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اگر انتخاب رشته مطابق با عالقه و استعداد در کنار   انتخاب رشته یکی از مهم ترین تصمیم های زندگی هر شخصی است.

دیگر فاکتورهای مهم قرار گیرند و توسط مشاوره انتخاب رشته هنر انجام شود، می تواند شرایط مطلوبی را برای دانش 

رشته های شناور در آزمون سراسری است و داوطلبانی که در گروه های  آموزان به همراه داشته باشد. رشته هنر یکی از

اصلی تجربی ، ریاضی و انسانی هستند نیز می توانند در کنکور سراسری هنر شرکت نمایند. قبولی در دانشگاه در رشته 

داوطلبان باید بدانند که  های هنر، عالوه بر آزمون کتبی و کنکور منوط به قبولی در آزمون عملی است. اما قبل از هر چیز

تا بتوانند با ارزیابی دقیق شرایط و شخصیت خود، تصمیم بگیرند که آیا می خواهند در رشته هنر مناسب چه کسانی است؟ 

این رشته ادامه تحصیل دهند یا خیر. در ادامه به معرفی زیر گروه های رشته هنر، بازار کار این رشته و دانشگاه هایی که 

  .پذیرش می کنند خواهیم پراخت تا بتوانیم به این سوال پاسخ دهیم این رشته را

  

 رشته هنر مناسب چه کسانی است؟
ها اغلب در جهت توان تعریف هنر دانست. این فعالیتشود را میها که شامل تخیل خالقانه میهای انسانبسیاری از فعالیت

های زیادی در های فنی صورت می گیرند. از آنجا که رشتهمهارت های مفهومی یا نمایشنمایش زیبایی، قدرت عاطفی، ایده

های مختلف این رشته تحصیل کنند. به طور معمول توانند در شاخهزیر شاخه های هنر قرار دارند، افراد زیادی می

ها دارند، ادامه های در این رشتزمینه مند هستند یا پیش اشخاصی که به طراحی، نقاشی، موسیقی و خلق آثار هنری عالقه

 .های هنری را انتخاب می نمایندهای مختلف رشتهتحصیل در شاخه

های تواند برای شما گزینه مناسبی باشد. برای افرادی که رشتههای هنر میچنانچه فردی خالق هستید، تحصیل در رشته

های هنری معموالً دارد.به عالوه رشته های کاری زیادی برای فعالیت وجودکنند، زمینههنری را برای تحصیل انتخاب می

های با ارزشی در های مشترک زیادی دارند و تحصیل در یک رشته هنری تخصصی، دانشجویان را با مهارتویژگی

 .های هنری آشنا می سازدبسیاری از زمینه
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[caption id="attachment_111673" align="aligncenter" width="600"]

 
 [caption/]م برای رشته هنرتوانایی های الز

 اطالعیه

تعدادی از رشته های بدون کنکور هنر شامل عکاسی ، گرافیک، نقاشی، طراحی پارچه و لباس، طراحی بافت و پارچه، 

  .ارتباط تصویری ، فرش، صنایع دستی، بازیگری و کارگردانی هستند که هر استقبال گسترده ای از این رشته ها می شود

  

  

 دوره دبیرستان در رشته هنر بیشتر کاربرد دارند؟ کدام دروس
های مختلف رشته هنر متفاوت است. در مجموع دروس تخصصی گروه آزمایشی هنر دروس کاربردی هنرستان در شاخه

 :گردددر آزمون سراسری هنر به شکل زیر تقسیم می

 درک عمومی هنر •
 فیزیک –درک عمومی ریاضی  •
 ترسیم فنی •
 سمیخالقیت تصویری و تج •
 خالقیت نمایشی •
 خالقیت موسیقی •
 خواص مواد •
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ضریب اهمیت و ارزش گذاری نمرات دروس تخصصی در هر زیر مجموعه گروه آزمایشی هنر در کنکور سراسری با 

 .های مورد عالقه داوطلبان متفاوت خواهد بودتوجه به رشته

  

 ضرایب دروس گروه آزمایشی هنر در کنکور سراسری

 عنوان درس
زیرگروه 

۱ 
زیرگروه 

۲ 
زیرگروه 

۳ 
زیرگروه 

۴ 
زیرگروه 

۵ 

 ۳ ۳ ۳ ۳ ۴ درک عمومی هنر

 –درک عمومی ریاضی 

 فیزیک
۱ ۳ ۱ ۱ ۱ 

 ۱ ۱ ۲ ۲ ۱ ترسیم فنی

 ۱ ۲ ۲ ۴ ۴ خالقیت تصویری و تجسمی

 ۱ ۴ ۱ ۱ ۱ خالقیت نمایشی

 ۴ ۱ ۱ ۱ ۱ خالقیت موسیقی

 ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ خواص مواد

  

