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 :هعرفی رشته نوایش عروسکی

ًوایص ػشٍسىی اص لذیوی تشیي ٌّشّای ًوایطی دس جْاى است. ٌّشهٌذ دس سضتِ ًوایص ػشٍسىی استثاط تسیاس ًضدیىی تا 

 .هخاطة تشلشاس وشدُ ٍ پیام خَد سا تِ اٍ اًتمال هی دّذ

 
ًوایص ًوایص ػشٍسىی ًَػی تیاى ٌّشی است وِ اص طشیف ػشٍسه ّای هختلف تا هخاطثاى استثاط تشلشاس هی وٌذ. فٌَى 

 .ػشٍسىی طَسی پیطشفت وشدُ است وِ تِ صَست سضتِ ای داًطگاّی دسآهذُ است

 
دس سضتِ ًوایص ػشٍسىی داًطجَیاى تا اًَاع تىٌیه ّای ًوایص ػشٍسىی دس صهیٌِ ّای ػشٍسه گشداًی، واسگشداًی، طشاحی 

ًوایص ػشٍسىی تِ صَست ًیوِ هتوشوض  صحٌِ ٍ ًوایطٌاهِ ًَیسی آضٌا هی ضًَذ. الصم تِ روش است وِ داًطگاُ ّا دس سضتِ

 .داًطجَ هی پزیشًذ

 

 تْتشی ضغلی آیٌذُ دًثال تِ واسیاتی ٍ واس تاصاس دس وِ افشادی ًیض ٍ وٌىَس سضتِ اًتخاب هتماضیاى تیطتش دس اداهِ تشای آضٌایی

تِ ًوایص ػشٍسىی، ٍ هؼشفی سض داسای ّای داًطگاُ ّا، ٍاحذ تؼذاد ٍ( سشفصل)دسسی تشًاهِ: ضاهل تیطتشی اطالػات ّستٌذ،

 .فشصت ضغلی ٍ تاصاسواس ایي سضتِ اسایِ هی ضَد

  

4زیر گروه   

(  1فنی ) ضریب ترسین  –(  1درک عووهی ریاضی و فیسیک ) ضریب  –( 3درک عووهی هنر ) ضریب   

( 1هواد ) ضریب خواص  –(  1هوسیقی ) ضریب خالقیت  –(  4نوایشی ) ضریب خالقیت  –(  2تصویری ) ضریب خالقیت    

 



 : سرفصل دروس نوایش عروسکی و تعذاد واحذها

 ٍاحذ 031 : تؼذاد ول ٍاحذّا

 ٍاحذ 10 : دسٍس ػوَهی

 ٍاحذ 11 : دسٍس پایِ

 ٍاحذ 01 : دسٍس اصلی

 ٍاحذ 43 : دسٍس تخصصی

 سایش سضتِ ّای هجوَػِ ٌّشّای ًوایطی ٍاحذ اص دسٍس تخصصی 3 : دسٍس اختیاسی

 

نکته: در اعالم سرفصل دروس این رشته از سایت وزارت علوم استفاده شذه است.این سرفصل صرفا جهت 

 .آشنایی کلی با هحتوای دروس است و احتوال تغییرات جسیی وجود دارد

 دروس عووهی

 تعذاد واحذ نام درس تعذاد واحذ نام درس

 2 ادتیات فاسسی 3 دٍ دسس اصدسٍس هثاًی ًظشی اسالم

 2 صتاى ػوَهی 1 یه دسس اص دسٍس اخالق اسالهی

 0 0تشتیت تذًی  1 یه دسس اص دسٍس اًمالب اسالهی

 0 1تشتیت تذًی  1 یه دسس اصدسٍس تاسیخ ٍتوذى اسالهی

 0 جوؼیت ٍ تٌظین خاًَادُ 1 یه دسس اص دسٍس آضٌایی تا هٌاتغ اسالهی

 دروس پایه رشته نوایش عروسکی

 تعذاد واحذ نام درس تعذاد واحذ نام درس

 1 آضٌایی تا تاسیخ ادتیات وْي ٍ هؼاصش ایشاى 1 اصَل ٍ هثاًی استثاطات

 1 ضٌاخت هَسیمی 1 جاهؼِ ضٌاسی ػوَهی

 1 جاهؼِ ضٌاسی ٌّش 1 آضٌایی تا تاسیخ ادتیات وْي ٍ هؼاصش جْاى

 1 توثیل ضٌاسی 1 فشٌّگ ٍ ادتیات ػاهِ

 1 سٍش تحمیك ٍ تذٍیي پشٍطُ 1 فلسفِ همذهاتی ضشق

     1 فلسفِ همذهاتی غشب



 دروس اصلی رشته نوایش عروسکی 

 تعذاد واحذ نام درس تعذاد واحذ نام درس

 1 هثاًی تاصیگشی 2 تٌیاد ًوایص دس غشب ٍ ضشق

 1 هثاًی طشاحی صحٌِ 1 هثاًی واسگشداًی

 1 هثاًی ًوایص ػشٍسىی 1 هثاًی ادتیات ًوایطی

 1 تاسیخ ًوایص دس جْاى 1 تاسیخ ًوایص دس ایشاى

     1 تشسسی تطثیمی ًظشیِ ّای ًوایص ضشق ٍ غشب

 دروس تخصصی رشته نوایش عروسکی 

 تعذاد واحذ نام درس تعذاد واحذ نام درس

 1 هاسه ٍ گشین 6 0ٍ1ٍ2ًوایطٌاهِ ًَیسی ػشٍسىی 

 3 0ٍ1تیاى  1 ضٌاخت هَاد

 1 تاسیخ ًوایص ػشٍسىی دس غشب 1 تاسیخ ًوایص ػشٍسىی دس ضشق

 1 واسگاُ چَب ٍ فلض 1 خیوِ ضة تاصی

 1 طشاحی چْشُ ٍ تذى اًساى 1 سٍاًطٌاسی ضخصیت

 3 0ٍ1تاصی دّی ػشٍسه  8 0ٍ1ٍ2ٍ3ػشٍسه ساصی 

 1 طشاحی ٍ دٍخت لثاس 3 0ٍ1طشاحی صحٌِ ًوایص ػشٍسىی 

 1 هَسیمی دس ًوایص 6 0ٍ1ٍ2واسگشداًی ًوایص ػشٍسىی 

 1 هَسیمی دس ًوایص ػشٍسىی 1 طشاحی چْشُ ٍ تذى حیَاى

 1 سایاًِ ٍ ًوایص ػشٍسىی 1 وَدن ٍ ًوایص

 1 ًماضی چْشُ ػشٍسه 1 آضٌایی تا ادتیات وَدواى ٍ ًَجَاًاى

 1 دیذى ٍ تحلیل ًوایص ػشٍسىی 1 ًَس ٍ صذا دس ًوایص ػشٍسىی

     6 پشٍطُ

  

 


