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 :هعرفی رشته کارشناسی طراحی صنعتی

تا تَخِ تِ تغییطات سطیؼی وِ زض ضٍش ّا ٍ سثه ّای ظًسگی اًساى ّا ضخ هی زّس، ًَع واالّای هَضز استفازُ یا ضٍش ٍ 

ًَع واضتطز آًْا ًیع تغییط هی وٌس. عطاحی صٌؼتی حَظُ ای است وِ سؼی زاضز ّوگام تا ایي تغییطات، واالّا ٍ ضٍش ّای 

 .خسیسی اضائِ زّس

 
ت اظ ٌّط ٍ صٌؼت. تِ ػثاضتی عطاحی صٌؼتی ٍیػگی ّای ووی ٍ ویفی یه واال ضا تِ هٌظَض تَلیس عطاحی صٌؼتی تطویثی اس

صٌؼتی آى تؼییي وطزُ ٍ ضاّی است تطای ضسیسى تِ واالیی هغلَب اظ ًظط واضوطز، ظاّط، ّعیٌِ، هس ضایح خاهؼِ ٍ هتٌاسة تا 

 .سلیمِ ٍ تٌَع علثی هشتطی

 
 : فؼالیت هی وٌٌس شاهل هَاضز ظیط هی تاشس ظهیٌِ ّایی وِ عطاح صٌؼتی زض آًْا

  ،عطاحی هحصَل: شاهل لَاظم ذاًگی، هثلواى ازاضی ٍ ذاًگی، ٍسایل صَتی ٍ تصَیطی، هَتایل، هاشیي ّای ازاضی

 ًَشت افعاض، اسثاب تاظی، پَشان ٍ غیطُ

 ُعطاحی زوَضاسیَى: شاهل زوَضاسیَى ذاًگی، ازاضی، فطٍشگاُ ّا، هطاوع تداضی ٍ غیط. 

 هطاوع ّا، ًوایشگاُ ّا، پاضن ًظیط آى هدوَػِ ظیط فضاّای ولیِ ٍ شْطی چیسهاى ٍ هثلواى فضا، طاحی هحیغی: ع

 سثع، فضای شْطی، تثلیغات تطافیىی، تأسیسات ػوَهی، ّای هحیظ ولیِ ٍ تاوسی ٍ اتَتَؼ ّای ایستگاُ ذطیس،

 ....ٍ شْطی ظیثاساظی

 2زیر گروه 

 ( 2ترسین فنی ) ضریب  –(  3درک عووهی ریاضی و فیسیک) ضریب   –(  3درک عووهی هنر ) ضریب 

 ( 1ضریب )خواص هواد -( 1خالقیت هوسیقی ) ضریب  -(  1خالقیت نوایشی) ضریب   -(4خالقیت تصویری) ضریب  

 



 َزضٍ ٍ سایط ٍسایل ًملیِعطاحی ذَزضٍ: عطاحی تسًِ ٍ ًوای زاذلی ذ. 

 عطاحی تستِ تٌسی: تستِ تٌسی واالّای هصطفی ٍ هحصَالت هرتلف. 

 عطاحی اصالحی: اصالح ذصَصیات ػولىطزی یا فطهی یه هحصَل تِ هٌظَض تْثَز واضایی آى. 

 ٌَاى عطاحی َّیت: تِ زلیل تَاًایی ّای عطاحاى صٌؼتی زض ایسُ پطزاظی، فاضؽ التحصیالى ایي ضشتِ تؼضا تِ ػ

هشاٍض زض شطوت ّای تعضي ٍ وَچه ظاّط هی شًَس. عطاحی َّیت ساظهاًی )تطًس( تطای هدوَػِ ّای صٌؼتی ًیع 

 .اظ تَاًایی ّای تطذی فاضؽ التحصیالى ایي ضشتِ است

س یه عطاح صٌؼتی تایس لَُ تریل لَی، شن ٌّطی، صثط ٍ حَصلِ ٍ ػاللِ ٍافط تِ ایي واض زاشتِ تاشس. زض وٌاض ایٌْا تای

اعالػات خاهؼی زض حَظُ ّای هىاًیه، هَاز، تطق ٍ واهپیَتط، پعشىی ٍ ّوچٌیي خاهؼِ شٌاسی، ضٍاًشٌاسی ٍ التصاز وسة 

