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  دفتش طشح ٍ تشًاهِ ّاي دسػي ًظاست تش تذٍيي هحتَا ٍ تصَية  :
 731620830580001:  ؿغل وذ هلي ؿٌاػايي آهَصؽ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آدسع  دفتش طشح ٍ تشًاهِ ّاي دسػي

 پالن ، اي وـَس  ، ػاصهاى آهَصؽ فٌي ٍ حشفِ 2، ػاختواى ؿواسُ خياتاى ًصشت  ، ًثؾ   ، خياتاى خَؽ ؿواليخياتاى آصادي   ،تْشاى 

97 

 66944120 - 66569907تلفي                                                     66944117دٍسًگاس       

 vto.irDaftar_tarh@irantآدسع الىتشًٍيىي : 

 

 

 :ؼيَى تخصصي تشًاهِ سيضي دسػي اػضاء ووي

 ػلي هَػَي هذيش ول دفتش طشح ٍ تشًاهِ ّاي دسػي

 ساهه فشح آتادي هؼاٍى دفتش طشح ٍ تشًاهِ ّاي دسػي  

 اسطًگ تْادسي هؼاٍى دفتش طشح ٍ تشًاهِ ّاي دسػي

 خَاُ سييغ گشٍُ ٌّشّاي تجؼويصذيمِ سضا

 آلاي حؼيٌي هذيش ول آهَصؽ فٌي ٍ حشفِ اي اػتاى لضٍيي

 :  حَصُ ّاي حشفِ اي ٍ تخصصي ّوىاس تشاي تذٍيي اػتاًذاسد آهَصؽ ؿغل

-  

-  

 فشآيٌذ اصالح ٍ تاصًگشي :  

 اداسُ ول آهَصؽ فٌي ٍ حشفِ اي اػتاى لضٍيي-

 وويتِ تخصصي گشافيه ٍ ًماؿي-
 

مَق هادي ٍ هؼٌَي ايي اػتاًذاسد هتؼلك تِ ػاصهاى آهَصؽ فٌیي ٍ حشفیِ اي   وليِ ح

 وـَس تَدُ ٍ ّشگًَِ ػَء اػتفادُ هادي ٍ هؼٌَي اص آى هَجة پيگشد لاًًَي اػت .
 

mailto:Daftar_tarh@irantvto.ir
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  ؿايؼتگي   تْيِ وٌٌذگاى اػتاًذاسد آهَصؽ ؿغل  

 ًام ٍ ًام خاًَادگي سديف
آخشيي هذسن 

 تحصيلي
 ؿغل ٍ ػوت سؿتِ تحصيلي

ػاتمِ واس 

 هشتثط
 ايويل تلفي ٍ، آدسع  

 گشافيه ليؼاًغ ثشيا ًيىَسٍؽ 1
اػتاد ٌّشّا 

 تجؼوي
- 

 تلفي ثاتت: 

 09123279311تلفي ّوشاُ : 

 -ايويل: 

 :  آدسع

 ًماؿي ليؼاًغ حويذ طشتي 2
اػتاد ٌّشّاي 

 تجؼوي
- 

 تلفي ثاتت: 

 09121340219تلفي ّوشاُ : 

 -ايويل: 

 آدسع :

3 
 ػپيذٓ

 ػيذهَػَي 
 واسؿٌاػي

فيضيه 

 واستشدي

هشتي ٌّشّاي 

تجؼوي ٍ 

 خالليت

 ػال12

  02833340145:  تلفي ثاتت

  09128826542:  تلفي ّوشاُ

  spidemosa@yahoo.comايويل: 

  فلؼطيي . آهَصؿگاُ   ساُ چْاس . : لضٍيي آدسع

 .  اي حشفِ ٍ  آصاد فٌي 

4 
اتَالحؼي 

 طشيمتي
 ػال25 هذسع ًماؿي ٌّش ديپلن

  02833236004تلفي ثاتت: 

 09125810215تلفي ّوشاُ : 

 -ايويل: 

آصاد   هَصؿگاُ. آ خيام  آدسع: لضٍيي . چْاس ساُ

 . اي حشفِ ٍ  فٌي 

 گشافيه واسؿٌاػي الْام سهضاًي 5
هشتي ٌّشّاي 

 تجؼوي
 ػال13

 -تلفي ثاتت: 

 09127881712تلفي ّوشاُ:  

 Elhame.ramezani@yahoo.comايويل: 

 -آدسع: 

 واسؿٌاػي فاطوِ هشدػلي 6
هشهت 

 آثاستاسيخي

واسؿٌاع 

 آصهَى ٌّش
 ػال7

 -تلفي ثاتت: 

 09123810331 تلفي ّوشاُ: 

 arman7184@yahoo.comايويل: 

 -آدسع: 

7 
صذيمِ 

 سضاخَاُ
 ػال 23 سييغ گشٍُ ٌّش ؿيوي ليؼاًغ

 66569900تلفي ثاتت: 

 تلفي ّوشاُ : 

 -ايويل: 

 آدسع :

mailto:spidemosa@yahoo.com
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 تعاريف :  
 استاندارد ضغل : 

 ساتبًذارد ررهاِ اي ًياس و تاِ     ضاي از هاَارد ا  هطخػبت ضبيستگي ّب ٍ تَاًوٌذي ّبي هَرد ًيبز براي ػولكرد هَثر در هحيظ كابر را وَيٌاذ در بؼ  
 .هي ضَد

 استاندارد آموزش : 
 ي يبدويري براي رسيذى بِ ضبيستگي ّبي هَجَد در استبًذارد ضغل .  ًقطِ

 نام يك ضغل :  
 بِ هجوَػِ اي از ٍظبيف ٍ تَاًوٌذي ّبي خبظ كِ از يك ضخع در سغح هَرد ًظر اًتظبر هي رٍد اعالق هي ضَد . 

 :  ضرح ضغل
ّاب ،  بيبًيِ اي ضبهل هْن تريي ػٌبغر يك ضغل از قبيل جبيگبُ يب ػٌَاى ضغل ، كبرّب  ارتببط ضغل بب هطبغل ديگر در يك رَزُ ضغلي ، هسئَليت 

 ضرايظ كبري ٍ استبًذارد ػولكرد هَرد ًيبز ضغل . 

 طول دوره آموزش : 
 هَزضي . رذاقل زهبى ٍ جلسبت هَرد ًيبز براي رسيذى بِ يك استبًذارد آ

 ويژگی كارآموز ورودي : 
 رذاقل ضبيستگي ّب ٍ تَاًبيي ّبيي كِ از يك كبرآهَز در ٌّگبم ٍرٍد بِ دٍرُ آهَزش اًتظبر هي رٍد . 

 كارورزي:
كبرٍرزي غرهب در هطبغلي است كِ بؼذ از آهَزش ًظري يب ّوگبم بب آى آهَزش ػولي بِ غَرت هحذٍد يب بب هبكت غَرت هاي ويارد ٍ وارٍرت    

د در هحال آهاَزش باِ غاَرت     ارد كِ در آى هطبغل خبظ هحيظ ٍاقؼي براي هذتي تؼريف ضذُ تجربِ ضَد.)هبًٌذ آهَزش يك ضبيستگي كِ هرد
 بب است بدُ از ػكس هي آهَزد ٍ ورٍرت دارد هذتي در يك هكبى ٍاقؼي آهَزش ػولي ببيٌذ ٍ ضبهل بسيبري از هطبغل ًوي وردد.( تئَريك

 ارزضيابی : 
كتباي ػولاي ٍ اخاالق    ، ػولاي  بخاص   ِ، كِ ضابهل سا  وغ آٍري ضَاّذ ٍ قضبٍت در هَرد آًكِ يك ضبيستگي بذست آهذُ است يب خير هرآيٌذ ج

 اي خَاّذ بَد .  ررهِ

 صالحيت حرفه اي مربيان : 
 رذاقل تَاًوٌذي ّبي آهَزضي ٍ ررهِ اي كِ از هربيبى دٍرُ آهَزش استبًذارد اًتظبر هي رٍد .

 ضايستگی : 
 بيي اًجبم كبر در هحيظ ّب ٍ ضرايظ وًَبوَى بِ عَر هَثر ٍ كبرا برابر استبًذارد . تَاً

 دانص : 
، ريبوي كِ هي تَاًذ ضبهل ػلَم پبيِ ) رذاقل هجوَػِ اي از هؼلَهبت ًظري ٍ تَاًوٌذي ّبي رٌّي الزم براي رسيذى بِ يك ضبيستگي يب تَاًبيي

 زببى هٌي ببضذ . ، تكٌَلَشي ٍ  (، زيست ضٌبسي، ضيوي هيسيك 

 مهارت : 
 رذاقل ّوبٌّگي بيي رّي ٍ جسن براي رسيذى بِ يك تَاًوٌذي يب ضبيستگي . هؼوَالً بِ هْبرت ّبي ػولي ارجبع هي ضَد . 

