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 تاریخ هنر جهان اسالمارشد کارشناسی دروس هایسرفصل

 30/04/1386مصوب 

 واحد 32 مجموع واحدهای درسی:

 واحد 18 :اصلی و تخصصیدروس 

 واحد 4 دروس اختیاری:

 واحد 10 :نامهپایان

 واحد 16الی  4 جبرانی:
 

 عنوان درس نوع درس
 تعداد واحد

 پیشنیاز جمع
 عملی نظری

1 

دروس 
اصلی و 
 تخصصی

  2  2 مبانی نظری هنر اسالمی

  2  2 کارگاه روش تحقیق در هنر 2

  2  2 روش نقد و تحلیل آثار هنری 3

آشنایی با تاریخ و جغرافیای سیاسی  4
 و اجتماعلی جهان اسالم

2  2  

  2  2 های هنرهای اسالمیمنابع و ریشه 5

  2  2 1هنر جهان اسالم  6

  2  2 2هنر جهان اسالم  7

  2  2 تاریخ تطبیقی هنرهای اسالمی 8

  2  2 مبانی حکمی و عرفانی هنر اسالمی 9

  18 مجموع واحدها 
 

 عنوان درس نوع درس
 تعداد واحد

 پیشنیاز جمع
 عملی نظری

1 

دروس 
 اختیاری

  2  2 هنر معاصر جهان اسالم

  2  2 نگاری هنر اسالمیگاه 2

  2  2 نقوش و نمادها در هنرهای اسالمی 3

  2  2 شناسی هنرهای اسالمیزیبایی 4

  2 مجموع واحدها شود.واحد ارائه می4* بنابر تشخیص گروه آموزشی، 
 

 عنوان درس نوع درس
 تعداد واحد

 زمان ارائه جمع
 عملی نظری

دروس  1
 جبرانی

  2  2 1زبان تخصصی 

  2  2 2زبان تخصصی  2

واحد جبرانی از 16به تشخیص گروه، حداکثر تا * 
های غیر دروس کارشناسی برای دانشجویانی که از رشته

 شود.اند، ارائه میهنر پذیرفته شده
 4 مجموع واحدها
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 تاریخ هنر جهان اسالمارشد رشتۀ  کارشناسیسالۀ دوبرنامه درسی 

 مؤسسۀ آموزش عالی هنر و اندیشۀ اسالمی قم

 ترم دوم ترم اول

 نوع واحد پیشنیاز واحد عنوان درس نوع واحد پیشنیاز واحد عنوان درس

        

        

        

        

        

        

        

        

 جمع کل:   جمع کل:  

 ترم چهارم ترم سوم

 نوع واحد پیشنیاز واحد عنوان درس نوع واحد پیشنیاز واحد عنوان درس

        

        

        

        

        

        

        

        

 جمع کل:   جمع کل:  

 پنجمترم 

 نوع واحد پیشنیاز واحد عنوان درس

    

   10 پایان نامه

    

    

    

    

    

    

 جمع کل:  

 