وٌس تا تتَاًس زض واض ذَز هَفك تاشس. ًىتِ هْن ایي است وِ زاًشدَیاى ضشتِ عطاحی صٌؼتی تطای هَفك شسى ًثایس تٌْا تِ 

هاى تا تحصیل تایس تِ زًثال اًدام واضّای ػولی ٍ وسة تدطتِ زض ایي حَظُ زضٍؼ زاًشگاّی ذَز تىیِ وٌٌس تلىِ ّوع

 .تاشٌس

 
زاًشگاُ ّا زض ضشتِ واضشٌاسی عطاحی صٌؼتی تِ صَضت ًیوِ هتوطوع زاًشدَ هی پصیطًس یؼٌی زاٍعلثاى ػالٍُ تط آظهَى 

همغغ واضشٌاسی اضشس زض ضشتِ عطاحی  وتثی، تایس زض هصاحثِ ٍ آظهَى ػولی ًیع لثَل شًَس. ػاللِ هٌساى هی تَاًٌس تا

 .صٌؼتی زض زاذل وشَض ٍ تطای همغغ زوتطی زض ذاضج اظ وشَض ازاهِ تحصیل زٌّس

 

 : الظم  ّای تَاًایی

 تاشس؛  زاشتِ ضا  ذالق تفىط ٍ  ًَآٍضی  تَاًایی تایس  ضشتِ  ایي  زاًشدَی ٍ ظًس هی ضا  اٍل  حطف  ذاللیت ، صٌؼتی  عطاحی  ضشتِ زض

  واضتطزی  هثاحث تا  حسٍزی تا  فَق هَاضز تط  ػالٍُ ٍ تاشس  زاشتِ  هسیطیت  لسضت  ّن ٍ  وطزُ  زضن ضا  صٌؼت  ّن ٍ ٌّط  ّن  یؼٌی

 اشیاء ٍ  اعطاف  تِ ضا ذَز  ًگاُ تایس  ضشتِ  ایي  زاًشدَی. تاشس آشٌا  شٌاسی ظیست ٍ  ٌّسسِ ، شیوی ، فیعیه  هثل  پایِ  ػلَم

  اضتثاط  واضی  ّای هحیظ تا  ضاحتی  تِ تایس اٍ. ًوایس هطٍض ذَز  شّي زض ضا افطاز  اختواػی ٍ  فطزی  ًیاظّای  پیَستِ ٍ  وٌس تط زلیك

  تواهی ٍ ًوایس  تَخیِ واهالً ضا ذَز  عطح ػولىطز تتَاًس  وِ  ای گًَِ  تِ زّس  گستطش  فٌی ًظط اظ ضا ذَز  تداضب ٍ  وطزُ تطلطاض

 .تاشس  زاشتِ ًظط ظیط ضا  آى  اخطایی  هطاحل

 :ایطاى زض  شغلی  هَلؼیت

 اظ  وپی ًیع هحسٍز  تَلیسات  ّویي ۹۹۹ ٍ  زاضین  هحسٍزی  تَلیسات ها ٍ  است  پاییي تَلیس  تىٌَلَغی ها وشَض زض  هتأسفاًِ

  عطاحاى  شغلی  ّای فطصت  ّویي  تطای. وٌٌس ًوی  گصاضی سطهایِ خسیس  عطح  تطای زاضّا واضذاًِ  یؼٌی ؛ است  ذاضخی  تَلیسات

 ذاعط  ّویي  تِ ٍ ًساضز ٍخَز  زاًشگاُ ٍ  صٌؼت  تیي  ًعزیىی  اضتثاط ها وشَض زض زیگط  سَی اظ.  است هحسٍز تسیاض  صٌؼتی

  اًدام ضا  صٌؼتی  عطاح واض ، هىاًیه  هٌْسؼ  یه ّا واضذاًِ اظ  تسیاضی زض  حتی ٍ شٌاسٌس ًوی ضا  ضشتِ  ایي  صٌایغ  صاحثاى

 ٌَّظ  ضشتِ  ایي  التحصیالى فاضؽ  تٌاتطایي. است  هىاًیه  هٌْسؼ  تطػْسُ  آى تَلیس  ّن ٍ  هحصَل  یه  عطح  ّن  یؼٌی زّس؛ هی

  ذَزضٍساظی  صٌؼت ٍ  ذاًگی  لَاظم  حسٍزی تا ٍ  آّي ضاُ  صٌؼت ، شْطی  هثلواى  تحث زض تٌْا ٍ ًساضًس  صٌؼت زض  فؼالی حضَض

