
 
 

 هنراسالهی باگرایش نگارگری برناهه ترهیک دروس هقطغ کارشناسی رشته

 

  

 واحد ترم اول/ نام درس ردیف
 ساػات درس

 نوع درس
ردی  پیشنیاز

 ف
 واحد ترم دوم/ نام درس

 ساػات درس
 نوع درس

 پیشنیاز

 (هونیاز) کارگاهی ػولی نظری  (هونیاز) کارگاهی ػولی نظری

 1 پایه 144 - - 3 2طزاحی پایه کارگاه  8   پایه 144 - - 3 1کارگاه طزاحی پایه  1

 2 پایه  32 32 3 2مبانی هنزهای تجسمی  9   پایه  32 32 3 1مبانی هنزهای تجسمی  2

  اصلی   32 2 تاریخچه کتابت 10   پایه   32 2 آضنایی بافزهنگ وادبیات ایزان 3

 4 پایه   32 2 2هنز وتمذن اسالمی  11   پایه   32 2 1هنز وتمذن اسالمی  4

 5 پایه   32 2 2آضنایی با هنزدرتاریخ 12   پایه   32 2 1آضنایی با هنزدرتاریخ 5

  عمومی    3 عمومی 13   عمومی    5 عمومی 6

  عمومی    2 عمومی 14         7

                 

      17 جوغ کل واحدها        17 جوغ کل واحدها 

 

 

 

 

 

 

   

 

  

 

     

 

  

 واحد سومترم / نام درس ردیف
 ساػات درس

 نوع درس
  پیشنیاز

 واحد چهارمترم / نام درس ردیف
 ساػات درس

 نوع درس
 پیشنیاز

  (هونیاز) کارگاهی ػولی نظری
نظر

 ی
 (هونیاز) کارگاهی ػولی

  اختیاری   32 2 مذیزیت تولیذکارگاهی 23  10 اصلی  32 16 2 1ضناخت وارسیابی کاربزدی هنزهای اسالمی ایزان 15

  پایه 96   2 1کارگاه عکاسی پایه 24  11 اصلی   32 2 ضیوه های هنزی دوران اسالمی ایزان 16

  اصلی   32 2 سیزتحول وتطورنقوش نمادهادرهنزهای سنتی ایزان 25  8 اصلی 144   3 1کارگاه طزاحی سنتی 17

 20 اصلی   32 2 تحقیق درهنزهای اسالمی ایزان 26   اصلی  32 16 2 1هنذسه ونقوش درهنزهای سنتی ایزان 18

 17 اصلی 144   3 2کارگاه طزاحی سنتی 27  11 پایه   32 2 بزرسی هنزهای اسالمی دردوره معاصز 19

 15 اصلی  32 16 2 2ضناخت وارسیابی کاربزدی هنزهای اسالمی ایزان 28   پایه   32 2 روش تحقیق 20

 19 اصلی   32 2 نمایص درایزان 29   اصلی   32 2 حکمت وهنزاسالمی 21

 18 اصلی  32 16 2 2هنذسه ونقوش درهنزهای سنتی ایزان 30   عمومی    3 عمومی 22

  عمومی    2 عمومی 31         

      19 جوغ کل واحدها        18 جوغ کل واحدها 

 

 دانشگاه علم و فرهنگ
هنرومعماریدانشكده   

(گروه هنراسالمی)   



 
 

 

 هنراسالهی باگرایش نگارگری برناهه ترهیک دروس هقطغ کارشناسی رشته

 

 

 

 واحد پنجنترم / نام درس ردیف
 ساػات درس

 نوع درس
  پیشنیاز

 واحد ششنترم / نام درس ردیف
 ساػات درس

 نوع درس
 پیشنیاز

 (هونیاز) کارگاهی ػولی نظری  (هونیاز) کارگاهی ػولی نظری

  اصلی  32 16 2 1خطوط وخوضنویسی مبادی ومبانی اصول  39  24 پایه 96   2 2کارگاه عکاسی پایه 32

 28 تخصصی  32 16 2 1کنتزل کیفی واستانذاردهنزهای اسالمی 40  38 اصلی  32 16 2 3ضناخت وارسیابی کاربزدی هنزهای اسالمی ایزان 33

 36 تخصصی 96   2 2کارگاه تذهیب  41  27 تخصصی 144   3 3کارگاه طزاحی سنتی 34

 37 تخصصی 96   2 2کارگاه نگارگزی 42  10 تخصصی   32 2 تاریخ نگارگزی درایزان 35

 34 تخصصی 144   3 1کارگاه گل ومزغ ساسی 43  34همنیاسبا تخصصی 96   2 1کارگاه تذهیب  36

  عمومی    5 عمومی 44  35همنیاسبا تخصصی 96   2 1کارگاه نگارگزی 37

           عمومی    4 عمومی 38

                 

      16 جوغ کل واحدها        17 جوغ کل واحدها 

 

 

 

 

 

 

   

 

  

 

     

 

  

 واحد هفتنترم / نام درس ردیف
 ساػات درس

 نوع درس
  پیشنیاز

 واحد هشتنترم / نام درس ردیف
 ساػات درس

 نوع درس
 پیشنیاز

 (هونیاز) کارگاهی ػولی نظری  (هونیاز) کارگاهی ػولی نظری

 21 اصلی   32 2 مبانی هنز وجلوه های آن درقزان 53  39 اصلی  32 16 2 2مبادی ومبانی اصول خطوط وخوضنویسی  45

  اصلی   32 2 مبانی سیبا ضناسی هنزهای اسالمی 54   پایه   48 3 انسان ،طبیعت،طزاحی 46

  اختیاری 2 32 16 2 طزاحی بارایانه 55   اختیاری   32 2 ضناخت باساریابی جهانی هنزهای اسالمی 47

  تخصصی 96   2 کارگاه بوم ساسی سنتی 56   تخصصی    2 کارورسی 48

 50و41 تخصصی 240   4 کارگاه تخصصی نگارگزی 57  40 تخصصی  32 16 2 2کنتزل کیفی واستانذاردهنزهای اسالمی 49

  تخصصی    6 پایان نامه 58  42 تخصصی 96   2 3کارگاه نگارگزی 50

        59  43 تخصصی 96   2 2کارگاه گل ومزغ ساسی 51

        60  42 اختیاری   32 2 مکاتب مختلف نگارگزی بزرسی وتجشیه وتحلیل 52

                 

      18 جوغ کل واحدها        17 جوغ کل واحدها 

 

 دانشگاه علم و فرهنگ
هنرومعماریدانشكده   

(گروه هنرهای اسالمی)  


