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ي سرفصل ایه  کارگرداوی تلًیسیًن دارای دي گرایش مستىد ي ومایش بًدٌتًجٍ : قبال رشتٍ 

 گرایش بدين رشتٍ ایه 79 رشتٍ ویس بٍ َمیه شکل مًجًد است در حالی کٍ در دفترچٍ کىکًر

 .است شدٌ ذکر

 :معرفی رشتٍ کارگرداوی تلًیسیًن

قٕبض ٔی آیس ٚ ؾبػبت ظیبزی اظ اٚلبت فطاغت آٟ٘ب ضا پط ٔی وٙس. أطٚظٜ تّٛیعیٖٛ یىی اظ ٟٔٓ تطیٗ ٚ انّی تطیٗ اثعاض تفطیحی ٔطزْ ثٝ 

 پرف آٖ اظ وٝ ٞبیی ثط٘بٔٝ ٘ٛع ایٗ ثٝ تٛجٝ  تّٛیعیٖٛ اظ جّٕٝ ضؾب٘ٝ ٞبیی اؾت وٝ تبثیطٌصاضی ثؿیبض ثبالیی ضٚی ٔربعت ذٛز زاضز. ثب

 .اؾت ٟٔٓ ثؿیبض ٞٓ قٛز ٔی

ٝ ٞب اظ جّٕٝ فیّٓ ٞب ٚ ؾطیبَ ٞب، تّٝ تئبتطٞب، ٔؿتٙسٞب ٚ... زض ضاؾتبی وبضٌطزاٖ تّٛیعیٖٛ ثٝ تٟیٝ ا٘ٛاع ٔرتّفی اظ ثط٘بٔ

 .ؾیبؾت ٞبی ؾبظٔبٖ نسا ٚ ؾیٕب ٔی پطزاظز

 
ٞعاض ؾبػت ثٝ تّٛیعیٖٛ ٍ٘بٜ  39ٌطفتٝ قسٜ اؾت، ٘ٛجٛا٘بٖ آٔطیىبیی تب پبیبٖ زثیطؾتبٖ  3991عجك آٔبضی وٝ زض ؾبَ 

وٙٙس. ٔتأؾفب٘ٝ  والؼ زضؼ حضٛض زاض٘س، ٚلت ذٛز ضا نطف تٕبقبی تّٛیعیٖٛ ٔیوٙٙس؛ یؼٙی ثیكتط اظ ٔست ظٔب٘ی وٝ زض  ٔی

ٞبی تّٛیعیٛ٘ی،  زضوكٛض ٔب آٔبض زلیمی زض ایٗ ظٔیٙٝ ٚجٛز ٘ساضز. أب تأثیطپصیطی ثؿیبض ظیبز ٘ٛجٛا٘بٖ ٚ جٛا٘بٖ ٔب اظ قرهیت

ٞب ٚ  وٙٙس ٚ زض ایٗ ٔیبٖ تّٝ تئبتطٞب، فیّٓ ٔیثیبٍ٘ط آٖ اؾت وٝ جٛا٘بٖ، ثرف ػظیٕی اظ ٚلت ذٛز ضا نطف تٕبقبی تّٛیعیٖٛ 

ٞبی تّٛیعیٛ٘ی وٝ زض حیغٝ وبض وبضٌطزا٘بٖ تّٛیعیٖٛ اؾت، ثیكتطیٗ ٔربعت ضا زاض٘س.ترهم وبضٌطزا٘ی تّٛیعیٖٛ اظ  ؾطیبَ

 .قٛز ؾبَ ٌصقتٝ زض زا٘كىسٜ نسا ٚ ؾیٕب زض زٚ ٌطایف ٕ٘بیف ٚ ٔؿتٙس اضائٝ ٔی

 4زیر گريٌ 
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 ( 1خًاص مًاد) ضریب  -( 1خالقیت مًسیقی ) ضریب  -(  4خالقیت ومایشی) ضریب   -(2خالقیت تصًیری) ضریب  

 



  :ٌطایف ٕ٘بیف

ؾبظ زض جٟت  یٛ٘ی یه ضقتٝ وبضثطزی اؾت ٚ ٞسف آٖ تطثیت ٘یطٚی ٔترهم، ٔتؼٟس ٚ ذّّبق ثط٘بٔٝوبضٌطزا٘ی تّٛیع

ٞبی فٙی، تىٙیىی، ٞٙطی ٚ تحّیّی، ظٔیٙٝ  ٞبی ؾبظٔبٖ نسا ٚ ؾیٕب اؾت؛ افطازی وٝ ثٝ یبضی ٔؼّٛٔبت ٚ ٟٔبضت ؾیبؾت

وبضٌطزاٖ تّٛیعیٖٛ وؿی اؾت وٝ شٞٙیت ذٛز ضا ثب  آٚض٘س. زض ٚالغ ٞبی تّٛیعیٛ٘ی ضا فطاٞٓ ٔی ؾبذت ٚ تِٛیس ا٘ٛاع ثط٘بٔٝ

