
 

 
 

دانشگاه غیرانتفاعی سوره هر ساله برای ترم های مهر و 

بهمن از داوطلبان عالقه مند به رشته های هنری از طریق 

کنکور سراسری و بررسی سوابق تحصیلی افراد اقدام به 

.پذیرش می کند برای مقاطع کاردانی و  دانشگاه سورههنری  رشته های

اگر شما هم جزء افرادی هستید که .کارشناسی ارائه می شوند

آگاه باشید و در   تمایل دارد از رشته های هنری دانشگاه سوره

صورت عالقه مند بودن به یکی از این رشته ها، در یکی از 

دانشکده های دانشگاه سوره تحصیل کنید، پیشنهاد ما به شما 

ن است که برای آگاهی از جزئیات و آشنایی کامل با رشته ای

ها این مقاله را دنبال کنید.مادر این مقاله توضیحات کاملی از 

رشته سینما دانشگاه سوره ، عکاسی دانشگاه 

سوره،تصویرسازی دانشگاه سوره، گرافیک دانشگاه سوره و 

 .... پرداخته ایم.با ما همراه باشید

  

دانشکده هنر دانشگاه سورهمقاطع و رشته های   

: 

  



 

 
 

 : مقطع کارشناسی ارشد

  

در رشته های سینما، تصویر متحرک )انیمیشن(، ادبیات 

نمایشی، هنر اسالمی، نقاشی، ارتباط تصویری )گرافیک(، و 

 صنایع دستی

  

 :مقطع کارشناسی

  

 –عروسکی -های سینما، نمایش )ادبیات نمایشی در رشته

کارگردانی(، گرافیک، هنر اسالمی، کتابت  –طراحی صحنه 

 و نگارگری و نقاشی

  

 :مقطع کارشناسی ناپیوسته

  

 (ارتباط تصویری )گرافیک

  



 

 
 

 رشته های هنری دانشگاه سوره

 :رشته های هنری دانشگاه سوره به صورت زیر است

 انیمیشن

  

 نقاشی

  

 تئاتر

 سینما

  

 تصویرسازی

  

 عکاسی

  

 ادبیات نمایشی گرافیک
مطالعات عالی 

 هنر

صنایع دستی ، هنر اسالمی و کتابت و 

 نگارگری

  

  



 

 
 

زمان و نحوه ثبت نام بدون کنکور دانشگاه برای اطالع از 

 کلیک کنید.سوره

 رشته سینما دانشگاه سوره

با توجه به مأموریت  1372سینما دانشگاه سوره از سال  رشته

اسالمی  -سازمانی دانشگاه، مبتنی بر تربیت هنرمند انقالبی

دیپلم کار خود را آغاز کرد.رشته سینما دانشگاه در مقطع فوق

با کسب مجوزهای الزم با ارتقای درجه  1374سوره در سال 

  و پرداخت.دانشگاه در مقطع کارشناسی نیز به جذب دانشج

رشته سینما دانشگاه سوره، در هر دو مقطع فعال دارد و 

هرسال از طریق کنکور سراسری سازمان سنجش دانشجو 

پذیرد. از اهداف بلندمدت رشته سینما دانشگاه سوره می

های جدید و اندازی رشتهتوان به طراحی و راهمی

های نسل سوم یا ریزی برای پیوستن به دانشگاهبرنامه

 های کارآفرین اشاره کرد.انشگاهد

توان التحصیالن رشته سینما دانشگاه سوره میاز میان فارغ 

به شهرام مکری، محمدحسین مهدویان، سامان سالور، مجید 

برزگر، سعید روستایی، سعود سالمی، حسین امیری 
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دوماری، پدرام پور امیری ، فربد جاللی و بسیاری دیگر 

 اشاره داشت.

