جوَْری اسالهی ایزاى
ٍسارت ػلَم ،تحمیمات ٍ فٌأٍری

هطخػات ولی ،تزًاهِ ٍ سزفػل درٍس

دٍرُ وارضٌاسی ارضذ
ٌّز اسالهی

گزٍُ ٌّز

هػَب پاًػذٍ پٌجاّویي جلسِ ضَرای گستزش آهَسش ػالی
هَرخ 1384/4/4

تسن اهلل الزحوي الزحین

ثز٘بٔ ٝآٔٛسضی زٚر ٜوبرضٙبسی ارضس ٗٞر اسالٔی

ٌزٙٞ : ٜٚز

وٕیت ٝترػػی :

رضتٙٞ : ٝز اسالٔی

ٌزایص:

زٚر : ٜوبرضٙبسی ارضس

وس رضت: ٝ

ضٛرای ٌستزش آٔٛسش ػبِی زر پب٘ػس ٚپٙزبٕٞیٗ رّسٛٔ ٝرخ  1384/4/4ثز اسبس عزح زٚر ٜوبرضٙبسی
یٛست ٝرضتٙٞ ٝز اسالٔی و ٝتٛسظ ٌزٙٞ ٜٚز تٟی ٝضس ٚ ٜث ٝتبییس رسیس ٜاست  ،ثز٘بٔ ٝآٔٛسضی ایٗ زٚرٜ
ارضس ٘بح
را زر س ٝفػُ ( ٔطرػبت وّی  ،ثز٘بٔ ٚ ٝسزفػُ زرٚس ) ث ٝضزح پیٛست تػٛیت وززٔ ٚ ٜمزر ٔی زارز :

ٔبز )1 ٜثز٘بٔ ٝآٔٛسضی زٚر ٜوبرضٙبسی ارضس ٙٞز اسالٔی اس تبرید تػٛیت ثزای وّی ٝزا٘طٍبٞ ٜب ٛٔ ٚسسبت
آٔٛسش ػبِی وطٛر ؤ ٝطرػبت سیز را زار٘س  ،السْ االرزا است.
اِف  :زا٘طٍبٞ ٜب ٛٔ ٚسسبت آٔٛسش ػبِی وطٛر و ٝسیز ٘ظز ٚسارت ػّ ، ْٛتحمیمبت  ٚفٙبٚری ازارٔ ٜی ض٘ٛس.
ةٛٔ :سسبتی و ٝثب اربس ٜرسٕی ٚسارت ػّ ، ْٛتحمیمبت  ٚفٙبٚری  ٚثز اسبس لٛاٖیٗ تبسیس ٔی ض٘ٛس  ٚثٙبثزایٗ
تبثغ ٔػٛثبت ضٛرای ٌستزش آٔٛسش ػبِی ٔی ثبضٙس.
دٛٔ :سسبت آٔٛسش ػبِی زیٍز ؤ ٝغبثك لٛا٘یٗ ذبظ تطىیُ ٔی ض٘ٛس  ٚثبیس تبثغ ضٛاثظ زا٘طٍبٞی
رٕٟٛری اسالٔی ایزاٖ ثبضٙس .

ٔبز )2 ٜایٗ ثز٘بٔ ٝاس تبرید  1384/4/4ثزای زا٘طزٛیب٘ی و ٝاس ایٗ تبری خ ث ٝثؼس ٚارز زا٘طٍبٔ ٜی ض٘ٛس
السْاالرزاست.
ٔبزٔ )3 ٜطرػبت وّی  ،ثز٘بٔ ٝزرسی  ٚسزفػُ زرٚس زٚر ٜوبرضٙبسی ارضس ٙٞز اسالٔی زرس ٝفػُ
ٔطرػبت وّی  ،ثز٘بٔ ٚ ٝسزفػُ زرٚس ثزای ارزا ثٔ ٝؼب٘ٚت آٔٛسضی ٚسارت ػّ ، ْٛتحمیمبت  ٚفٙبٚری اثالؽ
ٔی ضٛز.

رای غبزر ٜپب٘ػسٚپٙزبٔ ٜیٗ رّس ٝضٛرای ٌستزش آٔٛسش ػبِی
ٔٛرخ 1384/4/4
زر ذػٛظ ثز٘بٔ ٝآٔٛسضی زٚر ٜوبرضٙبسی ارضس ٙٞز اسالٔی

 )1ثز٘بٔ ٝآٔٛسضی زٚر ٜوبرضٙبسی ارضس ٙٞز اسالٔی و ٝاس عزف ٌزٙٞ ٜٚز پیطٟٙبز ضس ٜثٛز ،ثب اوخزیت آراء ثٝ
تػٛیت رسیس .
 )2ایٗ ثز٘بٔ ٝاس تبرید تػٛیت لبثُ ارزاست .

رأی غبزر ٜپب٘ػسٚپٙزبٕٞیٗ رّس ٝضٛرای ٌستزش آٔٛسش ػبِی ٔٛرخ  1384/4/4زر ٔٛرز ثز٘بٔ ٝآٔٛسضی
زٚر ٜوبرضٙبسی ارضس ٙٞز اسالٔی غحیح است  ٚثٛٔ ٝرز ارزا ٌذاضت ٝضٛز .

