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 :هعرفی رضتِ کارضٌاسی صٌایع دستی

صٌایغ دستی از صٌایؼی است کِ بر پایِ خالقیت، ٌّر ٍ رٍق اًساى بٌا ضذُ است. صٌایغ دستی ّر هٌطقِ، ضْر یا کطَر بِ 

خَبی بیاى کٌٌذُ فرٌّگ، اػتقادات، آداب ٍ رسَم ٍ سٌي آًْا هی باضٌذ. بِ ّویي خاطر با تکیِ بر ایي هحصَالت هی تَاى بِ 

 .ایر ًقاط ٍ افراد پرداختخَبی بِ اًتقال ٍ اًتطار فرٌّگ بِ س

 
صٌایغ دستی ًیاز بِ تکٌَلَشی ٍ فٌاٍری ّای پیچیذُ ًذارًذ ٍ بر پایِ تَاًوٌذی ّا ٍ ٌّر هتخصصاى ٍ ٌّرهٌذاى استَار 

ّستٌذ. در ایراى کِ از فرٌّگ غٌی برخَردار است، صٌایغ دستی بسیار گستردُ ٍ هتٌَع ّستٌذ. در ّر جای کطَر از 

تا ضْرّای بسرگ هی تَاى ٌّرهٌذاى تَاًوٌذی را یافت کِ در حَزُ ّای هختلف صٌایغ دستی فؼالیت  رٍستاّای دٍرافتادُ

 .هی کٌٌذ. صٌایغ دستی هؼوَال ّن بِ صَرت صٌؼتی ٍ ّن دستی تَلیذ هی ضًَذ

 
خالقیت خَد رضتِ صٌایغ دستی با ّذف تربیت ٌّرهٌذاى ٍ هتخصصاًی ضکل گرفتِ است کِ بتَاًٌذ با تکیِ بر داًص، ٌّر ٍ 

 .بِ بْتریي ضکل فرٌّگ غٌی کطَر را بِ افراد ٍ سایر کطَرّا اًتقال دٌّذ

 
داًطجَیاى رضتِ صٌایغ بایذ خالقیت ٍ ضن ٌّری باالیی داضتِ ٍ ّوچٌیي از تَاى بذًی خَبی برخَردار باضٌذ زیرا گاّی برای 

ی داًطجَیاى با گرٍُ ّای هختلف صٌایغ دستی خلق یک اثر ٌّری بایذ ساػت ّا هطغَل کار باضٌذ. در رضتِ صٌایغ دست

 .ایراى آضٌا هی ضًَذ ٍ هی تَاًٌذ بر اساس ػالقِ ٍ تَاًایی خَد در ّر کذام از آًْا بِ صَرت تخصصی فؼالیت کٌٌذ

  

1زیر گرٍُ   

(  1فٌی ) ضریة ترسین  –(  1درک عوَهی ریاضی ٍ فیسیک ) ضریة  –( 4درک عوَهی ٌّر ) ضریة   

( 1هَاد ) ضریة خَاظ  –(  1هَسیقی ) ضریة خالقیت  –(  1ًوایطی ) ضریة خالقیت  –(  4تصَیری ) ضریة خالقیت    

 



  :در ایراى  ضغلی  هَقعیت

،  ایراى  دستی  صٌایع  ، سازهاى فرٌّگی  هیراث  سازهاى  هثل  ّایی تَاًٌذ در سازهاى هی  رضتِ  ایي  التحصیالى فارغ

،  ٍ جاًثازاى  ضعفاى، تٌیاد هست ٍ جْاًگردی  ایراًگردی  ، سازهاى جْاد کطاٍرزی  در ٍزارت  دستی  صٌایع  کل  ادارُ

  تپردازًذ. ّوچٌیي  یا کارضٌاسی  ، تحقیقاتی پژٍّطی  کارّای  تِ  ٍ ارضاد اسالهی  فرٌّگ  ّا ٍ ٍزارت هَزُ  کل  ادارُ

در   دارًذ، تسازًذ کِ  دٍست  آًچِ  تاضٌذ ٍ ّن  داضتِ  درآهذ تْتری  ، ّن در خاًِ  کارگاّی  تَاًٌذ تا دایر کردى هی

  جٌثِ  کِ  آثاری  ساخت  کٌٌذ؛ یکی  تَاًٌذ فعالیت هی  دٍ صَرت  تِ  دستی  صٌایع  التحصیالى فارغ  صَرت  ایي

  کارّای  تاضذ. در ضوي  ًیس داضتِ  ٌّری  جٌثِ  ٍ الثتِ  کارترد داضتِ  کِ  تَلیذ صٌایعی  دارد ٍ یکی  ٍ تسئیٌی  ای هَزُ

  فرش  درتارُ  هثال  . ترای است  ضذُ  تَجْی تی  تخص  ایي  تِ  اکٌَىت  . ّرچٌذ کِ را ًیس تایذ در ًظر داضت  پژٍّطی

ٍ   تحقیق  زهیٌِ  در ایي  کِ  ایراًی  کارضٌاساى  ٍ ًیاز تِ  است  ، خارجی دارین  کِ  ّایی ّا ٍ کتاب تیطتر هقالِ  ایراى