 

ی دانشگاه سورهرشته نقاش  

هایی است که از بدو تأسیس رشته نقاشی از اولین رشته

هاست توانسته است با شده است و سالدانشگاه سوره تأسیس

مند تبدیل به یکی از جذب و آموزش دانشجویان عالقه

های آموزشی نقاشی بشود. استادان گرامی هیأت علمی قطب



 

 
 

ضا هدایت، این گروه، خسرو خسروی، احمد خلیلی فرد، ر

نام نقاشی ایران هستند بخش مهمی همگی از هنرمندان صاحب

 اند.از اعتبار این رشته را باعث شده

ریزی آموزشی این گروه به مدیریت دکتر محمد سیاست برنامه

الدینی، استفاده از ترکیب استادان پیشکسوت و استادان معین

و نوجویی   ای از تجربهجوان است تا از خالل آن بتوان آمیزه

را در اختیار دانشجویان قرارداد. گروه نقاشی دانشگاه سوره 

افتخار این را دارد تا چه درگذشته و چه اکنون با برخی از 

 ترین هنرمندان ایرانی همکاری داشته باشد.مطرح

  رشته های پر درآمد هنر در ایران و جهانبرای اطالع از 

 کلیک کنید.

 دانشگاه سوره  رشته تئاتر

ابتدای تأسیس دانشگاه گروه آموزشی تئاتر دانشگاه سوره از 

( و تاکنون با آموزش دانشجویان 1372دانشجو پذیرفته )بهمن 

ای تئاتر را از مسیر خبره، بیشترین تعداد هنرمند حرفه

 ی تئاتر کشور تحویل داده است.آموزش دانشگاهی به جامعه

https://irantahsil.org/%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%be%d8%b1-%d8%af%d8%b1%d8%a2%d9%85%d8%af-%d9%87%d9%86%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d8%ac%d9%87%d8%a7%d9%86/
https://irantahsil.org/%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%be%d8%b1-%d8%af%d8%b1%d8%a2%d9%85%d8%af-%d9%87%d9%86%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d8%ac%d9%87%d8%a7%d9%86/


 

 
 

ی کارشناسی )کارگردانی ، اکنون در پنج رشتهگروه تئاتر هم

ایشی، نمایش عروسکی، و طراحی بازیگری ، ادبیات نم

رشته کارشناسی ارشد )ادبیات نمایشی( دانشجو صحنه( و یک

 پذیرد.می

 ۲۵دانشجویان بازیگری و کارگردانی دانشگاه سوره در طی 

سال گذشته با حضور بسیار فعال در جشنواره های تئاتر 

دانشگاهی و دیگر جشنواره ها توانسته اند جوایز متعددی 

تا حدی که در برخی سالها، بیشترین جوایز بدست آورند 

جشنواره تئاتر دانشگاهیان کشور متعلق به دانشجویان سوره 

بوده است. این موفقیت ها فقط منحصر به جشنواره ها نبوده و 

پذیرش در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه های دولتی و... نیز 

 یکی از دیگر موفقیت ها بوده است.

مچون دیگر رشته های تئاتر دانشگاه اساتید این دو رشته ه

سوره از بهترین اساتید دانشگاهی هستند، بزرگانی همچون 

دکتر دلخواه، دکتر خاکی، علیرضا خمسه، دکتر ناظرزاده 

کرمانی، دکتر سلطانی، دکتر سجودی، امیر دژاکام، اصغر 

ماسوله و ... و در سالهای اخیر هم : دکتر مهندس پور، اصغر 

رآذری، بهنام خانیکی، افسانه قلی زاده، دکتر دشتی، حمید پو



 

 
 

 ناصر بخت، استاد فتحعلی بیگی و...

در ضمن با شروع کرونا، دانشگاه سوره اولین جشنواره تئاتر 

مجازی دانشجویان کشور را در بخش مونولوگ با عنوان 

 جشنواره "وقفه" برگزار کرد.