ؾبظی تّٛیعیٖٛ زض عَٛ زٚضاٖ تحهیُ وؿت وطزٜ اؾت، ثٝ  ٞبی والؾیه ٚ آوبزٔیىی وٝ زض ذهٛل ثط٘بٔٝ اؾتفبزٜ اظ آٔٛظـ

ٕ٘بیف، ثٝ  پطزاظز. زض ایٗ ٔیبٖ، زا٘كجٛیبٖ ٌطایف ٞبی تّٛیعیٛ٘ی ٔی وكس ٚ ثب ذاللیت ٚ ٘ٛآٚضی ثٝ تِٛیس ثط٘بٔٝ تهٛیط ٔی

تئبتطٞب  ٚ تّٝ  ٞبی وٛتبٜ ٞب، ثط٘بٔٝ ٞبی زاؾتب٘ی تّٛیعیٖٛ اػٓ اظ ؾطیبَ ٔغبِؼٝ، پػٚٞف ٚ تجطثٝ زض وبضٌطزا٘ی ا٘ٛاع ثط٘بٔٝ

ٞبی عطاحی ٚ تِٛیس یه ثط٘بٔٝ زاؾتب٘ی اظ ػطنٝ ایسٜ تب ؾبذت زض  پطزاظ٘س. ثٝ ػجبضت زیٍط، زا٘كجٛیبٖ ایٗ ٌطایف، ضٚـ ٔی

ٞبی تّٛیعیٛ٘ی،  ٌیط٘س ٚ زض ایٗ ٔیبٖ ثب چٍٍٛ٘ی ٘مس ٚ تحّیُ ثط٘بٔٝ ؾیبض، پرف ٚ اضظقیبثی آٖ ضا فطا ٔی اؾتٛزیٛ یب ٚاحس

ٜ اضتجبط تٍٙبتًٙ فطْ ٚ ٔحتٛا آقٙب  ٞبی ثیبٖ ٚ ٘حٛ ٞبی ذبل، عطاحی نحٙٝ، قیٜٛ ٘ٛیؿی، جّٜٛ تحٛالت اجطا، تهٛیط٘بٔٝ

ٞبی ػّٕی ٚ وبضٞبی وبضٌبٞی اؾت تب زا٘كجٛیبٖ ثب اؾتفبزٜ اظ  بِیتقٛ٘س.ٌفتٙی اؾت وٝ تٕبٔی ایٗ زضٚؼ ٕٞطاٜ ثب فؼ ٔی

ٞبی  أىب٘بت ٚ تجٟیعات وبضثطزی زا٘كىسٜ ٚ ؾبظٔبٖ نسا ٚ ؾیٕب ثتٛا٘ٙس، تجطثٝ ٚ ٟٔبضت الظْ ضا ثطای ؾبذت ٚ تِٛیس ثط٘بٔٝ

 .زاؾتب٘ی تّٛیعیٛ٘ی وؿت ٕ٘بیٙس

 :ٞبی ایٗ ضقتٝ زض عَٛ تحهیُ زضؼ

 :ٌطایف زضٚؼ ٔكتطن زض ٞط زٚ

ٞبی  ٞبی تهٛیطی، ػىبؾی، آقٙبیی ثب ٞٙط زض تبضید، تبضید تّٛیعیٖٛ ٚ فٙبٚضی ضؾب٘ٝ قٙبؾی ٚ ضؾب٘ٝ ٔجب٘ی اضتجبعبت، ٔطزْ

 :جسیس، حىٕت ٞٙط اؾالٔی، اضتجبعبت ثهطی، آقٙبیی ثب فّؿفٝ، پػٚٞف ٚ ٍ٘بضـ زض تّٛیعیٖٛ، تّٛیعیٖٛ

تّٛیعیٖٛ، فّؿفٝ ٞٙط، اثعاضقٙبؾی تِٛیس، قٙبذت ػٛأُ ٕ٘بیف، قٙبؾی  ظثبٖ ٚ ؾبذتبض، زضن ٚ ثیبٖ ثهطی، ٔربعت

قٙبؾی  ؾبظی ته زٚضثیٙٝ، ٌٛ٘ٝ ؾبظی تّٛیعیٛ٘ی، وبضٌبٜ تهٛیط ٚ ٘ٛض، ٔجب٘ی تسٚیٗ، ٔجب٘ی ثط٘بٔٝ قٙبؾی فیّٓ، ٔجب٘ی ثط٘بٔٝ ٌٛ٘ٝ

ٞبی ذبل،  عیٖٛ، تسٚیٗ زیجیتبَ، جّٜٛٞبی تّٛیعیٛ٘ی، ٔجب٘ی وبضٌطزا٘ی ٕ٘بیف، ٔؿتٙسقٙبؾی، ٔٛؾیمی زض فیّٓ ٚ تّٛی ثط٘بٔٝ

