صندلی مناسبينورپردازو سیستم  وشوشستآب براي  یکشلوله، هیپاسهکارگاه نقاشی با امکانات 
 

 روش تدریس و ارائه درس

 استاد مرحلهبهمرحله يهاییراهنماو  کارگاهی و اجراي عملی در کنار دانشجو صورتبه
 

 روش سنجش و ارزشیابی درس

 ارائه پروژه عملی
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 کارآموزي درس -3-23
 نوع درس: تخصصی

 واحد 51 گذراندن :نیازپیش

 - م نیاز:ه

 در محیط کار واقعی هاآموختهعملی  ياجرا هدف کلی درس:

 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
 تریاقعوبراي شروع به کار خورد فهم انتخاب مسیر  تواندیماز محیط کار داشته و  یز دوره کارآموزي درک بهتر و واقعپس ا

 .معمول جامعه داشته و راه رسیدن به اهداف کاري خود را در راستاي درآمدزایی بهتر درک کند يبسترهابا امکانات و 

 

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

 هاي مدرسویژگی

 کارشناسی ارشد هنر و آشنا با محیط کار عملیحداقل 
 

 موردنیاز درسمساحت، تجهیزات و وسایل 

 محیط کارگاهی واقعی که دانشجو در آن مشغول کار خواهد شد
 

 روش تدریس و ارائه درس

آمادگی روحی و روانی باال توسط استاد راهنماي کارآموزي و همچنین  راهنمایی دانشجو براي انتخاب مکان مناسب و دادن

 بازدید 2بازدید از محل کار، حداقل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عملی نظري 

 2 1 تعداد واحد

 241 1 تعداد ساعت
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 هنرهاي تصویري معاصردرس  -3-24
 ياریاخت نوع درس:

 - :نیازپیش

 - :هم نیاز

 باهنرهاي تصویري معاصر و اجراي یک پروژه در راستاي یادگیري بهتر ییآشنا هدف کلی درس:

 سرفصل آموزشی -الف

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملی نظري

 4 2 (سمیمدرنپستمدرنیسم و معاصر )راجع به مکاتب هنري  يمختصر 1

 6 4 و انواع آن ()هنر خیابانی Street Painting تعاریف و توضیحاتی راجع به 2

 6 4 از هنرهاي تصویري معاصر در جهان و ایران شدهانجام يهانمونهنمایش  3

4 
هنر مفهومی، هنر جانمایی، هنرهاي اینتراکتیو معاصر )هنرهاي  از انواعنمونه  چندمعرفی 

 ( در ایران و جهان...و  يامحاورهو 
4 8 

 8 2 و کاربرد آن در چند پروژه عملی هاکیتکنگرافیتی، تعاریف، انواع  5

 8 - پروژه کالسی عنوانبهانجام یک نمونه پروژه هنر خیابانی  6

 8 - پروژه کالسی عنوانبه یتیگرافانجام یک نمونه  7

 48 16 جمع

 

 هاي عمومی و تخصصی مورد انتظارمهارت -ب
مدرن  هنري يهاپروژهو انجام  لیوتحلهیتجزرود دانشجو پس از طی این دوره توانایی الزم در خصوص شناسایی، انتظار می

 را کسب کند.

 

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

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 1392 شهر پدرام - پدرام حکیم زاده هنرمند 23تصویرسازي معاصر پروژه هنري 

 1394 ماهی احمدرضا تقاء جولیان استال هنر معاصر

 1391 دریچه نو - مسعود کوثري گرافیتی

 

  

 عملی نظري 

 1 1 تعداد واحد

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

 مدرسهاي ویژگی

 سال سابقه تدریس 3کارشناس ارشد هنر با حداقل 
 

 مساحت، تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

، ویدئو پروژکشن و پرده نمایش، کالس درسی تئوري و تجهیزات مترمربع 5/1 هر دانشجوو استاندارد به ازاي  کارگاه مناسب