  رشته تصویر سازی دانشگاه سوره

تصویرسازی دانشگاه سوره از جدیدترین و پرطرفدارترین 

رشته های این دانشگاه است.گروه تصویرسازی دانشگاه 

در مقطع کارشناسی ارشد دانشجو می 1393سوره از سال 

پذیرد. از امکانات تصویرسازی دانشگاه سوره می توان به 

حضور هنرمندان و استادان برجسته تصویرسازی چون 

امین سلماسی، فیروزه گل محمدی، مانلی  استادان بهراد

روجا  منوچهری، علیرضا گلدوزیان، محسن حسن پور، 

علیزاده، علی هاشمی شهرکی، جمال رحمتی، ستاره حسینی، 

 زهرا عسلی و امین منتظری اشاره کرد. 

در تصویرسازی دانشگاه سوره تکنیکهای متنوع 

تصویرسازی در کنار تصویرسازی کتاب کودک، 

ازی مجالت و جراید، تصویرسازی علمی، تصویرس



 

 
 

تصویرسازی فرهنگی، تصویرسازی قدیم و جدید به 

دانشجویان آموزش داده می شود. تصویرسازی دانشگاه سوره 

استاد مدعو در حال اجرا  10با یک عضو هیات علمی و 

است. تصویرسازی دانشگاه سوره از شاخه هنرهای کاربردی 

ن ایده ها و ادراک خود از می باشد که تصویرگر برای بیا

 عناصر تجسمی به بهترین نحو سود می جوید.

توانند به فارغ التحصیالن تصویرسازی دانشگاه سوره می

صورت فردی یا گروهی وبصورت خود اشتغالی اقدام به دایر 

های ویرایش کردن شرکتهای تبلیغاتی نموده و یا در زمینه

با فارغ تحصیل به اشتغال بپردازند. همچنین …تصاویر و

شدن از رشته تصویرسازی دانشگاه سوره می توانید با تولید 

محتوای الکترونیکی به محتواهای آموزشی، چند رسانه ای، 

تبلیغاتی در موضوع های مختلف و شکل های متنوع انجام 



 

 
 

دهند.

 

 صنایع دستی ، هنر اسالمی و کتابت و نگارگری

های نه ویژگیرشته صنایع دستی و هنر اسالمی به پشتوا

ساختاری، ارتباط با فرهنگ بومی، پایبندی به هویت ملی و 

ناپذیر تناسب ماهوی با مبانی اعتقادی دین اسالم، بخشی جدایی

 از تاریخ و سنت ایران و ایرانیان است.



 

 
 

گروه صنایع دستی، هنر اسالمی و کتابت و نگارگری، افتخار 

رین تدارد با همکاری اعضای هیات علمی و برجسته

های هنرمندان و استادان سطح کشور در رقابت با دانشگاه

وصف و -های قابلمطرح و مادر کشور به موفقیت

تاثیرگذاری در حفظ، احیاء و ارتقاء هنرهای بومی و اصیل 

ساله در تربیت جوانان و  ۳۰ایرانی رسیده و به این تالش 

 .ورزداینده سازان کشور مباهات می

های گروه صنایع دستی، هنر اسالمی و ترین ویژگیاز مهم

 :توان به موارد زیر اشاره نمودکتابت و نگارگری می

 -  توجه ویژه به مفاهیم اخالقی و مبانی حکمی در آموزش

 هنر؛

 -  تاکید بر حفظ هویت و اصالت هنرهای بومی و سنتی

 های دنیای معاصر؛در تعامل با دغدغه

 - سخگویی به نیاز اصرار بر آموزش کارآفرین با هدف پا

 اشتغال و تولید ملی؛

 - های فنی و همگام نمودن مباحث نظری و تقویت مهارت

عملی در آموزش و تربیت نیروهای خالق، متعهد و 

 .توانمند



 

 
 

  

 دانشگاه سوره  رشته ادبیات نمایشی

میاِن کسانی که به آموزِش دانشگاهی در هنرهای نمایشی 

و « سینما»های رشته مندند و گرایش دارند، جدا ازعالقه

، «تولیِد سیما»، «بازیگری»، «کارگردانِی نمایش»

هواداراِن « ادبیاِت نمایشی»، رشتۀ «رادیو»و « کنندگیتهیه»

، «نویسینمایشنامه»فراوان و ویژۀ خودش را دارد. 

