
تعداد كل واحدها: 137 دانشگاه پيام نور
ليست ارائه دروس رشته فرش گرايش بافت و مرمت فرش

سال تحصيلي 97-98

كد رشته: 181024

واحد نظرينام درسكد درسرديف
واحد 
عملي

نوع درسپيش نياز

عمومي3فارسي عمومي11213210
عمومي3زبان خارجه21212256
پايه12هندسه نقوش در هنرهاي سنتي ايران31810256
پايه11مباني هنرهاي تجسمي (1)41810257
پايه3طراحي پايه51810259
پايه2آشنايي با هنرهاي سنتي ايران61810260

جمع واحد

واحد نظرينام درسكد درسرديف
واحد 
عملي

نوع درسپيش نياز

تفسير موضوعي قرآن كريم1233032
تفسير موضوعي نهج البالغه1233038

پايه2آشنايي با هنر در تاريخ (1)21810006
پايهمباني هنرهاي تجسمي 111مباني هنرهاي تجسمي (2)31810258
پايه2آشنايي با بافته هاي سنتي ايران41810263
اصلي11شيمي كاربردي فرش51810267

هندسه نقوش در هنرهاي سنتي ايران، طراحي 11طراحي سنتي (1)61810268
پايه

اصلي

همزمان با آشنايي با بافته هاي سنتي ايران، 2شناخت طرح و نقش  گليم71810270
هندسه نقوش در هنرهاي سنتي ايران

اصلي

جمع واحد

واحد نظرينام درسكد درسرديف
واحد 
عملي

نوع درسپيش نياز

عمومي2انديشه اسالمي 112330301
پايهآشنايي با هنر در تاريخ 21آشنايي با هنر در تاريخ (2)21810012
پايه11آشنايي با كامپيوتر31810266
اصليطراحي سنتي 111طراحي سنتي (2)41810269

2سير تحول نقش در هنر ايران51810271

آشنايي با هنرهاي سنتي ايران، آشنايي با 
بافته هاي سنتي ايران، هندسه نقوش در 
هنرهاي سنتي ايران، آشنايي با هنر در 

تاريخ 1

اصلي

اصليشيمي كاربردي فرش21علوم الياف61810272
اصليآشنايي با هنر در تاريخ 21تاريخ فرش ايران71810273

جمع واحد

ترم اول

ترم دوم

ترم سوم
14

15

عمومي

16

12
دانشجو از دروس رديف 1 ملزم به اخذ 

فقط يك عنوان درسي مي باشد.

www*pnueb*com

نيمسال اول 97-98



تعداد كل واحدها: 137 دانشگاه پيام نور
ليست ارائه دروس رشته فرش گرايش بافت و مرمت فرش

سال تحصيلي 97-98

كد رشته: 181024

نام درسكد درسرديف
واحد 
نظري

واحد 
عملي

نوع درسپيش نياز

عموميانديشه اسالمي 21انديشه اسالمي 112330312

پايهآشنايي با هنر در تاريخ 21هنر و تمدن اسالمي (1)21810005

اصليعلوم الياف11رنگرزي شيميايي (1)31810274

اصليعلوم الياف21بافت فرش (1)41810275

اصليطراحي سنتي (2)12طراحي فرش (1)51810276

اصليهمنياز با رنگرزي شيميايي (1)11رنگرزي سنتي (1)61810277

جمع واحد

نام درسكد درسرديف
واحد 
نظري

واحد 
عملي

نوع درسپيش نياز

عمومي2فرهنگ و تمدن اسالم و ايران11229128

عمومي1*تربيت بدني21215427

پايههنر و تمدن اسالمي 21هنر و تمدن اسالمي (2)31810010

اصليبافت فرش 121حفاظت و مرمت فرش (1)41810278

اصليطراحي فرش 21رنگ و نقطه نقشه فرش (1)51810279

اصليطراحي سنتي 2،  تاريخ فرش ايران2شناخت طرح و نقش فرش ايران (1)61810280

تخصصينيمسال پنجم به بعد2كار آموزي71810296

تخصصيرنگرزي سنتي (1)11رنگرزي سنتي (2)81810307

16جمع واحد

*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.