 .ضَد هی  کٌٌذ، کاهالً احساس  پژٍّص

 

ضغلی افرادی کِ در بازار کار ٍ کاریابی بِ دًبال آیٌذُ  بیطتر هتقاضیاى اًتخاب رضتِ کٌکَر ٍ ًیس در اداهِ برای آضٌایی

بْتری ّستٌذ، اطالػات بیطتری ضاهل7 برًاهِ درسی)سرفصل( ٍ تؼذاد ٍاحذ ّا، داًطگاُ ّای دارای رضتِ صٌایغ دستی، 

هؼرفی رضتِ ّای ارضذ صٌایغ دستی)بِ هٌظَر اداهِ تحصیل در هقاطغ باالتر آهَزش ػالی( ٍ هؼرفی فرصت ضغلی ٍ بازارکار 

 .ایي رضتِ ارایِ هی ضَد
 

 : صٌایع دستی ٍ تعذاد ٍاحذّاسرفصل درٍس 

 ٍاحذ 411 : تؼذاد کل ٍاحذّا

 ٍاحذ 32 : درٍس ػوَهی

 ٍاحذ 24 : درٍس پایِ

 ٍاحذ 32 درٍس اصلی7 

 ٍاحذ 23 : درٍس تخصصی

 ٍاحذ 6 درٍس اختیاری 7 حذاقل

 
ًکتِ: در اعالم سرفصل درٍس ایي رضتِ از سایت ٍزارت علَم استفادُ ضذُ است.ایي سرفصل صرفا جْت 

 .ضٌایی کلی تا هحتَای درٍس است ٍ احتوال تغییرات جسیی ٍجَد داردآ

  

  
  

 

 



 درٍس عوَهی

 تعذاد ٍاحذ ًام درس تعذاد ٍاحذ ًام درس

 1 4ٍ3ادبیات فارسی  1 4ٍ3هؼارف اسالهی 

 1 4ٍ3زباى خارجی  2 4ٍ3اخالق ٍ تربیت اسالهی

 *اًقالب اسالهی ٍ ریطِ ّای آى از قرى سیسدّن 3 تاریخ اسالم

 *هتَى اسالهی 4 4تربیت بذًی  1

 *زیست ضٌاسی 4 3تربیت بذًی 

 .درس فَق را اًتخاب کٌذ 2 درس از 3 ٍاحذ بَدُ ٍ داًطجَ بایذ 3 درٍس فَق ّر یک*

  
 درٍس پایِ رضتِ صٌایع دستی

 تعذاد ٍاحذ ًام درس تعذاد ٍاحذ ًام درس

 3 4ٍ3کارگاُ طراحی پایِ  3 4ٍ3هباًی ٌّرّای تجسوی 

 3 کارگاُ حجن سازی 1 4ٍ3کارگاُ ػکاسی پایِ 

 1 4ٍ3ٌّر ٍ توذى اسالهی  2 4اًساى، طبیؼت ٍ طراحی 

 3 آضٌایی با ٌّرّای سٌتی ایراى 1 4ٍ3آضٌایی با ٌّر در تاریخ 

 درٍس اصلی رضتِ صٌایع دستی

 تعذاد ٍاحذ ًام درس تعذاد ٍاحذ ًام درس

 1 4ٍ3تحقیق در صٌایغ دستی ایراى  1 4ٍ3ٌّذسِ ًقَش در صٌایغ دستی ایراى 

 2 3اًساى، طبیؼت ٍ طراحی  3 4ٍ3هرهت ٍ ًگْذاری آثار ٌّری 

 3 طرح اضیاء در توذى اسالهی 3 4خَضٌَیسی ٍ طراحی حرٍف 

 3 تاریخچِ کتابت 3 تحَل صٌایغ دستی در دًیا

  



 درٍس تخصصی رضتِ صٌایع دستی

 تعذاد ٍاحذ ًام درس تعذاد ٍاحذ ًام درس

 2 3کارگاُ صٌایغ دستی  1 4کارگاُ صٌایغ دستی 

 2 1کارگاُ صٌایغ دستی  2 2کارگاُ صٌایغ دستی 

 2 3کارگاُ صٌایغ دستی  2 2کارگاُ صٌایغ دستی 

 1 5کارگاُ صٌایغ دستی  2 4کارگاُ صٌایغ دستی 

 5 4کارگاُ تخصصی صٌایغ دستی  1 6کارگاُ صٌایغ دستی 

 5 پرٍشُ 5 3کارگاُ تخصصی صٌایغ دستی

  

 درٍس اختیاری رضتِ صٌایع دستی

 تعذاد ٍاحذ ًام درس تعذاد ٍاحذ ًام درس

آضٌایی با رضتِ ّای ٌّری 

 هؼاصر
 3 هذیریت تَلیذ صٌؼتی 3

 3 3خَضٌَیسی ٍ طراحی حرٍف  3 حکوت ٌّر اسالهی

 3 ٌّذسِ هٌاظر ٍ هرایا
کارگاُ هَاد ٍ رٍش ّای ساخت 

4ٍ3ٍ2 
3 

 3 تاریخ طراحی صٌؼتی ٍ اختراػات
  

 