ها و الگوها و مبانِی آشنایی با اصل»، «نویسینامهفیلم»

، «نمایش و سینماشناسی در روایت»، «تئوریِک درام

ها بر پایۀ های نمایشی کردن داستانشیوه»و « اقتباس»

ها و ازجمله شاخه« ایالگوهای دراماتیک و اسطوره

های عملی و هنری و پژوهشی است که ها و عرصهتخّصص

تعریف و تبیین « ادبیاِت نمایشی»در زیرمجموعۀ رشتۀ 

 شوند.می

ریزی کارشناسی، پایهدانشگاِه سوره رشتۀ نمایش، در مقطعِ  

آموختگانی بااستعداد و کار بلد را شد و گشایش یافت و دانش

یکی از  -برای ورود به هنِر نمایِش ایران پرورش داد

بود. از ساِل « ادبیاِت نمایشی»های این رشته، گرایِش گرایش



 

 
 

میزباِن دانشجویانی شد که « دانشگاِه سوره»، 1385

ادبیاِت »رشتۀ « سِی ارشدِ کارشنا»خواستند در مقطعِ می

سال، تعدادی پُرشمار از تحصیل کنند. در این پانزده« نمایشی

ادبیاِت »آموختۀ این مقطعِ مهم از رشتۀ نزدیک به پانصد دانش

ای کار رشته خود ، جذب بازار حرفه«سوره»در « نمایشی

های نمایش و سینما اند در مناسباِت اجرا و تولید در مدیومشده

نویس و نامهنویس و فیلمعنواِن نمایشنامهزیوِن ایران بهو تلوی

اند، های تولیدی مشغول به کارشدهنامهنیز کارشناِس ارشِد فیلم

مطالعاِت »های و یا برای تحصیل در مقطعِ دکترای رشته

های از دانشگاه« پژوهِش هنر»و « مطالعاِت سینما»، «تئاتر

 اند.یافتهداخلی و خارجی راه

کلیک  رشته هنر مناسب چه کسانی است؟برای اطالع از 

 کنید.

دانشگاه سورهرشته انیمیشن   

دانشگاه سوره در اوایل دهه هشتاد شمسی؛ با برگزاری 

اندازی رشته را های آزاد انیمیشن، بستر راههای آموزشدوره

فراهم نمود و با کسب مجوزهای الزم از وزارت علوم، 
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آوری به شکل رسمی از نیمسال نخست سال تحقیقات و فن

کارشناسی موفق به جذب دانشجو در مقطع  ۹۱-۹۰تحصیلی 

 ارشد شد.

گروه کارشناسی ارشد انیمیشن سوره تاکنون تنها در ده سال 

گذشته ضمن تربیت و آموزش دانشجویان و موفقیت در 

آموختگان در دوره دکتری؛ توانسته است با پذیرش دانش

انداز" در نهمین دوره عنوان بخش ویژه "چشمشده بهبرگزیده

ان و با درخشش در بازار المللی پویانمایی تهرجشنواره بین

ها را استوار بردارد و با فیلم همان جشنواره؛ نخستین گام

 2014حضور در مجامع جهانی مانند جشنواره کارتون آنکارا 

ی بیش از المللی درمجموع برندهها جشنواره و رخداد بینو ده

های معتبر کارتون و صد جایزه ملی و جهانی در جشنوارهیک

المللی ویترین های رقابت بینو در عرصه انیمیشن شده

افتخارات خانواده سوره را آذین نمایند و پرچم پرافتخار 

کرده انیمیشن این سرزمین را بر ستیغ نیروهای تحصیل

فرهنگ و هنر جهان برافراشتند. این گروه با همکاری 

معاونت فرهنگی دانشگاه؛ "کانون انیمیشن سوره" را از سال 

ها و ها رخداد بزرگ در قالب کارگاهکرد که دهگذاری پایه ۹۴



 

 
 

های آموزشی، سخنرانی، میزگرد و رقابت دانشجویی را دوره

 زده است.تا به امروز رقم

  رشته گرافیک دانشگاه سوره

تاکنون با استفاده از  1372گرافیک دانشگاه سوره از سال 

امکانات و تجهیزات فنی و هنری برای ترویج فرهنگ و هنر 

می به ، آغاز به فعالیت کرد.گرافیک دانشگاه سوره هر اسال

 ساله داوطلبین زیادی به خود جذب می کند.

