
تعداد كل واحدها: 137 دانشگاه پيام نور
ليست ارائه دروس رشته هنرهاي صناعي گرايش سفال

سال تحصيلي 97-98

كد رشته: 181018

نام درسكد درسرديف
واحد 
نظري

واحد 
عملي

نوع درسپيش نياز

عمومي3فارسي عمومي11213210
عمومي3زبان خارجه21212256

31810001
هندسه نقوش در هنرهاي سنتي ايران 

1
اصلي11

پايه3كارگاه طراحي پايه 418100021

پايه21مباني هنرهاي تجسمي 518100031

پايه2آشنايي با هنرهاي سنتي ايران 618100901

جمع واحد

نام درسكد درسرديف
واحد 
نظري

واحد 
عملي

نوع درسپيش نياز

تفسير موضوعي نهج البالغه1233038

تفسير موضوعي قرآن كريم1233032
پايهكارگاه طراحي پايه 31كارگاه طراحي پايه 218100042
پايه2آشنايي با هنر در تاريخ 318100061

41810007
هندسه نقوش در هنرهاي سنتي ايران 

2
اصليهندسه نقوش در هنرهاي سنتي ايران 111

پايهمباني هنرهاي تجسمي 121مباني هنرهاي تجسمي 518100082
پايهآشنايي با هنرهاي سنتي ايران 21آشنايي با هنرهاي سنتي ايران 618100912

جمع واحد

نام درسكد درسرديف
واحد 
نظري

واحد 
عملي

نوع درسپيش نياز

عمومي2انديشه اسالمي 112330301

پايهآشنايي با هنرهاي سنتي ايران 22هنر در تمدن اسالمي 218100051
پايهآشنايي با هنر در تاريخ 21آشنايي با هنر در تاريخ 318100122
پايه2كارگاه حجم سازي41810092
پايه2روش تحقيق در هنرهاي سنتي51810093
پايه2تاريخ فرهنگ و هنر ايران(پيش از اسالم)61810094

هندسه نقوش در هنرهاي سنتي ايران 1/ مباني 2كارگاه طراحي سنتي 718100961
هنرهاي تجسمي 1

اصلي

جمع واحد

ترم اول

ترم دوم

ترم سوم

16

دانشجو از دروس رديف 1 ملزم به اخذ فقط 12
يك عنوان درسي مي باشد.

عمومي

14

14
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تعداد كل واحدها: 137 دانشگاه پيام نور
ليست ارائه دروس رشته هنرهاي صناعي گرايش سفال

سال تحصيلي 97-98

كد رشته: 181018

نام درسكد درسرديف
واحد 
نظري

واحد 
عملي

نوع درسپيش نياز

عموميانديشه اسالمي 21انديشه اسالمي 112330312
پايههنر و تمدن اسالمي 21هنر درتمدن اسالمي 218100102
پايه12عكاسي31810355
اصليكارگاه طراحي سنتي 21كارگاه طراحي سنتي 418100992

11آشنايي با سفال و كاشي51810161
آشنايي با هنرهاي سنتي ايران 2/ همزمان با 

آشنايي با آبگينه/همزمان با آشنايي با نساجي 
سنتي/

اصلي

11آشنايي با آبگينه61810162
آشنايي با هنرهاي سنتي ايران 2/همزمان با 

آشنايي با سفال و كاشي / همزمان  با آشنايي 
با نساجي سنتي

اصلي

11آشنايي با نساجي سنتي71810163
آشنايي با هنرهاي سنتي ايران 2/همزمان با 

آشنايي با آبگينه/همزمان با آشنايي با سفال و 
كاشي

اصلي

جمع واحد

واحد نظرينام درسكد درسرديف
واحد 
عملي

نوع درسپيش نياز

عمومي2فرهنگ و تمدن اسالم و ايران11229128
عمومي1*تربيت بدني21215427
اصلي11آشنايي با خوشنويسي31810097

اصلي2آشنايي با فرهنگ و ادب ايران41810101

اصليكارگاه طراحي سنتي 22كارگاه طراحي سنتي 518101023

11آشنايي با هنرهاي مرتبط با چوب61810164
آشنايي با هنرهاي سنتي ايران 2/همزمان با آشنايي 

با هنر فلز كاري
اصلي

11آشنايي با هنر فلز كاري71810165

آشنايي با هنرهاي سنتي ايران 2/ آشنايي با نساجي 

اصليسنتي/ همزمان با آشنايي با هنرهاي مرتبط با چوب

11طرح اشياء در هنرهاي سنتي81810166
آشنايي با هنرهاي سنتي ايران 2/هنر 

درتمدن اسالمي 2
اصلي

جمع واحد

ترم چهارم

15

ترم پنجم

*درس "تربيت بدني ويژه" با كد 1215429 به جاي درس "تربيت بدني" براي دانشجوياني كه داراي شرايط جسماني ويژه (بيماران خاص و معلوالن) هستند 
اعالم مي شود.