 مرتبط
 

 روش تدریس و ارائه درس

، مطالعه سخنرانی اي، پژوهشی، گروهی، مطالعه موردي،تکرار، کارگاه، آزمایشگاه، پروژه، تمرین و يامباحثهسخنرانی، 

 ، پروژه عملی.يامباحثهموردي، 
 

 روش سنجش و ارزشیابی درس

 ياحرفهپذیري، رعایت اخالق رفع عیب و ...(، مشاهده رفتار )مسئولیت -یابیآزمون کتبی، عملکردي، آزمون شناسایی )عیب

 و ...( پوشه مجموعه کار، تولید نمونه کار، آزمون عملکردي )ژوژمان(، تحویل پروژه
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 گرافیکی ترسیمی افزارنرمدرس  -3-25
 اختیاري نوع درس:

 - :نیازپیش

 - هم نیاز:

کارگیري آن در به وکورل یا الیسترایتور یا پینت افزار گرافیکی ترسیمی مانند هدف کلی درس: آشنایی و تسلط دانشجو بر نرم

 هاي گرافیکیانجام پروژه

 سرفصل آموزشی -الف

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملی نظري

1 
 bitmapافزار مربوط: آشنایی با گرافیک برداري و معرفی نرم

 موردنظر افزارنرممعرفی محیط 
3 2 

2 
 ابزارهاي ترسیم شکل:

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

 6 1 ابزارهاي ویرایش تصویر 3

 5 1 آمیزيابزارهاي رنگ 4

 3 2 ابزار متن 5

 8 2 ابزارهاي تعاملی 6

 1 4 (bitmapکار با تصاویر نقشه بیتی ) 7

 bitmap 1 3فیلترهاي  8

 6 1 موردنظر افزارنرمهاي ویژه جلوه 9

 3 3 کاربرد اطلس رنگ–چاپ  11

 48 16 جمع

 

 هاي عمومی و تخصصی مورد انتظارمهارت -ب
 نقاشی هايبراي انجام پروژه کورل یا الیسترایتور یا پینتافزار گرافیکی ترسیمی مانند کسب مهارت الزم در یک نرم

 

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

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 1391 روزنه  مسعود شباهنگ آموزش کورل

 1397   آموز سایت جالب دیجیتال pdfکتاب  الیسترایتور

 1397   آموز سایت جالب ()نقاشی دیجیتالآموزش پینتر 

 

  

 عملی نظري 

 1 1 تعداد واحد

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

 هاي مدرسویژگی

سال سابقه تدریس دانشگاهی و کار  3افزارهاي گرافیکی با حداقل کارشناس ارشد گرافیک، ارتباط تصویري و مسلط به نرم

 تخصصی
 

 موردنیاز درسمساحت، تجهیزات و وسایل 

 (Photoshopتصویري ) (،illustrator)افزارهاي ترسیمیافزارهاي گرافیکی نرمهاي مجهز به نرمسایت رایانه داراي سیستم

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

 صدا
 

 ارائه درسروش تدریس و 

 ياپروژهروش تدریس تئوري و عملی، تمرین و تکرار، نمایش نمونه کارها و آثار موفق، 
 

 روش سنجش و ارزشیابی درس

 ارائه پروژه عملی -آزمون نظري و عملی 
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 سنتی يهاطرحدرس بازشناسی  -3-26
 ياریاخت نوع درس:

 - :نیازپیش

 - هم نیاز:

 جدید يهاارائهدر  هاآنهاي سنتی ایران و کاربرد و موتیف هاطرحهدف کلی درس: شناخت 

 سرفصل آموزشی -الف

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملی نظري

1 

 (...آرایه -)موتیف( هیمانقش -نقش-تعاریف و اصطالحات )طرح

 کلی طرح:معرفی 

 موضوع شامل حماسی، معنوي، توصیفی، تخیلی برحسباقسام طرح 

 یترکیب -هندسی پنهان -ترکیب و ساختار شامل هندسی آشکار برحسباقسام طرح 

 معرفی کلی نقش:

 انتزاعی –گیاهی  -حیوانی -اقسام نقش به لحاظ موضوع شامل نقوش انسانی

 شکسته، نقوش گردان، نقوش تلفیقیانواع نقوش به لحاظ ساختاري شامل نقوش 

 تجریدي -انتزاعی -وجودي امل طبیعی منشأانواع نقوش به لحاظ 

 در میان آثار مدرن و معاصر()همراه با تمرینات عملی  هاطرحانواع نقوش و  لیوتحلهیتجز

2 6 

2 

شناخت فرهنگ تصویري اقوام ایرانی: معرفی فرهنگ، سنت، اسطوره، تمدن و باورها و 

 عقاید نجد ایران

، هابلوچ، کردها، هالک، لرها، هاترکمناقوام کهن ایرانی )شامل:  بافرهنگآشنایی کلی 

 ، اقوام خطه مرکزي ایران(هاعرب، هاترک

2 - 

3 

اقوام ایرانی: شناخت برخی از نقوش اصیل در میان اقوام مختلف  يهاطرحانواع نقوش و 

 ایرانی

 (يدبنرنگ، ساختاري، يبندبیترکنحوه )فرم  ازلحاظ هانقشو  هاطرح لیوتحلهیتجز

 (ياانهیرا -مدرن -سنتی يهاروشبه )و نقوش اصیل اقوام ایرانی  هاطرحاجرایی 

2 6 

4 

 هانهیفالسو نقوش سنتی: معرفی و تحلیل برخی از نقوش اصیل ایرانی در  هاطرحشناخت 

 (...زیویه  -لرستان -املش-سیلک -شوش)و اشیاء فلزي نواحی باستانی ایران 

، مفاهیم محتوایی و يبندبیترکروش اجرا و نوع  ازلحاظتحلیل انواع نقوش این دوران، 

 کاربردهاي آن

 (ياانهیرا –مدرن  -سنتی به شیوه) خیازتارشیپاجرایی نقوش ایرانی 

2 5 

5 

قبل از اسالم(: معرفی و تحلیل برخی از نقوش )و نقوش سنتی ایرانی  هاطرحشناخت 

یران در نجد ا هابافتدست، اشیاء فلزي و سنگی، هايبرگچ، هاوارنگارهیداصیل ایرانی در 

 )دوران مادها، هخامنشیان، اشکانیان، ساسانیان(

، مفاهیم محتوایی و يبندبیترکروش اجرا و نوع  ازلحاظتحلیل انواع نقوش این دوران، 

 کاربردهاي آن

2 6 

 عملی نظري 

 1 1 تعداد واحد

 48 16 تعداد ساعت
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 (ياانهیرا –مدرن  -سنتی به شیوه)اجرایی نقوش ایرانی پیش از اسالم 