های آموزشی گروه در در رشته گرافیک دانشگاه سوره دوره

 2دو مقطع پیوسته و ناپیوسته کارشناسی و کارشناسی ارشد با 

 70طور متوسط در هر نیم سال، حدود عضو هیأت علمی و به

 تاد مدعو در حال اجرا است.نفر اس

های مجهز به از امکانات عمده گرافیک دانشگاه سوره، کارگاه

کامپیوتر و ویدئوپروژکشن، کارگاه چاپ، حجم سازی و 

البراتوار عکاسی است که دانشجویان گرافیک دانشگاه سوره 

های در کنار اساتید برجسته و مجرب در بسیاری از فعالیت

ب برگزاری جشنواره، نمایشگاه، فرهنگی و هنری در قال

بندی، های آموزشی درزمینه گرافیک، چاپ، بستهکارگاه



 

 
 

پوستر، گرافیک محیطی، موشن گرافیک، وب دیزاین و... در 

های چشمگیری کسب کرده و های متمادی، موفقیتطی سال

اند. آموزش جذب در مراکز آموزشی و بازار کارشده

افیکی از قبیل فتوشاپ، روز گرافزارهای متنوع و بهنرم

ایلوستریتور، ایندیزاین، افترافکت و ... در برنامه درسی 

 گرافیک دانشگاه سوره قرار دارد.

ترین استادان مدعو در گروه ارتباط تصویری از برجسته

توان به استادان بیژن صیفوری، کورش پارسا نژاد، می

ن الدیاحمدعلی عسلی، شهریار آریا فر، مریم افسر، نظام

امامی فر، رضا بهمنی، فریبا برو فر، مهرانه جندقی و .. می 

 توان اشاره کرد.



 

 
 

 

 دانشگاه سوره  رشته مطالعات عالی هنر

سال فعالیت  30دانشکده هنر دانشگاه سوره به پشتوانۀ حدود 

ارزشی و هدفمند آموزشی و پژوهشی خود از نیمسال اّول 

افتخار راه اندازی و پذیرش به 1401-02سال تحصیلی 

دانشجو در رشتۀ دکترای تاریخ تطبیقی و تحلیلی هنر اسالمی 

ل از سازمان گسترش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نای

که ضرورت تربیت نیروهایی توانمند و آشنا به آمد. ازآنجایی



 

 
 

جدیدترین مسائل و نیازهای علمی جامعه هنری امروز ایران 

بر همگان آشکار است، مدیران آموزشی، اعضای هیأت 

علمی و مدرسین صاحب نام این رشته به اعتبار حضور 

دوین دانشجویان مستعد و باانگیزه، تالش خواهند نمود تا در ت

پژوهشی و آموزشی کشور باهدف بهبود  -نقشه راه فرهنگی

روند تکاملی هنر فردای ایران در رویکردی تخصصی و در 

حوزۀ تاریخ هنرهای ایرانی و اسالمی همراه با آرمان های 

گام دوم انقالب، همگام با دیگر نهادها و مراکز علمی و معتبر 

ور دارند که این کشور اقدام نمایند. گروه علمی این گروه با

مهم محقق نخواهد شد مگر در تعامل و همراهی آموزش 

روزآمد، پژوهش روشمند و فرهنگی به پشتوانۀ ارزش و 

 اسالمی. -جایگاه هنرهای ایرانی

ترین محورهای موردنظر در نظام آموزشی مقطع از مهم

توان به این دکترای تاریخ تطبیقی و تحلیلی هنر اسالمی می

 کرد:موارد اشاره 

   جذب و پذیرش برترین استعدادهای جوان، آگاه و

 باانگیزۀ رشد و تعالی فرهنگی و علمی کشور؛



 