15
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تعداد كل واحدها: 137 دانشگاه پيام نور
ليست ارائه دروس رشته هنرهاي صناعي گرايش سفال

سال تحصيلي 97-98

كد رشته: 181018

واحد نظرينام درسكد درسرديف
واحد 
عملي

نوع درسپيش نياز

آيين زندگي (اخالق كاربردي)1220433
اخالق اسالمي (مباني و مفاهيم)1233033
فلسفه اخالق (باتكيه بر مباحث تربيتي)1211411

آشنايي با هنرهاي سنتي ايران 2/ روش 11تحقيق در هنرهاي سنتي ايران21810108
تحقيق در هنرهاي سنتي

اصلي

اختياري2آشنايي با رشته هاي هنرهاي معاصر31810167

اختياري2كارگاه مرمت و نگهداري آثار فلزي41810168

تخصصيآشنايي با سفال و كاشي2تاريخچه سفال در ايران و جهان51810184

تخصصيآشنايي با سفال و كاشي11آشنايي با مواد اوليه و ابزار كار سفال61810185

تخصصيآشنايي با سفال و كاشي11لعاب (1)71810186

آشنايي با سفال و كاشي /همزمان با آشنايي با 2كارگاه سفالگري (1)81810187
مواد اوليه و ابزار كار سفال

تخصصي

جمع واحد

نام درسكد درسرديف
واحد 
نظري

واحد 
عملي

نوع درسپيش نياز

عموميتربيت بدني1*ورزش 112154281

1223175
آشنايي با قانون اساسي جمهوري اسالمي 

ايران
انقالب اسالمي ايران1220434
انديشه سياسي امام خميني1220479

اصليآشنايي با هنرهاي سنتي ايران 22آشنايي با صنايع دستي سايرملل31810100

اصلي2مباني زيبايي شناسي41810109

اختياري2كارگاه مرمت و نگهداري آثار نساجي51810169

تخصصيكارگاه سفالگري (1)2كارگاه سفالگري (2)61810188
تخصصيتاريخچه سفال در ايران و جهان2تاريخچه سفال در ايران (دوره اسالمي)71810189
تخصصيلعاب (1)11لعاب (2)81810190

2كارگاه طراحي و نقاشي روي سفال(1)91810191
كارگاه طراحي سنتي 3/ آشنايي با مواد اوليه 

و ابزار كار سفال
تخصصي

جمع واحد

16

22
دانشجو از دروس رديف 2 ملزم به اخذ فقط 

يك عنوان درسي مي باشد.
عمومي

17

دانشجو از دروس رديف 1 ملزم به اخذ فقط 1
يك عنوان درسي مي باشد.

ترم ششم

عمومي

*درس "ورزش ويژه" با كد 1215430 به جاي درس "ورزش 1" براي دانشجوياني كه داراي شرايط جسماني ويژه (بيماران خاص و معلوالن) هستند اعالم مي 
شود.

ترم هفتم 

2
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تعداد كل واحدها: 137 دانشگاه پيام نور
ليست ارائه دروس رشته هنرهاي صناعي گرايش سفال

سال تحصيلي 97-98

كد رشته: 181018

نام درسكد درسرديف
واحد 
نظري

واحد 
عملي

نوع درسپيش نياز

عمومي2دانش خانواده و جمعيت11233043

2حفظ جزء سي قرآن كريم21220657

دانشجويان محترم مي توانند اين درس را 
مطابق بخشنامه شماره 4834/3/د مورخ 
92/2/14 بدون پرداخت شهريه و با تاثير 

مثبت در معدل انتخاب نمايند.

فرهنگي

31810038
سير تحول و تطور نقوش و نمادها در 

هنرهاي سنتي ايران
اصليمباني زيبايي شناسي2

اختياري2آداب معنوي در هنرهاي سنتي41810170

51810192
كارگاه طراحي و نقاشي روي 

سفال(2)
تخصصيكارگاه طراحي و نقاشي روي سفال(1)2

تخصصيلعاب (1)2نقوش و نمادها در سفال61810193

تخصصيكارگاه سفالگري (2)/،لعاب (1)2كارگاه سفالگري (3)71810194

2كارگاه سفالگري (4)81810195
همزمان با  نقوش و نمادها در سفال و 

كارگاه سفالگري (3)
تخصصي

تخصصيمباني زيبايي شناسي/ لعاب (2)11زيبايي شناسي سفال91810196

جمع واحد

نام درسكد درسرديف
واحد 
نظري

واحد 
عملي

نوع درسپيش نياز

تخصصي33پايان نامه11810045

اصلي2حكمت هنر اسالمي21810047

تخصصيهمزمان  با كارگاه سفالگري (5)4كارگاه تخصصي سفال31810048

تخصصيكارگاه سفالگري (4)2كارگاه سفالگري (5)41810197

14جمع واحد

16

ترم نهم

ترم هشتم
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تعداد كل واحدها: 137 دانشگاه پيام نور
ليست ارائه دروس رشته هنرهاي صناعي گرايش سفال

سال تحصيلي 97-98

كد رشته: 181018

عنوان درسكد درسرديف
واحد 
نظري

واحد 
عملي

نوع درسپيش نياز

اختياري2ارزشهاي دفاع مقدس11220889

اختياري2كارآفريني21218808

تعداد واحدنوع درسرديف

22عمومي1

33پايه2

36اصلي3

38تخصصي4

8اختياري5

137جمع واحد

قابل توجه دانشجويان: بر اساس بخشنامه هاي شماره 2/208952 مورخ 95/9/22 و 2/85761 مورخ 95/12/11 وزارت علوم، تحقيقات و فناوري مصوبه شوراي آموزشي 
96/4/3 و نامه معاونت آموزشي و تحصيالت تكميلي به شماره 3/19352/د مورخ 96/4/26 دروس زير به عنوان دروس اختياري در چهار چوب سنوات مجاز، مازاد بر سقف 

واحدهاي دوره با ثبت نمره و تاثير در معدل در كارنامه دانشجو درج مي شود.
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