 :شودبه پنج زیر گروه زیر تقسیم میهای کنکور سراسری هنر رشته

ارتباط تصویری )گرافیک(، آموزش ارتباط تصویری، هنرهای صناعی،  هایشامل رشته هنرهای تجسمی :۱زیرگروه  •

عکاسی،  طراحی پارچه و لباس، فرش، سفالگری، ساخت طال و جواهر، کتابت و نگارگری، چاپ، صنایع دستی،

 …ی صحنه وسازی، نقاشی، طراحنگارگری، مجسمه
o (+) های رشته هنرمجموعه آموزش 
o (+) فیلم آموزش سبک شناسی در ارتباط بصری 
o (+) فیلم آموزش طراحی فرش با فتوشاپ Photoshop 
o (+) فیلم آموزش خالقیت و ایده پردازی در هنر 

  

 طراحی صنعتی :۲زیرگروه  •
o (+) های کورلمجموعه آموزش (Corel) 
o (+)  اصول دکوراسیون داخلیفیلم آموزش آشنایی با 

  

 …داری، حفاظت و مرمت آثار تاریخی وهای موزهشناسی شامل رشتهمیراث فرهنگی و باستان :۳زیرگروه  •
o (+) فیلم آموزش آشنایی با اصول حفاظت و مرمت 
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یک و گراف انیمیشن هنرهای نمایشی شامل سینما، تولید سیما، تلویزیون و هنرهای دیجیتالی مانند :۴زیرگروه  •

 …ادبیات نمایشی، بازیگری تئاتر، نمایش عروسکی و ای،رایانه
o (+) فیلم آموزش مبانی کارگردانی سینما 
o (+) فیلم آموزش مبانی مقدماتی اصول هنری تدوین فیلم 

  

 …شامل آهنگسازی، موسیقی نظامی، نوازندگی ساز ایرانی، نوازندگی ساز جهانی و موسیقی هنرهای :۵زیرگروه  •

 :شودهای آموزشی زیر پیشنهاد میمی خواهید با مباحث ذکر شده باال آشنایی بیشتری پیدا کنید، مشاهده فیلم بعالوه اگر

 آموزش طراحی فنی (+) •
 (آموزش نقشه کشی صنعتی )رسم فنی عمومی (+) •
 های ریاضیاتمجموعه آموزش (+) •
 های فیزیکمجموعه آموزش (+) •

  

 چه هستند؟ های رشته هنر برای ادامه تحصیلگرایش
توان به دو گروه کلی هنرهای زیبا و هنرهای کاربردی تقسیم نمود. عالوه بر این، شاخه های هنر به طور کلی با هنر را می

 .شوندبندی می به هفت دسته زیر تقسیم« گانه هنرهای هفت»عنوان 

 موسیقی :هنر اول •
o (+)  مسترینگ موسیقی بامیکس و  –فیلم آموزش پالگین فب فیلتر برای آهنگسازی FabFilter 
o (+) فیلم آموزش ساخت ملودی برای وکال با اف ال استودیو FL Studio 

  

 حرکات نمایشی :هنر دوم •

  

 هنرهای ترسیمی :هنر سوم •
o (+) فیلم آموزش هندسه نقوش در صنایع دستی ایران 
o (+) فیلم آموزش هنر طراحی مانداال Mandala 
o (+) هنر تصویرگری –اتی فیلم آموزش تصویرسازی مقدم 
o (+) فیلم آموزش مقدماتی نقاشی با آبرنگ 

  

 هنرهای تجسمی :هنر چهارم •
o (+)  ۱فیلم آموزش مبانی هنرهای تجسمی 
o (+)  ۲فیلم آموزش مبانی هنرهای تجسمی 
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 ادبیات :هنر پنجم •

  

 هنرهای نمایشی :هنر ششم •
o (+)  مقدماتی –فیلم آموزش نمایشنامه نویسی 
o (+)  بخش یکم –تکمیلی  –نمایشنامه نویسی فیلم آموزش 
o (+)  بخش دوم –تکمیلی  –فیلم آموزش نمایشنامه نویسی 

  