ترم چهارم

ترم پنجم

14

www*pnueb*com

نيمسال اول 97-98



تعداد كل واحدها: 137 دانشگاه پيام نور
ليست ارائه دروس رشته فرش گرايش بافت و مرمت فرش

سال تحصيلي 97-98

كد رشته: 181024

نام درسكد درسرديف
واحد 
نظري

واحد 
عملي

نوع درسپيش نياز

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

اصليشناخت طرح و نقش فرش ايران (1)2شناخت طرح و نقش فرش ايران (2)21810281

اصليشناخت طرح و نقش گليم2طراحي گليم31810282

اصلي2اقتصاد فرش41810283

اصليبافت فرش 111كنترل كيفيت در فرش51810284

اصليتاريخ فرش ايران11پژوهش در فرش61810285

اصليبافت فرش 121بافت فرش (2)71810286

جمع واحد

نام درسكد درسرديف
واحد 
نظري

واحد 
عملي

نوع درسپيش نياز

عموميتربيت بدني1*ورزش 112154281
آشنايي با قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران1223175
انقالب اسالمي ايران1220434
انديشه سياسي امام خميني1220479

اصليشناخت طرح و نقش گليم11بافت گليم31810287

اصليكنترل كيفيت در فرش2مديريت توليد فرش41810288

اصليحفاظت و مرمت فرش (1)3حفاظت و مرمت فرش (2)51810289

2تاريخ فرش جهان61810290
شناخت طرح و نقش فرش ايران (2 )، بافت 

فرش 2، تاريخ فرش ايران
اصلي

2زبان تخصصي71810298
شناخت طرح و نقش فرش ايران (1)، 

تاريخ فرش ايران
تخصصي

تخصصيبافت فرش (2)12بافت فرش (3)81810308
جمع واحد

12
دانشجو از دروس رديف 1 ملزم به 

اخذ فقط يك عنوان درسي مي باشد.
عمومي

ترم ششم

15

22
دانشجو از دروس رديف 2 ملزم به 

اخذ فقط يك عنوان درسي مي باشد.

ترم هفتم

17

*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.

عمومي

www*pnueb*com

نيمسال اول 97-98



تعداد كل واحدها: 137 دانشگاه پيام نور
ليست ارائه دروس رشته فرش گرايش بافت و مرمت فرش

سال تحصيلي 97-98

كد رشته: 181024

واحد نظرينام درسكد درسرديف
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

11ارزيابي و ارزشيابي فرش31810291
شناخت طرح و نقش فرش ايران (2 )، 
بافت فرش 2،كنترل كيفيت در  فرش

اصلي

اصليتاريخ فرش جهان2شناخت بازارهاي جهاني فرش41810292

پايه11عكاسي (1)51810294

اختياري11خوشنويسي و طراحي حروف61810305

تخصصيبافت فرش (3)12بافت فرش (4)71810310

تخصصيحفاظت و مرمت فرش (2)3حفاظت و مرمت فرش (3)81810311

جمع واحد

نام درسكد درسرديف
واحد 
نظري

واحد 
عملي

نوع درسپيش نياز

2موزه داري فرش11810293
آشنايي با بافته هاي سنتي ايران، 

حفاظت و مرمت فرش 2، تاريخ فرش 
ايران

اصلي

تخصصي4پروژه نهايي21810304

اختياريآشنايي با كامپيوتر11كاربرد كامپيوتر در طراحي و بافت فرش31810306

تخصصيبافت گليم12حفاظت و مرمت گليم41810309

تخصصيحفاظت و مرمت فرش (3)3حفاظت و مرمت فرش (4)51810312

جمع واحد

ترم هشتم

ترم نهم
16

14

www*pnueb*com

نيمسال اول 97-98



تعداد كل واحدها: 137 دانشگاه پيام نور
ليست ارائه دروس رشته فرش گرايش بافت و مرمت فرش

سال تحصيلي 97-98

كد رشته: 181024

عنوان درسكد درسرديف
واحد 
نظري

واحد 
عملي

نوع درسپيش نياز

اختياري2ارزشهاي دفاع مقدس11220889

اختياري2كارآفريني21218808

تعداد واحدنوع درسرديف

22عمومي1
26پايه2
60اصلي3
25تخصصي4
4اختياري5

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.

www*pnueb*com

نيمسال اول 97-98