 نگرش : 
 بضذ .  هجوَػِ اي از رهتبرّبي ػبع ي كِ براي ضبيستگي در يك كبر هَرد ًيبز است ٍ ضبهل هْبرت ّبي غير هٌي ٍ اخالق ررهِ اي هي ب

 ايمنی : 
 هَاردي است كِ ػذم يب اًجبم ًذادى غحيح آى هَجب برٍز رَادث ٍ خغرات در هحيظ كبر هي ضَد .

 توجهات زيست محيطی :

 هالرظبتي است كِ در ّر ضغل ببيذ رػبيت ٍ ػول ضَد كِ كوتريي آسيب بِ هحيظ زيست ٍارد وردد.
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 :  ًام اػتاًذاسد آهَصؽ ؿغل

 ًماؽ همذهاتي

 :هَصؽ ؿغل اػتاًذاسد آؿشح 

٘مغٝ تٕز٤ٗ تزس٥ٓ اس لث٥ُ  ضا٤ست٣ٍ ٞا٣٤ضأُ ٔجٕٛػٝ ٔطاغُ ٞٙزٞا٢ تجس٣ٕ است وٝ  ٘ماش ٔمسٔات٣ ضغ٣ّ اس

) فزْ ( تٕز٤ٗ تزس٥ٓ ا٘ٛاع سغح  , تا ٘مغٝ ٞا ٚ تزو٥ة آٖزر وازر ٔطرع تٕز٤ٗ تزس٥ٓ ذغٛط  , زر ٤ه وازر ٔطرع

تٕز٤ٗ  , تا ذظ ٚ ٘مغٝ ٚ سغحتزس٥ٓ ا٘ٛاع حجٓ ٚ تزو٥ة تٕز٤ٗ  , تا ذظ ٚ ٘مغٝ زر ٤ه وازر ٔطرعٚ تزو٥ة 

 , عزاح٣ چٟز٠ ا٘ساٖ , عزاح٣ اض٥اء , عزاح٣ عث٥ؼت , تٙس٢  اجزا٢ تزو٥ة , عزاح٣ اجساْ , پزسپىت٥ٛ زر عزاح٣

ا٢ ٚ تا ٔطاغُ ٘ماض٣ ٚ ٌزاف٥ه ٚ ٌاِز٢ ٞا ٚ ٔٛسٜ ٣ٔٞ تاضس  ٘ماض٣ تا استفازٜ اس تى٥ٙه ٌٛاش , عزاح٣ ا٘ساْ ا٘ساٖ

 ٘ماض٣ زر ارتثاط ٣ٔ تاضس .

 : ٍسٍديٍيظگي ّاي واسآهَص 

 ( ساٌّواييهتَػطِ اٍل ) پاياى دٍسُ  پاياى دٍسُهيضاى تحصيالت : حذالل 

 داؿتي چـن ٍ دػت ػالن تَاًايي جؼوي ٍ رٌّي : حذالل 

 ًذاسد هْاست ّاي پيؾ ًياص  :

:آهَصؽ دٍسُ  طَل  

 ػاػت       305:    طَل دٍسُ آهَصؽ                    

 ػاػت       65ی صهاى آهَصؽ ًظشي               :      

 ػاػت     240ی صهاى آهَصؽ ػولي                :     

 ػاػت         -ی صهاى واسٍسصي                       :     

  ػاػت       -ی صهاى پشٍطُ                            :      

 اسصؿياتي ) تِ دسصذ ( تَدجِ تٌذي 

 %  25وتثي :  -

 %  65 ػولي : -

 %  10 اخالق حشفِ اي : -

 صالحيت ّاي حشفِ اي هشتياى :

 ساَ ساتمٝ وار4ٌزاف٥ه( تا حسالُ  -ٞا٢ ٞٙزٞا٢ تجس٣ٕ )٘ماض٣  ٤ى٣ اس رضتٝ فٛق ز٤پّٓ زر

 ساَ ساتمٝ وار2 ٌزاف٥ه( تا حسالُ -ٞا٢ ٞٙزٞا٢ تجس٣ٕ )٘ماض٣  وارضٙاس٣ زر ٤ى٣ اس رضتٝ
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 تؼشيف دليك اػتاًذاسد ) اصطالحي ( :  ٭

، چْشُ ٍ اًذام اًؼاى تا اتضاس هختلف طشاحي  ، اؿياء ّاي صًذُ دس طثيؼت  ّا ٍ هذل  اص اًَاع طشحًماؽ همذهاتي 

 گزاسد. تٌذي هٌاػة دس فضا سا تِ ًوايؾ هي وٌذ ٍ تشوية هي

 

 

 صطالحات هـاتِ جْاًي ( :اصطالح اًگليؼي اػتاًذاسد ) ٍ ا ٭

Drawer – designer - painter 

 

 

 

 هْن تشيي اػتاًذاسدّا ٍ سؿتِ ّاي هشتثط تا ايي اػتاًذاسد :  ٭

 واس ًماؽ سًگ ٍ سٍغي 07                          1ًماؽ دسجِ 01

 واس ًماؽ آوشيليه 08واس                       ًماؽ گَاؽ 02

 واس ًماؽ پاػتل 09          واس              ًماؽ آتشًگ 03

 هشتي ًماؿي وَدواى 010واس                    للن طشاح ػياُ 04

 تصَيشػاص وتاب وَدواى011واس                    ًماؽ هذادسًگي 05

 ًماؿي ديَاسي )ًماؿي سٍي ًواي هفيذ ػاختواى(              012ًماؽ سٍي پاسچِ                      06

 

 

 

 اًذاسد ؿغلي اص جْت آػية ؿٌاػي ٍ ػطح ػختي واس :جايگاُ اػت ٭

 طثك ػٌذ ٍ هشجغ ......................................       الف : جضٍ هـاغل ػادي ٍ ون آػية  

 طثك ػٌذ ٍ هشجغ ......................................               ب : جضٍ هـاغل ًؼثتاً ػخت   

 طثك ػٌذ ٍ هشجغ ........................................          ٍ صياى آٍس  ج : جضٍ هـاغل ػخت 

          د :  ًياص تِ اػتؼالم اص ٍصاست واس     
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 استا٘سارز ضغُ 

 ضا٤ست٣ٍ ٞا  -

 ػٌاٍيي سديف

 ٘مغٝ زر ٤ه وازر ٔطرعٓ ٥تزستٕز٤ٗ  1

 تا ٘مغٝ ٞا ة آ٥ٖوٚ تززر وازر ٔطرع ٓ ذغٛط ٥تزستٕز٤ٗ  2

 تا ذظ ٚ ٘مغٝ زر ٤ه وازر ٔطرعة ٥ٚ تزو)فزْ ( ٓ ا٘ٛاع سغح ٥تزستٕز٤ٗ  3

 تا ذظ ٚ ٘مغٝ ٚ سغحة ٥ٓ ا٘ٛاع حجٓ ٚ تزو٥تزستٕز٤ٗ  4

 ٣ٛ زر عزاح٥پزسپىتتٕز٤ٗ  5

 اجساْ ٣عزاح 6

  ٢تٙس ة٥تزو ٢اجزا 7

 ؼت٥عث ٣عزاح 8

 اء٥اض ٣عزاح 9

 چٟز٠ ا٘ساٖ ٣عزاح 10

 عزاح٣ ا٘ساْ ا٘ساٖ 11

 ٘ماض٣ تا استفازٜ اس تى٥ٙه ٌٛاش 12
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  اػتاًذاسد آهَصؽ

 ي تحليل آهَصؿي تشگِ

 
 

 ػٌَاى : 

 ٘مغٝ زر ٤ه وازر ٔطرع تزس٥ٓ تٕز٤ٗ 

 سٔاٖ آٔٛسش

 جٕغ ػ٣ّٕ ٘ظز٢ 

4 6 10 

 ايوٌي  ،ًگشؽ  هْاست ، ،داًؾ 

 هشتثط تَجْات صيؼت هحيطي

 ، هَاداتضاس  ،تجْيضات 

 هصشفي ٍ هٌاتغ آهَصؿي

اًَاع اتضاس اثشگزاس ٍ     زا٘ص : 

اثشپزيش هاًٌذ اًَاع هذاد، 

 صغال، ساپيذ، خَدواس، للن

غ، گچ ٍ ًَي فلضي، سٍاى 

 اًَاع واغز ٍ همَا

، گيشُ، پاوي،  ؿاػي تختِ

تشاؽ، واتش، هحَوي، 

هيضطشاحي،  , واٍس، طلك

  صٌذلي هٌاػة تجْيضات

  اػاليذ، ٍيذئَ سٍؿٌايي،

 ، واهپيَتش، پشٍطوتَس

تصاٍيش  ٍ   هجوَػِ ػىغ

، تشد تشاي ًصة  هشتثط 

افضاسّاي  ، ًشم آثاس، وتاب

 ٌّش( آثاسٌّشهٌذاى )تاسيخ

   2 تؼار٤ف ٚ ٔفا٥ٞٓ ٘مغٝ ٚ ا٘ٛاع آٖ -

   1 ٞا٢ ٘مغٝ زر وازر حاِت -

   1 اتشارٞا٢ اثزٌذار ٚ اثز پذ٤ز -

    ٟٔارت: 

