
نقاشيرشته ي

يكي از رشته هايي است كه طرفداران فراواني پيدا كرده است و عالقمندان براي فراگيري آن حاضر به هزينه كردن هستند اما با اين 

شناخته شده است، هنرستان يكي از مكان هاي مناسب وجود در ذهن عموم مردم و نگاه كلي جامعه به عنوان كار و رشته اي فانتزي 

براي پرورش استعدادها، توانائي ها و خالقيت هاي انساني رشته نقاشي است كه فرد مي تواند با استفاده از روش ها و مكتب هاي 

. هنري به خلق آثار ارزشمند بپردازد

و مفاهيم زيبايي كه درك و توصيف آن با الفاظ امكان پذير نيست اين هنر وسيله مناسبي براي اشاعه فرهنگ و ارتباط ملت ها بوده 

. را به كمك اين رشته در معرض ديد قرار مي دهد

روحيه لطيف و رنگ شناسي و مكاتب مختلف را شناختن همراه با فراگيري اصول طراحي، مباني هنرهاي تجسمي و بصري، مكاتب 

لم مناظر و مرايا و كار در كارگاه چاپ دستي و كارگاه نقاشي به روش هاي ع-نقاشي، مباني رنگ در نقاشي،حجم سازي، عكاسي

.مختلف از مواردي است كه بايد در وجود شما به مرور زمان شكل بگيرد

نقاشيبازار كار رشته 

دستياري استادان رشته نقاشي 

نقاشي پوسترهاي سينمايي 

اجراي كارهاي تبليغاتي

... نقاشي بر روي پارچه ، سفال و 

يع دستيكار در كارگاه صنا

فعاليت در زمينه چاپ بر روي اجسام مختلف

فعاليت هنري و ارائه آثار نقاشي در نمايشگاهها 

... )رنگ روغن ، نقش برجسته و ( فعاليت در زمينه نقاشي ديواري 

طراحي صحنه هاي پس زمينه نمايش عروسكي و نمايش صحنه هاي پس زمينه تئائر 

...گ ، آب مركب ، پاستل ، گواش ، رنگ روغن و فعاليت هاي هنري در زمينه ي آب رن



نقاشيليست دروس رشته ي 
سالواحدنام درسرديف
دهم2تعليمات ديني1
دهم11عربي،زبان قرآن2
دهم12فارسي3
دهم12زبان خارجي4
دهم12تربيت بدني5
دهم2جغرافياي عمومي و استان6
دهم1مباني هنرهاي تجسمي7
دهم2تاريخ هنر ايران8
دهم1علم مناظر و مرايا9
دهم11عكاسي 10
دهم14طراحي 11
دهم2الزامات محيط كار12
دهم12رياضي 13
دهم2شيمي14
يازدهم22تعليمات ديني15
يازدهم21عربي،زبان قرآن 16
يازدهم22فارسي 17
يازدهم22زبان خارجي 18
يازدهم22تربيت بدني 19
يازدهم2انسان و محيط زيست20
يازدهم2تاريخ معاصر21
يازدهم2هنر22
يازدهم2تفكر و سواد رسانه اي23
يازدهم1)2(طراحي 24
يازدهم2آشنايي با هنرهاي تجسمي25
يازدهم1كارگاه نقاشي26
يازدهم2كاربرد فناوري هاي نوين27
يازدهم2مديريت توليد28
يازدهم3كارگاه نوآوري و كارآفريني29
يازدهم22رياضي 30
يازدهم2فيزيك31
دوازدهم3آمادگي دفاعي32
دوازدهم32تعليمات ديني 33
دوازدهم32عربي،زبان قرآن 34
دوازدهم32فارسي 35
دوازدهم32تربيت بدني 36
دوازدهم2سالمت و بهداشت37
دوازدهم2مديريت خانواده و سبك زندگي38
دوازدهم2اجتماعيعلوم 39
دوازدهم0كارآموزي40
دوازدهم2تاريخ هنر جهان41
دوازدهم1)1(كارگاه چاپ دستي 42
دوازدهم 3آشنايي با مكاتب نقاشي43
دوازدهم2حجم سازي44
دوازدهم1كارگاه رنگ در نقاشي45
دوازدهم2اخالق حرفه اي46