 
 

  باهدف رفع نیازهای   مسئله یابی و تعمیق مباحث نظری

فرهنگی جامعه و ارتقاء جایگاه نقد و پژوهش در 

 اسالمی؛ -هنرهای ایرانی

  تقویت و به روزرسانی وضعیت آموزش و پژوهش در

ای علمی، دانشگاهی و ایجاد ارتباط با جامعه و محیط ه

ترین دست آورد دانشگاه های عصر عنوان مهمصنعت به

 حاضر؛

   ایجاد بازارهای پژوهش محور و روزآمد متناسب با

 نیازهای فرهنگی منطقه و جهان اسالمی؛

   بهره گیری از به روزترین منابع علمی، یافته های

ظر در حوزه های پژوهشی و دانِش استادان صاحب ن

 تخصصی هنر اسالمی؛

  تعامل و ارتباط علمی و هدفمند با برجسته ترین مراکز

فعاِل بین المللی و دانشگاه های معتبر در رشته های هنر 

 تحلیلی؛ -اسالمی و مطالعات تطبیقی 

     بازیابی ارزشهای معنوی و اعتالی فرهنگ و تمدن

انتقادی و بزرگِ ایران دوران اسالمی با نگاهی 

 نگر به وضعیت فرهنگ و هنر دوران معاصر.ژرف

  



 

 
 

 معرفی رشته پژوهش هنر

های آموزش عالی است که رشته پژوهش هنریکی از دوره

  هدف آن تشویق و ترغیب تفکر در مقوله هنر ، رشد

های هنری و ارتقاء سطح بینش هنری در فرهنگ خالقیت

پژوهش و های آموزش و اسالمی و همچنین تقویت حوزه

یابی و اصالح های هنری و جهتتألیف ، تصنیف در زمینه

 های هنری جامعه اسالمی است .حرکت

مرتبط با مطالعات نظری هنر ازجمله  این رشته پژوهشی

شناسی، فلسفه هنر، آموزش هنر تاریخ هنر، نقد هنری، زیبایی

ای را دربرمی گیرد. هدف اصلی این رشتهو موضوعات میان

مطالعه بر وجوه مستور و ناگشوده، هنر و افزایش دانش رشته 

نظری است. در حال حاضر دانشکده هنر دانشگاه سوره با 

پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد نقش مهمی در 

 1387تربیت نیروهای متخصص در کشور دارد که از سال 

اقدام به جذب دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد را داشته است 

. 



 

 
 

انداز آتی این رشته به دلیل برخورداری از کادر آموزشی چشم

های و توجهات ای بسیار روشن است ویژگیباتجربه و حرفه

 خاص رشته پژوهش هنر در دانشگاه سوره:

 ،توجه به نیازهای جامعه 

  آموختگان،تأکید برافزایش توان دانش 

    تأکید بر تربیت نیروهای متخصص و تحلیل گران

 ی ، فرهنگی است.آموزشی، پژوهش

 .کلیک کنید برای اطالع از مهاجرت از طریق رشته هنر

  

 معرفی رشته هنر اسالمی

اسالمی در مقطع کارشناسی ارشد به پشتوانه  رشته هنر

ویژگی های ساختاری، ارتباط بافرهنگ بومی، پایبندی به 

های هویت ملّی و تناسب ماهوی با مبانی اعتقادی و سنت

پایدار در آداب، رسوم و دین مبین اسالم، بخشی جدای ناپذیر 

از تاریخ و تمدن ایران و ایرانیان است. این رشته پس از اخذ 

مجوز توسط شورای عالی انقالب فرهنگی باهدف تربیت 

نیروهای ماهر و نیمه ماهر در دانشگاه تصویب و همگام با 

https://irantahsil.org/%d9%85%d9%87%d8%a7%d8%ac%d8%b1%d8%aa-%d8%a7%d8%b2-%d8%b7%d8%b1%db%8c%d9%82-%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d9%87%d9%86%d8%b1/


 

 
 

پژوهشی معتبر در سراسر کشور،  -تعدادی از مراکز علمی

های فعال و موفق دانشگاه سوره بوده است؛ از نخستین رشته

آموزشی و هنرِی  -که طی این مدت افتخارات فرهنگی

ذکری را به کارنامه درخشان سوره افزوده و شایان

مند و نسل ای را از میان دانشجویان عالقهاستعدادهای شایسته

های هنر و جدید به حوزۀ کارآفرینی و پژوهش در عرصه

 فرهنگ اسالمی به جامعه ایران تقدیم نموده است.

گروه هنر اسالمی همچنین افتخار دارد با همکاری اعضای 

ترین هنرمندان و استادان طراز اّول رجستههیأت علمی و ب

های قابل های مطرح، به موفقیتکشور در رقابت با دانشگاه

وصف و تأثیرگذاری نیز در حفظ، احیاء و ارتقاء هنرهای 

 ورزد.بومی و اصیل ایرانی رسیده و به این تالش مباهات می

توان به موارد های گروه هنر اسالمی میترین ویژگیاز مهم

 زیر اشاره کرد:

  توجه ویژه به مفاهیم اخالقی و مبانی حکمی در آموزش

 هنر؛



 

 
 

  تأکید بر حفظ هویت و اصالت هنرهای بومی و سنتی در

 های دنیای معاصر؛تعامل با دغدغه

  اصرار بر آموزش کارآفرین باهدف پاسخگویی به نیاز

 اشتغال و تولید ملّی؛

 ی فنی و هاهمگام نمودن مباحث نظری و تقویت مهارت

عملی در آموزش و تربیت نیروهای خالق، متعهد و 

 توانمند.

  

 رشته عکاسی دانشگاه سوره

عکاسی دانشگاه سوره یکی از پرطرفدارترین رشته های این 

آموختگان دانشگاه می باشد .در عکاسی دانشگاه سوره،دانش

صورت رسمی به استخدام نهادهای فرهنگی یا توانند بهمی

های فرهنگی ادارات مختلف آیند همچنین دانش بخش

صورت آزاد و آموختگان عکاسی دانشگاه سوره می توانند به

های مختلف آن مشغول به کار شوند. فعالیت در ر شاخهد

ی عکاسی های پرهیجان در حوزهها نیز جزء شغلخبرگزاری

شود. تنوع فراوان و در عکاسی دانشگاه سوره محسوب می

های های عکاسی باعث شده که این رشته جزء شغلدر شاخه



 

 
 

 پردرآمد باشد.عکاسی دانشگاه سوره هر ساله داوطلبین زیادی

 دارد. 

پذیرش دانشجوی  1395عکاسی دانشگاه سوره از مهرماه 

کارشناسی ارشد عکاسی در این دانشگاه آغاز گردیده است. 

این دانشگاه توانسته است که استادان ارزشمند هنر را در 

سازان عکاسی دانشگاه سوره دعوت به همکاری نماید؛ تا آینده

 ردار گردند.این دیار بتوانند از اطالعات مناسبی برخو

 



 

 
 

  نکات مهم ثبت نام رشته های هنری دانشگاه سوره

فارغ التحصیالن هنرستان های فنی حرفه ای و کاردانش،  

برای ثبت نام در دانشگاه غیرانتفاعی باید دارای مدرک پیش 

 .دانشگاه یا کاردانی باشند

دانشجویان دانشگاه های روزانه در صورت تمایل به ثبت نام  

دانشگاه غیرانتفاعی، بایستی ابتدا از دانشگاه  بدون کنکور

 .محل تحصیل خود انصراف دهند

دانشجویان دانشگاه های غیر روزانه می توانند بدون  

انصراف از دانشگاه خود، ثبت نام دانشگاه غیرانتفاعی را 

انجام دهند. ولی پس از پذیرش نهایی، بایستی انصراف خود 

نمایندرا از دانشگاه اولیه اعالم  . 