دوتز جؼفز تَفیمی
ٍسیز ػلَم  ،تحمیمات ٍ فٌاٍری

رًٍَضت  :ثٔ ٝؼب٘ٚت ٔحتزْ آٔٛسضی ٚسارت ػّ ، ْٛتحمیمب ت  ٚفّٗاٚری ذٛاٞطٕٙس است ثٚ ٝاحسٞبی ٔززی
اثالؽ فزٔبئیس.
دوتز سؼذاى سوائی
دتیز ضَرای گستزش آهَسش ػالی

مشخصات کلی ،برنامو و سرفصل دروس

دوره کارشناسی
اسالمی

ارشذ ىنر

فْزست هطالة
ػٛٙاٖ

غفحٝ

فػل اٍل :هطخػات ولی تزًاهِ ...................................................................................
ٔمسٔ...................................................................................................................................................... ٝ
تؼزیف ٞ ،سف  ٚضزٚرت ......................................................................................................................
٘مص  ٚتٛا٘بیی..........................................................................................................................................
ع َٛزٚر ٚ ٜضىُ ٘ظبْ زرسی..................................................................................................................
ضزایظ ٚرٚز.............................................................................................................................................

* فػل دٍم – جذاٍل تزًاهِ ّای درسی .....................................................................
رس َٚضٕبر )1( ٜزرٚس پیص ٘یبس وبرضٙبسی ارضس ٙٞز اسالٔی ...............................................................
رس َٚضٕبر )2( ٜزرٚس اغّی وبرضٙبسی ارضس ٙٞز اسالٔی ...................................................................
رس َٚضٕبر )3( ٜزرٚس ترػػی وبرضٙبسی ارضس ٙٞز اسالٔی ثب ٌزایص سفبَ  ٚسزأیه ...................
رس َٚضٕبر )4( ٜزرٚس ترػػی وبرضٙبسی ارضس ٙٞز اسالٔی ثب ٌزایص ٙٞز  ٚغٙبیغ چٛثی .................
رس َٚضٕبر )5( ٜزرٚس ترػػی وبرضٙبسی ارضس ٙٞز اسالٔی ثب ٌزایص ٍ٘برٌزی .............................
رس َٚضٕبر )6( ٜزرٚس ترػػی وبرضٙبسی ارضس ٙٞز اسالٔی ثب ٌزایص ٙٞز  ٚغٙبیغ فّشی .................
رس َٚضٕبر )7( ٜزرٚس اذتیبری وبرضٙبسی ارضس ٙٞز اسالٔی ................................................................

* فػل سَم – سزفػل درٍس ....................................................................................

فصل اول
مشخصات کلی برنامو

تسن اهلل الزحوي الزحین

ارضٌاسی ارضذ ٌّز اسالهی
هطخػات ولی دٍرُ ن
همذهِ :
ٙٞز ایزاٖ زر زٚر ٜاسالٔی ث ٝزِیُ ٚیژٌی ٞبی ذبظ ذٛز ،ارسش  ٚاػتجبر ثسیبر سیبزی را زر ػزغ ٝفزٍٙٞی ٚ
تٕسٖ اسالٔی ث ٝذٛز ٔؼغٛف وزز ٜاست ٛٔ .ارزی اس لجیُ حضٛر  ٕٝٞرب٘ج ٝآٖ زر ربٔؼ ٝی اسالٔی ٔ ٚززٔی
ثٛزٖ آٖ  ،ارسش ٞبی ٔحتٛایی  ٚضب ذػٞ ٝبی سیجبضٙبسی آٖ  ... ٚثبػج ضس ٜاست تب ثسیبری اس ٔستطزلیٗ زر
ایٗ سٔی ٝٙتحمیك  ٚتفحع ٚسیؼی ا٘زبْ زٙٞس ٔ .تبسفب٘ ٝزر آٔٛسش ٞبی آوبزٔیه ایز
رٟت را ٜا٘ساسی ایٗ رضت ٝا٘زبْ ٍ٘زفت ٝاست

اٖ تبو ٖٛٙتالضی زر

 .ثسیبری اس وطٛرٞبی رٟبٖ اسالْ و ٝس ٟٓوٕتزی زر

ضىٌُیزی ٘ ٜز اسالٔی زاضت ٝا٘س اس ٔست ٞب پیص زر سغح زوتزای ترػػی ثٝ

آٔٛسش ایٗ ٙٞز زر

زا٘طٍبٜٞبی ٔؼتجز ذٛز پززاذت ٝا٘س ٘ .بٌفتٕ٘ ٝب٘س زا٘طٍبٞ ٜبی ٔؼتجز غزثی اس لجیُ آوسفٛرز  ،وٕجزیذ ،
٘یٛیٛرن  ٓٞ ... ٚاو ٖٛٙزر سغح ثبال ث ٝتسریس  ٚپژٞٚص ٙٞزٞبی اسالٔی ٔطغٞ َٛستٙس .
را ٜا٘ساسی رضت ٝوبرضٙبسی ارضس ٙٞز اسالٔی ثب تٛر ٝث ٝایٗ حمیمت است وٙٞ ٝز اسالٔی ٔتبحز اس رٟبٖ ثیٙی
اسالٔی ٔی ثبضس ٙٞ ٚزٔٙس ٔسّٕبٖ زر ایٗ احز ٙٞزی ٟٔ ،برت فٙی را ثب ٔؼزفت زیٙی زر ٔی آٔیشز  .وبر ٙٞزی اٚ
ػال ٜٚثز ایزبز تفب ٚ ٓٞتؼبُٔ زر غٛرت ٔ ٚؼٙب  ،ث٘ ٝیبسٞبی ْازی  ٚرٚحی ا٘سبٖ  ٓٞتٛر ٝزارز  ،ایٗ ٔمِٝٛ
ٔیتٛا٘س اس ا ٓٞثز٘بٔٞ ٝبی ٌزٙٞ ٜٚز آٔٛسش ػبِی ثبضسٔ .غٕئٙبً را ٜا٘ساسی ایٗ رضت ٝزر رٟت ٛٞیت ثرطیسٖ ثٝ
فزٙٞ ٚ ًٙٞز ربٔؼ ٝاسالٔی ثسیبر راٍٞطب ذٛاٞس ثٛز.
عزاحی زٚر ٜوبرضٙبسی ارضس ٙٞز اسالٔی ثز اسبس چٟبر ٌزایص زر ضبذٞ ٝبی ٔرتّف سفبَ  ٚسزأیه – ٙٞز
 ٚغٙبیغ چٛثی – ٍ٘برٌزی – ٙٞز  ٚغٙبیغ فّشی ا٘زبْ یبفت ٝاست