 سینما :هنر هفتم •
o (+) مجموعه آموزش سینما (Cinema) 

ها کمی متفاوت است. زیر ها و دانشگاههای هنری در هنرستانهای رشتهبندی گرایش باید توجه داشته باشید که تقسیم

توانند با توجه به های رشته هنر برای ادامه تحصیل در ایران تنوع بسیار زیادی دارد و داوطلبان میشاخهها و گروه

های های خود، رشته مناسبی را برای ادامه تحصیل انتخاب نمایند. در ادامه به برخی از شاخهها و مهارتمندیعالقه

 .ها اشاره می کنیمای و کاردانش و دانشگاههای فنی و حرفههای هنری برای تحصیل در هنرستانرشته

  

[caption id="attachment_111680" align="aligncenter" width="600"]

 
 [caption/]تحصیل در رشته هنر مناسب چه کسانی است؟
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 . بر روی لینک کلیک کنید مشاوره کنکور هنربرای اطالع از نحوه دریافت 

  

  

 شاخه های رشته هنر در دبیرستان
شوند که تحصیل در هر کدام نیاز به های زیر تقسیم میای به دستهو حرفه های فنیهای هنری در هنرستاندر مجموع رشته

 .ی خاص خود را دارد و هرکدام آینده شغلی متفاوتی دارندمهارت و توانای

  

 فهرست رشته های هنر در هنرستان

 معماری داخلی طراحی و دوخت فوتوگرافیک

 تولید برنامه تلویزیونی انیمیشن و پویانمایی صنایع دستی

 طراحی زبان بصری نقاشی گرافیک

 مبانی آهنگسازیموسیقی؛  نوازندگی ساز ایرانی نوازندگی ساز جهانی

 پشتیبانی صحنه سینما نمایش

 کشی معمارینقشه چاپ دستی مرمت آثار فرهنگی

  

ای و ها به دلیل نیاز به امکانات و تجهیزات خاص در تمام مدارس فنی و حرفهبه این نکته توجه کنید که بعضی از این رشته

 .شودهای دخترانه ارائه میتنها در هنرستان شوند. عالوه بر این، رشته طراحی و دوختکاردانش ارائه نمی

  

 شاخه های رشته هنر در دانشگاه
های هنری مانند طراحی صنعتی، نقاشی، طراحی، عکاسی، موسیقی، های مختلف رشتههای داخل کشور شاخهدانشگاه

 خصصی به دانشجویان عالقههای دیگر را در مقاطع مختلف از کاردانی تا دکتری تمعماری، سینما، نمایش و بسیاری رشته

سایت وزارت علوم، تحقیقات  توانید در وبها را میها و جزئیات واحدهای درسی آنکنند. لیست همه این رشتهمند ارائه می

 .های ارائه شده در مقطع کاردانی ناپیوسته در گروه هنر به قرار زیر استو فناوری مشاهده نمایید. به طور مثال، رشته

 های دانشگاهی گروه هنر در مقطع کاردانی ناپیوستهتهفهرست رش

 حفاظت و مرمت آثار تاریخی شناسیباستان آموزش هنرهای تجسمی

https://irantahsil.org/%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87-%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1-%D9%87%D9%86%D8%B1/
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 شناسیمردم صنایع دستی شهرسازی (+)

 داریموزه معماری سنتی معماری (+)

 هنرهای سنتی هنر سفالگری ها و بناهای تاریخیموزه

     هنرهای نمایشی

  

 .های ارائه شده در مقطع کارشناسی ناپیوسته در گروه هنر در جدول زیر ارائه شده استفهرست رشتههمچنین 

  

 های دانشگاهی گروه هنر در مقطع کارشناسی ناپیوستهفهرست رشته

 صنایع دستی ارتباط تصویری آموزش هنرهای تجسمی

 کاربردی معماری –علمی  طراحی پوشاک طراحی و تکنولوژی دوخت

 نقاشی –هنرهای تجسمی  مهندسی شهرسازی فرش دستباف

  

 های دانشگاهی هنررشته
ها و کاربردهای خودشان هستند. در های مختلف و متنوعی دارد که هر کدام دارای ویژگیرشته هنر در دانشگاه زیر شاخه

توانند بخوانند ارائه شده است ایی که میهاینجا برای آنهایی که از زیر شاخه های رشته هنر اطالعی ندارند، لیستی از رشته