  1  ٚ ارتثاط تػ٤ٛز٢ آٖ  تزس٥ٓ ٘مغٝ -

  2  تزاوٓ ٘مغٝ زر وازر ٔطرع -

  2  ... ٚتؼازَ  ,ٞا٢ ٔرتّف تجٕغ   حاِت ٕ٘ا٤ص ٘مغٝ زر وازر زر -

  1  ا٤جاز تار٤ى٣ ٚ رٚض٣ٙ تٝ ٚس٥ّٝ اتشار اثزٌذار -

 ٍ٘زش:

 ٞا٢ ٘مغٝ زر وازر ٞا٢ جس٤س تا تٛجٝ تٝ حاِت  ٤افتٗ تزو٥ة -

 رػا٤ت اذالق حزفٝ ا٢  -

 َ و٥ف٥ت وار وٙتز -

 زلت زر وار  -

 ا٣ٕٙ٤ ٚ تٟساضت: 

 رػا٤ت ٘ىات ا٣ٕٙ٤ ٚ تٟساضت٣ 

 تٛجٟات س٤ست ٔح٥غ٣:

 ٘سارز 
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    اػتاًذاسد آهَصؽ

 ي تحليل آهَصؿي شگِت
 

 ػٌَاى : 

 ٝوازر ٔطرع ٚ تزو٥ة آٖ ٞا تا ٘مغ تٕز٤ٗ تزس٥ٓ ذغٛط زر

 سٔاٖ آٔٛسش

 جٕغ ػ٣ّٕ ٘ظز٢ 

4 6 10 

 ايوٌي  ،ًگشؽ  است ،هْ ،داًؾ 

 هشتثط تَجْات صيؼت هحيطي

 ، هَاداتضاس  ،تجْيضات 

 هصشفي ٍ هٌاتغ آهَصؿي

اًَاع اتضاس اثشگزاس ٍ      : زا٘ص

اثشپزيش هاًٌذ اًَاع هذاد، 

 صغال، ساپيذ، خَدواس، للن

غ، گچ ٍ ًَي فلضي، سٍاى 

 اًَاع واغز ٍ همَا

، گيشُ، پاوي،  ؿاػي تختِ

 تشاؽ، واتش، هحَوي،

هيضطشاحي،  , واٍس، طلك

  صٌذلي هٌاػة تجْيضات

  سٍؿٌايي، اػاليذ، ٍيذئَ

 ، واهپيَتش، پشٍطوتَس

تصاٍيش  ٍ   هجوَػِ ػىغ

، تشد تشاي ًصة  هشتثط 

افضاسّاي  ، ًشم آثاس، وتاب

 ٌّش( آثاسٌّشهٌذاى )تاسيخ

   0.5 ف ذظ     ٤تؼار -

   0.5 ا٘ٛاع ذظ       -

   0.5 ذغٛط      ٢ٞا حاِت -

   0.5 ٣ا٥٘ٚ ت ٢ذغٛط ساذتار -

   1 ذظ تززروا -

   0.5 تار٤رچٝ ذظ -

   0.5 ذظ زر آثار ٞٙزٔٙساٖ -

     : ٟٔارت

  1  زر وازر ٔطرع تزس٥ٓ ا٘ٛاع ذظ -

  1  تا ٘مغٝ تزو٥ة ا٘ٛاع ذظ -

  1  ٞا٢ ٔرتّف ت٥ا٣٘ تا تزو٥ة ٚ تىزار ذغٛط ا٤جاز حاِت -

  1  ا٤جاز تافت تا ذغٛط -

  2  ذغٛط ٔح٥غ٣ اجزا٢ -

 ٍ٘زش :  

 ة آ٥ٖطٝ ٚ حس تا ذظ ٚ تزو٤اٖ  ا٘س٥ت -

 اٖسزر آثار ٞٙزٔٙ ٢زرن ذغٛط ساذتار  -

 غزفٝ ج٣٤ٛ زر ٔػزف واغذ  -

 وٙتزَ و٥ف٥ت وار  -

 ا٣ٕٙ٤ ٚ تٟساضت : 

 رػا٤ت ٘ىات ا٣ٕٙ٤ ٚ تٟساضت٣  -

 تٛجٟات س٤ست ٔح٥غ٣ :

 ٘سارز -
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    اػتاًذاسد آهَصؽ

 يي تحليل آهَصؿ تشگِ

 ػٌَاى : 

 تا ذظ ٚ ٘مغٝ (ٚ تزو٥ة تزس٥ٓ ا٘ٛاع فزْ )سغح زر وازر ٔطرع 

 سٔاٖ آٔٛسش

 جٕغ ػ٣ّٕ ٘ظز٢ 

2 4 6 

 ايوٌي  ،ًگشؽ  هْاست ، ،داًؾ 

 تَجْات صيؼت هحيطي هشتثط

 ، هَاداتضاس  ،تجْيضات 

 هصشفي ٍ هٌاتغ آهَصؿي

اًَاع اتضاس اثشگزاس ٍ   زا٘ص : 

هذاد، اثشپزيش هاًٌذ اًَاع 

 صغال، ساپيذ، خَدواس، للن

غ، گچ ٍ ًَي فلضي، سٍاى 

 اًَاع واغز ٍ همَا

، گيشُ،  ؿاػي تختِ

پاوي، تشاؽ، واتش، 

 , هحَوي، واٍس، طلك

هيضطشاحي، صٌذلي 

  هٌاػة تجْيضات

  سٍؿٌايي، اػاليذ، ٍيذئَ

 ، واهپيَتش، پشٍطوتَس

 ٍ   هجوَػِ ػىغ

، تشد  هشتثط تصاٍيش 

،  بتشاي ًصة آثاس، وتا

افضاسّاي  ًشم

 ٌّش( آثاسٌّشهٌذاى )تاسيخ

   0.5 سغحفزْ ٚ تؼز٤ف  -

   0.5 (٣، ٚالؼ ٢، ٔجاس ٣زٞٙسس٥، غ ٣ا٘ٛاع سغح )ٞٙسس -

   1 ٚ تزو٥ة تا ذظ ٚ ٘مغٝ فزْ ٚ سغحرٚش تزس٥ٓ  -

  ٟٔارت : 

  1  ) فزْ ( ٓ ا٘ٛاع سغح٥تزس -

  1  ٣زر عزاح ٣ث٥سغٛح تزو ٢ساس سازٜ -

  1  ٣زر عزاح ٣م٥ٚ حم ٢سغح ٔجاس وارتززٖ تٝ -

سا٤ٝ ٚ ا٤جاز  10×  10زر وازر  ا ذظ تٝ سغح٤ُ ٘مغٝ ٤تثس -

 رٚضٗ

 
1 

 

 ٍ٘زش :

 ٞٙز٢ ٞا زر آثار ٔرتّف تطر٥ع سغٛح ٚ فزْ  -

 زلت زر وار -

 وٙتزَ و٥ف٥ت وار  -

 ا٣ٕٙ٤ ٚ تٟساضت : 

 رػا٤ت ٘ىات ا٣ٕٙ٤ ٚ تٟساضت٣  -

  تٛجٟات س٤ست ٔح٥غ٣ :

 ٘سارز  -
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   اػتاًذاسد آهَصؽ 

  ي تحليل آهَصؿي تشگِ

 ػٌَاى : 

 سغح ,ذظ  ,تا ٘مغٝ تزس٥ٓ ا٘ٛاع حجٓ ٚ تزو٥ة 

 سٔاٖ آٔٛسش

 جٕغ ػ٣ّٕ ٘ظز٢ 

5 4 9 

 ايوٌي  ،ًگشؽ  هْاست ، ،داًؾ 

 هشتثط تَجْات صيؼت هحيطي

 ، هَاداتضاس  ،تجْيضات 

 هصشفي ٍ هٌاتغ آهَصؿي

اس اثشگزاس ٍ اًَاع اتض    :  زا٘ص

اثشپزيش هاًٌذ اًَاع هذاد، 

 صغال، ساپيذ، خَدواس، للن

غ، گچ ٍ ًَي فلضي، سٍاى 

 اًَاع واغز ٍ همَا

، گيشُ، پاوي،  ؿاػي تختِ

تشاؽ، واتش، هحَوي، 

هيضطشاحي،  , واٍس، طلك

  صٌذلي هٌاػة تجْيضات

  سٍؿٌايي، اػاليذ، ٍيذئَ

 ، واهپيَتش، پشٍطوتَس

ش تصاٍي ٍ   هجوَػِ ػىغ

، تشد تشاي ًصة  هشتثط 

افضاسّاي  ، ًشم آثاس، وتاب

 ٌّش( آثاسٌّشهٌذاى )تاسيخ

   0.5 ف حج٤ٓتؼز -

   0.5 ، غ٥زٞٙسس٣، ٔجاس٢، ٚالؼ٣( ا٘ٛاع حجٓ )ٞٙسس٣ -

   0.5 ٞا٢ تزو٥ث٣ زر ٞٙزٞا٢ تجس٣ٕ ٚ حج٣ٕ حجٓ -

   0.5 راتغٝ حجٓ ٚ فضا ٚ تؼس -

   0.5 ارتثاط حجٓ تا ذظ ٚ سغح -

   0.5 زر سا٤ز ٞٙزٞاحجٓ  -

   0.5 پززاس٢ ٞا٢ حجٓ رٚش -

   0.5 تؼز٤ف حزوت ٚ وارتزز آٖ -

   0.5 چ٣ٍٍ٘ٛ حزوت -

   0.5 ر٤تٓ ٚ ا٘ٛاع آٖ زر عث٥ؼت ٚ راتغٝ تا حزوت -

  : ٟٔارت

  0.5  تزس٥ٓ ا٘ٛاع حجٓ -

  1  ٞا٢ تزو٥ث٣ زر عزاح٣  ساس٢ حجٓ سازٜ -

  1  تٝ فضا٢ وازرحجٓ زر وازر تا تٛجٝ  وارتززٖ تٝ -

  0.5  )زٚراٖ ذظ ٚ سغح( تزس٥ٓ حجٓ تا ذظ ٚ سغح -

  1  ٞا٢ ٞٙسس٣ اغ٣ّ تا ٔمٛا   ساذت حجٓ -

 :   ٍ٘زش

 ٔما٤سٝ ٞٙزٞا٢ تجس٣ٕ ٚ حج٣ٕ تزا٢ ت٥اٖ فضا -

 ا٣ٕٙ٤ ٚ تٟساضت : 