6 

، يبرگچمعرفی و تحلیل برخی از نقوش اصیل ایرانی در کتابت قرآن، معماري مساجد، 

 -هیبوآل -دوران سامانیان)و منسوجات در ایران  هانهیسفال، يکاریکاشاشیاء فلزي، 

 سلجوقیان( -غزنویان

، مفاهیم محتوایی و يبندبیترکروش اجرا و نوع  ازلحاظتحلیل انواع نقوش این دوران، 

 کاربردهاي آن

 (ياانهیرا –مدرن  -سنتی به شیوه)اجرایی نقوش ایرانی این دوران 

1 6 

7 

، يبرگچمعرفی و تحلیل برخی از نقوش اصیل ایرانی در کتابت قرآن، معماري مساجد، 

 دوران ایلخانیان و تیموریان()و منسوجات در ایران  هانهیسفال، يکاریکاشاشیاء فلزي، 

، مفاهیم محتوایی و يبندبیترکروش اجرا و نوع  ازلحاظتحلیل انواع نقوش این دوران، 

 کاربردهاي آن

 (ياانهیرا –مدرن  -سنتی به شیوه)اجرایی نقوش ایرانی این دوران 

1 6 

8 

 -یفرنگ -ختایی -اسلیمی)اصل تزئینی هنر ایران: معرفی و تحلیل نقوش  7شناخت 

 بند رومی( -واق –ابر  -فصالی

 ، مفاهیم محتوایی ويبندبیترکروش اجرا و نوع  ازلحاظتحلیل سیر تحول این نقوش 

 کاربردهاي آن

 (ياانهیرا –مدرن  -سنتی به شیوهاصول )اجراي طرح به شیوه یکی از این 

2 5 

9 

، يربگچ، معماري، حجاري، ییآراکتابمعرفی و تحلیل برخی از نقوش اصیل ایرانی در 

در  ياهبافتدست، چوبی، چینی، منسوجات و ياشهیش، ظروف يکاریکاشاشیاء فلزي، 

 دوران صفویان دوره اول()ایران 

و  محتوایی ، مفاهیميبندبیترکروش اجرا و نوع  ازلحاظتحلیل انواع نقوش این دوران، 

 کاربردهاي آن

 (ياانهیرا –مدرن  -سنتی به شیوه)اجرایی نقوش ایرانی این دوران 

1 4 

11 

مقدس، تذهیب، فرش،  يهامکانمعرفی و تحلیل برخی از نقوش اصیل ایرانی در 

 جلدهاي طبیعی حجاري، يهاگل، يفلز اءیاشقلمکاري، نقاشی شیشه، قلمدان نگاري، 

 (تاکنوندوران زندیه الکی )

، مفاهیم محتوایی و يبندبیترکروش اجرا و نوع  ازلحاظتحلیل انواع نقوش این دوران، 

 کاربردهاي آن

 (ياانهیرا –مدرن  -سنتی به شیوه)اجرایی نقوش ایرانی این دوران 

1 4 

 48 16 جمع

 

 هاي عمومی و تخصصی مورد انتظارمهارت -ب
و  يهاهدر عرصرا  هاآن تواندیمو هندسه نقوش سنتی آشنا شده و نقوش هندسی و سنتی دانشجو با انواع  ترمانیپاپس از 

 گیرد.جدید بکار  به کارگیرد ...و  يبندبستههنر گرافیک ازجمله گرافیک محیطی، پوستر،  يهافرآورده
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 منابع درسی پیشنهادي )حداقل سه منبع فارسی و خارجی( -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 1388 سمت  ژاله آموزگار اساطیر ایران باستان

 1393 پیکره  یعقوب آژند هفت اصل تزئینی هنر ایران

 1387 سروش  مسعود تذهیبی ایرانی يهاهیمانقش

 1363 سروش مسعود رجب نیا پارمان عصام السعید هندسی در هنرهاي اسالمی يهانقش

 1384 کاوش صدیقی پور ژیلبرت آرتر پوپ دارنهیشیپنقوش 

 1387 علمی و فرهنگی  آرتر پوپ جلدي( 15دوره ایران )سیري در هنر 

 

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

 هاي مدرسویژگی

 هنرهاي تجسمی، معماري ، هنرهاي اسالمی،یدستعیصناکارشناسی ارشد 

 سال سابقه تدریس 3با حداقل 
 

 تجهیزات و وسایل موردنیاز درس مساحت،

 مترمربع 5/1 هر دانشجوکالس به ازاي 

 یا لب تاپ()کامپیوتري  يهاستمیستخته،  ، اسالید،پروژکتورویدئو  میز رسم،
 

 روش تدریس و ارائه درس

 فیلم و اسالید ،کارگاهی سخنرانی، تمرین و تکرار،
 

 روش سنجش و ارزشیابی درس

 ياحرفهپذیري، رعایت اخالق رفع عیب و ...(، مشاهده رفتار )مسئولیت -یابیآزمون شناسایی )عیبآزمون کتبی، عملکردي، 

 و ...( پوشه مجموعه کار، تولید نمونه کار، آزمون عملکردي )ژوژمان(، تحویل پروژه
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 درس هندسه نقوش -3-27
 اختیاري نوع درس:

 - :نیازپیش

 - هم نیاز:

 هاآشنایی با نقوش هندسی و توانایی در اجراي آن هدف کلی درس:

