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 :هعرفی رشتِ کارشٌاسی ًقاشی

 .آیذ ًقاؿی اػتاهشٍصُ ٍقتی اص ٌّشّای صیثا صحثت هی ؿَد اٍلیي تصَیشی کِ تِ رّي افشاد هی

 
گیشد ٍ ٌّشهٌذ ًقاؽ  ٌّش ًقاؿی اص تشٍص احؼاع ٍ جَؿؾ دسٍى ٌّشهٌذ ٍ اتالؽ پیام تا تیاى هَضَػات تؼییي ؿذُ سا دس تش هی

ّای گًَاگَى، ًقاؿی ًوَدُ ٍ تَػط آى تا  ّا سٍی ػطَح کَچک ٍ تضسگ تا اتضاس ٍ ؿیَُ خَاّذ تَػط اؿکال ٍ سًگ آًچِ سا کِ هی

 .کٌذ دیگشاى استثاط تشقشاس هی

 

تِ صَست آکادهیک تذسیغ ؿذ. ایي سؿتِ اص اٍلیي  8231 ًقاؿی پایِ ّوِ ٌّشّای تصَیشی اػت. سؿتِ ًقاؿی دس ایشاى اص ػال

 .سؿتِ ّای ٌّش تَد کِ دس ایشاى تاػیغ ؿذ

 
ی دس داًـجَیاى سؿتِ ًقاؿی ػثک ّای هختلف ًقاؿی اػن اص سئالیؼن، کَتیؼن ٍ ... سا آهَختِ ٍ ضوي ؿٌاخت تاسیخچِ ًقاؿ

 .ایشاى ٍ جْاى تا فلؼفِ ٌّش، سٍاًـٌاػی سًگ، فیضیک ًَس، ػکاػی، طشاحی ٍ چاج ًیض آؿٌا هی ؿًَذ

 

1زیر گرٍُ   

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

( 1هَاد ) ضریب خَاص  –(  1هَسیقی ) ضریب خالقیت  –(  1ًوایشی ) ضریب خالقیت  –(  4تصَیری ) ضریب خالقیت    

 



داًـجَی سؿتِ ًقاؿی تایذ ٍیظگی ّای جؼوی ٍ سٍحی خاصی داؿتِ تاؿذ. تٌاتشایي ایي سؿتِ دس داًـگاُ ّا تِ صَست ًیوِ 

آصهَى کٌکَس، داًـجَیاى دس یک آصهَى ػولی ؿشکت کشدُ ٍ اص تیي  هتوشکض داًـجَ هی پزیشد تِ ایي هؼٌا کِ پغ اص قثَلی دس

 .آًْا افشاد تَاًوٌذتش ٍ هٌاػة تش تشای سؿتِ ًقاؿی اًتخاب هی ؿًَذ

 
ّا، ًْادّای اًقالتی، هطثَػات ٍ  ّای ًقاؿی خصَصی، ّوکاسی تا هؤػؼات ٌّشی ٍ فشٌّگی ٍ آهَصؿی، ؿْشداسیساُ اًذاصی کاسگاُ

ّای ٌّشی هَسد ًیاص دس جْت صیثاػاصی هحیط ٍ جاٍداًِ ػاختي سٍیذادّا، آهَصؽ ًقاؿی، تصَیش ػاصی  خلق اثشاًتـاسات دس اهش 

 .تشای کتة ٍ هجالت ٍ... ، اص جولِ کاسّایی اػت کِ فاسؽ التحصیالى ایي سؿتِ قادس تِ اًجام آى هی تاؿٌذ

 
 .ٍ ًقاؿی دیَاسی )ػطَح تضسگ( هی تاؿذسؿتِ کاسؿٌاػی ًقاؿی داسای دٍ گشایؾ ًقاؿی ػوَهی )ػطَح کَچک( 

 

تِ آهَصؽ ػثک ّا ٍ سٍؽ ّای هٌاػة ًقاؿی تشای کاس دس ػطح کَچک هی پشداصد. هٌظَس اص ػطح  ًقاشی عوَهی گشایؾ

 .کَچک ًقاؿی سٍی کاغز، تَم ٍ... اػت کِ تِ اًَاع تاتلَّا ٍ تصاٍیش ًقاؿی هٌجش هی ؿَد