 .زا٘طز ٛثز اسبس ػاللٕٙسی یىی اس

ٌزایص ٞب را ا٘تربة  ٚضٕٗ ٌذرا٘سٖ ٚاحسٞبی ٘ظزی ٔٛرز ٘یبس تجحز ٟٔ ٚبرت السْ را زر یىی اس رضتٞ ٝبی
ٙٞز اسالٔی ث ٝزست ذٛاٞس آٚرز.
تؼزیف ّ ،ذف ٍ ضزٍرت :

زٚر ٜوبرضٙبسی ارضس ٙٞز اسالٔی یىی اس زٚرٞ ٜبی آٔٛسش ػبِی است وٞ ٝسف  ٚضزٚرت آٖ ث ٝلزار سیز
است :
ٔ -1ؼزفی  ٚضٙبسبیی ٚیژٌی ٞبی ٙٞز اسالٔی  ٚآضٙب ضسٖ الطبر ٔرتّف ربٔؼ ٝثب ٔیزاث ٛٞ ٚیت فزٍٙٞی ٚ
ٙٞزی ذٛیص ؛
 -2تالش ثزای ضٙبذت ارسضٟبی ٙٞز اسالْی ثب تٛر ٝث٘ ٝیبسٞب  ٚأىب٘بت رٚس  ٚذٛاستٞ ٝبی آیٙس ٜ؛
 -3وٛضص زر رٟت ٘ٛآٚری ٞب  ،زر سٔیٙٞ ٝٙز اسالٔی ایزاٖ ٔغبثك ثب أىب٘بت ٔٛرٛز  ٚضزایظ سٔب٘ی .

ًمص ٍ تَاًایی :
 -1تزثیت وبرضٙبسبٖ ارضس آٌبٔ ٚ ٜحمك رٟت زست یبثی ث ٝرٙجٞ ٝبی ػّٕی ٘ ٚظزی رضتٞ ٝبی ٔرتّف ٗٞر
اسالٔی؛
 -2احیبء  ٚوبرثزز ٙٞز اسالٔی ٔغبثك ثب ضزایظ ذبظ ربٔؼ ٝزر وّی ٝسغٛح آٖ؛
 -3ایزبز ضزایظ ٔٙبست ثزای تحمك رضس  ٚذاللیت ٙٞز اسالٔی؛
 -4تٛسؼ ٝضبذٞ ٝبی ٔرتّف ٙٞز اسالٔی رٟت ایزبز ضغُ زر حٛسٙٞ ٜزٞبی وبرثززی  ٚػزض ٝآحبر ٙٞزی ایزاٖ
زر ثبسارٞبی رٟب٘ی  ٚایذاز ضغُ زر تِٛیس آحبر اغیُ ٙٞز اسالٔی ؛
 -5رٌّٛیزی اس ا٘حغبط ٔیزاث ٙٞزی ثزبٔب٘س ٚ ٜحفظ آٟ٘ب ث ٝػٛٙاٖ ٔظبٞز ٙٞز اسالٔی؛
 -6تالش زر رٟت ضٙبذت ضبذػٞ ٝب  ٚارسش ٞبی ربٚزا٘ٙٞ ٝز اسالٔی  ٚثىبرٌیزی آٟ٘ب رٟت ٛٞیت
ثرطیسٖ ث ٝربٔؼ ٝاسالٔی أزٚس اس عزیك ایزبز فضبی اسالٔی ٕٞب٘ٙس آرایص ضٟزی  ،عزاحی ِجبس  ... ٚث ٝػٛٙاٖ
ٔظبٞز تٕسٖ اسالٔی زر یه ربٔغ ٠اسالٔی .

طَل دٍرُ ٍ ضىل ًظام درسی

عٔ َٛتٛسظ زٚر ٜوبرضٙبسی ارضس  2سبَ  ٚیب ٘ 4یٕسبَ تحػیّی است .
تؼساز ٚاحسٞبی زرسی ایٗ زٚرٚ 32 ٜاحس ث ٝضزح سیز ٔی ثبضس :
 -زرٚس اغّی اذتیبری

ٚ 18احس

 -زرٚس اذتیبری

ٚ 8احس

پبیبٖ ٘بٔٝ

ٚ 6احس

رٕغ

ٚ 32احس

ضزایط ٍرٍد :
س اس لجِٛی أتحبٖ ٚرٚزی ٔ ٚػبحجٔ ٝی تٛا٘ٙس زر ایٗ رضتٝ
تٕبٔی زار٘سٌبٖ وبرضٙبسی رضتٞ ٝبی ٙٞزی ح
(وبرضٙبسی ارضس ٙٞزاسالٔی) تحػیُ وٙٙس.