 :که به شرح زیر می باشد

 آهنگسازی •
 ادبیات نمایشی •
 ارتباط تصویری •
 بازیگری •
 برنامه ریزی شهری •
 برنامه ریزی منطقه ای •
 پژوهش هنر •
 تاریخ تطبیقی و تحلیلی هنر اسالمی •
 تصویرسازی •
 تصویر متحرک •
 چاپ •
 سینما •
 شهرسازی •
 صحنه آرائی •
 صنایع دستی •
 پارچهطراحی  •
 طراحی پارچه و لباس •
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 طراحی شهری •
 طراحی صنعتی •
 عکاسی •
 فرش •
 فرش گرایش پژوهش در فرش •
 فلسفه هنر •
 نوازندگی ساز کالسیک –کارشناس موسیقی  •
 نوازندگی ساز ایرانی –کارشناسی حرفه ای موسیقی  •
 کارگردانی •
 کارگردانی نمایش •
 مجسمه سازی •
 مدیریت پروژه و ساخت •
 مرمت اشیا فرهنگی و تاریخی •
 مرمت و احیا ابنیه و بافت های تاریخی گرایش مرمت و حفاظت میراث شهری •
 مرمت و احیا ابنیه و بافت های تاریخی گرایش میراث معماری •
 مطالعات موزه •
 معماری •
 معماری داخلی •
 نقاشی •
 نوازندگی موسیقی ایرانی •
 نوازندگی موسیقی جهانی •
 نمایش عروسکی •

  

 پرمتقاضی ترین رشته های هنر
ه که گفته شد از تفاوت های کنکور هنر با دیگر گروه های آزمایشی، دو مرحله ای بودن کنکور هنر در بسیاری همان گون

به شکل متمرکز و صرفاً بر … از رشته ها می باشد. پذیرش در رشته هایی مانند باستان شناسی ، مرمت بناهای تاریخی و 

ته های نیمه متمرکز که عالوه بر رتبه کنکور، قبولی در حسب رتبه آزمون و سوابق تحصیلی صورت می گیرد. در رش

آزمون عملی نیز در پذیرش داوطلبان موثر است، دارای تقاضای بیشتری هستند. براساس انتخاب شرکت کنندگان کنکور 

سراسری در گروه آزمایشی هنر، شش رشته ای که در ادامه فهرست می شوند، دارای بیشترین تقاضا از سوی داوطبان 

 :هستند. رشته های مذکور عبارت اند از

 عکاسی •
 طراحی صنعتی •
 بازیگری •
 سینما •
 نقاشی •
 گرافیک •

همه رشته های ذکر شده دارای آزمون عملی هستند و متقاضیان آن ها باید به داوران و مصاحبه گران آزمون ثابت کنند که 

 .از مهارت و دانش الزم برای تحصیل در رشته های هنری برخوردارند
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[caption id="attachment_111679" align="aligncenter" width="600"]

 
 [caption/]ادامه تحصیل در رشته هنر مناسب چه افرادی است؟

 .بر روی لینک کلیک کنید پرطرفدارترین رشته های کنکور هنربرای اطالع بیشتر از 

  

  

 توانایی های الزم برای رشته هنر
دواطلبان باید به آن توجه کنند. در رشته داشتن توانایی های الزم برای رشته هنر یکی از مهم ترین فاکتورهایی است که 

هنر، بیش از هر رشته دیگری خالقیت حرف اول را می زند. داشتن خالقیت و نو آوری و ارائه طرح ها و برنامه های 

خالقانه می تواند مهم ترین عامل موفقیت در رشته های هنری باشد. افرادی که بر اساس عالقه و استعداد خود، رشته های 

را برای تحصیل انتخاب می کنند، باید این مسئله را در نظر داشته باشند که مطالب و دروس دانشگاهی به هیچ عنوان هنری 

قادر به تأمین تمامی نیازهای شغلی آن ها نمی باشند. عالوه بر این، در حوزه هنر، تمرین و ممارست در کنار تحصیالت 

مان استخدام و مصاحبه کاری آنچه مورد توجه قرار می گیرد، رزومه آکادمیک اهمیت بسیار زیادی دارد، چرا که در ز

 .کاری و مهارت ها شخص در کنار نمونه کارهایی می باشد که ارائه می کند

 :توانایی مهم زیر برخوردار باشند 9به طور کلی دواطلبانی که قصد تحصیل در رشته هنر را دارند، باید از 

ری فعال هستید، نیاز به توانایی ایجاد و به نمایش گذاشتن محصوالت منحصر به فرد و خالقیت: اگر شما در یک زمینه هن .1