- 

 تٛجٟات س٤ست ٔح٥غ٣ :  
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 اػتاًذاسد آهَصؽ   

  ي تحليل آهَصؿي تشگِ

 ػٌَاى : 

 ٣ٛ زر عزاح٥پزسپىت تٕز٤ٗ

 سٔاٖ آٔٛسش

 جٕغ ػ٣ّٕ ٘ظز٢ 

5 25 30 

 ايوٌي  ،ًگشؽ  هْاست ، ،داًؾ 

 هشتثط تَجْات صيؼت هحيطي

 ، هَاداتضاس  ،تجْيضات 

 هصشفي ٍ هٌاتغ آهَصؿي

ا ػطح يصفحِ ؿفاف     زا٘ص : 

دس اًذاصٓ  يا ـِيؿ

هتش يػاًت 30×40  

تشد تيه ٍايهاط  

تشد تيتختِ ٍا  

ًَاع اتضاس اثشگزاس ٍ ا

اثشپزيش هاًٌذ اًَاع هذاد، 

 صغال، ساپيذ، خَدواس، للن

غ، گچ ٍ ًَي فلضي، سٍاى 

 اًَاع واغز ٍ همَا

، گيشُ، پاوي،  ؿاػي تختِ

تشاؽ، واتش، هحَوي، 

هيضطشاحي،  , واٍس، طلك

  صٌذلي هٌاػة تجْيضات

  سٍؿٌايي، اػاليذ، ٍيذئَ

 ، واهپيَتش، پشٍطوتَس

تصاٍيش  ٍ   هجوَػِ ػىغ

، تشد تشاي ًصة  هشتثط 

افضاسّاي  ، ًشم آثاس، وتاب

 ٌّش( آثاسٌّشهٌذاى )تاسيخ

   1 تؼار٤ف پزسپىت٥ٛ -

   1 تار٤جچٝ پزسپىت٥ٛ -

   1 ا٘ٛاع پزسپىت٥ٛ -

   1 اغَٛ پزسپىت٥ٛ )ذظ ز٤س، ٘مغٝ ز٤س، سا٤ٚٝ ز٤س( -

   1 ٞا٢ ٞٙز٢ ٚ ٘ماض٣ وٛزواٖ پزسپىت٥ٛ زر سثه -

   -  ٟٔارت :  

  2  تزس٥ٓ ذظ ز٤س ٚ ٘مغٝ ز٤س -

  2  تزس٥ٓ ذظ افك ٚ ارتفاع ز٤س ٘اظز -

ٝ  ذغ٣ تزس٥ٓ ٔىؼة سازٜ زر پزسپىت٥ٛ - ا٢( زر  )٤ه ٘مغه

 ٞا٢ آٖ ا٘ٛاع حاِت

 
2 

 

ٝ  ذغه٣  تزس٥ٓ ٔىؼة سازٜ زر پزسپىت٥ٛ - ا٢( زر  )زٚ ٘مغه

 ٞا٢ آٖ ا٘ٛاع حاِت

 
2 

 

ٝ   ذغ٣ تزس٥ٓ ٔىؼة سازٜ زر پزسپىت٥ٛ - ا٢( زر  )سهٝ ٘مغه

 ٞا٢ آٖ ا٘ٛاع حاِت

 
2 

 

  3  تزس٥ٓ اض٥ا٢ ٔرتّف زر پزسپىت٥ٛ تا تٛجٝ تٝ سا٤ٚٝ ز٤س -

  2  تزس٥ٓ فضاٞا٢ زاذ٣ّ ٚ ذارج٣ تا تٛجٝ تٝ سا٤ٚٝ ز٤س -

  2  ٞا زر پزسپىت٥ٛ تزس٥ٓ سا٤ٝ -

 ٍ٘زش :  

 ٥ٛاٖ حجٓ ٚ ػٕك تا تٛجٝ تٝ ػّٓ پزسپىت٥ت-

 ٥ٛسٝ آٖ تا رٚش پزسپىت٤ص حجٓ ٚ ٔما٤ٕ٘ا ٢زاٍز ت٤ز ٣ا٥٘ت ٢ٞا استفازٜ اس رٚش-

 ا٣ٕٙ٤ ٚ تٟساضت : 

 تٛجٟات س٤ست ٔح٥غ٣ :  
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 اػتاًذاسد آهَصؽ   

  ي تحليل آهَصؿي تشگِ

 ػٌَاى : 

 عزاح٣ اجساْ

 سٔاٖ آٔٛسش

 جٕغ ػ٣ّٕ ٘ظز٢ 

5 15 20 

 ايوٌي  ،ًگشؽ  هْاست ، ،داًؾ 

 هشتثط تَجْات صيؼت هحيطي

 ، هَاداتضاس  ،تجْيضات 

 هصشفي ٍ هٌاتغ آهَصؿي

اًَاع اتضاس اثشگزاس ٍ   زا٘ص : 

اثشپزيش هاًٌذ اًَاع هذاد، 

 صغال، ساپيذ، خَدواس، للن

غ، گچ ٍ ًَي فلضي، سٍاى 

 اًَاع واغز ٍ همَا

، گيشُ، پاوي،  ؿاػي تختِ

تشاؽ، واتش، هحَوي، واٍس، 

هيضطشاحي، صٌذلي  , طلك

  هٌاػة تجْيضات

  يذ، ٍيذئَسٍؿٌايي، اػال

 ، واهپيَتش، پشٍطوتَس

تصاٍيش  ٍ   هجوَػِ ػىغ

، تشد تشاي ًصة  هشتثط 

افضاسّاي  ، ًشم آثاس، وتاب

ٌّش( آثاسٌّشهٌذاى )تاسيخ  

   0.5 ٞا٢ اغ٣ّ   ساس٢ اجساْ تا حجٓ ٔفْٟٛ سازٜ -

   0.5 تٙاسة -

   0.5 تمارٖ             -

   0.5 ٥ٌز٢ ٞا٢ ا٘ساسٜ رٚش -

   0.5 ٣  تؼار٤ف عزاح -

   drawing-desing 0.5 اغغالحات را٤ج زر عزاح٣ -

   0.5 تار٤رچٝ عزاح٣ -

   0.5 ٔفْٟٛ عزاح٣ ذغ٣)ٔح٥غ٣(  -

   0.5 ٔفْٟٛ عزاح٣ اسى٥س -

   0.5 ٔطاٞسٜ آثار عزاحاٖ تزتز جٟاٖ ٚ ا٤زاٖ -

  ٟٔارت: 

  2  ٞا٢ سازٜ ٚ تزو٥ث٣ عزاح٣ حجٓ -

  3  ٞا٢ اغ٣ّ ٜ اس حجٓآ٘ا٥ِش ا٘ٛاع اض٥اء تا استفاز -

  2  ا٤جاز تٙاسة ع٣ِٛ ٚ ػزض٣ زر ضىُ جسٓ -

  2  ا٤جاز تٙاسة ٤ه ض٣ء زر وٙار اض٥ا٢ ز٤ٍز -

  2  وارتزز تمارٖ -

  3  عزاح٣ ٔح٥غ٣ اض٥ا٢ ٔرتّف تا ا٘ٛاع اتشار -

  1  عزاح٣ اجساْ تا زر ٘ظز ٌزفتٗ وازر -
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 اػتاًذاسد آهَصؽ   

  ؿيي تحليل آهَص تشگِ

 ػٌَاى : 

 عزاح٣ اجساْ

 سٔاٖ آٔٛسش

 جٕغ ػ٣ّٕ ٘ظز٢ 

   

 ايوٌي  ،ًگشؽ  هْاست ، ،داًؾ 

 هشتثط تَجْات صيؼت هحيطي

 ، هَاداتضاس  ،تجْيضات 

 هصشفي ٍ هٌاتغ آهَصؿي

    ٍ٘زش:

 تطر٥ع تٙاسة ٚ ٕٞا٣ٍٙٞ  -

 ٞا٢ ٔرتّف زر چ٥سٔاٖ اجساْ ارا٤ٝ رٚش  -

ٝ    تٛجٝ تٝ ٘ظٓ ٚ ٕٞها٣ٍٙٞ زر ٔحه٥   - غهٛرت   ظ ٚ چ٥هسٔاٖ فضها ٚ اجهزا٢ آٖ ته

 ٕ٘ا٤طٍا٣ٞ

 

 : ا٣ٕٙ٤ ٚ تٟساضت

 تٛجٝ تٝ وارتزز واتز ٚ ا٘ٛاع اتشار تزش -

 تٛجٝ تٝ ت٥ٕش٢ وار ٍٞٙاْ ارا٤ٝ -

 تٛجٟات س٤ست ٔح٥غ٣ :  

 ٘سارز -
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 اػتاًذاسد آهَصؽ   

  ي تحليل آهَصؿي تشگِ

 ػٌَاى : 

 اجزا٢ تزو٥ة تٙس٢

 ٔٛسشسٔاٖ آ

 جٕغ ػ٣ّٕ ٘ظز٢ 

10 15 25 

 ايوٌي  ،ًگشؽ  هْاست ، ،داًؾ 

 هشتثط تَجْات صيؼت هحيطي

 ، هَاداتضاس  ،تجْيضات 

 هصشفي ٍ هٌاتغ آهَصؿي

اًَاع اتضاس اثشگزاس ٍ   زا٘ص : 

اثشپزيش هاًٌذ اًَاع هذاد، 

 صغال، ساپيذ، خَدواس، للن

غ، گچ ٍ ًَي فلضي، سٍاى 

 اًَاع واغز ٍ همَا

، گيشُ، پاوي،  ؿاػي تختِ

تشاؽ، واتش، هحَوي، 

هيضطشاحي،  , واٍس، طلك

  صٌذلي هٌاػة تجْيضات

  سٍؿٌايي، اػاليذ، ٍيذئَ

 ، واهپيَتش، پشٍطوتَس

تصاٍيش  ٍ   هجوَػِ ػىغ

، تشد تشاي ًصة  هشتثط 

افضاسّاي  ، ًشم آثاس، وتاب

(ٌّش آثاسٌّشهٌذاى )تاسيخ  

   1 ٢ة تٙس٥ف تزو٤تؼز -

   1 ٢ة تٙس٥تزو ٙاغزػ -

   1 ٔفْٟٛ وازر ٚ ا٘ٛاع آٖ -

   1 ٢ة تٙس٥اغَٛ تزو -

   1 تؼازَ، تٛاسٖ، تٙاسة، ٘ماط عال٣٤ -

   1 تٓ ٚ حزوت٤ٔفْٟٛ ر -

   1 ٞا٢ تػز٢ ٔفْٟٛ ا٘زص٢ -

   1 ٔفْٟٛ فضا ٚ ا٘ٛاع آٖ -

   1 تٙس٢ ا٘ٛاع تزو٥ة -

   1 آثار ٞٙز٢ تٙس٢ ٚ ٔغاِؼٝ تار٤رچٝ تزو٥ة -

    :ٟٔارت

  2  ٔرتّف ٢ٞا ا٘ٛاع وازر تا ضىُ ٚ ا٘ساسٜ ٢اجزا -

  1  ٣٤ٓ ٘ماط عال٥تزس -

  1  تٙاسة ٢ٓ ٔحٛرٞا٥تزس -

  2  ٢تٙس ة٥ت اغَٛ تزو٤٘مغٝ، ذظ، سغح زر وازر تا رػا -

  2  احجاْ ٣زر عزاح ٢تٙس ة٥ٗ تزو٥لٛا٘ ٢اجزا -

  2  ٢تٙس ة٥زر تزو ٢فضاساس -

  2  ٚ تزػىس ٢تػز تٝ ػٙاغز ٢تٙس ة٥ُ تزو٤تثس -

  2  ٢ش آثار ٞٙز٥آ٘اِ -

  1  ٢تٙس ة٥ا٘ٛاع تزو ٢اجزا -
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 اػتاًذاسد آهَصؽ   

  ي تحليل آهَصؿي تشگِ

 ػٌَاى : 

 اجزا٢ تزو٥ة تٙس٢

 سٔاٖ آٔٛسش

 جٕغ ػ٣ّٕ ٘ظز٢ 

   

 ايوٌي  ،ًگشؽ  هْاست ، ،داًؾ 

 هشتثط تَجْات صيؼت هحيطي

 ، هَاداتضاس  ،تجْيضات 

 هصشفي ٍ هٌاتغ آهَصؿي

    ٍ٘زش:
 س٤جس ٢ٞا ة٥تزو ارا٤ٝٚ تطر٥ع  -

 ش آ٥ٖآثار ٔسرٖ ٚ آ٘اِ ٢تٙس ة٥زر تزو ٢تٛجٝ تٝ ػٙاغز تػز -

 زرن ٞار٣٘ٛٔ ٚ ت٥اٖ آٖ -

 

 ا٣ٕٙ٤ ٚ تٟساضت:
 

 تٛجٟات س٤ست ٔح٥غ٣ :  
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  اػتاًذاسد آهَصؽ

 ي تحليل آهَصؿي تشگِ

 

 : ػٌَاى

 ٣ عث٥ؼتعزاح

 سٔاٖ آٔٛسش

 جٕغ ػ٣ّٕ ٘ظز٢ 

5 20 25 

 ايوٌي  ،ًگشؽ  هْاست ، ،داًؾ 

 هشتثط تَجْات صيؼت هحيطي

 ، هَاداتضاس  ،تجْيضات 

 هصشفي ٍ هٌاتغ آهَصؿي

اًَاع اتضاس اثشگزاس ٍ اثشپزيش   زا٘ص : 

هاًٌذ اًَاع هذاد، صغال، ساپيذ، 

فلضي،   خَدواس، للن

غ، گچ ٍ اًَاع واغز ًَي سٍاى

 ٍ همَا

، گيشُ، پاوي،  ؿاػي تختِ

تشاؽ، واتش، هحَوي، واٍس، 

هيضطشاحي، صٌذلي  , طلك

سٍؿٌايي،   هٌاػة تجْيضات

،  پشٍطوتَس  اػاليذ، ٍيذئَ

 ٍ   هجوَػِ ػىغ واهپيَتش،

، تشد تشاي  هشتثط تصاٍيش 

،  ًصة آثاس، وتاب

افضاسّاي آثاسٌّشهٌذاى  ًشم

(ٌّش )تاسيخ  

   0.5 تافت زر عث٥ؼت ف ٤تؼز -

   0.5 ٞا تفاٚت تافت -

   1  ت٥ٝٝ ٚ تٙا٤ِ٘ٛرٚسا ف ٤تؼار -

   1 ٞا٢ عث٥ؼت ذظ زر تافت -

   0.5 سا٤ز ػٙاغز تػز٢ زر عث٥ؼت  -

   0.5 پززاس٢ تار٤رچٝ عث٥ؼت -

   0.5 ٌزا ٚ آثار ا٤طاٖ اٖ سثه عث٥ؼتسٞٙزٔٙ -

   0.5 اثزپذ٤ز(اتشار ٔٙاسة تزا٢ عزاح٣  عث٥ؼت)اثزٌذار ٚ  -

    ٟٔارت: 

  2  ا٤جاز تافت تا تزو٥ة ذغٛط -

  2  ٞاضٛر سزٖ تا ا٘ٛاع اتشار عزاح٣) اثزٌذار ٚ اثزپذ٤ز( -

ٞا٢ ستز، ٘زْ، ذطٗ ٚ ِغ٥ف ٔتٙاسهة تها جٙسه٥ت     ا٤جاز تافت -

 )ضاذٝ، تزي، چٛب ٚ... ( ٔٛجٛز زر عث٥ؼت
 5 

 

  2  شار اجزا٢ جسَٚ تٙا٥ِتٝ تا ٔساز، سغاَ ٚ سا٤ز ات -

  3  ٞا٢ عث٥ؼت ٞا زر عزاح٣ اس تافت تٝ وار٥ٌز٢ تٙا٥ِتٝ -

  6  اجزا٢ ا٘ٛاع ٘اظز زر عث٥ؼت تا اتشار ٔرتّف زر وازر -

 : ٍ٘زش

-    ٝ ٞها٢ ذغه٣ ٚ    وهار تهززٖ تى٥ٙهه    لات٥ّت تثس٤ُ تػا٤ٚز عث٥ؼت تٝ عزاح٣ تها ته

 رٚضٗٚ  سا٤ٝ

  ٞا٢ تػزظ ٚ تزس٣ٕ٥ زر ػىس ٚ عزاح٣ زرن تفاٚت تافت  -
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  اػتاًذاسد آهَصؽ

 ي تحليل آهَصؿي تشگِ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 : ػٌَاى

 عزاح٣ عث٥ؼت

 سٔاٖ آٔٛسش

 جٕغ ػ٣ّٕ ٘ظز٢ 

   

 ايوٌي  ،ًگشؽ  هْاست ، ،داًؾ 

 هشتثط تَجْات صيؼت هحيطي

 ، هَاداتضاس  ،تجْيضات 

 هصشفي ٍ هٌاتغ آهَصؿي

 ا٣ٕٙ٤ ٚ تٟساضت: 

