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 :هعرفی رشته کارشناسی طراحی صحنه

طزاحی صحٌِ بخص هْوی اس ّز کبر ًوبیطی هحسَة هی ضَد. هعوَال طزاح صحٌِ پس اس خَاًذى هتي بزًبهِ ٍ اًجبم 

برگزداى ، طزح صحٌِ ) ضبیذ بِ ضکل طزحْبی کطیذُ ضذُ رٍی کبغذ ( ٍ ٍسبیل هزبَط بِ آى تْیِ صحبتْبی هقذهبتی بب ک

 . کٌذ بِ صَرت طزح اٍلیِ بِ کبرگزداى عزضِ هی ًوَدُ ٍ 

 
هب ّویطِ ًوبی ظبّزی ّز بزًبهِ را هی بیٌین، در حبلی کِ در پطت صحٌِ تالش ّب ٍ فعبلیت ّبی سیبدی تَسط طزاحبى 

 .یجبد ایي ًوب صَرت گزفتِ استصحٌِ بزای ا

 
ّذف رضتِ طزاحی صحٌِ تزبیت هتخصصبًی است کِ بِ عٌَاى طزاح صحٌِ در تئبتز، تلَیشیَى، سیٌوب ٍ ًیش در ًوبیطگبُ ّب ٍ 

سویٌبرّب فعبلیت خَاٌّذ کزد. طزاحی صحٌِ اس فٌی تزیي رضتِ ّبی ٌّز ّبی ًوبیطی بِ حسبة هی آیذ. ایي رضتِ بب رضتِ 

 .هبًٌذ هعوبری، ًقبضی ٍ ٌّزّبی تجسوی ارتببط ًشدیک دارد ّبی دیگز

افزادی کِ در ببسار کبر ٍ کبریببی بِ دًببل آیٌذُ ضغلی  بیطتز هتقبضیبى اًتخبة رضتِ کٌکَر ٍ ًیش در اداهِ بزای آضٌبیی

بْتزی ّستٌذ، اطالعبت بیطتزی ضبهل: بزًبهِ درسی)سزفصل( ٍ تعذاد ٍاحذّب، داًطگبُ ّبی دارای رضتِ طزاحی صحٌِ ٍ 

 .هعزفی فزصت ضغلی ٍ ببسارکبر ایي رضتِ ارایِ هی ضَد

 
  

1زیر گروه   

(  1فنی ) ضریب ترسین  –(  1درک عووهی ریاضی و فیسیک ) ضریب  –( 4درک عووهی هنر ) ضریب   

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

 



 : سرفصل دروس طراحی صحنه و تعذاد واحذها

 ٍاحذ 031 : کل ٍاحذّبتعذاد 

 ٍاحذ 10 : درٍس عوَهی

 ٍاحذ 11 : درٍس پبیِ

 ٍاحذ 01 : درٍس اصلی

 ٍاحذ 43 : درٍس تخصصی

 ٍاحذ اس درٍس تخصصی سبیز رضتِ ّبی هجوَعِ ٌّزّبی ًوبیطی 3 : درٍس اختیبری

 
 

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

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

 

 دروس عووهی

 تعذاد واحذ نام درس تعذاد واحذ نام درس

 2 ادبیبت فبرسی 3 دٍ درس اسدرٍس هببًی ًظزی اسالم

 2 سببى عوَهی 1 یک درس اس درٍس اخالق اسالهی

 0 0تزبیت بذًی  1 یک درس اس درٍس اًقالة اسالهی

 0 1تزبیت بذًی  1 یک درس اسدرٍس تبریخ ٍتوذى اسالهی

یک درس اس درٍس آضٌبیی بب هٌببع 

 اسالهی
 0 جوعیت ٍ تٌظین خبًَادُ 1

  

 

 

 

 

 



 دروس پایه رشته طراحی صحنه

 تعذاد واحذ نام درس تعذاد واحذ نام درس

 1 اصَل ٍ هببًی ارتببطبت
آضٌبیی بب تبریخ ادبیبت کْي ٍ هعبصز 

 ایزاى
1 

 1 ضٌبخت هَسیقی 1 جبهعِ ضٌبسی عوَهی

آضٌبیی بب تبریخ ادبیبت کْي ٍ هعبصز 

 جْبى
 1 جبهعِ ضٌبسی ٌّز 1

 1 توثیل ضٌبسی 1 فزٌّگ ٍ ادبیبت عبهِ

 1 رٍش تحقیك ٍ تذٍیي پزٍصُ 1 فلسفِ هقذهبتی ضزق

     1 فلسفِ هقذهبتی غزة

  

 رشته طراحی صحنه دروس اصلی

 تعذاد واحذ نام درس تعذاد واحذ نام درس

 1 هببًی ببسیگزی 2 بٌیبد ًوبیص در غزة ٍ ضزق

 1 هببًی طزاحی صحٌِ 1 هببًی کبرگزداًی

 1 هببًی ًوبیص عزٍسکی 1 هببًی ادبیبت ًوبیطی

 1 تبریخ ًوبیص در جْبى 1 تبریخ ًوبیص در ایزاى

بزرسی تطبیقی ًظزیِ ّبی ًوبیص 

 ضزق ٍ غزة
1     

  

 

 

 

 



 رشته طراحی صحنه دروس تخصصی

 تعذاد واحذ نام درس تعذاد واحذ نام درس

 1 هبسک ٍ گزین 1 اصَل ٍ هببًی ٌّزّبی تجسوی

اجزای ًوبیص ّبی ایزاًی ٍ ضٌبخت 

 0ٍ1ببفت ّبی سٌتی 
 3 0ٍ1طزاحی ٍ ًقبضی  3

 1 تبریخ تحَالت طزاحی صحٌِ 1 حجن ضٌبسی ٍ حجن سبسی

 1 تبریخ هبلوبى ٍ لَاسم صحٌِ 3 0ٍ1تکٌیک صحٌِ 

 1 کبرگبُ چَة ٍ فلش 1 استفبدُ اس رایبًِ در طزاحی صحٌِ

 1 ًقبضی تئبتز 1 سبک ّبی طزاحی صحٌِ

 3 0ٍ1طزاحی صحٌِ ٍ هبکت سبسی  3 0ٍ1تبریخ ٍ طزاحی لببس 

 3 0ٍ1هعوبری داخلی  1 طزاحی صحٌِ ًوبیص عزٍسکی

 1 آرایص صحٌِ 1 اسکیس ٍ راًذٍ

 1 دٍخت لببس تئبتز
ًقذ ٍ تحلیل ًوبیص اس هٌظز طزاحی 

 صحٌِ
1 

 1 ًَرپزداسی در تئبتز
طزاحی صحٌِ بزای سیٌوب ٍ تلَیشیَى 

0ٍ1 
3 

کبرگبُ پیطزفتِ طزاحی صحٌِ ٍ هبکت 

 0ٍ1سبسی 
 1 طزاحی صحٌِ ٍ هبکت سبسی اپزا 6

 6 پزٍصُ 1 صذا در ًوبیص

  

 