فصل دوم
جذاول برنامو ىای درسی

جذٍل ضوارُ ()1

درٍس پیطٌیاس وارضٌاسی ارضذ ٌّز اسالهی
وذ

ساػت

تؼذاد

ػٌَاى درس

پیطٌیاس یا سهاى

ٍاحذ

جوغ

ًظزی

ػولی

وارگاّی

01

آضٙبیی ثب وبٔپیٛتز

2

48

16

32

-

02

آضٙبیی ثب فز ٚ ًٙٞازثیبت ایزاٖ

2

32

32

-

-

03

ٙٞز زر تٕسٖ اسالٔی ()1

2

32

32

-

-

04

ٙٞز زر تٕسٖ اسالٔی ()2

2

32

32

-

-

05

رٚش تحمیك

2

48

16

32

-

06

ضٙبذت  ٚارسیبثی وبرثززی ٙٞز اسالٔی ایزاٖ ()1

2

48

16

32

-

07

ضٙبذت  ٚارسیبثی وبرثززی ٙٞز اسالٔی ایزاٖ ()2

2

48

16

32

-

06

08

ضٙبذت  ٚارسیبثی وبرثززی ٙٞز اسالٔی ایزاٖ ()3

2

48

16

32

-

07

16

336

176

160

-

رٕغ ٚاحسٞب

ارائِ درس

03

جذٍل ضوارُ ()2
درٍس اغلی وارضٌاسی ارضذ ٌّز اسالهی
وذ

ػٌَاى درس

ساػت

تغداد

پیطٌیاس یا سهاى

ٍاحذ

جوغ

ًظزی

ػولی

وارگاّی

09

ٙٞز اس ٔٙظز حىٕت – فّسف ٚ ٝوالْ اسالٔی

2

32

32

-

-

10

ٔجب٘ی سیجبیی ضٙبسی ٙٞز اسالٔی

2

32

32

-

-

11

ٔغبِؼبت تغجیمی ٙٞز اسالٔی

2

32

32

-

-

12

رٔش ٕ٘ ٚبز زر ٙٞزٞبی اسالٔی ایزاٖ

2

32

32

-

-

8

128

128

-

-

رٕغ

جذٍل ضوارُ ()3
درٍس تخػػی وارضٌاسی ارضذ ٌّز اسالهی

ارائِ درس

04ٚ 02،39

تا گزایص سفال ٍ سزاهیه
ػٌَاى درس

وذ

ساػت

تؼذاد

پیطٌیاس یا سهاى

ٍاحذ

جوغ

ًظزی

ػولی

وارگاّی

13

وبرٌب ٜسفبَ ()1

2

96

-

-

96

14

وبرٌب ٜسفبَ ()2

2

96

-

-

96

15

وبرٌبِ ٜؼبة

3

144

-

-

144

16

وبرٌب٘ ٜمبضی رٚی سفبَ

3

144

-

-

144

17

پبیبٖ ٘بٔ* ٝ

6

96

32

64

-

16

576

32

64

480

رٕغ

ارائِ درس

13
15ٚ44

* زا٘طزٔ ٛی تٛا٘س زر تزْ س ْٛتحػیّی ٚاحس پبیبٖ ٘بٔ ٝرا ا٘تربة ٕ٘بیس.

جذٍل ضوارُ ()4
درٍس تخػػی وارضٌاسی ارضذ ٌّز اسالهی
تا گزایص ٌّز ٍ غٌایغ چَتی
ػٌَاى درس

وذ

ساػت

تؼذاد

پیطٌیاس یا سهاى

ٍاحذ

جوغ

ًظزی

ػولی

وارگاّی

18

وبرٌبٔ ٜؼزق ٔ ٚطجه چٛة

2

96

-

-

96

19

وبرٌبٙٔ ٜجت چٛة

2

96

-

-

96

20

وبرٌبٙٔ ٜجتٔ -ؼزق چٛة ()1

2

96

-

-

96

19ٚ18

21

وبرٌبٙٔ ٜجتٔ -ؼزق چٛة ()2

2

96

-

-

96

20

22

وبرٌب ٜذبتٓ

2

96

-

-

96

17

پبیبٖ ٘بٔٝ

6

96

32

64

16

576

32

64

جوغ

جذٍل ضوارُ ()5
درٍس تخػػی رضتِ وارضٌاسی ارضذ ٌّز اسالهی

480

ارائِ درس

تا گزایص ًگارگزی
ػٌَاى درس

وذ

ساػت

تؼذاد

پیطٌیاس یا سهاى

ٍاحذ

جوغ

ًظزی

ػولی

وارگاّی

23

وبرٌبٍ٘ ٜبرٌزی()1

2

96

-

-

96

24

وبرٌبٍ٘ ٜبرٌزی ()2

2

96

-

-

96

25

وبرٌب ٜتذٞیت

2

96

-

-

96

26

وبرٌبٔ ٚ ٌُ ٜزؽ سبسی

2

96

-

-

96

27

وبرٌب ٜث ْٛسبسی سٙتی

2

96

-

-

96

17

پبیبٖ ٘بٔٝ

6

96

32

64

-

16

576

32

64

480

جوغ

ارائِ درس

23

جذٍل ضوارُ ()6
درٍس تخػػی رضتِ وارضٌاسی ارضذ ٌّز اسالهی
تا ٌّز ٍ غٌایغ فلشی
ػٌَاى درس