 

شتَط تِ ًقاؿی دس ػطح تضسگ سا دستشهی گیشد. تِ ػٌَاى ًوًَِ دس ػال ّای اخیش دس ، سٍؽ ّا ٍ فٌَى هًقاشی دیَاری گشایؾ

ؿْشّای کـَس ؿاّذ اًَاع ًقاؿی ّای دیَاسی اص ؿْذا، تضسگاى ٍ یا تصاٍیش طثیؼی ّؼتین کِ دس جْت فشٌّگ ػاصی ٍ صیثاػاصی 

  .ؿْش تؼیاس هَثش هی تاؿٌذ

  :در ایراى  شغلی  هَقعیت

 
  ّای ًقاؽ  حتی  تاؿذ چشا کِ  کـیذى  ًقاؿی  دسآهذؽ  ٍ هٌثغ  تٌْا هـغلِ  تاؿذ کِ  ًثایذ اًتظاس داؿتِ  ًقاؿی  التحصیل فاسؽ  یک

  کِ  پشداصًذ. کاسی ًیض هی  ًقاؿی  تذسیغ  ، تِ دس کٌاس ًقاؿی  تلکِ  ًیؼت  ًقاؿی  کـیذى  ؿاى ًیض تٌْا هـغلِ  جْاى  ٍ هؼشٍف  هَفق

گزاسد. دس کـَس ها ًیض  هی  ًقاؽ  یک  ٍ اًذیـِ  دس دیذ، رّي  ، تأثیش تِ ػضایی تا دیگشاى  ٍ استثاط  تذسیغ  چَى  تؼیاس هثوش ثوش اػت،

ٍ   دس هطثَػات  فؼالیت  آصاد ٍ تِ  ّای آهَصؿگاُ یا  ػالی  ٌّش دس هشاکض آهَصؽ  ایي  تذسیغ  تِ  تش ًقاؿی  تَاًذ ػالٍُ هی  ًقاؽ  یک

  ٍ هجشی  طشاح  ػٌَاى  ّا )تِ ، ؿْشداسی ٍ اسؿاد اػالهی  فشٌّگ  ، ٍصاست فشٌّگی  هیشاث  ، صذاٍػیوا، فشٌّگؼشاّا، ػاصهاى ًـشیات

 .( تپشداصد دیَاسی  ّای ًقاؿی

 
 

افشادی کِ دس تاصاس کاس ٍ کاسیاتی تِ دًثال آیٌذُ ؿغلی تْتشی  ب سؿتِ کٌکَس ٍ ًیضتیـتش هتقاضیاى اًتخا دس اداهِ تشای آؿٌایی

ّؼتٌذ، اطالػات تیـتشی ؿاهل: تشًاهِ دسػی)ػشفصل( ٍ تؼذاد ٍاحذّا، داًـگاُ ّای داسای سؿتِ ًقاؿی، هؼشفی سؿتِ ّای اسؿذ 

 .شصت ؿغلی ٍ تاصاسکاس ایي سؿتِ اسایِ هی ؿَدًقاؿی )تِ هٌظَس اداهِ تحصیل دس هقاطغ تاالتش آهَصؽ ػالی( ٍ هؼشفی ف

 
  

 

 



 : ٍ تعذاد ٍاحذّا ًقاشی سرفصل درٍس رشتِ

 ٍاحذ 861 : تؼذاد کل ٍاحذّا

 ٍاحذ 23  : دسٍع ػوَهی

 ٍاحذ 23 : دسٍع پایِ

 ٍاحذ 23 : دسٍع اصلی

    ٍاحذ 93 : دسٍع تخصصی

 ٍاحذ 1 : دسٍع اختیاسی

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

 .آشٌایی کلی با هحتَای درٍس است ٍ احتوال تغییرات جسیی ٍجَد دارد

  

  

 درٍس عوَهی

 تعذاد ٍاحذ ًام درس تعذاد ٍاحذ ًام درس

 3 (3ػشتی ) 9 (8فاسػی )

 2 (3صتاى خاسجِ ) 3 (8ػشتی )

 3 تؼلین ٍ تشتیت اػالهی تاسیخ ػلن جْاى اػالهی 2 (8صتاى خاسجِ )

