
 

 

 

 

ریـدارک هنـدور مـه صـامـن نـآئی  
 

 

 های هنریهی خراسان رضوی به هنرجویان رشتهبراساس مصوبه شورای آموزشی سازمان جهاددانشگا فرهنگسرای جهاددانشگاهی         

نماید.ابق جدول ذیل گواهینامه اعطاء میمط  

پیش نیاز           عنوان مدرک               های آموزشی دوره     تعداد ترم               ساعت               

2، تئوری موسیقی 2و  1 سلفژ 3 59   سلفژ و تئوری موسیقی مقدماتی               

4و  3، تئوری موسیقی 4 و 3سلفژ  4 111 سلفژ و تئوری موسیقی مقدماتی  سلفژ و تئوری موسیقی پیشرفته               

3، 2، 1طراحی  3 51   طراحی مقدماتی               

6، 9، 4طراحی  3 51 طراحی مقدماتی  طراحی پیشرفته               

11، 5، 8، 7طراحی  4 121 طراحی پیشرفته  طراحی تخصصی               

3، 2، 1نقاشی  3 51 طراحی مقدماتی  نقاشی مقدماتی 

4، 3، 2، 1نقاشی تخصصی  4 121 نقاشی مقدماتی  نقاشی تخصصی   

  عکاسی   عکاسی  عکاس 1 41 

 پردازش عکس پردازش عکس، کارگاه پردازش 2 41 عکاسی

2، 1گرا عکاسی پروژه 2 61 عکاسی گراعکاسی پروژه   

2، 1مبانی هنرهای تجسمی  2 61   مبانی هنرهای تجسمی 

 نقاشی باتیک   نقاشی پارچه، نقاشی باتیک       2 61 

3، 2، 1 نگارگری 3 51   نگارگری 

3، 2، 1تذهیب  3 51   تذهیب 

9، 4، 3، 2، 1تحریری  9    خوشنویسی تحریری 

3، 2، 1طراحی لباس  3 51   طراحی لباس 

2، 1کوبیفیروزه 2 61  کوبیفیروزه   

2، 1میناکاری  2 61   میناکاری 
 

 آزمون جامع شرکت نمایند.بایست در مدرک می برای اخذ، طراحی، نقاشی، سلفژ و تئوری موسیقیهای رشته هنرآموختگان_ 

 باشد. می  011از   58گردد. حد نصاب قبولی، نمره  برگزار می در مهرماه آزمون جامع هر سال_ 

 توانند برای صدور مدرک اقدام نمایند.میهنرآموختگان رشته عکاسی پس از قبولی در آزمون پایان ترم _ 

 برای گرفتن مدرک اقدام نمایند. توانندمی پس از قبولی در آخرین ترم دوره آموزشی هارآموختگان دیگر رشتههن_ 

 گردد.ر صورت تقاضا، تاییدیه آموزشی صادر میدپس از گذراندن هر ترم است  ذکرالزم به * 
 

  ریال 011،111، پرداخت مبلغ 3*  4قطعه عکس  دو تکمیل فرم تقاضا،  :صدور گواهینامه برایالزم مدارک 

 شود.صادر میهای هنری به دفتر آموزشاز تحویل مدارک فوق  روز پس 01نامه گواهی *   