 

 

 تٛجٟات س٤ست ٔح٥غ٣: 

 ٚجٛز ٚ حفظ عث٥ؼت ٍٞٙاْ اجزاٞا٢ س٘سٜ تززٖ تٝ ا٥ٕٞت پ٣ -

 زرعث٥ؼت وار ٔزالثت اس ٔح٥ظ س٤ست ٚ فضا٢ سثش ٍٞٙاْ -
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  اػتاًذاسد آهَصؽ

 ي تحليل آهَصؿي تشگِ

 

 

 

 ػٌَاى: 

 اءياؿ طشاحي

 سٔاٖ آٔٛسش

 جٕغ ػ٣ّٕ ٘ظز٢ 

5 25 30 

 ايوٌي  ،ًگشؽ  هْاست ، ،داًؾ 

 هشتثط يطيتَجْات صيؼت هح

 ، هَاداتضاس  ،تجْيضات 

 هصشفي ٍ هٌاتغ آهَصؿي

ّاي  اًَاع اؿياء تا جٌؼيت    زا٘ص : 

ّاي  هختلف هاًٌذ وَصُ

ّاي  ػفالي، لؼاتي، تطشي

ّاي سًگي،  اي، ؿيـِ ؿيـِ

اًَاع پاسچِ)هات، ػاتي، 

تَسي( ظشٍف اػتيل، چيٌي، 

ّاي هصٌَػي يا  اًَاع هيَُ

طثيؼي، اًَاع اؿياء تا 

 يت، چَب يا پالػتيه.جٌؼ

چشاؽ هطالؼِ تشاي 

 ًَسپشداصي

 دٍستيي ػىاػي

 افضاس فتَؿاج ًشم

اًَاع اتضاس اثشگزاس ٍ اثشپزيش 

هاًٌذ اًَاع هذاد، صغال، 

فلضي،   ساپيذ، خَدواس، للن

غ، گچ ٍ اًَاع ًَي سٍاى

 واغز ٍ همَا

، گيشُ، پاوي،  ؿاػي تختِ

تشاؽ، واتش، هحَوي، واٍس، 

صٌذلي هيضطشاحي،  , طلك

سٍؿٌايي،   هٌاػة تجْيضات

،  پشٍطوتَس  اػاليذ، ٍيذئَ

 ٍ   هجوَػِ ػىغ واهپيَتش،

، تشد تشاي  هشتثط تصاٍيش 

،  ًصة آثاس، وتاب

افضاسّاي آثاسٌّشهٌذاى  ًشم

 (ٌّش )تاسيخ

   1 تؼز٤ف تافت / تؼز٤ف جٙس٥ت ٤ا تىسچز زر اض٥اء -

 ٞا ٤ٚض٣ٌ جسٓ ٔات، تزاق، ضفاف، ٚ ت٥ٙات٥ٗ آٖ -

 ٞا٢ تافت زر تػ٤ٛز ٚ تزس٥ٓ اٚتتف -

1   

ٞا زر عزاح٣  سا٤ٝ تؼار٤ف ٘ٛر، ٘ٛرٞا٢ ضؼ٥ف، سا٤ٝ ٚ ٥٘ٓ -

 اض٥اء

2   

   0.5 ذغٛط راتغٝ -

   0.5 تضاز ٚ ٕٞا٣ٍٙٞ  -

   - ٔطاٞسٜ آثارٞٙزٔٙساٖ -

 هْاست: 

   2 ذا12ٝ٘ا8٣ِاجزا٢ جسَٚ تٙا٥ِتٝ تا ٔساز تٝ تؼساز -

   1 اَ ٤ا ٔزوةاجزا٢ جسَٚ تٙا٥ِتٝ تا سغ -

ٞا تها   ٞا٢ ٔرتّف ٚ سا٤ٚٝ اجزا٢ سا٤ٝ ٚ رٚضٗ تا تى٥ٙه -

 سغاَ، ٔساز ٌزاف ٚ غ٥زٜ ٔساز
5 

  

   6 اجزا٢ تافت اجساْ ٔات، ضفاف، تزاق ٚ... -

 6 پززاس٢ )چ٥سٔاٖ اض٥اء( تٙس٢ اض٥اء ٤ا حجٓ اجزا٢ تزو٥ة -
  

پهززاس٢ تها    تثس٤ُ رً٘ تٝ ذاوستز٢ ٔؼازَ آٖ زر حجٓ -

 ٔرتّف اتشار
 

  

   5 ٚ...( وٗ ٞا٢ سا٤ٝ پززاس٢ )ٔحٛوار٢، وارتا پان تى٥ٙه -
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  اػتاًذاسد آهَصؽ

 ي تحليل آهَصؿي تشگِ

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ػٌَاى: 

 طشاحي اؿياء

 سٔاٖ آٔٛسش

 جٕغ ػ٣ّٕ ٘ظز٢ 

   

 ايوٌي  ،ًگشؽ  هْاست ، ،داًؾ 

 هشتثط تَجْات صيؼت هحيطي

 ، هَاداتضاس  ،تجْيضات 

 تغ آهَصؿيهصشفي ٍ هٌا

 ًگشؽ: 

 زرن تفاٚت تافت زر اض٥اء ٔرتّف ٚ ٕ٘ا٤ص آٖ -

 ٞا٢ ٔؼازَ ٚ تزػىس ٞا٢ ذاوستز٢ تٝ رً٘ تٙس٢ تثس٤ُ تزو٥ة  -

  تٙس٢( ا٤جاز ٘ٛرپززاس٢ ٔٙاسة ٤ه چ٥سٔاٖ )تزو٥ة -

 

 ايوٌي ٍ تْذاؿت: 

 
 

 تٛجٟات س٤ست ٔح٥غ٣: 
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        اػتاًذاسد آهَصؽ

 ي تحليل آهَصؿيِ تشگ

 ػٌَاى: 

 چٟزٜ ا٘ساٖ ٣عزاح

 سٔاٖ آٔٛسش

 جٕغ ػ٣ّٕ ٘ظز٢ 

5 45 50 

 ايوٌي  ،ًگشؽ  هْاست ، ،داًؾ 

 تَجْات صيؼت هحيطي هشتثط

 ، هَاداتضاس  ،تجْيضات 

 هصشفي ٍ هٌاتغ آهَصؿي

اًَاع هجؼوِ هذل اػىلت     داًؾ : 

 يا جوجوِ

ًشم افضاسّاي طشاحي 

 چْشُ

اس اثشگزاس ٍ اًَاع اتض

اثشپزيش هاًٌذ اًَاع هذاد، 

 صغال، ساپيذ، خَدواس، للن

غ، گچ ٍ ًَي فلضي، سٍاى 

 اًَاع واغز ٍ همَا

، گيشُ، پاوي،  ؿاػي تختِ

تشاؽ، واتش، هحَوي، 

هيضطشاحي،  , واٍس، طلك

  صٌذلي هٌاػة تجْيضات

  سٍؿٌايي، اػاليذ، ٍيذئَ

 ، واهپيَتش، پشٍطوتَس

ش تصاٍي ٍ   هجوَػِ ػىغ

، تشد تشاي ًصة  هشتثط 

افضاسّاي  ، ًشم آثاس، وتاب

(ٌّش آثاسٌّشهٌذاى )تاسيخ  

   1 ٞا٢ ٔرتّف تمس٥ٕات جٕجٕٝ زر حاِت -

   0.5 تمس٥ٕات اجشا٢ غٛرت -

   1 ٞا٢ ٞٙسس٣ زر چٟزٜ حجٓ -

   1 ٞا٢ ٞٙسس٣ اجشا٢ چٟزٜ )چطٓ، ت٣ٙ٥، ِة، ٌٛش( حجٓ -

   0.5 تار٤رچٝ عزاح٣ ٚ چٟزٜ -

   0.5 تا عزاحاٖ چٟزٜ زر تار٤د ٞٙز آضٙا٣٤ -

   0.5 ٞٙزٔٙساٖ آثار زر چٟزٜ ٞا٢ حاِت تزرس٣ -

    هْاست : -

 ٞٙسس٣،وزٜ، ٌٜٛ، استٛا٘ٝ  احجاْ چٟزٜ تا تزو٥ة حجٓ اجزا٢ -

 پززاس٢ ٔزؽ)ت٥ض٣( غٛرت تا حجٓ ا٢ ترٓاجز -

 
3 

 

  5  رخ ٚ... رخ، ٥ٕ٘زخ، سٝ اجزا٢ تمس٥ٕات چٟزٜ زر حاِت تٕاْ -

  15  رخ ٚ... زاح٣ اجزا٢ چٟزٜ زر حاِت تٕاْ رخ، ٥ٕ٘زخ، سٝع -

  5  )تشرٌساَ ٚ وٛزن( ٔسَ ر٢ٚ اس ٔرتّف ٞا٢ حاِت زر چٟزٜ زاح٣ع -

  2  اسى٥س چٟزٜ )عزاح٣ سز٤غ( -

  3  جزا٢ حجٓ ر٢ٚ چٟزٜا -

  5  عزاح٣ اس چٟزٜ تا ٔسَ س٘سٜ ٤ا ٔجسٕٝ -

  3  اجزا٢ حجٓ ر٢ٚ چٟزٜ -

  7  زٜ تا اتشار ٔرتّفپززاس٢ چٟ سا٤ٝ -
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        اػتاًذاسد آهَصؽ