 سرفصل آموزشی -الف

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملی نظري

1 

 گیري آن در میان علوم دیگر:معرفی اجمالی هندسه و روند شکل

و  یثاغورثیفاین معرفی با محوریت مطالعه هندسه در مصر باستان، یونان باستان و مکتب 

ریاضیات و  یاتیالههاي حکمی و به ریشه زمانهمو  آغازشدهنهایتا  حوزه علوم اسالمی، 

 پردازد.هندسه در تفکر فیلسوفان مسلمان می

 یران قبل و بعد از اسالمگیري نقوش هندسی در هنر اهاي تاریخی و معرفتی شکلزمینه

1 - 

2 

، در رسمتختهکش، پرگار، گونیا، نقاله و : خطازجملهآشنایی با کاربرد وسایل ترسیمی 

اي و هدفمند از این وسایل در ترسیم نقوش هندسی که امري گیري حرفهراستاي بهره

 هاي اجراست.بسیار مهم در سرعت بخشیدن به روش

 االضالع و الزوایا شامل بر:ويمعرفی روش ترسیم اشکال متسا

 ، نه ضلعی، ده ضلعییضلعهشت، یضلعهفت، یضلعشش، یضلعپنجمثلث، مربع، 

 روش ترسیم زیر نقش مربع جهت ترسیم نقوش معقلی

 ترسیم نقش معقلی سکرون در سکرون

1 3 

3 

 اوي(مسهاي معرفی روش ترسیم اشکال در دایره و بر دایره )روش تقسیم دایره به قسمت

 ترسیم مثلث در دایره و بر دایره

 ترسیم مربع منتظم در دایره و بر دایره

 منتظم در دایره و بر دایره یضلعپنجترسیم 

 منتظم در دایره و بر دایره یضلعششترسیم 

 منتظم در دایره یضلعهفتترسیم 

 منتظم در دایره یضلعهشتترسیم 

 ترسیم نه ضلعی منتظم در دایره

 ضلعی منتظم در دایرهترسیم ده 

 آموزش روش ترسیم گره موج آسیایی

1 3 

4 

 ترسیم دایره بر اشکال

 1ترسیم دایره بر مثلث 

 1ترسیم دایره بر مربع 

 ضلعی 1ترسیم دایره بر پنج 

 یضلعششترسیم دایره بر 

1 4 

 عملی نظري 

 1 1 تعداد واحد

 48 16 تعداد ساعت
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 ترسیم دایره در اشکال

