
 دانشگاه پيام نور
 پژوهش هنر برنامه ارائه دروس آارشناسي ارشد رشته

٩٧-٩٨سال تحصيلی   
 

 مخصوص ورودی های٩۶- ٩۵وقبل ازآن
 

١ معاونت آموزشي 

 
  

  ١٧١٢١٢کدرشته:
  
 

  ترم اول

 نام درس آد درس رديف
واحد
 نظري

واحد
 عملي

 نوع درس پيش نياز

١٧١٢٠٠١ ١ 
آشنايي با 

فرهنگ و ادبيات 
 ايران

 پيش نياز   ٣

)١زبان تخصصي ( ٢١٧١٢٠٠٢  پيش نياز   ٣ 

١٧١٢٠٠٤  ٣ 
بررسي وتحليل 

 اختياري   ٣ مكاتب هنري

١٧١٢٠٠٣  ٤ 
آارگاه روش 

 اصلي  ١ ٢ تحقيق

  ١٢جمع واحد
  

    ترم دوم

واحدنام درس آد درس رديف
 نظري

واحد
 عملي

 نوع درس پيش نياز

٢زبان تخصصي  ١١٧١٢٠٠٥ زبان تخصصي   ٣ 
١ 

 پيش نياز

 اصلي   ٢ حكمت هنر اسالمي٢١٧١٢٠٠٦

مطالعات تطبيقي ٣١٧١٢٠٠٧
١هنر   

 اصلي   ٣

آشنايي با آراء ٤١٧١٢٠٠٨
ب متفكران در با

 هنر

 اصلي   ٢

  ١٠جمع واحد

    
  ترم سوم 

واحدنام درس آد درسرديف
نظري

واحد
 عملي

 نوع درس پيش نياز

 یمطالعات تطبيق١١٧١٢٠٠٩
٢هنر   

مطالعات   ٣
١تطبيقي هنر   

 اصلي

جامعه شناسي   ١٧١٢٠١٠  ٢
 هنر

 اختياري   ٣

آشنايي با هنر   ١٧١٢٠١١  ٣
 و تمدن شرق

 اختياري   ٣

 ٩جمع واحد
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٢ معاونت آموزشي 

 
(مخصوص دانشجويان شيوه پژوهش محور) ترم چهارم  

 
 

واحدنام درسآد درس  رديف
نظري

واحد
 عملي

نوع  پيش نياز
 درس

( پايان نامه١١١١٢٩٧  ١
  پروژه نهايي)

  اصلی    ٦

  ٦جمع واحد

 
 

 .ه است يافت كاهش دواح 6به   واحد 10از  درس پايان نامه 94- 95توجه: ازنيمسال دوم سال تحصيلي 

  
تمام باقي مانده است موظفند واحدي را در نيمسال قبل اخذ و در نيمسال دوم بصورت نا  10دانشجوياني كه پايان نامه - 
  واحدي را به اتمام رسانند. 10ان نامه پاي
  

  
 )  90- 91ترم چهارم (مخصوص دانشجويان شيوه آموزش محور ورودي قبل از

واحدنام درسآد درس  رديف
 نظري

دواح
عملي

نوع  پيش نياز
 درس

هنر واسطوره  1712158 1  

 
 اختياري   3

 اختياري   3 هنر ونماد 1712159 2
 اختياري   4 * سمينار 1712213 3

  10 جمع واحد

 
 

صيلی  سال تح سال دوم  جه: از نيم ناوين   ٩٠- ٩١تو ها  ع يه ورودی  برای کل
"  از ١٧١٢١۵٩کــد    و هنـر واسـطوره   "به  " (هنر واسـطوره) اسطوره شناسـي  "از  ١٧١٢١۵٨دروس کد 

 تغيير يافت."  هنر ونمادبه "  " نشانه شناسي(هنر ونماد)

  
برای دانشجويان (به جای کد  ٩٠- ٩١از نيمسال دوم واحد نظری) 4سمينار(درس  *

  .ارائه می شود ) ١٧١٢٢١٣ () با کد١٧١٢١۶٠(
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 وبعد از آن )  90-91وزش محور ورودي ترم چهارم (مخصوص دانشجويان شيوه آم