 ي تحليل آهَصؿي تشگِ

 ػٌَاى: 

 عزاح٣ چٟزٜ ا٘ساٖ

 سٔاٖ آٔٛسش

 جٕغ ػ٣ّٕ ٘ظز٢ 

   

 ايوٌي  ،ًگشؽ  هْاست ، ،داًؾ 

 تَجْات صيؼت هحيطي هشتثط

 ، هَاداتضاس  ،تجْيضات 

 هصشفي ٍ هٌاتغ آهَصؿي

 ٍ٘زش :  

 حاِت چٟزٜ تٝ ٔراعة زر اجزاٞا٢ سفارض٣ ٚ ٕ٘ا٤ط٣      ا٘تماَ حس ٚ -

 ٞا٢ ٘ضاز٢ زر چٟزٜ الٛاْ ٔرتّف زرن تفاٚت -

 ت٥اٖ چٟزٜ تا ذظ )اجزا٢ ذغ٣(  -  

 

 ا٣ٕٙ٤ ٚ تٟساضت :

 تٛجٟات س٤ست ٔح٥غ٣ : 
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        اػتاًذاسد آهَصؽ

 ي تحليل آهَصؿي تشگِ

 ػٌَاى: 

 ا٘ساٖ عزاح٣ ا٘ساْ

 سٔاٖ آٔٛسش

 جٕغ ػ٣ّٕ ٘ظز٢ 

5 35 40 

 ايوٌي  ،ًگشؽ  هْاست ، ،داًؾ 

 تَجْات صيؼت هحيطي هشتثط

 ، هَاداتضاس  ،تجْيضات 

 هصشفي ٍ هٌاتغ آهَصؿي

هذل اػىلت چَتي يا   داًؾ : 

 پالػتيىي
   - 1 تمس٥ٕات تسٖ ا٘ساٖ تٝ غٛرت ع٣ِٛ ٚ ػزض٣ -

   0.5 ٔحٛرٞا٢ ٟٔٓ زر تسٖ -

   1 اسة اجشا تا عَٛ تسٖ زر تار٤رچٝ عزاح٣تٙ -

   1 ٞا ٞا ٚ چزذص ا٘ٛاع سا٤ٚٝ -

   0.5 ٞا٢ ٞٙسس٣ ا٘ساْ تا حجٓ -

   0.5 ح٣ اس ا٘ساٖاتار٤رچٝ عز -

   0.5 ٞٙزٔٙساٖ ٔطٟٛر زر عزاح٣ ا٘ساْ ا٘ساٖ -

    هْاست : 

  5  اجزا٢ تمس٥ٕات تسٖ -

  10  اٞ عزاح٣ اجشا٢ تسٖ تا ٕ٘ا٤ص حاِت ٚ چزذص -

  5  غٛرت ذغ٣ عزاح٣ تسٖ تٝ -

  5  ٞٙسس٣-عزاح٣ تسٖ تٝ غٛرت حج٣ٕ -

  2  عزاح٣ فضا٢ ٔثثت ٚ ٔٙف٣ زر ا٘ساْ -

  3  رٚضٗٚ  عزاح٣ و٣ّ اس ا٘ساْ تا پٛضص ٚ اجزا٢ سا٤ٝ -

  3  عزاح٣ اسى٥س تا اتشار ٔرتّف -

  2  غٛرت فزز٢ ٤ا ٌز٣ٞٚ عزاح٣ اس ٔسَ س٘سٜ تٝ -

 : ًگشؽ 
 الت ا٘ساٖ تا تٛجٝ تٝ سٚا٤ا٢ ا٘ساْ ٚ ا٘تماَ حس ٚ حاِت تٝ زرن حا -

 ٔراعة زر اجزاٞا٢ سفارض٣ ٤ا ٕ٘ا٤طٍا٣ٞ -

 اجزا٢ ذغ٣ ف٥ٍٛر -
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    اػتاًذاسد آهَصؽ

 ي تحليل آهَصؿي تشگِ -

 ػٌَاى : 

 ه ٌٛاش٥تا استفازٜ اس تىٙ ٣٘ماض

 سٔاٖ آٔٛسش

 جٕغ ػ٣ّٕ ٘ظز٢ 

10 40 50 

 ايوٌي  ،شؽ ًگ هْاست ، ،داًؾ 

 تَجْات صيؼت هحيطي هشتثط

 ، هَاداتضاس  ،تجْيضات 

 هصشفي ٍ هٌاتغ آهَصؿي

    داًؾ : 

 ياصل يّا گَاؽ دس سًگ -

 ذي+ سًگ ػف

ػشتخت  يهَّا اًَاع للن -

ٍ ػشگشد هخصَف 

 گَاؽ

 پالت سًگ -

 هَ للن يظشٍف آب ٍ جا -

 يهختلف تشا يّا ٌِيصه -

گَاؽ )اًَاع  ياجشا

واغز، همَا،ػفال،چَب، 

 اسچِ(پ

   0.5 رچ١ آ٤ٖفْٟٛ رً٘ ٚ تارٔ -

   0.5 ٞا( ٔٙاتغ رً٘ )رٍ٘سا٘ٝ -

   0.5 ٞا زر ٘ٛر ة ر٥ً٘تزو -

   0.5 ٞا زر ٔازٜ ة ر٥ً٘تزو -

   0.5 ز٠ ر٤ً٘ٔفْٟٛ زا -

   0.5 (1ٚ2ٚ3)زرج٣ٝٚ فزػ ٣اغّ ٢رٍٟ٘ا -

 رٍٟ٘ا٢ ٔىٕهُ ٚ  – ه٥ه ٚ آوزٚٔات٥وزٚٔات ٢ٞا رً٘ -

 ٔتضاز
0.5 

  

   0.5 ا٥ِتٝٔفا٥ٞٓ تٙ -

   0.5 زرجٝ ٚ ارسش ر٣ٍ٘ -

   0.5 ضست رً٘ -

   0.5 رً٘ ٞار٣٘ٛٔ -

   0.5 آ٘ا٥ِش رً٘ -

   0.5 رٍٟ٘ا٢ سزز ٚ ٌزْ -

   0.5 تزرس٣ رً٘ زر آثار ٞٙزٔٙساٖ ا٤زا٣٘ -

   0.5 تار٤رچٝ ٘ماض٣ ا٤زا٣٘ )ٍ٘ارٌز٢( -

   0.5 تى٥ٙه ٚ اتشارٞا٢ رً٘ زر ٍ٘ارٌز٢ -

   0.5 رٚا٘طٙاس٣ رً٘ -
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    اػتاًذاسد آهَصؽ

 ي تحليل آهَصؿي تشگِ -

 ػٌَاى : 

 ٘ماض٣ تا استفازٜ اس تى٥ٙه ٌٛاش

 سٔاٖ آٔٛسش

 جٕغ ػ٣ّٕ ٘ظز٢ 

   

 ايوٌي  ،ًگشؽ  هْاست ، ،داًؾ 

 تَجْات صيؼت هحيطي هشتثط

 ، هَاداتضاس  ،تجْيضات 

 هصشفي ٍ هٌاتغ آهَصؿي

     هْاست:

  5  زا٤زٜ رً٘ تا ٌٛاش اجزا٢ -         -

  5  ٞا٢ اغ٣ّ ٚ فزػ٣ تزو٥ة رً٘ -

  5  ٞا٢ ر٣ٍ٘ ٞا ٚ ساذت ذٙث٣ تزو٥ة ٔىُٕ -

  5  ساذت تٙا٥ِتٝ ر٣ٍ٘  -

اجزا٢ تٙا٥ِتٝ تا ٞسف افشا٤ص ٤ا واٞص زرجٝ ٚ ضهست   -
 ر٣ٍ٘

 5  

اجزا٢ چ٥سٔاٖ اض٥اء تا رٚش آ٘ها٥ِش رٍ٘ه٣ تها تى٥ٙهه      -
 ٌٛاش.