 نیز اعمال نمود. هایچندضلعتوان همین روش را در مورد دیگر ترسیم دایره در مثلث، می

 هایچهارضلعها و تقسیم مثلث

 ترسیم گره هشت و صابونک

5 

 تقسیم دایره

 تقسیم زاویه به دو، سه و پنج قسمت

 تقسیم خط به سه قسمت مساوي

 ترسیم خطوط موازي

 چهار لنگهترسیم گره 

1 3 

6 

 ترسیم سنتی الگوي هندسی مربع

 تقسیم چهارطراحی نقوش هندسی در دایره برمبناي 

 یضلعپنجترسیم سنتی الگوي هندسی 

 یضلعششترسیم سنتی الگوي هندسی 

 طراحی نقوش هندسی در دایره برمبناي تقسیم شش

 ترسیم گره برگ چنار

1 4 

7 

 شوند.ها اجرا میهندسی و معرفی نقوشی که در این زیر نقش يهاشبکهترسیم انواع 

در طبل، موج و سلی، پیلی، سکرون و هشت و زیر نقش مربع: انواع نقوش معقلی، طبل 

 پیلی

 مربع مورب: موج در موج و پیلی و مربع

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

 مثلث: ابابیل و جناقی

 يزنبورالنه: یضلعشش

 ترسیم نقش طبل در طبل

1 4 

8 

 )معرفی دقیق گره و خصوصیات آن در هنر اسالمی( يسازگره

 منتظم است.( یضلعپنجگره کند )این گره داراي آلتی به شکل 

 به رئوس مقابل وصل شده است.( یضلعپنجگره تند )از رأس هر 

 د.(شووصل می یضلعپنجدرجه نسبت به ضلع  18با زاویه  یضلعپنجگره شل )از رأس هر 

 تند.(هاي قبلی هسگره کند و شل، گره تند و شل )این دو گره، اختالطی از گره

 دانترسیم گره طبل و سرمه

1 3 

9 

 و تناسبات طالیی در آن یضلعپنجمعرفی 

 و ده ضلعی در نقوش هندسی یضلعپنجبر  بناشدهالگوهاي 

 گره ُکند دو پنج

 دانگره ُکند سرمه

 گره ُکند طبل قناس

 روش اجراي گره در گره )خرد کردن گره و معرفی شاه گره(

 گره مادر )به جهت معرفی شاه گره و گره در گره(ترسیم گره کند دو پنج یا 

1 3 
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11 

 هاي زمینه مربعگره

 ، شمسه و بازوبند، هشت و سلی و هشت و زهرهچهار لنگههشت و 

 ترسیم گره هشت و سلی

1 3 

11 

 هاي زمینه مستطیلگره

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

 کالس توسط دانشجویان با نظارت مدرس محترماجراي کار عملی در 

 رسم گره هشت و پیلی با روش آلت و لغت بندي

1 3 

12 
 هاي متفاوت هنر اسالمی )نمایش اسالید(هاي هندسی در رشتهکاربرد هندسه و طرح

 دانترسیم گره چهار شمسه سرمه
1 3 

13 

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

 آراییهاي تذهیب و کتابطرح يبندجدولاجراي بند رومی در حاشیه و 

 هاي زنجیريترسیم بندهاي رومی و حاشیه

1 3 

14 
 يسازگرهآلت و لغت در 

 ترسیم گره حصیري درزمینه چلیپا و گره پیلی و ترنج درزمینه خونپا
1 3 

15 
 نقوش )تحلیل اصول هندسه پنهان( لیوتحلهیتجزشیوه یافتن هندسه زیر نقش در جهت 

 روش ترسیم گره تند دو پنج
1 3 

16 
 تحلیل مضامین حکمی در جهان شناختی نقوش اسالمی بر اساس آراء کیت کریچلو

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

 48 16 جمع

 

 هاي عمومی و تخصصی مورد انتظارمهارت -ب

ایرانی و توانایی ترسیم  يهاگره( و هاي هندسی، انواع واحدها )واگیرهشناخت انواع هندسه ایرانی اسالمی، نقوش و فرم

 هاآن

 

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

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

هندسه ایرانی، کاربرد هندسه در »

 «عمل

ابوالوفاء محمد ابن 

 محمد البوزجانی
 1393 انتشارات سروش سید علیرضا جذبی

 رساله طاق و ازج
الدین جمشید غیاث

 کاشانی
 1387 انتشارات سروش سید علیرضا جذبی

  اصغر شعرباف گره و کاربندي
انتشارات سازمان 

 میراث فرهنگی
1385 

 هندسه در معماري
 –کریم پیرنیا 

 زهره بزرگمهري
 

انتشارات سازمان 

 میراث فرهنگی
1385 



71 

مبانی « رفتهازدستاحیاي هنرهاي »

معماري سنتی در ایران به روایت 

 استاد حسین لر زاده

 -مهناز رئیس زاده 

 حسین مفید
 1393 نشر مولی 

 هاي هندسی در هنر اسالمینقش
عصام السعید و 

 عایشه پارمان
 1397 انتشارات سروش مسعود رجب نیا

و تزیین در معماري هندسه »

 طومار توپکاپی« اسالمی
 او غلورو نجیب گل

 دیبمهرداد قیومی 

 يهند
 1395 انتشارات روزنه

تحلیل مضامین جهان شناختی نقوش 

 اسالمی
 1394 انتشارات حکمت سید حسین آذرکار کیت کریچلو

 1392 انتشارات سروش مسعود رجب نیا تیتوس بورکهارت هنر اسالمی، زبان و بیان

 1389 انتشارات فرهنگسرا  دکتر حسن بلخاري هندسه خیال و زیبایی

 1391 انتشارات سمت محمدرضا ریاضی اوا ویلسون هاي اسالمیطرح

 1396 انتشارات سمت  مهدي مکی نژاد تزیینات معماري

گزیده آثار استاد شعرباف )گره و »

