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الف :مقدمه
داوطکذٌ َىزَبی تجسمی ،داوطجًیبن را بزای آفزیىص ،مطبلؼٍ ،وقذ ي تذریس َىزی بب تکیٍ بز بستزَبی تىًع
فزَىگی ،تؼبمل اجتمبػی ي وًآيری فىی در حًسٌ َىزَبی تجسمی تزبیت میومبیذ .ایه داوطکذٌ بز پیطبزد
َىز اس طزیك تحقیك ،خلك آثبر جذیذ ،حفظ گذضتٍ ي در ػیه حبل تالش بزای تؼزیف آیىذٌ سىتَبی َىزی،
تبکیذ دارد .داوطکذٌ اس طزیك ارائٍ اجزاَب ي ومبیطگبٌ َب میکًضذ درک َىزی را ػمیكتز کىذ ،مخبطببن َىزی
را گستزش دَذ ي کیفیت سوذگی را در داوطگبٌ ي جبمؼٍ غىیتز سبسد.
کلیبت راَبزد پژيَطی داوطکذٌ َىزَبی تجسمی ،متىبسب بب يیژگی رضتٍَبی ایه داوطکذٌ ،ي در راستبی
ديرومبَبی فًق ،بز ريیکزد اثزمحًر تبکیذ دارد ،ي اَذاف ي راَکبرَبی سیز را مذ وظز دارد:
الف :اهداف:
 -1حصول به اَذاف کالن مىذرج در طزح جبمغ پژيَطی داوطگبٌ
 -2دستیببی بز آثبر کبربزدی مبتىی بٍ ویبسَبی ضُز ي کطًر
 -3گستزش پیًوذ بب جبمؼٍ ،مزاکش فزَىگی ي َىزی کطًر
 -4فزَىگ سبسی ي گستزش الگًی اسالمی -ایزاوی در آفزیىص آثبر َىزی
 -5کبربزدی کزدن آمًختٍَبی داوطگبَی در جبمؼٍ کىًوی
 -6افشایص مطبرکت ػلمی ي َىزی در بزگشاری جطىًارٌ ي َمبیطُبی داخلی ي خبرجی
ب :راهکارها:
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 -1تذيیه ي ايلًیتبىذی حًسٌَبی پژيَطی جُت سبمبوذَی فؼبلیتَبی پژيَطی اػضبی َیئت ػلمی ي
داوطجًیبن تحصیالت تکمیلی در راستبی تًلیذات َىزی ِ اثزمحًر ي کبربزدی بٍ ضزح سیز:
الف) بررسی و شناختِ فرمی و طراحانه هنرهای تجسمی
ب) مطالعات و تجربههای تکنیکی در هنرهای تجسمی
ج) مطالعه تطبیقی هنرهای تجسمی در ایران با سایر کشورها
د) پژوهشهای بینارشتهای
ه) نقد آثار تجسمی
و) مطالعه مواد و ابزار در هنرهای تجسمی
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اوجبم فؼبلیتَبی پژيَطی مطتزک بب مزاکش ػلمی ي َىزی کطًر( سبسمبن میزاث فزَىگی ،گزدضگزی
ي صىبیغ دستی کطًر .ادارٌ ارضبد اسالمی .مؼبيوت فزَىگی ي َىزی ضُزداری )...ي سبسمبنَبی مزتبط
دیگز کطًرَب

 -3گستزش اوتطبرات تخصصی در حًسٌ َىزَبی تجسمی
 -4راٌ اوذاسی مزاکش پژيَطی در سمیىٍ َىزَبی تجسمی
 -5راٌاوذاسی مزاکش تًلیذ ي ومبیص آثبر َىزی
 -6بزگشاری سمیىبرَبی پژيَطی مبَبوٍ اػضبی َیئت ػلمی ي داوطجًیبن تحصیالت تکمیلی
 -7حمبیت اس بزگشاری ومبیطگبٌَبی َىزی ي فؼبلیتَبی پژيَطی اثزمحًر
 -8ایجبد بستز ي تطًیك اػضبی َیئت ػلمی جُت فؼبلیتَبی پژيَطی ي َىزی بب بیزين داوطگبٌ

