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 :کتابت ونگارگریمعرفی رشته کارشناسی 

کتاتت، في آٍسی سٌتی ٍ دستی تَلیذ ًسخ خطی است کِ ضاهل ٌّشّایی هاًٌذ : خَضٌَیسی ، تزّیة ، ًگاسگشی ، جذٍل 

کطی ٍ صحافی هی تاضذ. کتاتت ٍ ًگاسگشی یکی اص اسکاى اصلی ٌّشّای سٌتی ایشاى تِ حساب هی آیذ کِ آگاّی اص آى کوک 

 .کٌذضایاًی تِ ضٌاخت ٌّش ٍ توذى ایشاًی ٍ اسالهی هی 

 
تشای حفظ ایي ٌّش اصیل ایشاًی تایذ داًص آى اص سَی اساتیذ صاحة ًام ایي حَصُ تِ عاللِ هٌذاى اًتمال یاتذ. سضتِ کتاتت ٍ 

ًگاسگشی تا ایي ّذف ایجاد ضذُ است. ایي سضتِ اص دٍ کلوِ کتاتت ٍ ًگاسگشی تطکیل ضذُ کِ هٌظَس اص کتاتت گشایص 

 .یطْای هیٌیاتَس )ًگاسگشی( تزّیة ٍ تطعیش ًٍماضی لَُْ خاًِ ای)خیالی ًگاسی(استخَضٌَیسی ٍ هٌظَس اص ًگاسگشی گشا

 
 : اص اّذاف اصلی سضتِ کتاتت ٍ ًگاسگشی هی تَاى تِ هَاسد صیش اضاسُ کشد

 حفظ ٍ تمَیت فشٌّگ تَهی ٍ هلی تا تَجِ تِ اصالت ّا 

 تاال تشدى کیفیت ٌّش کتاتت ٍ ًگاسگشی ٍ لاًًَوٌذ ضذى سٍش ّای آهَصضی ٍ تَسعِ ٍ سًٍك ایي ٌّش 

 احیاء، حفظ ٍ تشٍیج ٌّش کتاتت ٍ ًگاسگشی تِ هٌظَس اضاعِ فشٌّگ ٍ ٌّش اصیل اسالهی ایشاًی 

 شیاضاعِ فشٌّگ هعٌَی ٍ اًتمال هفاّین ٌّشی، دیٌی ٍ هلی اص طشیك گستشی ٌّش کتاتت ٍ ًگاسگ 

 1زیر گروه 

 ( 1 ) ضریب ترسیم فنی –(  1 ) ضریب درک عمومی ریاضی و فیسیک –(  4) ضریب درک عمومی هنر 

 ( 1 ) ضریبخواص مواد -( 1 ) ضریب خالقیت موسیقی -(  1 ) ضریبخالقیت نمایشی - (4) ضریب خالقیت تصویری 

 



  آهَصش علَم ًظشی ٍ عولی ایي ٌّش تشای تشتیت ٌّشهٌذاى ٍ کاسضٌاساى آگاُ ٍ هتعْذ دس جْت حفظ هیشاث ّای

 فشٌّگی

 ضٌاخت ٌّش کتاتت ٍ ًگاسگشی تِ عٌَاى یکی اص هیشاث ّای هعٌَی کطَس ٍ ضٌاخت سیش تحَالت آى 

 ایجاد صهیٌِ هطالعاتی ٍ تحمیماتی تشای تشسسی ّوِ جَاًة ایي ٌّش 

 
است. ایي  دس هماتل تخص سسوی ٌّش، ٌّش عاهیاًِ ٍجَد داسد کِ هْن تشیي ٍیژگی آى خَدجَضی آى اص دسٍى اجتواع ٍ هشدم

 .ٌّش تجلی رٍق، اًذیطِ ٍ احساس عاهِ هشدم تَدُ ٍ گاّی تِ دٍس اص لَاًیي ٍ اصَل سسوی ٌّش است

 
یکی اص تاسصتشیي جلَُ ّای ٌّش ًماضی هشدهی دس تاسیخ ًماضی ایشاى ٍ جْاى، ًماضی خیالی ًگاسی )لَُْ خاًِ ای( ایشاى است 

اى خَد سا جلة ٍ اص عوك اعتماداتطاى تا آًْا صحثت کٌذ. آثاس خیالی ًگاسی کِ تا تیاى تَاًوٌذ ٍ سسای خَد تَاًستِ هخاطث

ایشاًی دس گزضتِ تا تَجِ تِ هضوَى آى سٍی پشدُ ّا، دیَاسّا ٍ سمف هشاکض هزّثی هاًٌذ حسیٌیِ ّا، اهاهضادُ ّا، صٍسخاًِ ّا، 

 .لَُْ خاًِ ّا ٍ حتی تشخی کالسکِ ّای عوَهی تشسین ضذُ اًذ

  

 : لیست دروس و تعداد واحدهای رشته خیالی نگاری

 ٍاحذ 531 : تعذاد کل ٍاحذّا

 ٍاحذ 15 : دسٍس عوَهی

 ٍاحذ 31 : دسٍس پایِ

 ٍاحذ 33 : دسٍس اصلی

 ٍاحذ 31 : دسٍس تخصصی

 ٍاحذ 8 : دسٍس اختیاسی

 ٍاحذ 3 : پایاى ًاهِ

 