 «کاربندي(
  مهدي مکی نژاد

انتشارات 

 فرهنگستان هنر
1386 

 1394 انتشارات سمت  محمود ماهرالنقش کاشی و کاربرد آن

 

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

 هاي مدرسویژگی

سال سابقه کار  3دستی متخصص در رسامی نقوش هندسی و گره بندي، داراي حداقل کارشناسی ارشد گرافیک یا صنایع

 و تدریس نقوش سنتی ایرانی
 

 مساحت، تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

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

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

ز و صندلی می -تخته وایت برد و ماژیک وایت برد –ده پروژکتورنمایش تصویر مانند اسالید، اورهد، ویدئو پروژکتور، پر

 چهارپایه یا صندلی گردان یا صندلی کامپیوتر به تعداد دانشجویان -مدرس
 

 روش تدریس و ارائه درس

 کارگاهی همراه با تمرین و تکرار و نمایش نمونه کار و نقوش در آثار هنري دوره اسالمی صورتبهتدریس تئوري و عملی 

 

 روش سنجش و ارزشیابی درس

یت -آزمون عملکردي عال کار، گزارش ف عه  کار، پوشپپپه مجمو نه  ید نمو مان، تول تار ژوژ هده رف هاي کالسپپپی، مشپپپا

 اي(پذیري، رعایت اخالق حرفه)مسئولیت
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 افزار گرافیکی تصویريدرس نرم -3-28

 اختیارينوع درس: 

 - :نیازپیش

 - هم نیاز:

 Photoshopافزار گرافیکی تصویري مانند نرم هدف کلی درس: فراگیري و آموزش تغییر و اصالح تصویر و عکس توسط

 سرفصل آموزشی -الف

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملی نظري

1 

 افزار:فضاي نرم

-)ابزارهاي انتخاب استفاده از ابزارهاي مختلف - تعیین کادر صفحه -هاي رنگی سیستم

Stamp-Healing-pen-shap  )...چگونگی ایجاد تغییر شکل در تصویر )کپی کردن  -و

 (هاهیالترتیب  -چرخش و جابجایی  -تغییر اندازه  -

5 6 

2 
و  Adjastmentایجاد الیه  -ویرایش تصویر  -چگونگی ایجاد ماسک  -مفهوم ماسک 

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

3 
صفحه سیر  -بندي چگونگی  شته روي یک م شتهایجاد  -آوردن نو  - يبعدسه يهانو

 ها به شکل.با تبدیل آن هانوشتهترکیب  -منحنی  يهانوشتهایجاد 
- 6 

4 

 :تغییر و اصالح رنگ تصویر

ایجاد  تغییر رنگ تصپویر براي -و ایجاد تصپاویر ترکیبی يانهیآچگونگی ایجاد تصپاویر 

 در تصویر fillانواع  -مانند گرم یا سرد کردن رنگ تصویر  -روانی  راتیتأث

 :هاهیالمدیریت 

هاي فیلترها و افکت - هاهیالکردن  Merege - Fllaten - group هاهیالیکی کردن 

 تصویري

5 7 

 4 4 هاهاي تصویري، خصوصیات و ذخیره آنفرمتانواع  -طریقه چاپ تصویر  5

 18 - پروژه نهایی 6

 48 16 جمع

 

 هاي عمومی و تخصصی مورد انتظارمهارت -ب
 افزار گرافیکی فتوشاپنحوه تغییر و اصالح تصویر و عکس توسط نرم

 

  

 عملی نظري 

 1 1 تعداد واحد

 48 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 نشر دانشگاهی کیان  علی محمودي Adobe Photoshop 8102خودآموز تصویري 

 Photoshop 8102مرجع آموزشی 
محمد اسماعیلی 

 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 
2119 

 

