
 کارشناسی ارشد پژوهش هنر

 
 :معرفی رشته کارشناسی ارشد پژوهش هنر

هنر، رشد خالقیتهای  یکی از دوره های آموزش عالی است که هدف آن تشویق و ترغیب تفکر در مقوله کارشناسی ارشد پژوهش هنر دوره

و همچنین تقویت حوزه های آموزش و پژوهش و تألیف و تصنیف در زمینه های هنری و  هنری و ارتقاء سطح بینش هنری در فرهنگ اسالمی

  .جهت یابی و اصالح حرکت های هنری جامعه ی اسالمی است

طریق تطبیق آثار مختلف هنری و آشنایی با فرهنگ و  دانشجویان به رابطه مابین جهان بینی و تجلیات هنری در فرهنگهای مختلف از آشنایی

 .است کارشناسی ارشد پژوهش هنر تاریخی از موضوعات مورد بحث در رشته ایران در ادوار ادبیات

 
عمدتاً به منظور چاره اندیشی درباره ی مشکالت حال و آینده ی هنر کشور ایجاد شد و اهدافی را به شرح  رشته کارشناسی ارشد پژوهش هنر

 :ذیل دنبال می کند

  

 تعیین مباحث نظری هنر و ایجاد توانایی در زمینه ی نقادی و پژوهش صحیح در مباحث هنری 
  ایران هنری میراث با عمیق آشنایی 
  آشنایی با آموزش هنر به عنوان یك بحث مهم و مستقل 

 
بازار کار به دنبال آینده شغلی بهتری هستند،  در که افرادی نیز و ارشد کارشناسی کنکور رشته انتخاب متقاضیان بیشتر ادامه برای آشنایی در

کارشناسی  ، دانشگاه های دارای رشتهکارشناسی ارشد پژوهش هنر بیشتری شامل: برنامه درسی)سرفصل( و تعداد واحدهای اطالعات

ازارکار، وضعیت ب (به منظور ادامه تحصیل در مقاطع باالتر آموزش عالی) پژوهش هنر معرفی رشته های دکترای ، ارشد پژوهش هنر

 .ارایه می شود کارشناسی ارشد پژوهش هنر استخدام و آینده شغلی رشته

 

 
 : برنامه درسی )سرفصل( کارشناسی ارشد پژوهش هنر و تعداد واحدها

 واحد 32 : تعداد کل واحدها

 واحد 13 : دروس اصلی و تخصصی

 واحد 9 : دروس اختیاری

 واحد 10 : پایان نامه

  

  



  

 

 

 : و آینده شغلی کارشناسی ارشد پژوهش هنر بازارکار، وضعیت استخدام

 ، سازمان صنایع دستی ایران، هایی نظیر سازمان میراث فرهنگی در سازمان توانند می کارشناسی ارشد پژوهش هنر فارغ التحصیالن رشته

ها و وزارت  بنیاد مستضعفان و جانبازان، اداره کل موزه اداره کل صنایع دستی در وزارت جهاد کشاورزی، سازمان ایرانگردی و جهانگردی،

  .به کارهای پژوهشی، تحقیقاتی بپردازند فرهنگ و ارشاد اسالمی

  

 پژوهشگر معرفی شغل

 

ای تحقیقاتی، مطالعات گسترده و حضور در محیط های آزمایشگاهی و یا کتابخانه ای عالقه دارید، این شغل اگر به انجام کاره

 .مناسب شماست

 
ال یك پژوهشگر در حوزه علوم انسانی است. مث البته وظایف و فعالیت های یك پژوهشگر در حوزه های پژوهشی مختلف، متفاوت

در  کتاب ها به دنبال پاسخ سواالت خود است و یك پژوهشگر حوزه مهندسی ممکن است عمدتا در کتابخانه ها و در بین



 .سنجش برای سواالت تحقیق خود به دنبال جواب باشد آزمایشگاه یا محیط واقعی با استفاده از ابزارهای مختلف اندازه گیری و

 
با توجه به زمان درنظر گرفته شده برای  به عنوان یك پژوهشگر ممکن است به صورت فردی یا گروهی کار کنید. همچنین شما

 .صورت تمام وقت یا پاره وقت فعالیت نمایید به است ممکن پژوهشی، پروژه اتمام 

 
ر پژوهش های بنیادی شرکت داشته باشید، شما د از آنجا که پژوهش ها از یك نگاه به بنیادی و کاربردی تقسیم می شوند، اگر

های خود  علم و دانش هستید و عمدتا از تکنیك های آزمایشگاهی و نظری برای اثبات فرضیه معموال به دنبال گسترش مرزهای

معموال با استفاده از روش های مختلف جمع آوری  استفاده می کنید. ولی در صورتی که پژوهش شما از نوع کاربردی باشد،

مشکالت و چالش های  سواالتی می باشید که دستیابی به آنها بیشتر جنبه کاربردی دارد و رفع کننده طالعات به دنبال پاسخ بها

 .روز جامعه است

 
تخصصی داخلی و بین المللی منتشر می گردد و در  نتایج کار شما به عنوان پژوهشگر معموال به صورت مقاله علمی در نشریات

اختیار آنان  سفارش یك شخص یا شرکت صورت گرفته باشد، در قالب یك گزارش جامع و تفصیلی در ت شما بهصورتی که تحقیقا

 .قرار می گیرد

 

  

استاد دانشگاه معرفی شغل  

 
با تحقیق و پژوهش در  تدریس در باالترین سطح آن یعنی سطح آکادمیك عالقه مندید و یا اگر مایلید بهاگر 

 !درنوردید، باید گفت این شغل مناسب شماست دانشگاهها و دیگر مراکز آموزش عالی مرزهای دانش را

 
برای این شغل دقیق تر از  "دانشگاه مدرس "یا  "عضو هیئت علمی  "این نکته قابل ذکر است که اگرچه عنوان 

استاد دانشگاه یکی از مراتب عضو هیئت علمی است، اما در این متن  بوده و به عبارتی "استاد دانشگاه"عنوان 

 .است شده استفاده باشد، می تر رایج  عموم نگاه در که "دانشگاه استاد"عبارت  گاهی از