وذ

ساػت

تؼذاد

پیطٌیاس یا سهاى

ٍاحذ

جوغ

ًظزی

ػولی

وارگاّی

28

وبرٌب ٜلّٕش٘ی()1

2

96

-

-

96

29

وبرٌب ٜلّٕش٘ی ()2

2

96

-

-

96

30

وبرٌبّٔ ٜیّٝ

2

96

-

-

96

31

وبرٌبٔ ٜیٙب

2

96

-

-

96

32

وبرٌب ٜسبذت سیٛرآالت

2

96

-

-

96

17

پبیبٖ ٘بٔٝ

6

96

32

64

-

16

576

32

64

480

جوغ

جذٍل ضوارُ ()7
درٍس رضتِ وارضٌاسی ارضذ ٌّز اسالهی

ارائِ درس

28

29،30،31

اختیاری
ػٌَاى درس

وذ

ساػت

تؼذاد
ٍاحذ

جوغ

ًظزی

33

سثبٖ ترػػی

2

48

16

34

ٕ٘بیص زر ایزاٖ

2

32

32

35

ثزرسی  ٚتزشی ٚ ٝتحّیُ ٔىبتت ٍ٘برٌزی

2

32

32

36

ٔجب٘ی ٔ ٚجبزی اغ َٛذغٛط  ٚذٛضٛٙیسی اسالٔی

2

48

16

اضیء ٔٛس ٜای ٚ
رٚضٟبی حفبظت ٍٟ٘ ٚساری ا
37

فزٍٙٞی

2

48

16

ضٙبذت ثبسارٞبی رٟب٘ی ٙٞزٞبی اسالٔی
38

سیز تح ٚ َٛتغٛر ٘مٛش ٕ٘ ٚبزٞب زر ٗٞرٞبی پیص اس

2

32

32

39

اسالْ ایزاٖ

2

32

32

وبرٌب ٜزرٚزٌزی  ٚذزاعی
40

ربیٍبٙٞ ٜزٞبی اسالٔی زر التػبز ایزاٖ

20

96

-

41

وبرٌبٔ ٜسَ  ٚلبِت

2

32

32

42

وبرٌب ٜعزاحی سٙتی ()1

2

96

-

43

وبرٌب ٜعزاحی سٙتی ()2

2

96

-

44

وبرٌب ٜوبضی

2

96

-

45

وبرٌب ٜوبضی

2

96

-

46

آضٙبیی ٔتفىز زر ثبة ٙٞز

2

32

32

جوغ

ػولی

32
32
32
-

پیطٌیاس یا سهاى
وارگاّی

ارائِ درس

-

04

96
96
96
96
96
-

43

فصل سوم
سرفصل دروس
آضٌایی تا واهپیَتز
وذ درس 01 :
تؼذاد ٍاحذ2:
ًَع ٍاحذ ً :ظزی – ػولی
پیطٌیاس ً :ذارد
ّذف  :آضٌایی تا چگًَگی استفادُ اس واهپیَتز تا تَجِ تِ لاتلیت ّای ایي ٍسیلِ تِ هٌظَر افشایص ویفی ٍ
تسزیغ در طزاحی ضاخِ ّای هختلف ٌّز اسالهی

آضٌایی تا فزٌّگ ٍ ادتیات ایزاى
وذ درس 02 :
تؼذاد ٍاحذ2:
ًَع ٍاحذ ً :ظزی
پیطٌیاس ً :ذارد
ّذف - :

ٌّز در توذى اسالهی ()1
وذ درس 03 :
تؼذاد ٍاحذ2:
ًَع ٍاحذ ً :ظزی
پیطٌیاس ً :ذارد
ّذف  :آَشًایی تا هفاّین ٍ ،یژگیْا ٍ سیز تحَل ٌّز اسالهی در وطَرّای اسالهی ٍ تزرسی ػَاهل ٍحذت ٍ
هطتزن هیاى آًْا .

ٌّز در توذى اسالهی ()2
وذ درس 04 :
تؼذاد ٍاحذ2:
ًَع ٍاحد ً :ظزی
پیطٌیاس ٌّ :ز در توذى اسالهی ()1
ّذف  :آضٌایی تا هفاّین ٍ ٍیژگی ّای ٌّز اسالهی در ایزاى ٍ تزرسی سیز تحَل ٍ تطَر آى

رٍش تحمیك
وذ درس 05 :
تؼذاد ٍاحذ2:
ًَع ٍاحذ ً :ظزی
پیطٌیاس ً :ذارد
ّذف  :آضٌایی داًطجَیاى تا اغَل تحمیك ٍ رٍضْای آى ٍ ًْایتا چگَى گی پژٍّص در سهیٌِ اًَاع ٌّزّای
اسالهی ایزاى .

ضٌاخت ٍ ارسیاتی وارتزدی ٌّزّای اسالهی ایزاى ()1
وذ درس 06 :
تؼذاد ٍاحذ2:
ًَع ٍاحذ ً :ظزی
پیطٌیاس ً :ذارد
ّذف  :وسة هْارت اس طزیك آضٌایی ػولی داًطجَیاى تا هزاحل ساخت ٍ ایجاد در رضتِ ّای ًگارگزی ،
وتاتت ٍ وتاب آرایی ٍ ٌّزّای الوی ٍ وسة هْارت در تؼییي سثه  ،لذهت ٍ ًىات فٌی آًْا .

ضٌاخت ٍ ارسیاتی وارتزدی ٌّزّای اسالهی ایزاى ()2
وذ درس 07 :
تؼذاد ٍاحذ2:
ًَع ٍاحذ ً :ظزی – ػولی
پیطٌیاس  :ضٌاخت ٍ ارسیاتی وارتزدی ٌّزّای اسالهی ایزاى ()1
ّذف  :وسة هْارت اس طزیك آضٌایی ػولی داًطجَیاى تا چگًَگی هزاحل ساخت ٍ ایجاد در رضتِ ّای
سفالگزی  ،ضیطِ گزی ٍ سٌگ تزاضی ٍ وسة هْارت در تؼییي سثه  ،ػیَب ٍ هحاسي  ،هحل ساخت ٍ ًىات
فٌی آًْا .

ضٌاخت ٍ ارسیاتی وارتزدی ٌّزّای اسالهی ایزاى ()3
وذ درس 08 :
تؼذاد ٍاحذ2:
ًَع ٍاحذ ً :ظزی – ػولی
ضٌیاس  :ضٌاخت ٍ ارسیاتی وارتزدی ٌّزّای اسالهی ایزاى ()2
پی
ّذف  :آًَایی ػولی داًطجَیاى تا چگًَگی هزاحل ساخت ٍ ایجاد در رضتِ ّای هزتَط تِ غٌایغ چَب ٍ فلش
ٍ وسة هْارت در تؼییي سثه  ،ػیَب  ،هحاسي  ،هحل ساخت ٍ ًىات فٌی آًْا .

ٌّز اس هٌظز حىوت – فلسفِ ٍ والم اسالهی
وذ درس 09 :
تؼذاد ٍاحذ2:
ًَع ٍاحذ ً :ظزی
پیطٌیاس ً :ذارد
ّذف  :ضٌاخت هثاًی ٍحیاًی ٍ ضَْدی ٌّز در حىوت اسالهی ّوزاُ تا تزرسی آراء فلسفِ ٍ هتىلویي دٍرُ
اسالهی در تاب ٌّز .

هثاًی سیثایی ضٌاسی ٌّزّای اسالهی
وذ درس 10 :
تؼذاد ٍاحذ2:
ًَع ٍاحذ ً :ظزی
اس ً :ذارد
پیطٌی
ّذف  :تزرسی ٍ ضٌاخت اغَل  ،هفاّین ٍ هثاًی سیثایی ضٌاسی تا تاویذ تز دیذگاُ اسالم ٍ تجشیِ ٍ تحلیل
ار ٌّزّای اسالهی .
سیثایی ضٌاسی آث

هطالؼات تطثیمی ٌّز اسالهی
وذ درس 11 :
تؼذاد ٍاحذ2:
ًَع ٍاحذ ً :ظزی
پیطٌیاس ً :ذارد
جست ٌّز اسالهی ایزاى ٍ دیگز هواله اسالهی تا پژٍّص در ٍیژگیْای ایي
ٓ
ّذف  :آضٌایی داًطجَ تا آثار تز
ٌّز در فزٌّگ ّای هختلف وطَرّای اسالهی

رهش ٍ ًواد در ٌّزّای اسالهی ایزاى
وذ درس 12 :
تؼذاد ٍاحذ2:
ًَع ٍاحذ ً :ظزی
پیطٌیاس  :آضٌایی تا فزٌّگ ٍ ادتیات ایزاى – ٌّز در توذى اسالهی ایزاى ()2

وارگاُ سفال ()1
وذ درس 13 :
تؼذاد ٍاحذ2:
ًَع ٍاحذ  :وارگاّی
پیطٌیاس ً :ذارد
ّذف  :آضٌایی ػلوی داًطجَیاى تا هَاد اٍلیِ – اتشارٍ -سایل ٍ ًیش هزاحل فزم دّی ٍ پخت .

وارگاُ سفال ()2
وذ درس 14 :
تؼذاد ٍاحذ2:
ًَع ٍاحذ  :وارگاّی
پیطٌیاس  :وارگاُ سفال ()1
ّذف  :وسة هْارت در چزخىاری ٍ آضٌایی ػولی تا ساخت سفال تِ طزیمِ ریختِ گزی ٍ آضٌایی تا هىاًیشم
خطه ضذى سفال .

وارگاُ لؼاب
وذ درس 15 :
تؼذاد ٍاحذ3:
ًَع ٍاحذ  :وارگاّی
پیطٌیاس ً :ذارد
ّذف  :تزرسی ساختواى لؼاب ٍ رًگ تا در ًظز داضتي خَاظ اوسیذّا ٍ هَاد تطىیل دُ ًذُ لؼاب ٍ رًگ ٍ
ًْایتا ساخت لؼاب .

وارگاُ ًماضی رٍی سفال
وذ درس 16 :
تؼذاد ٍاحذ3:
ًَع ٍاحذ  :وارگاّی
پیطٌیاس  :وارگاُ لؼاب ٍ وارگاُ طزاحی سٌتی ()2
ّذف  :وسة تَاًایی در اًجام اًَاع ًماضی ٍ تشئیٌات تز رٍی اًَاع واضی ٍ تذًِ ّای هختلف سفالی .

پایاى ًاهِ
وذ درس 17 :
تؼذاد ٍاحذ6:
ًَع ٍاحذ ً :ظزی -ػولی
پیطٌیاس  :داًطجَ هی تَاًذ در تزم چْارم تحػیلی ٍاحذ پایاى ًاهِ را اًتخاب ًوایذ.
ّذف  :سٌجص هیشاى آگاّی ًظزی ٍ ػولی داًطجَ .

وارگاُ هؼزق ٍ هطثه چَب
وذ درس 18 :
تؼذاد ٍاحذ2:
ًَع ٍاحذ  :وارگاّی
پیطٌیاس ً :ذارد
ّذف  :آضٌایی ػولی تا چگًَگی وارتزد اتشار – ٍسایل – هػالح ٍ رٍضْای تَلیذ ٍ ساخت هؼزق ٍ هطثه ٍ
وسة هْارت ػولی در هؼزق چَب تا سهیٌِ ّای چَب ٍ رًگ ٍ هطثه واری .

وارگاُ هٌثت
وذ درس 19 :
تؼذاد ٍاحذ2:
ًَع ٍاحذ  :وارگاّی
پیطٌیاس ً :ذارد
ّذف  :آضٌایی ػولی تا چگَ ًگی وارتزد اتشار – ٍسایل – هػالح ٍ رٍضْای تَلیذ ٍ ساخت هٌثت تِ غَرت
ریشُ واری ٍ ًین تزجستِ .

وارگاُ هٌثت ٍ هؼزق چَب ()1
وذ درس 20 :
تؼذاد ٍاحذ2:
ًَع ٍاحذ  :وارگاّی
پیطٌیاس  :وارگاُ هؼزق ٍ هطثه چَب ٍ وارگاُ هٌثت
ّذف  :آضٌایی ػولی تا چگًَگی وارتزد اتشار – ٍسایل – هػالح ٍ رٍضْای تَلیذ ٍ ساخت « هٌثت – هؼزق » .

وارگاُ هٌثت ٍ هؼزق چَب ()2
وذ درس 21 :
تؼذاد ٍاحذ2:
ًَع ٍاحذ  :وارگاّی
اس  :وارگاُ هٌثت ٍ هؼزق چَب ()1
پیطٌی
ّذف  :وسة هْارت ػولی داًطجَ در ٌّز هٌثت – هؼزق چَب .

وارگاُ خاتن
وذ درس 22 :
تؼذاد ٍاحذ2:
ًَع ٍاحذ  :وارگاّی
پیطٌیاس ً :ذارد
ّذف  :آضٌایی ػولی داًص جَیاى تا هزاحل ساخت خاتن

وارگاُ ًگار گزی ()1
وذ درس 23 :
تؼذاد ٍاحذ2:
ًَع ٍاحذ  :وارگاّی
پیطٌیاس ً :ذارد
ّذف  :آضٌایی همذهاتی تا ًگار گزی اسالهی ایزاى ٍ ضٌاخت هثاًی ٍ اغَل طزاحی ٍ للن گیزی

واگاُ ًگار گزی ()2
وذ درس 24 :
تؼذاد ٍاحذ2:
ًَع ٍاحذ  :وارگاّی
پیطٌیاس  :وارگاُ ًگارگزی ( -)1تزرسی ٍ تجشیِ ٍ تحلیل هىاتة هختلف ًگار گزی
ّذف  :چگًَگی استفادُ اس طثیؼت ٍ تغییز ضىل دادى آى تزای استفادُ در سطح دٍ تؼذی ( ٍیژُ ًگار گزی )
ٍ آضٌایی واهل داًطجَ تا اجزا ّای رًگی .

وارگاُ تذّیة
وذ درس 25 :
تؼذاد ٍاحذ2:
ًَع ٍاحذ  :وارگاّی
پیطٌیاس  :وارگاُ طزاحی سٌتی ()2
ّذف  :آضٌایی ػولی ٍ وارتزد طزاحی سٌتی در اجزای تذّیة .

وارگاُ گل ٍ هزؽ ساسی
وذ درس 26 :
تؼذاد ٍاحذ3:
ًَع ٍاحذ  :وارگاّی
پیطٌیاس  :وارگاُ طزاحی سٌتی ()2
ّذف  :آضٌایی ػولی تا ًحَُ طزاحی اس اًَاع گل ّا ٍ هزؽ ّا ٍ تىٌیه ّای رًگ آهیشی ٍ ساخت
گل ٍ هزؽ.

وارگاُ تَم ساسی سٌتی
وذ درس 27 :
تؼذاد ٍاحذ2:
ًَع ٍاحذ  :وارگاّی
پیطٌیاس ً :ذارد
ّذف  :آضٌایی ػولی داًطجَیاى تا هَاد ٍ هػالح ًگارگزی ٍ ساخت اًَاع تَم ّای سٌتی

ٍ ساس

وارگاُ للوشًی ( ( )1دٍاتگزی ٍ للوشًی )
وذ درس 28 :
تؼذاد ٍاحذ2:
ًَع ٍاحذ  :وارگاّی
پیطٌیاس ً :ذارد
ّذف  :آضٌایی ػولی تا چگًَگی وارتزد اتشار – ٍسایل ٍ هػالح در ٌّزّای دٍاتگزی ٍ آضٌایی ػولی تا
للوشًی .

وارگاُ للن سًی ()2
وذ درس 29 :
تؼذاد ٍاحذ2:
ًَع ٍاحذ  :وارگاّی
پیطٌیاس  :وارگاُ للوشًی ()1
ّذف  :وسة هْارت داًطجَ در هٌثت واری ٍ هطثه واری تز رٍی فلش

وارگاُ هلیلِ
وذ درس 30 :
تؼذاد ٍاحذ2:
ًَع ٍاحذ  :وارگاّی
پیطٌیاس ً :ذارد
ّذف  :آضٌایی داًطجَیاى تا هَاد اٍلیِ  ،اتشار وار  ،طزح ّا ٍ ًمَش ٍ وسة هْارت در رٍضْای ساخت ٍ
تىویل ٌّز هلیلِ .

وارگاُ هیٌا
وذ درس 31 :
تؼذاد ٍاحذ3:
ًَع ٍاحذ  :وارگاّی
پیطٌیاس ً :ذارد
ّذف  :آضٌایی ػولی ٍ وسة هْارت داًطجَ تا هزاحل ٍ ضیَُ ّای هختلف ساخت هیٌا .

وارگاُ ساخت سیَر آالت سٌتی
وذ درس 32 :
تؼذاد ٍاحذ3:
ًَع ٍاحذ  :وارگاّی
پیطٌیاس  :وارگاُ للوشًی ( ٍ )2وارگاُ هلیلِ ٍ وارگاُ هیٌاواری
ّذف  :آضٌایی ػولی تا ساخت سیَرآالت سٌتی هٌاطك هختلف ایزاى.

ستاى تخػػی
وذ درس 33 :
تؼذاد ٍاحذ2:
ًَع ٍاحذ ً :ظزی
پیطٌیاس ً :ذارد
ّذف  :تَاًا ًوَدى داًطجَیاى تِ تزجوِ ٍ تذٍیي هطالة ٍ هَضَػات در اهَر تحمیماتی .

ًوایص در ایزاى
وذ درس 34 :
تؼذاد ٍاحذ2:
ًَع ٍاحذ ً :ظزی
پیطٌیاس ً :ذارد
ّذف  :آضٌایی تا سیز تاریخی ٌّزّای ًوایطی ٍ تزرسی ًوایص تؼشیِ در ایزاى.