 .ای، عطاحی ٚ ٔسیطیت تِٛیس، تّٛیعیٖٛ آٔٛظقی، پطٚغٜ ٟ٘بیی وبضٌبٜ چٙس ضؾب٘ٝ

 :زضٚؼ ترههی ٌطایف ٕ٘بیف

ؾبظی ته  ؾبظاٖ تّٛیعیٛ٘ی، ٚاحس ؾیبض، ثط٘بٔٝ ؾبظی اؾتٛزیٛیی، تهٛیط٘بٔٝ ٘ٛیؿی، ؾٕیٙبض ثط٘بٔٝ ثبظیٍطزا٘ی ٚ وبضٌطزا٘ی، ثط٘بٔٝ

 .ثیٙٝ، وبضٌبٜ ٕ٘بیف تّٛیعیٛ٘یزٚض

  :ٌطایف ٔؿتٙس

ٞب ثٝ ز٘جبَ  ٞب ٚ زض حبقیٝ جٍُٙ ٌیطز ٚ قتبثبٖ زض ٔٛج جٕؼیت، زض ثبظاضٞب، وٙبض ضٚزذب٘ٝ ثب اقتیبق زٚضثیٗ ضا ثٝ زؾت ٔی

  ٞبی ٟ٘فتٝ یٍط اظ ضاظیبثس. ظٔب٘ی ز ٞبی ظیجبیی ٔی ٞبی ذفتٝ زض ؾیٙٝ وٛٞؿبضاٖ نحٙٝ ٞب ٚ آالِٝ ٌطزز. ظٔب٘ی اظ قمبیك ؾٛغٜ ٔی

ٞب، آزاة ٚ ضؾْٛ ٚ ؾٛض ٚ ؾٛي ٔٙبعك ٔرتّف ایطاٖ ضا ثٝ یبضی  یبثس ٚ آییٗ ٘كیٙبٖ ٚ وٛیط٘كیٙبٖ آٌبٞی ٔی زض ؾیٙٝ وٜٛ

ٞبی فطٍٞٙی ایطاٖ ضا ثٝ ٕ٘بیف ٌصاضز.ایٗ، ثركی اظ  وكس تب تٙٛع فطٍٞٙی ٚ تؼسز ٔیطاث ػسؾی زٚضثیٗ ذٛز ثٝ تهٛیط ٔی

ٔؿتٙس اؾت؛ ز٘یبیی وٝ حیغٝ ثؿیبض ٌؿتطزٜ ٚ ٚؾیؼی زاضز ٚ اظ یه ؾٛ قبُٔ ٌعاضـ ذجطی، ٚضظقی ٚ ز٘یبی وبضٌطزا٘ی 

ٌیطز. زض ٚالغ ٔؿتٙس، ذٛضان ثؿیبض ٟٕٔی ثطای  قٙبؾی یب عجیؼت ضا زض ثطٔی قٛز ٚ اظ ؾٛی زیٍط ٔؿتٙس ٔطزْ اجتٕبػی ٔی

ٞبی عجیؼت زض  قٙبؾی یب ٔؿتٙس ٞبی اجتٕبػی، ٚضظقی، ٔطزْ ٞبی تّٛیعیٛ٘ی؛ اظ جّٕٝ ٌعاضـ تّٛیعیٖٛ اؾت ٚ ذیّی اظ ثط٘بٔٝ

ٞبی وبضٌطزا٘ی تّٛیعیٖٛ زض زا٘كىسٜ  ضٚ، اظ ؾبَ ٌصقتٝ ٔؿتٙسؾبظی ثٝ ػٙٛاٖ یىی اظ ٌطایف ایٗ حیغٝ لطاض زاضز. اظ ٕٞیٗ

تّٛیعیٛ٘ی،  نسا ٚ ؾیٕب ٔغطح ٌطزیسٜ اؾت ٚ زا٘كجٛیبٖ ایٗ ٌطایف ثب آٔٛظـ زضٚؾی اظ لجیُ فطْ ٚ ٔحتٛا زض ٔؿتٙس

 .وٙٙس غٚض٘بِیؿٓ تّٛیعیٛ٘ی ٚ ٔجّٝ تّٛیعیٛ٘ی، اعالػبت الظْ ضا ثطای ٔؿتٙسؾبظی وؿت ٔی

 :زضٚؼ ترههی ٌطایف ٔؿتٙس

ٔؿتٙس تّٛیعیٛ٘ی: فطْ ٚ ٔحتٛا، ٘ٛیؿٙسٌی ثطای ٔؿتٙس، ٔؿتٙسؾبظی، تبضید ٚ ٘مس فیّٓ ٔؿتٙس، غٚض٘بِیؿٓ تّٛیعیٛ٘ی، ؾٕیٙبض 

 .ّٛیعیٛ٘یثطضؾی ٔؿتٙسؾبظاٖ، ٔجّٝ ت



 :ٔؿتٙس تّٛیعیٛ٘ی

فطْ ٚ ