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 قاشینبرنامه دوره تخصصی تکمیلی 

 
نقاشی از بروز احساس و جوشش درون هنرمند و ابالغ پیام  جموعه رشته های هنری است.منقاشی یکی از رشته های شاخص رشته 

نقاشی پایه همه هنرهای تصویری است. رشته نقاشی توان اینگونه بیان کرد که می  .گیردعات تعیین شده را در بر میتا بیان موضو

 به صورت آکادمیک تدریس شد. 8231  در ایران از سال

ی بسیار مناسب برای دانشجویان عالقه مند باشد که تصفرتواند میدر دوره های تخصصی تکمیلی، نقاشی و دانش  نرهآشنایی با 

 خواهد بود.  یل به فراگیری این هنر و دانش چه از روی عالقه شخصی و چه برای فعالیت حرفه ایما

 

 :در ادامه واحد های درسی دوره به تفکیک دروس اجباری و اختیاری آمده است

 

 قاشیندروس اصلی دوره تخصصی تکمیلی 

 ردیف عنوان درس تعداد واحد پیش نیاز

 2 (2) راحی آناتومیطکارگاه  3 -

 1 (1) راحی آناتومیطکارگاه  3 (2) راحی آناتومیطکارگاه 

 3 قاشی ایرانینکارگاه  3 (2) راحی آناتومیطکارگاه 

 4 اکریلیک و گواشارگاه ک 1 (2) راحی آناتومیطکارگاه 

 5 آبرنگارگاه ک 1 (2) راحی آناتومیطکارگاه 

 6 (6طراحی)کارگاه  3 (1و)(2) راحی آناتومیطکارگاه 

 7 (7نقاشی )کارگاه  3 (1و)(2) راحی آناتومیطکارگاه 

 

 

 قاشیندروس اختیاری دوره تخصصی تکمیلی 

 ردیف عنوان درس تعداد واحد پیش نیاز

 2 (5طراحی)ارگاه ک 3 -

 1  (3طراحی نقاشی )ارگاه ک 1 -

 3 در دنیای کودکانهنر  1 -

 4 نقد هنریو مبانی اصول  1 -

 5 آراییصحنه  1 -

 6 نقاشی دیواریکارگاه  3 (1و)(2) راحی آناتومیطکارگاه 

 7 و تحلیل و نقد آثار نقاشیتجزیه  1 -
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 واحد درسی را به شرح ذیل می گذرانند: 14 قاشینمجموعا در دوره تخصصی تکمیلی 

 واحد از میان دروس اختیاری 5واحد اجباری و  29  

 

 قاشینزمان و شرایط پذیرش و گذراندن دوره تخصصی تکمیلی 

 

 تعداد پذیرش در دروس هر نیمسال، محدود به ظرفیت کالس ها خواهد بود. ●

 می باشد، ضمنا درخواست ها با اولویت معدل کل بررسی می گردد. 24حداقل معدل کل برای پذیرش  ●

 ،عمران، معماری، معماری داخلی، شهرسازیبرای دانشجویان رشته های  قاشی نامکان ورود در دوره تخصصی تکمیلی  ●

 ، ارتباط تصویری، سینماطراحی صنعتی، مرمت، شهرسازی، طراحی جواهر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