  .نوآورانه دارید
ارتباطات: هنگام توضیح هنر خود به یک مشتری و یا یک همکار، نیاز به توانایی به طور موثر بیان مفاهیم و ایده های  .2

 .و، و کنفرانس های آنالین نیز صدق می کندخود دارید.. این امر در مورد ایمیل ها، مکالمات رو در ر

https://irantahsil.org/%d9%be%d8%b1%d8%b7%d8%b1%d9%81%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%da%a9%d9%86%da%a9%d9%88%d8%b1-%d9%87%d9%86%d8%b1/
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همکاری: اگر در یک تیم یا با مشتری کار می کنید، باید بدانید که چگونه به طور موثر و کارآمد با دیگران همکاری کنید  .3

 .تا مشکالت طرح های شما حل شود و فرصت های جدیدی پیدا شود
شما باید منطقی، منضبط و روشن فکر باشید تا کشف کنید که  تفکر انتقادی: کار یک هنرمند پیدا کردن راه حل است. .4

چگونه به بهترین وجه از فرصت های جدید استفاده کنید. کار شما حل مشکالت از طریق بیان هنری است. بسته به صنعت 
و نوآورانه شما، مشکالت تا حد زیادی متفاوت خواهد بود و این امر به شما این فرصت را می دهد که به روش های جدید 

 .برای به انجام رساندن اهداف خود فکر کنید
دانش فناوری: یک هنرمند نیاز به آشنایی و مهارت در برنامه های کامپیوتری مورد استفاده برای به روزرسانی دانش  .5

 .هنری دارد
ورید یکی از مهمترین داشتن دانش کسب و کار در ارتباط با رشته هنر: چگونه به عنوان یک هنرمند یا طراح پول در می آ .6

 .مهارت های شما به عنوان یک هنرمند است
مدیریت پروژه: یاد بگیرید چگونه زمان خود را مدیریت کنید. بسیاری از هنرمندان باید زمان خود را بین مشتریان متعدد یا  .7

  .بین کار متعادل کنند
ر، شما نیاز به داشتن ارتباط با افراد مناسب مهارت های شبکه: برای رشد کسب و کار خود و یا پیدا کردن شغل در هن .8

 دارید. شروع به ساخت شبکه خود کنید. شما می توانید این کار را به صورت فردی یا از طریق شبکه های آنالین مانند
LinkedIn و فیس بوک انجام دهید. 

ند و متفاوت کنند. شروع به سبک: سبک شما به مردم این امکان را می دهد که کار شما را از رقبای خود تشخیص ده .9

 .توسعه رویکرد منحصر به فرد خود در هنر و طراحی و متمایز کزدن خود از دیگران کنید

  

 ترین دروس دانشگاهی رشته هنر چه هستند؟مهم
های هنری، دروس دانشگاهی مهم برای هر رشته متفاوت و های رشتهبا توجه به تنوع و گستردگی بسیار زیاد شاخه

فرد است. به طور کلی باید گفت دروس پایه برای درک مفاهیم هنری و مبانی انواع مختلف هنر و دروس  بهمنحصر 

ترین دروس هر رشته دانشگاهی در کار گرفتن خالقیت و خلق آثار هنری کاربردی و هنر زیبا از مهم تخصصی برای به

 توانند شاغل شوند؟چه کارها و صنایعی میروند. اما فارغ التحصیالن رشته هنر در گروه هنر به شمار می

افرادی که از رشته های هنری فارغ التحصیل می شوند، اغلب در رشته تحصیلی مورد عالقه خودشان مشغول به کار 

 :توان موارد زیر را عنوان کردهای رشته هنر میخواهند شد. از میان مشاغل مختلف مرتبط با شاخه

طراح مد و لباس، عکاس، طراح گرافیک، تصویرساز، طراح دکوراسیون و معماری  :مشاغل گروه هنرهای تجسمی •

 …داخلی، طراح و سازنده طال و جواهر، طراح صنایع دستی، هنرمند خالق آثار هنرهای زیبا و
o (+) فیلم آموزش آموزش مبانی عکاسی 
o (+) فیلم آموزش آموزش مبانی ترکیب بندی در عکاسی 
o (+) چرم فیلم آموزش نقاشی روی 
o (+)  رنگ اکریلیک –فیلم آموزش نقاشی روی سفال 
o (+) فیلم آموزش نقاشی روی شیشه یا ویترای 
o (+) فیلم آموزش مقدماتی الگوسازی و برشکاری لباس 
o (+) فیلم آموزش پروژه محور طراحی لباس با مارولوس دیزاینر Marvelous Designer 
o (+) فیلم آموزش نرم افزار CLO 3D بعدی لباس برای طراحی سه 
o (+) فیلم آموزش طراحی پارچه با فتوشاپ و ایلوستریتور Photoshop و Illustrator 