 .وٌٌس هی  فؼالیت

  

 

 



 : سرفصل دروس طراحی صحنه و تعذاد واحذها

 ٍاحس 531 : ّاتؼساز ول ٍاحس

 ٍاحس 02 : زضٍؼ ػوَهی

 ٍاحس 20 : زضٍؼ پایِ

 ٍاحس 33 زضٍؼ اصلی: 

 ٍاحس 33 : زضٍؼ ترصصی

  

نکته: در اعالم سرفصل دروس این رشته از سایت وزارت علوم استفاده شذه است.این سرفصل صرفا جهت 

 .آشنایی کلی با هحتوای دروس است و احتوال تغییرات جسیی وجود دارد

  

 دروس عووهی

 تعذاد واحذ نام درس تعذاد واحذ نام درس

 3 ازتیات فاضسی 2 زٍ زضؼ اظزضٍؼ هثاًی ًظطی اسالم

 3 ظتاى ػوَهی 0 یه زضؼ اظ زضٍؼ اذالق اسالهی

 5 5تطتیت تسًی  0 یه زضؼ اظ زضٍؼ اًمالب اسالهی

 5 0تطتیت تسًی  0 یه زضؼ اظزضٍؼ تاضید ٍتوسى اسالهی

 22 جوع 0 یه زضؼ اظ زضٍؼ آشٌایی تا هٌاتغ اسالهی

 
 

 دروس پایه رشته طراحی صنعتی

 تعذاد واحذ نام درس تعذاد واحذ نام درس

 3 5ٍ0واضگاُ عطاحی پایِ  3 5ٍ0هثاًی ٌّطّای تدسوی 

 0 حدن ساظی 2 5ٍ0ػىاسی پایِ 

 0 ٌّط ٍ توسى اسالهی 2 5ٍ0هسلساظی 

 0 فطم ٍ فضا 2 5ٍ0آشٌایی تا ٌّط زض تاضید 

 0 5هٌْسسی ػَاهل اًساًی )اضگًََهی(  2 5ٍ0ٌّسسِ 

 0 )ایستایی(5فیعیه  2 5ٍ0ضیاضی واضتطزی 



 رشته طراحی صنعتی دروس اصلی 

 تعذاد واحذ نام درس تعذاد واحذ نام درس

 0 (ًَض ٍ الىتطیسیتِ) 3 فیعیه 0 (سیٌواتیه هثاًی) 0 فیعیه

 0 تاضید عطاحی صٌؼتی 2 5ٍ0ًمشِ وشی صٌؼتی 

 3 اضظیاتی تَلیسات صٌؼتی 0 0هٌْسسی ػَاهل اًساًی )اضگًََهی( 

 3 التصاز هسیطیت تَلیسات صٌؼتی 0 عطح اشیا زض توسى اسالهی

 0 خاهؼِ شٌاسی صٌؼتی 3 5ٍ0ٍ3هَاز ٍ ضٍشْای ساذت 

 0 (هثاًی) 5 عطاحی فٌی 0 عطاحی تِ ووه واهپیَتط

 0 (ًیَهاتیه ٍ ّیسضٍلیه وٌتطل) 3 عطاحی فٌی 0 (هاشیي اخعای) 0 عطاحی فٌی

  

 رشته طراحی صنعتی دروس تخصصی

 تعذاد واحذ نام درس تعذاد واحذ نام درس

 2 )ضًٍس عطاحی صٌؼتی( 5پطٍغُ عطاحی صٌؼتی 2 5ٍ0هثاًی عطاحی صٌؼتی 

 3 )هٌْسسی ػَاهل اًساًی( 3پطٍغُ عطاحی صٌؼتی 0 )تستِ تٌسی( 0پطٍغُ عطاحی صٌؼتی

 3 (ظیست هحیظ) 1 پطٍغُ عطاحی صٌؼتی 3 )عطح ّای سطیغ( 2پطٍغُ عطاحی صٌؼتی

 0 )هثلواى( 3پطٍغُ عطاحی صٌؼتی 3 )حال ٍ آیٌسُ( 3پطٍغُ عطاحی صٌؼتی

 1 (واضذاًدات تا اضتثاط) ۹ پطٍغُ عطاحی صٌؼتی 0 (تیًَیه) 8 پطٍغُ عطاحی صٌؼتی

     3 پطٍغُ

 

  
 

 


