
 

 

 140احد:وتعداد                                   پیوسته مقطع:کارشناسی                                 نام رشته: ادبیات نمایشی
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 ترم:دوم

 واحد19

 ترم:سوم 

 واحد17

 

 

 

 

 ترم:چهارم

 واحد18
 نام درس:جامعه شناسی عمومی

 واحد 2تعداد واحد: 

 نوع درس:پايه

 -نياز: پيش

 -نياز: هم

 جامعه شناسی هنر  نام درس:

 واحد2تعداد واحد: 

 نوع درس:پايه

 نياز: جامعه شناسی عمومی پيش

 -نياز: هم

 اصول و مبانی ارتباطات نام درس:

 واحد 2واحد:تعداد 

 نوع درس:پايه

 -نياز: پيش

 -نياز: هم

 نام درس: شناخت موسيقی

 واحد 2تعداد واحد: 

 نوع درس:پايه

 -نياز: پيش

 -نياز: هم

 نام درس: فلسفه مقدماتی شرق

 واحد 2تعداد واحد:

 نوع درس:پايه

 -نياز: پيش

 -نياز: هم

 فلسفه مقدماتی غرب نام درس:

 واحد 2تعداد واحد:

 درس:پايهنوع 

 فلسفه مقدماتی شرق نياز: پيش

 -نياز:  هم

 مبانی بازيگری نام درس:

 واحد 2تعداد واحد:

 نوع درس:اصلی

 -نياز: پيش

 -نياز: هم

 2نام درس: ديدن و تحليل نمايش 

 واحد2تعداد واحد:

 نوع درس: تخصصی

 1نياز: ديدن و تحليل نمايش   پيش

 -نياز:  هم

 جهاننام درس:تاريخ نمايش در 

 واحد 2تعداد واحد:

 نوع درس:اصلی

 -نياز: پيش

 -نياز: هم

 تمثيل شناسی نام درس:

 واحد 2تعداد واحد:

 نوع درس:پايه

 -نياز: پيش

 -نياز: هم

 مبانی کارگردانی نام درس:

 واحد 2:تعدادواحد

 نوع درس:اصلی

 -نياز: پيش

 -نياز: هم

 نام درس: اسطوره و نمايش

 واحد 2تعداد واحد: 

 درس:تخصصینوع 

 -نياز: پيش

 -نياز: هم

 نام درس:فرهنگ و ادبيات عامه

 واحد 2تعداد واحد:

 نوع درس:پايه

 -نياز: پيش

 -نياز: هم

 نام درس: مبانی ادبيات نمايشی

 واحد 2تعداد واحد:

 نوع درس:اصلی

 -نياز: پيش

 -نياز: هم

 طراحی صحنهمبانی  نام درس:

 واحد 2:تعداد واحد

 نوع درس:اصلی

 -نياز: پيش

 -نياز: هم

 2اصول و فنون نمايش نامه نويسی نام درس: 

 واحد 2تعداد واحد: 

 نوع درس:تخصصی

 1اصول و فنون نمايش نامه نويسی نياز:  پيش

 -نياز: هم

 آشنايی با ادبيات کهن و معاصر جهاننام درس:

 واحد 2تعداد واحد:

 نوع درس: پايه

 -نياز: پيش

 -نياز: هم

 صر ايرانابا ادبيات کهن و معنام درس: آشنايی 

 واحد 2تعداد واحد: 

 نوع درس:پايه

 -نياز: پيش

 -نياز: هم

 نام درس: نمايش عروسکی

 واحد 2:تعداد واحد

 نوع درس:اصلی

 -نياز: پيش

 -نياز: هم

 2ادبيات نمايشی کالسيک در اروپا نام درس:  

 واحد 2تعداد واحد: 

 نوع درس:تخصصی

 1کالسيک در اروپا ادبيات نمايشی نياز:  پيش

 -نياز: هم

 1نام درس:داستان نويسی 

 واحد 2تعداد واحد:

 نوع درس: تخصصی

 -نياز: پيش

 -نياز: هم

 2نام درس: داستان نويسی 

 واحد 2تعداد واحد:

 نوع درس: تخصصی

 1نياز: داستان نويسی  پيش

 -نياز: هم

 1ديدن و تحليل نمايش   نام درس:

 واحد 2تعداد واحد:

 درس: تخصصینوع 

 -نياز: پيش

 -نياز: هم

 1نام درس: مکتب های ادبی 

 واحد 2تعداد واحد: 

 نوع درس:تخصصی

 -نياز: پيش

 -نياز: هم

 1نام درس:انديشه اسالمی

 واحد2تعداد واحد:

 نوع درس: عمومی

 -نياز: پيش

 -نياز: هم

 

 تاريخ نمايش در ايران نام درس:

 واحد 2تعداد واحد:

 نوع درس: اصلی

 -نياز: پيش

 -نياز: هم

 1اصول و فنون نمايش نامه نويسی  نام درس:

 واحد 2:تعداد واحد

 نوع درس:تخصصی

 -نياز: پيش

 -نياز: هم

 1نام درس: کارگاه نمايش نامه نويسی 

 واحد 2تعداد واحد: 

 نوع درس:تخصصی

 -نياز: پيش

 -نياز: هم

 نام درس:زبان خارجی

 واحد3تعداد واحد:

 نوع درس: عمومی

 -نياز: پيش

 -نياز: هم

 زبان فارسی نام درس:

 واحد3تعداد واحد:

 نوع درس: عمومی

 -نياز: پيش

 -نياز: هم

 

 1نام درس:ادبيات نمايشی کالسيک در اروپا 

 واحد 2:تعداد واحد

 نوع درس:تخصصی

 -نياز: پيش

 -نياز: هم

 نام درس: تفسير موضوعی قرآن

 واحد 2تعداد واحد: 

 نوع درس:عمومی

 -نياز: پيش

 -نياز: هم

 انقالب اسالمینام درس:  

 واحد2تعداد واحد:

 نوع درس: عمومی

 -نياز: پيش

 -نياز: هم

 1نام درس: تربيت بدنی 

 واحد 1تعداد واحد: 

 نوع درس:عمومی

 -نياز: پيش

 -نياز: هم

 :تاريخ اسالمنام درس 

 واحد2تعداد واحد:

 نوع درس: عمومی

 -نياز: پيش

 -نياز: هم

 

 



 

 

 پنجمترم:
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 ششمترم:

 واحد17

 هفتمترم: 

 واحد20

 

 

 

 

 هشتمترم:

 واحد14
 1نام درس: ادبيات نمايشی معاصر اروپا 

 واحد 2تعداد واحد: 

 نوع درس:تخصصی

 2ادبيات نمايشی کالسيک در اروپانياز: پيش

 -نياز: هم

 2نام درس: ادبيات نمايشی معاصر اروپا 

 واحد 2تعداد واحد: 

 نوع درس:تخصصی

 1نياز:ادبيات نمايشی معاصر اروپا  پيش

 -نياز: هم

 3نام درس: ادبيات نمايشی معاصر اروپا 

 واحد 2تعداد واحد: 

 نوع درس:تخصصی

 2نياز: ادبيات نمايشی معاصر اروپا  پيش

 -نياز: هم

 2نقد در ادبيات نمايشی  نام درس:

 واحد 2:تعدادواحد

 نوع درس:تخصصی

 1نياز:نقد در ادبيات نمايشی  پيش

 -نياز:  هم

 1نام درس:ادبيات نمايشی در ايران 

 واحد 2تعداد واحد:

 نوع درس:تخصصی

 -نياز: پيش

 -نياز: هم

 2نام درس:ادبيات نمايشی در ايران 

 واحد 2تعداد واحد:

 نوع درس:تخصصی

 1نياز:ادبيات نمايشی در ايران  پيش

 -نياز: هم

 و تدوين پروژهروش تحقيق  نام درس:

 واحد 2تعداد واحد:

 نوع درس: پايه

 -نياز: پيش

 -نياز: هم

 2فيلم نامه نويسی نام درس:

 واحد 2:تعداد واحد

 نوع درس:تخصصی

 1نياز:فيلم نامه نويسی پيش

 -نياز: هم

 1نام درس:ادبيات نمايشی در شرق 

 واحد 2تعداد واحد:

 نوع درس:تخصصی

 -نياز: پيش

 -نياز: هم

 2درس:ادبيات نمايشی در شرق نام 

 واحد 2تعداد واحد:

 نوع درس:تخصصی

 1نياز: ادبيات نمايشی در شرق  پيش

 -نياز: هم

 1نقد در ادبيات نمايشی  نام درس:

 واحد 2:تعدادواحد

 نوع درس:تخصصی

 -نياز: پيش

 -نياز: هم

 نام درس: دراماتورژی

 واحد2تعداد واحد:

 نوع درس: اختياری

 -نياز: پيش

 -نياز: هم

 2نام درس: کارگاه نمايش نامه نويسی 

 واحد2تعداد واحد:

 نوع درس:تخصصی

 1نياز: کارگاه نمايش نامه نويسی  پيش

 -نياز: هم

 3نام درس: کارگاه نمايش نامه نويسی 

 واحد2تعداد واحد:

 نوع درس:تخصصی

 2نياز: کارگاه نمايش نامه نويسی  پيش

 -نياز: هم

 4نامه نويسی نام درس: کارگاه نمايش 

 واحد3تعداد واحد:

 نوع درس:تخصصی

 3نياز: کارگاه نمايش نامه نويسی  پيش

 -نياز: هم

بررسی تطبيقی نظريه های  نام درس:

 نمايش در شرق و غرب

 واحد 2تعداد واحد: 

 نوع درس:اصلی

 -نياز: پيش

 -نياز: هم

 1بررسی متون فارسی از منظر نمايش نام درس:

 واحد 2تعداد واحد:

 نوع درس: تخصصی

 -نياز: پيش

 -نياز: هم

 2بررسی متون فارسی از منظر نمايش نام درس:

 واحد 2تعداد واحد:

 نوع درس: تخصصی

 1بررسی متون فارسی از منظر نمايش نياز: پيش

 -نياز: هم

 نمايش نامه نويسی برای تلويزيون  نام درس:

 واحد 2:تعداد واحد

 نوع درس:تخصصی

 -نياز: پيش

 -نياز: هم

 نام درس: پروژه 

 واحد6تعداد واحد: 

 نوع درس: تخصصی

 -نياز: پيش

 -نياز: هم

 2نام درس:مکتب های ادبی 

 واحد2تعداد واحد:

 نوع درس:تخصصی

 1نياز: مکتب های ادبی  پيش

 -نياز: هم

 2نام درس:تحليل نمايش نامه 

 واحد2تعداد واحد:

 نوع درس:تخصصی

 1نياز:تحليل نمايش نامه  پيش

 -نياز: هم

 1نام درس:فيلم نامه نويسی 

 واحد 2:تعداد واحد

 نوع درس:تخصصی

 -نياز: پيش

 -نياز: هم

 

 1تحليل نمايش نامه  نام درس:

 واحد2تعداد واحد:

 نوع درس:تخصصی

 -نياز: پيش

 -نياز: هم

 2انديشه اسالمی نام درس:

 واحد2تعداد واحد:

 نوع درس: عمومی

 1نياز:انديشه اسالمی پيش

 -نياز: هم

 تاريخ ادبيات نمايشی در آمريکا نام درس:

 واحد 2:تعداد واحد

 نوع درس:تخصصی

 -نياز: پيش

 -نياز: هم

 

 نمايش نامه نويسی برای راديو نام درس:

 واحد2تعداد واحد:

 نوع درس:تخصصی

 -نياز: پيش

 -نياز: هم

 دانش خانواده و جمعيت نام درس:

 واحد2تعداد واحد:

 نوع درس: عمومی

 -نياز: پيش

 -نياز: هم

 نام درس: نقد تئاتر

 واحد2تعداد واحد:

 نوع درس: اختياری

 -نياز: پيش

 -نياز: هم

 

 اخالق کاربردی نام درس:

 واحد2تعداد واحد:

 نوع درس: عمومی

 -نياز: پيش

 -نياز: هم

 2تربيت بدنی نام درس: 

 واحد1تعداد واحد:

 نوع درس: عمومی

 1نياز:تربيت بدنی پيش

 -نياز: هم

 بنياد نمايش در شرق و غرب نام درس: 

 واحد 3:تعداد واحد

 نوع درس:اصلی

 -نياز: پيش

 -نياز: هم

  

 واحد 22تعداد واحد پایه: واحد               4تعداد واحد اختیاری:    واحد         22تعداد واحد عمومی:                   

 واحد 73تعداد واحد تخصصی:                واحد 19اصلی: تعداد واحد                   

 نیازدروس برعهده دانشجو است. *مسئولیت رعایت پیش نیاز و هم

 30/08/1398تاریخ ویرایش:

 