  

 طراح صنعتی :مشاغل گروه طراحی صنعتی •
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 …دار، راهنمای موزه وشناس، کارشناس مرمت آثار تاریخی، موزهباستان :شناسیمشاغل گروه باستان •

  

کارگردانی تئاتر، بازیگری تئاتر، طراح نمایش عروسکی، کارگردان  طراح انیمیشن، :مشاغل گروه هنرهای نمایشی •

 …تلویزیونی و
o (+)  مقدماتی –فیلم آموزش فیلمنامه نویسی 
o (+)  تکمیلی –فیلم آموزش فیلمنامه نویسی 

  

 …و مترجم سرا،تولیدکننده محتوا، ویراستار، شاعر، نویسنده، ترانه :مشاغل گروه ادبیات و هنرهای ادبی •
o (+) فیلم آموزش تولید محتوای متنی 
o (+) فیلم آموزش تولید محتوا برای سئوی سایت و بازاریابی دیجیتال 
o (+) فیلم آموزش اصول و روش ترجمه 

  

 …نوازنده سازهای ایرانی و جهانی، آهنگساز، خواننده، مهندس صدا و :مشاغل گروه موسیقی •
o (+)  ضبط و میکس موسیقی با آهنگسازی دیجیتالی، –فیلم آموزش مقدماتی کیوبیس Cubase 
o (+) فیلم آموزش کیوبیس Cubase بخش یکم –تکمیلی  –سازی  برای تنظیم و آهنگ 
o (+) فیلم آموزش کیوبیس Cubase بخش دوم –تکمیلی  –سازی  برای تنظیم و آهنگ 
o (+) فیلم آموزش ویرایش فایل های صوتی با ادوبی ادیشن Adobe Audition 
o (+) های صوتی با ویرایش فایل -دماتی ادیشن فیلم آموزش مق Adobe Audition 2021 

  

 …کارگردان سینما، هنرپیشه سینما و :مشاغل گروه سینما •

  

 آینده شغلی رشته هنر به چه صورت است؟
 آینده شغلی رشته هنر ارتباط زیادی با پسخ به این پرسش دارد که چه کسانی در رشته هنر موفق می شوند؟ از آنجا که

کرده و ماهر  های هنر به ویژه هنرهای کاربردی ارتباط خاصی با تبلیغات دارد، بازار کار مناسبی برای افراد تحصیلرشته

ها وجود خواهد داشت. اما به طور معمول بازار کار برای افراد شاغل در زمینه هنرهای زیبا به اندازه هنرهای در این رشته

 .کاربردی مناسب نیست

های هنری مند به رشتههای افراد نقش بسزایی بر آینده شغلی آنان دارد. افراد عالقهی هنری، خالقیت و مهارتهادر رشته

های خود را به دست آورده باشند و در کنار تحصیالت دانشگاهی، با بهره های عملی الزم برای رشتهدر صورتی که مهارت

توانند رزومه به نسبت خوبی برای خود به کاری شوند، میهایشان مشغول به کسب تجراز قدرت خالقیت و مهارت

توان گفت که های قوی و مناسب، بازار کار بهتری وجود دارد. به طور کلی میبسازند.معموالً برای هنرمندان با رزومه

میزان  ها،های مختلف رشته هنر به رشته تحصیلی تخصصی آنبازار کار و میزان درآمد هنرمندان و کارشناسان شاخه

 .های کاری قبلی بستگی داردخالقیت و مهارت، میزان تالش و تجربه
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های تخصصی فارغ التحصیالن رشته هنر باید در نظر داشته باشند که برای ورود به بازار کار، عالوه بر آشنایی با مهارت

های فردی هستند که یک مهارت های فردی هم آشنایی داشته باشید. در حقیقت، اینرشته مورد نظر باید با سایر مهارت

هایی شوند. چنین مهارتهای شغلی میها و موقعیتسازند و باعث موفقیت او در زمینهشخص را از میان رقبا متمایز می

  .از آن یاد می کنند« های نرممهارت»با نام   های کاری خواهد شد وسبب تعامل بهتر فرد در سازمان و محیط

