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 : معرفی رشته کارشناسی هنر اسالمی

ٍ ًِ لشٍهاً تَسط هسلواًاى رٍاج  هسلواًاى ضَد کِ در جاهعِ اطالق هی ٌّز اس تخطی تِ هسلواًاى ٌّزّای یا ٌّز اسالهی

فزٌّگ  اًطثاق ًذاضتِ تاضذ ٍلی تاثیز اسالم ذ هوکي است ایي ٌّزّا در هَاردی تا تعالین ٍ ضزیعتداضتِ است. ّزچٌ

 .خَتی ًوایاى است ای در آى تِ ٍ هٌطمِ اسالهی

 
آیذ  ضوار هی ّای ضکَّوٌذ تاریخ ٌّز ٍ یکی اس ارسضوٌذتزیي دستاٍردّای تطزی در عزصِ ٌّزی تِ ٌّز اسالهی یکی اس دٍراى

ٌّز اسالهی اغلة تز  .ضَد ّا هی ٍ هاًٌذ آى سزاهیک ،ًماضی ،خَضٌَیسی ،هعواری  اع هتٌَعی اس ٌّز ّوچَىٍ ضاهل اًَ

 .خلمك سیثایی تا ًمَش اًتشاعی ٍ استفادُ اس حزٍف، هتوزکش تَدُ است

 
ن ٌّز اسالهی فارغ التحصیالى رضتِ ٌّز اسالهی ضوي ضٌاخت ًسثت تِ هثاًی ًظزی ٍ عولی هَجثات احیاء ٍ تمَیت ٍ تحکی

ّای السم ّا ٍ ًمَش اصیل ٍ ًسثت آًْا تا فزٌّگ ٍ تفکز اسالهی تَاًاییساسًذ ٍ در تزرسی، تحلیل ٍ ضٌاخت طزحرا فزاّن هی

 .آٍرًذرا تِ دست هی

 

2زیر گروه   

(  2فنی ) ضریة ترسیم  –(  3درک عمومی ریاضی و فیسیک ) ضریة  –( 3درک عمومی هنر ) ضریة   

( 1مواد ) ضریة خواص  –(  1موسیقی ) ضریة خالقیت  –(  1نمایشی ) ضریة خالقیت  –(  4تصویری ) ضریة خالقیت    

 



رشته هنر اسالمی تذون گرایش می تاشذ . دانشجویان تعذ از یک سال، دو  79 توجه: تا توجه ته دفترچه کنکور

 .می تواننذ در درون دانشکذه، گرایش انتخاب کننذ سال تحصیل

 
 

 :در اداهِ تعزیف هختصزی اس گزایطْای ایي رضتِ خَاّین داضت

  
 :گزایطْای ایي رضتِ عثارتٌذ اس

 : گرایش هنر و صنایع فلسی

 .ٌاکاری اضارُ کزدرضتِ ّای هختلفی تا کار تا فلش سز ٍ کار دارًذ. اس هیاى آًْا هی تَاى تِ هلیلِ کاری، للن سًی ٍ هی

  

 : گرایش نگارگری

کٌذ ٍ اثزی خلك  ًگارگزی یا ًماضی فزآیٌذی است کِ طی آى رًگ تز رٍی یک سطح هاًٌذ کاغذ یا تَم ایجاد ًمص هی

 .ّا تا هعاًی هتعذدی چَى ًمص ٍ ًماضی تِ کار رفتِ است ًگار ) ًگاریذى ٍ ًگارضتي ( در فزٌّگ .ضَد هی

 
ضَد؛ چِ آًْا کِ در کتاب ٍ  ّای گًَاگَى ًماضی ایزاًی را ضاهل هی ّا ٍ سثک در حمیمت ًگارگزی هفَْم عام دارد ٍ رٍش

، تطعیز، حاضیِ ساسی، جذٍل کطی، گل ٍ هزغ ٍ چِ آًْا کِ تز دیَارتٌاّا ٍ تذّیة : ّای خطی صَرت گزفتِ ضاهل ًسخِ

 .ّای دیگز اًجام ضذُ است تَم

 : گرایش شیشه

ر ایي گزایص تا کلیِ هفاّین ٍ رضتِ ّای ٌّزی کِ رٍی ضیطِ کار هی کٌٌذ، آضٌا هی ضَیذ. اس ٌّزّای هزتَط تِ ضیطِ د

 .هی تَاى تِ آئیٌِ کاری، ًماضی پطت ضیطِ، هعزق ضیطِ، تزاش ضیطِ ٍ ... اضارُ کزد

  

 : گرایش هنر و صنایع چوب

ایي گزایص کلیِ رضتِ ّای ٌّزی کِ تا چَب در ارتثاطٌذ را درتزهی گیزد. تِ عٌَاى ًوًَِ ای اس ایي رضتِ ّا هی تَاى تِ 

 .هٌثت کاری، هعزق چَب، خاتن کاری ٍ ... اضارُ کزد

  

 : گرایش سفال

ال در ایزاى دارای ساتمِ ساخت سف .گَیٌذ سفالگزی ساختي ظزٍف تا گل است ٍ تِ ظزف ساختِ ضذُ اس ایي طزیك سفال هی

 .طَالًی ٍ درخطاى است. در ایي گزایص تا تاریخچِ سفال، رٍش ّای ساخت سفال ٍ کاضی ٍ ... آضٌا هی ضَیذ

 