فارغ التحصیالن رشته های علوم پزشکی وزارت بهداشت،  

برای ثبت نام در رشته های بدون کنکور دانشگاه غیرانتفاعی، 

باید طرح تعهد خدمت خود را حداکثر تا پایان شهریور ماه به 

 .اتمام برسانند

  

  



 

 
 

 نحوه ثبت نام با سوابق تحصیلی دانشگاه هنر سوره تهران

ن متقاضی و عالقمند به تحصیل در دانشگاه قابل توجه عزیزا

سوره تهران )به صورت پذیرش صرفا براساس سوابق 

1401 - 1400تحصیلی سال   ) 

داوطلبان محترم باید برای ثبت نام مراحل ذیل را پشت سر 

 :بگذارند

 مراجعه به سایت سازمان سنجش به آدرس .1

www.sanjesh.org 

نام و انتخاب انتخاب و مطالعه دفترچه راهنمای ثبت  .2

رشته برای پذیرش دانشجو صرفا براساس سوابق 

تحصیلی در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و . . . 

  در مرحله پذیرش سراسری

  تکمیل فرم ثبت نام .3

تهران  –گزینه استان تهران، دانشگاه غیرانتفاعی سوره  .4

 : و مراجعه به جدول رشته ها

تهیه پرینت ثبت نامبعد از انتخاب رشته، تائید نهایی و  .5  

  



 

 
 

 اطالعیه

داوطلبان محترم پس از تهیه پرینت ثبت نام، باید منتظر اعالم 

فهرست اسامی واجدین شرایط از طریق سازمان سنجش به 

 .دانشگاه ها در اواخر شهریور ماه سال جاری باشند

  

  

  اخبار رشته های هنری دانشگاه سوره

پوستر شد دانشجوی گرافیک سوره صاحب جایزه طراحی  

رامین رستمی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته گرافیک 

دانشگاه سوره جایزه طراحی پوستر جشنواره تئاتر عروسکی 

 کرمانشاه را از آن خود کرد.

عمومی دانشگاه سوره نخستین جشنواره تئاتر گزارش روابطبه

پایان رسید که عروسکی استانی کرمانشاه در حالی به

شگاه سوره یکی از برندگان بخش دانشجوی گرافیک دان

 .طراحی پوستر و بروشور این جشنواره شد



 

 
 

المللی عکس استاد رشته عکاسی سوره برنده جایزه بین

 ورزشی ایران شد

احمد معینی جم دانشجوی پیشین و استاد عکاسی دانشگاه 

سوره با عکاسی از سامان قدوس بازیکن تیم ملی فوتبال ایران 

 2022صعود ایران به جام جهانی  در حال خوشحالی پس از

المللی عکس ورزشی ایران قطر موفق به دریافت جایزه بین

 شد.

 خالصه مطلب

دانشگاه سوره تهران، به عنوان یکی از معتبرترین مراکز 

آموزشی غیرانتفاعی شناخته می شود که طی سالیان اخیر 

مقصد بسیاری از عالقه مندان به رشته های هنری بوده 

هر ساله در   رشته های هنری دانشگاه سورهاست.ثبت نام 

عی دو نوبت مهر و بهمن انجام میگیرد. دانشگاه های غیر انتفا

بخش عمده ای از رشته های تحصیلی خود را به صورت 

بدون کنکور ارائه می دهد.اگر در زمینه رشته سینما دانشگاه 

سوره،تصویر سازی دانشگاه سوره و ..سوالی دارید و یا به 

کمک نیاز دارید، می توانید از همکاران ما یاری بخواهید. 



 

 
 

ا در زیر این برای برقراری ارتباط با همکاران ما کافی است ت

مقاله کامنت بگذارید و یا با شماره های تماس ما، تماس حال 

فرمایید. همکاران ما در اسرع وقت به شما عزیزان پاسخ داده 

  و شما را یاری خواهند کرد.
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