های کاری الزم، کافی نیستند. به همین دلیل کرد که دروس دانشگاهی برای کسب تجربه و مهارتدر مجموع باید اشاره 

های استادان و شود که برای ورود به بازار کار، در کنار استفاده از تجربههای هنر توصیه میاغلب به دانشجویان رشته

 .ان بپردازند و تجربه کاری کسب کنندهایشهای مختلف به تقویت مهارتمزایای تحصیالت دانشگاهی، از روش

[caption id="attachment_111676" align="aligncenter" width="600"]

 
 [caption/]رشته هنر مناسب چه اشخاصی است؟

 اطالعیه

، هنرستان های رشته هنر به چند دسته اعم از هنرستان های دولتی، هنرستان های هیئت امنایی، هنرستان های نمونه دولتی

  .و هنرستان های غیر انتفاعی تقسیم بندی می شوند که برای ادامه تحصیل می توانید به این هنرستان ها مراجعه کنید

  

 شرایط ادامه تحصیل در رشته هنر در داخل ایران چگونه است؟
شوند. عالوه تدریس می« کاردانش»و « ایفنی و حرفه»های مختلف رشته هنر در دو گروه در هنرستان های ایران، شاخه

ها در مقاطع دانشگاهی مختلف از جمله کاردانی ناپیوسته، کارشناسی ناپیوسته، کارشناسی بر این برخی از این رشته
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شوند. از بهترین های داخل کشور ارائه میدر دانشگاه (PhD) پیوسته، کارشناسی ارشد ناپیوسته و دکتری تخصصی

 :های زیر اشاره کردتوان به دانشگاههای هنر ایران میدانشگاه

 دانشگاه هنر تهران •
 دانشگاه هنر شیراز •
 دانشگاه هنر اصفهان •
 دانشگاه هنر تبریز •
 دانشگاه هنر سوره •
 دانشگاه صدا و سیما •
 دانشگاه هنر سمنان •
 انشگاه الزهرادانشکده هنر د •

  

 شرایط ادامه تحصیل در رشته هنر در خارج از کشور به چه صورت است؟
دانشجویانی که قصد ادامه تحصیل در رشته هنر در خارج از ایران را دارند، فرصت بازدید از آثار هنری مشهور از 

شد. به همین منظور، ادامه های درس تئوری و کارگاهی باتواند مکمل کالسنزدیک در حین تحصیالت دانشگاهی می

های هنر خارج از کشور فرصتی مناسب برای آشنایی با هنر جهان است. کشورهای بسیار زیادی تحصیل دانشجویان رشته

المللی فراهم می سازند و امکانات الزم برای های هنری برای دانشجویان بینامکانات مناسبی را برای تحصیل در رشته

گذارند. دانشگاه های زیر از برترین و معتبر ترین مراکز دنیا برای خود را در اختیار آنان می آشنایی با هنر و فرهنگ

 :های مختلف رشته هنر به شمار می آیندتحصیل در شاخه

 انگلستان  CSM کالج هنر و طراحی •
 در ژاپن Bunka کالج مد •
 دانشگاه کینگستون در انگلیس •
 در آمریکا Parsons دانشکده نوین طراحی •
 انستیتو فناوری مد در آمریکا •
• Polimoda در ایتالیا 
 دانشگاه وست مینستر در انگلیس •
 کالج مد لندن در انگلیس •
 انستیتو فناوری سلطنتی ملبورن در استرالیا •
 در آمریکا Drexel دانشگاه •
 در کانادا Ryerson دانشکده مد دانشگاه •
 کالج استنفنز در آمریکا •
 انگلیسدانشگاه ناتینگهام ترنت در  •
 کالج هنر و طراحی ساوانا در آمریکا •
 دانشگاه فیالدلفیا در آمریکا •
 دانشگاه هنرهای خالقانه در انگلیس •
• Istituto Marangoni در ایتالیا 
 انستیتو فناوری مد پکن در چین •
• Hogeschool Van Amsterdam در هلند 

ریش، فرانسه، آلمان، سوئد، لهستان، هلند، شرایط تحصیل و کار در رشته هنر در کشورهای مختلف اروپا ازجمله ات

بلژیک، نروژ، دانمارک، ایتالیا، روسیه، بالروس، لیتوانی، مجارستان، سوئیس، فنالند، پرتغال، اسپانیا و انگلستان و 

همچنین کشورهایی مثل آمریکا، نیوزلند، استرالیا و کانادا و همچنین کشورهای آمریکای جنوبی مثل برزیل، اکوادور، 

روگوئه، آرژانتین و یا کشورهای آسیایی از جمله کره جنوبی، ژاپن، ارمنستان، گرجستان، قطر، امارات و غیره متفاوت ا
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است و هر کشوری به طور معمول در رشته ای خاص دارای مزایای و رتبه علمی باالتر است، مثالً رشته حقوق فرانسه، 

 .د مشابه هستندمعماری ایتالیا، هوا فضای روسیه و غیره از موار

خارجی کشور مورد نظر و همچنین زبان  توجه کنید که در اکثر موارد، جهت ادامه تحصیل در خارج از کشور، باید با زبان

المللی و های بینانگلیسی آشنایی خوبی داشته باشید. همچنین برای اثبات آشنایی با زبان انگلیسی نیز به شرکت در آزمون

  .ند تافل، آیلتس و دولینگو نیاز داریدمعتبر زبان خارجی مان

[caption id="attachment_111675" align="aligncenter" width="600"]

 
 [caption/]رشته هنر برای چه کسانی مناسب است؟

 . بر روی لینک کلیک کنید بهترین هنرستان های تهران برای آشنایی با

  

 جدیدترین اخبار رشته هنر

 دروس دانشگاهی رشته هنر با وضعیت بازار تطبیق ندارد

شود؛ با این حال این یاز به این رشته در تمام جهان دیده میرئیس انجمن هنرهای تجسمی استان قزوین بیان کرد: رد پای ن

ای است که باید مهیا شوند و در تر، نیازمند بسترهای حرفهی دیگری برای رشد و بالندگی بیشرشته نیز همچون هر حوزه

رآمد مناسب از شود. وی عنوان کرد: بحث کسب دصورت مهیا نشدن این بسترها نتیجه مطلوبی در این عرصه مشاهده نمی

های اقتصادی بسیاری طریق انجام هر نوع فعالیت فرهنگی و هنری با در نظر گرفتن شرایط امروز کشور که از بیماری

 .کندبرد گاهی این مسائل را پیچیده و غیر قابل حل مطرح میرنج می

https://irantahsil.org/%d8%a8%d9%87%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d9%87%d9%86%d8%b1%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d9%87%d8%b1%d8%a7%d9%86/
https://irantahsil.org/%d8%a8%d9%87%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d9%87%d9%86%d8%b1%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d9%87%d8%b1%d8%a7%d9%86/
https://irantahsil.org/%d8%a8%d9%87%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d9%87%d9%86%d8%b1%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d9%87%d8%b1%d8%a7%d9%86/
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 اعالم شد ۱۴۰۱شرایط ثبت نام کنکور هنر 

سراسری انجام می شود و داوطلبان می توانند در زمانی که توسط  کنکور ثبت نامهمزمان با  ۱۴۰۱ کنکور هنر ثبت نام

و بعد از پرداخت هزینه ثبت نام آزمون  بهمن ماه وارد سایت سنجش شده 17لغایت  10سازمان سنجش اعالم میشود، یعنی 

 .سراسری، فرم اینترنتی ثبت نام خود را تکمیل نمایند

[caption id="attachment_111678" align="aligncenter" width="600"]

 
 [caption/]توانایی های الزم برای تحصیل در رشته هنر کدامند؟

  

 خالصه مطالب

در این مقاله برای پاسخ به این پرسش که رشته هنر مناسب چه کسانی است؟، به معرفی این رشته، توانایی های الزم و 

ینده شغلی آن پرداختیم تا تصویر روشنی از این رشته ارائه دهیم. داوطلبانی که قصد ادامه تحصیل در همچنین بازار کار و آ

رشته هنر را دارند، باید توجه کنند که بازار کار هنر در کشور ما به گونه ای است که به طور کلی نمی تواند به عنوان منبع 

ی که عالقه وافری به تحصیل در این رشته دارد، باید همواره مهارت درآمدی آینده آن را بحساب آورد و از این گذشته فرد

ها و رزومه خود را به روز کند تا بتواند در بازار کاری این رشته حرفی برای گفتن داشته باشد. اگر شما داوطلب گرامی به 

  .ی توانند شما را یاری کنندمشاوره مناسب جهت اطالع بیشتر از این رشته داشته باشید، مشاوران ما در ایران تحصیل م
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  .کنید کلیکبرای دانلود پی دی اف مقاله 
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