 
  

واحدنام درسآد درس  رديف
 نظري

واحد
 عملي

نوع  پيش نياز
 درس

هنر واسطوره  1712158 1  

 
 اختياري   3

هنر ونماد  1712159 2  اختياري   3 
سمينار(تحقيق وتتبع نظري)* 1712210  4 آارگاه روش  - 1  2 

 تحقيق 
بعداز  - ٢

گذراندن کليه 
دروس جبرانی 

 مربوطه

 سمينار

  8 جمع واحد

بارعايت پيشنيازها می تواند در ترم سوم يا چهارم اخــذ  سمينار(تحقيق وتتبع نظري) درس*

  وگذرانده شود.
 
 
  

درس پــژوهش هنــر در ايــران و روم بــا  ٩٤- ٩٥ازنيمســال دوم ســال تحصــيلی 
  د )از برنامه درسی حذف گردي١٧١٢٢٠٩کد(

واحد همراه با درس  ٨لذا کليه دانشجويان موظفند دروس آموزش محور را با 
  بگذرانند . )١٧١٢٢١٠(سمينار (تحقيق وتتبع نظری) باکد 

 
  
  شيوه هاي پژوهش محور وآموزش محور)دانشجويان دروس جبراني(براي كليه   
  

 واحد نظري  نام درس  كد درس  رديف
واحد 
  عملي

  پيش نياز

      ٢  ١و تمدن اسالمي ھنر   ١٧١٢٠١۵  ١

ھنر و تمدن     ٢  ٢ھنر و تمدن اسالمي   ١٧١٢٠١۶  ٢
  ١اسالمي 

١٧١٢٠١٧  ٣  
تجزيه و تحليل و نقد آثار ھنرھاي 

  تجسمي
٢      

      ٣  ١مباني ھنرھاي تجسمي   ١٧١٢٠١٨  ۴

      ٢  ١مباني ھنرھاي نمايشي   ١٧١٢٠٢٠  ۵

    ١١  جمع واحد
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 مخصوص ورودی های٩۶- ٩۵وقبل ازآن
 

٤ معاونت آموزشي 

  توجه:
  

های  های هنری (گليه گروه نان جزء رشتهالف) دانشجويانی که مدرک کارشناسی آ
نی  به گذراندن دروس جبرا ياز  ستند ن زير مجموعه هنر،معماری و شهرسازی) ه

  ندارند.
  

های غير هنری است ملزم به  ب) دانشجويانی که مدرک کارشناسی آنان جزء رشته
  گذراندن کليه دروس جبرانی جدول فوق می باشند.

ته: حدهاي ج نك پذيرش وا مورد  يرات در  به تغي جه  با تو شده  نده  ني گذرا برا
  دروس جبراني در جدول فوق:

سال اول  -  شجويان ورودي نيم آه دان صورتي  ساس  ٩١- ٩٢در  بل از آن برا وق
(با توجه به زير  ٩١- ٩٢نيمسال اول  پايان جدول دروس جبراني اعالم شده تا

ذيرش مي مورد پ درس جبراني گذرانده باشندواحد  ١١نويسهاي مربوط به آن) 
  باشد و نيازي به گذراندن دروس جبراني از جدول فوق ندارند.

در صورتي آه تعداد واحد گذرانده شده آمتر از سقف واحد جبراني اعالم شده 
فو جدول  ساس  بر ا شده  عالم  سقف ا تا  ند  شد موظف فوق با جدول  ق، دروس از 

ند  خذ وبگذران ني را ا جدول جبرا نده از  خاب دروس باقيما با ضمنا انت فوق 
ست در  بديهي ا نين  شد. همچ مي با شجو  هده دان به ع ياز دروس  پيش ن يت  رعا
ندن درس  شد، گذرا صلي با يك از دروس ا هر  ياز  پيش ن ني  آه درس جبرا صورتي 

 جبراني الزامي است.
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