 

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

 هاي مدرسویژگی

 افزار گرافیکی تصویريکارشناسی ارشد هنر و مقاطع باالتر آشنا با نرم
 

 درس ازیموردنمساحت تجهیزات و وسایل 

 (،Photoshop(، تصویري )Corelافزارهاي ترسیمی )افزارهاي گرافیکی نرمافزار و نرمرایانه مجهز به سختسایت 

ویدئو پروژکتور، پرده  -تخته و ماژیک وایت برد -( Wordافزار تایپ )و نرم (illustrator) افزار گرافیکی بردارينرم

 پروژکتور
 

 روش تدریس و ارائه درس

 ايهمراه با تمرین و تکرار، پروژه تدریس نظري و عملی
 

 روش سنجش و ارزشیابی درس

 ارائه پروژه
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 هاپیوست
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 پیوست یک
 تجهیزات استاندارد موردنیاز دوره کاردانی پیوسته نقاشی

 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 

بین لنز و بدنه  ياحلقه

 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  |دور را دارد  يهاهیزاو

 مرغوب

 

 عدد 4
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 تعداد تصویر مشخصات فنی نام وسیله ردیف

6 
 کننده فالشپخش

camera flash 

diffuser 

 اکتا باکس چتري

سانتیمتر  81-121

 هايمخصوص فالش

روي دوربین جهت ایجاد 

داراي یک عدد  نوري نرم،

 حملدیفیوزر و کاور 

 

 عدد 4

 میز 7

 یکارگاه زیم

مخصوص کارگاه عروسکی 

 بدون شیب میز وسط

 آزمایشگاهی با اندازه

 و سانتیمتر 61*.  121

 سانتیمتر 81تا  91ارتفاع 

 

 دستگاه 4

 میز 8

و  میمخصوص ترس زیم

 یکشنقشه

(DRAWING 

BOARD) 

 جنس میتنظقابل  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 یخروج باقدرت 

 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 با اندازهب متناس 

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

 چاپ سیلک

 فلزي کنخشک

 هر کارگاهبراي  دستگاهدو 

 

 به تعداد

 الزم
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 تعداد تصویر مشخصات فنی نام وسیله ردیف

 پایه دستگاه پروژکشن 23

 یسقف

 نوع مرغوب

 جنس فلزي

 

3 

 دستگاه

 باند پخش صدا 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



81 

 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

 روشناییوسایل 

 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

 یمصرف با تنوع رنگکم

 

 عدد 1

 بوم کش 31
سبک براي کشیدن پارچه 

 روي بوم

 

 عدد 11



82 

 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
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 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 میتنظبراي 

 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



92 

 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 

 چوب قلم کرتاکالر طرح

 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 

 یچکشنظام سه

 يمتریلیم 11

 شکندکمه قفل

 در حالت روشن دیکل

 گردگرد و چپراست دیکل

 آچار به ريیضد غبار قرارگ

بر روي  یخشاب صورت

 کابل

 

 عدد 1
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 دو پیوست
 پیوسته هنرهاي تجسمی یکاردان نیروي انسانی استاندارد موردنیاز دوره

 ردیف
عنوان مدرک 

 تحصیلی

 دوره
سابقه تدریس 

 کاريو تجربه 
 مجاز به تدریس دروس

 کارشناسی
کارشناسی 

 ارشد
 دکترا

 کلیه دروس عکاسی سال 3  * * عکاسی 1

2 
هنرهاي 

 تجسمی
 نقاشی يهاکارگاه سال 3  * *

 وري و تاریخ هنرتئدروس  سال 3 * *  پژوهش هنر 3

 سال 3  *  گرافیک 4
مبانی هنر و کامپیوتر  يهاکارگاه

 گرافیک

 حجم و مبانی هنر يهاکارگاه سال 3  * * يسازمجسمه 5

 سال 3  * * یدستعیصنا 6
هندسه نقوش و مرمت  يهاکارگاه

 آثار و بازشناسی

 چاپ يهاکارگاه سال 3  * * چاپ 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