 2 (3هؼاسف اػالهی ) 3 تاسیخ اػالم

 2 هٌطق ٍ هتذلَطی 2 (8هؼاسف اػالهی )

 2 ؿٌاػی یا ًجَمصیؼت 2 سیاضیات پایِ ٍ هقذهات آهاس

 8 تشتیت تذًی
جاهؼِ کًٌَی ایشاى ٍ اًقالب اػالهی )ػٌَاى دسع: 

 هثاًی فقْی قاًًَی اػاػی(
3 

     2 (3فاسػی )

 
  

 



 درٍس پایِ رشتِ ًقاشی

 تعذاد ٍاحذ ًام درس تعذاد ٍاحذ ًام درس

 3 (8ّای دػتی )کاسگاُ چاج 2 (8هثاًی ٌّشّای تجؼوی )

 3 کاسگاُ حجن ػاصی 2 (3هثاًی ٌّشّای تجؼوی )

 3 تجضیِ ٍ تحلیل ٍ ًقذ آثاس ٌّشّای تجؼوی 2 (8کاسگاُ طشاحی پایِ )ػطح یک( )

 3 (8ٌّش ٍ توذى اػالهی ) 2 (3کاسگاُ طشاحی پایِ )ػطح یک( )

 3 (3ٌّش ٍ توذى اػالهی ) 3 (8کاسگاُ ػکاػی پایِ )

 3 (8آؿٌایی تا ٌّش دس تاسیخ ) 3 (3کاسگاُ ػکاػی پایِ )

 3 (3آؿٌایی تا ٌّش دس تاسیخ ) 3 ٌّذػِ هٌاظش ٍ هشایا

  
  

 درٍس اصلی رشتِ ًقاشی

 تعذاد ٍاحذ ًام درس تعذاد ٍاحذ ًام درس

 6 (3کاسگاُ ًقاؿی ػطح یک ) 3 (8کاسگاُ طشاحی ػطح دٍ )

 3 (8تاسیخ ػوَهی ًقاؿی ) 3 (3کاسگاُ طشاحی ػطح دٍ )

 3 (3تاسیخ ػوَهی ًقاؿی ) 3 (2کاسگاُ طشاحی ػطح دٍ )

 3 (2تاسیخ ػوَهی ًقاؿی ) 3 (8ًقاؿی دیَاسی ػطح یک )

 3 (9تاسیخ ػوَهی ًقاؿی ) 9 (3کاسگاُ ًقاؿی دیَاسی ػطح یک )

 3 تجضیِ ٍ تحلیل ٍ ًقذ آثاس ًقاؿی 9 (8کاسگاُ ًقاؿی ػطح یک )

  

  

 

 



 درٍس تخصصی گرایش ًقاشی عوَهی

 تعذاد ٍاحذ ًام درس تعذاد ٍاحذ ًام درس

 6 (2کاسگاُ ًقاؿی ػطح دٍ ) 3 (8کاسگاُ طشاحی ػطح ػِ )

 6 کاسگاُ ًقاؿی ػطح ػِ 3 (3کاسگاُ طشاحی ػطح ػِ )

 2 هشهت آثاس ًقاؿی 3 (2کاسگاُ طشاحی ػطح ػِ )

 6 طشح ػولی جاهغ )ًقاؿی ػوَهی( 6 (8کاسگاُ ًقاؿی ػطح دٍ )

 1 طشح ٍ سػالِ ًْایی 1 (3کاسگاُ ًقاؿی ػطح دٍ )

  

  

 درٍس اختیاری رشتِ ًقاشی

 تعذاد ٍاحذ ًام درس تعذاد ٍاحذ ًام درس

 3 سٍؽ، آصهَى ٌّش دس هذاسع 3 (8ٌّذػِ ًقَؽ دس صٌایغ دػتی ایشاى )

 3 ٌّش دس دًیای کَدکاى 3 (3ٌّذػِ ًقَؽ دس صٌایغ دػتی ایشاى )

 3 حکوت ٌّش اػالهی 3 آؿٌایی تا ٌّش ػٌتی ایشاى

 3 ّای ٌّشی هؼاصشآؿٌایی تا سؿتِ  3 (8اًؼاى، طثیؼت، طشاحی )

  

 