تزرسی ٍ تجشیِ ٍ تحلیل هىاتة هختلف ًگارگزی
وس زرس 35 :
تؼساز ٚاحس2:
٘ٛع ٚاحس ٘ :ظزی
وبري ٍ٘برٌزی ()1
اٜ
پیطٙیبس :
ٞسف  : :ثزرسی سیجبیی ضٙبسب٘ٔ ٝىبتت ٔرتّف ٍ٘برٌزی ایزاٖ ثٙٔ ٝظٛر را ٜیبثی ث ٝاغٔ ٚ َٛجبزی ایٗ ٙٞز ٚ
زست یبفتٗ ث ٝرٚش ٞبیی ٘ ٛزر رٟت تح َٛغحیح ٙٞز ٍ٘برٌزی.
هثادی ٍ هثاًی اغَل خطَط ٍ خَضٌَیسی اسالهی ایزاى
وذ درس 36 :
تؼذاد ٍاحذ2:
ًَع ٍاحذ ً :ظزی -ػولی
پیطٌیاس ً :ذارد
ّذف  :آضٌایی ػولی تا یىی اس ضیَ ُ ّای خَضٌَیسی تِ ّوزاُ تزرسی ٍ تفحع پیزاهَى اًَاع خطَط ٍ سیز
تحَل خَضٌَیسی اسالهی ایزاى .

رٍش ّای حفاظت ٍ ًگْذاری اضیاء هَسُ ای ٍ فزٌّگی
وذ درس 37 :
تؼذاد ٍاحذ2:
ًَع ٍاحذ ً :ظزی – ػولی
پیطٌیاس ٌّ :ز در توذى اسالهی ()2
ّذف  :آضٌایی تا رٍش ّای گًَاگَى حفاظت ٍ ًگْذاری اضیاء هَسُ ای ٍ فزٌّگی .

ضٌاخت تاسارّای جْاًی ٌّزّای اسالهی
وذ درس 38 :
تؼذاد ٍاحذ2:
ًَع ٍاحذ ً :ظزی
پیطٌیاس ً :ذارد
ّذف  :آضٌایی داًطجَیاى تا ٍیژگی ّای ػوذُ تاسارّای جْاًی ٌّزّای اسالهی ٍ وسة داًص تِ هٌظَر
پیطٌْاد راُ حلْایی تزای افشایص غادرات آى تِ تاسارّای هذوَر.

سیز تحَل ٍ تطَر ًمَش ٍ ًوادّا در ٌّزّای پیص اس اسالم ایزاى
وذ درس 39 :
تؼذاد ٍاحذ2:
ًَع ٍاحذ ً :ظزی
پیطٌیاس ٌّ :ز در توذى اسالهی ()2
ّذف  : :تزرسی ٍ تحمیك پیزاهَى سیز ٍ تحَل ٍ تطَر ًمَش ٍ ًوادّا در ٌّزّای اسالهی ایزاى ٍ ضٌا خت
هثادی ٍ هثاًی ٍ ٍیژگی ّای ایي ًمَش ٍ ًوادّا ٍ ّوچٌیي آضٌایی تا هىاًیشم ایي ًوادّا ٍ تطخیع هْارت
واروزدی آى.

وارگاُ درٍدگزی ٍ خزاطی
وذ درس 40 :
تؼذاد ٍاحذ2:
ًَع ٍاحذ  :وارگاّی
پیطٌیاس ً :ذارد
ّذف  :آضٌایی ػولی ٍ وسة هْارت داًطجَیاى در ضٌاخت اًَاع چَب ٍ ًیش تزش – رًذُ ٍ اتػاالت آًْا ٍ
ًیش وسة هْارت در خزاطی چَب .

جایگاُ ٌّزّای اسالهی ایزاى در التػاد ایزاى
وذ درس 41 :
تؼذاد ٍاحذ2:
ًَع ٍاحذ ً :ظزی
پیطٌیاس ً :ذارد
ّذف  :آضٌایی داًطجَیاى تا جایگاُ ٌّزّای اسالهی در التػاد وطَر .

وارگاُ هذل ٍ لالة
وس زرس 42 :
تؼذاد ٍاحذ2:
ًَع ٍاحذ  :وارگاّی
پیطٌیاس  :تزسین فٌی
ّذف  :وسة تَاًایی داًطجَیاى در طزاحی ٍ ساخت هذل – لالة ٍ هادر لالة

ًتی ()1
وارگاُ طزاحی س
وذ درس 43 :
تؼذاد ٍاحذ3:
ًَع ٍاحذ  :وارگاّی
پیطٌیاس ً :ذارد
ّذف  :آضٌایی داًطجَیاى تا اًَاع ًمَش سٌتی اسلیوی ٍ ختایی.

وارگاُ طزاحی سٌتی ()2
وذ درس 44 :
تؼذاد ٍاحذ3:
ًَع ٍاحذ  :وارگاّی
پیطٌیاس  :وارگاُ طزاحی سٌتی ()1
ّذف  :وار ػولی داًطجَیاى در سهیٌِ طزاحی سٌتی ٍ اجزای ًمَش ٍ تزویثات سٌتی آًْا

وارگاُ واضی
وذ درس 45 :
تؼذاد ٍاحذ2:
ًَع ٍاحذ  :وارگاّی
پیطٌیاس  :وارگاُ سفال ()1
ّذف  :وسة هْارت در اًجام اًَاع تشئیٌات ًمص افشٍدُ ٍ وٌذُ واری تز رٍی تاتلَی هسطحی هتطىل اس
خطت ّای رسی ٍ ًیش آَشًایی ػولی در ساخت ٍ تزاش واضی هؼزق ٍ ًػة آى .