 15  

 ٍ٘زش : 
 زار ٚ تسٖٚ فاْ ٞا٢ فاْ ٚت رً٘زرن تفا -
ٞا٢ ر٣ٍ٘ زر ٤ه اثز ٤ا چ٥سٔاٖ ٚ اجزا٢ آٖ تٝ غٛرت سفارضه٣ ٤ها    زرن ذا٘ٛازٜ -

 ٕ٘ا٤طٍا٣ٞ
 ٞا )تاث٥زرً٘( اجزا٢ فضا٢ ذاظ تا استفازٜ اس ٤ٚض٣ٌ ت٥ا٣٘ ٚ اوسپزس٣٘ٛ٥ رً٘ -

 ا٣ٕٙ٤ ٚ تٟساضت: 
 ٔا٘سٖ جٟت سآِٞا  ساس٢ ٚ ضستط٢ٛ آٖ تٛجٝ تٝ استفازٜ اس اتشار ٍٞٙاْ رً٘ -
 پٛضص ٔٙاسة ٍٞٙاْ وار تا رً٘ ٚ رػا٤ت ت٥ٕش٢ ٚ تٟساضت. -

 

 تٛجٟات س٤ست ٔح٥غ٣: 
 ػسْ زٚر ر٤ش ٔٛازر٣ٍ٘ ٚ ض٥ٕ٥ا٣٤ تزا٢ ج٥ٌّٛز٢ اس آِٛز٣ٌ ٔح٥ظ س٤ست. -
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    شات٥تجٟاستا٘سارز تزٌٝ 
 

 تؼذاد دليكٍ  هـخصات فٌي ًام سديف

سگًََهي تذى دس حالت هتٌاػة تا حالت ٍ ا هيض طشاحي 1

 ًـؼتِ تِ تؼذاد ٌّشجَياى

 

 15 هتٌاػة تا هيض طشاحي ٍ اسگًََهي تذى صٌذلي 2

هتٌاػة تا ًَس طثيؼي هَجَد ٍ سًگ  تجْيضات سٍؿٌايي 3

 ديَاسّا ٍ هؼاحت واسگاُ
 

 1 هؼوَلي اػاليذ 4

 1 پشٍطوتَس ٍيذئَ  5

 2 هؼوَلي واهپيَتش ٍ پشيٌتش 6

 1 ػىاػي دٍستيي  7

 1 هؼوَلي ٍايت تشد 8

 2 هؼوَلي چشاؽ هطالؼِ 9

 2 ًصة آثاس تشد  10

اصّشيه يه جلذ )تشاي ّوِ  هشجغ ٍ آهَصؿي  وتاب 11

 ّا( تىٌيه

اص ّش تىٌيه ٍ يا ٌّشهٌذ  آثاس ٌّشهٌذاى  وتاب 12

 يه جلذ

 1 هشتثط گشافيىي افضاسّاي  ًشم 13

 1 تاسيخ ٌّش افضاسّاي  ًشم 14

 1 هشتثط تا واس ٍ تصاٍيش  هجوَػِ ػىغ 15

 تِ تٌاػة هؼاحت ٍ فضا اػتاًذاسد ٍػايل گشهايـي ٍ ػشهايـي 16

 1 ًَس هيض  17

 1 اػىلت جوجوِ   هذل 18

 هتٌاػة تا تؼذاد ٌّشجَياى ّا اؿياء ٍ هيَُ   هذل 19

 
         تٛجٝ: 

  ٘فز زر ٘ظز ٌزفتٝ ضٛز.15تج٥ٟشات تزا٢ ٤ه وارٌاٜ تٝ ظزف٥ت 
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    ٔٛازاستا٘سارز تزٌٝ 

 تؼساز زل٥كٚ  ٔطرػات ف٣ٙ ٘اْ رز٤ف

 15 ٍيظُ ًماؿي اًَاع واغز 1

 15 ٍيظُ ًماؿي پَؿِ ٍ واٍس 2

 سٍل2 اي واغزي ٍ ؿيـِ  چؼة 3

 تؼت3ِ هايغ ٍ جاهذ چؼة  4

 تؼت1ِ چَب چؼة  5

 تؼت1ِ گشد ٍ هٌگٌِ تِ ػَصى  6

 1 پشيٌتش جَّش  7

 2 ٌذُ )فيىؼاتيَ( هخصَف طشاحيوٌ تثثيت اػپشي  8

 15 گَاؽ سًگ  9

 15 هخصَف گَاؽ اًَاع همَاي  10

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   
  تٛجٝ: 

 ٘فز ٔحاسثٝ ضٛز.15ٔٛاز تٝ اساء ٤ه ٘فز ٚ ٤ه وارٌاٜ تٝ ظزف٥ت 
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 اتشار  استا٘سارز تزٌٝ 

 تؼساز زل٥كٚ  ٔطرػات ف٣ٙ ٘اْ رز٤ف

 15 طشاحي  اًَاع هذاد 1

 15 گشافيتي اًَاع هذاد 2

 15 ٍيظُ ًماؿي ًَيغ ٍ خَدواس اًَاع ساپيذ ٍ سٍاى 3

 15 ٍيظُ ًماؿي تختِ ؿاػي 4

 15 طشاحي صغال  5

 15 ٍيظُ ًماؿي پاوي  6

 5 هؼوَلي وؾ خط 7

 2 هؼوَلي واتش 8

 15 هؼوَلي تشاؽ 9

 10 ًگْذاسًذُ گيشُ  10

 1 ًگْذاسًذُ پايِ ػِ 11

 ػشي واهل هؼوَلي ّاي هذل ٍ هشجغ وتاب 12

 15 ٍيظُ ًماؿي پالت 13

 ػشي15 ٍيظُ ًماؿي اًَاع للوَ 14

 
      تٛجٝ:   
 اتشار تٝ اساء ٞز سٝ ٘فز ٔحاسثٝ ضٛز. 
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 ز(  ٗ ٚ آٔٛسش استا٘سار٤ٔٛرز استفازٜ زر تسٚ ٣)اغ٣ّآٔٛسض ٢افشارٞا ٔٙاتغ ٚ ٘زْ

 سوٙٙس٥ٜا ت٤ِٛ٘اضز  ٔحُ ٘طز ساَ ٘طز ٔتزجٓ ِٔٛف افشار ا ٘ز٤ْػٙٛاٖ  ٔٙثغ  رز٤ف

 ػشٍؽ  1388 - همذم هحؼي ٍصيشي 1ٍ2ؿيَٓ طشاحي 1

2 
اصَل ٍ هثاًي ٌّشّاي 

 تجؼوي
 ؿشوت افؼت  1372 - هحوذحؼيي حليوي

 ييويي ٍ ػيصس  1385 - پاوثاص سٍييي ًماؿي ايشاى 3

 َّاًغ ايتيي وتاب سًگ ايتي 4
هحوذحؼيي 

 حليوي
1367  

ٍصاست فشٌّگ ٍ اسؿاد 

 ياػاله

 لَتَع  1383 فشّادگـايؾ پَس ٌّشي ساًىيي ًماؿي دس تٌذي تشوية 5

 ّلي گاسدًش ٌّشدسگزسصهاى 6
 يهحوذتم

 يفشاهشص
 آگِ  1381

 ييهاست يجَد سًگ تشوية 7
ؼا يپش

 صادُ تحمك
 هيهاسل  1388

8 
ايشاى،  ٌّش ، هثاًي ٌّشّاي تجؼوي، تاسيخ  2ٍ 1يؿاهل طشاح :ٌّش يليشٍُ تحصگ ٌّشػتاى يّا هجوَػِ وتاب

 1ٍ2، ػيشٌّش دس تاسيخ1ٍ2ٌّش ًگاسگشي، واسگاُ ٌّشجْاى، هٌاظش ٍ هشايا، واسگاُ تاسيخ

 يجْادداًـگاّ - 1388 - ياللْ ٌا ًؼوتيه يًماؿ اػتاًذاسد آهَصؽ 9

 

 

 

   

 

  

 يي اػتاًذاسد( ػالٍُ تش هٌاتغ اصليگشٍُ تذٍ يـٌْاديپ) يآهَصؿ يش هٌاتغ ٍ هحتَاّايػا 

 ساَ ٘طز ا جش٤ٜٚ٘اْ وتاب  ف٤رز
 ِٔٛف/

 ٥ِٗٔٛف
 ٘اضز ٔحُ ٘طز ٥ٗٔتزجٕ ٔتزجٓ/

  ػشٍؽ - ًاصشپلٌگي 1390 ؿيَُ طشاحي رٌّي 1

 ليذصي ٍ تميِ جاى 1388 ػاصي ٌّش سًگ 2
ًاصهشين 

 ؿيخْا
 آتاى

 

 ديَيذ فشًذ 1385 ووپَصيؼيَى دس طشاحي ٍ ًماؿي 3
الِ ًَس  ػضت

 پشٍس

ًـش دًياي 

ًَ 

 

  ذيػصش جذ - يتاصل گش 1388 شاىيا يًماؿ 4

 - پاوثاص يييسٍ 1389 ٌّش الوؼاسف شُيدا 5
هؼا فشٌّگ

 صش

 

  آتاى - ين خؼشٍؿاّيهش 1390 يٌّش يّا ؾيگشا 6

  ذيػصش جذ - ذ تشاٍىيَيد 1380 يَ دس طشاحيپشػپىت 7

8 
 يطشاح يَصؿآه يّا هجوَػِ وتاب

 اء، چْشُ، اًذام(يؼت، تٌاّا، اؿي)طث
 ؿشٍُ يػشتؼل  

اًتـاسات 

 يؼاٍلي
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 ٞا٢ لاتُ استفازٜ زر آٔٛسش استا٘سارز سا٤تفٟزست 
 

 رز٤ف ػٙٛاٖ

Drawing.com 1 

Negarkhaneh.ir 2 

Arthully.org 3 

Artcyclopedia.cim 4 

Finearttips.com 5 

Learn-to-drow.com 6 

  

 


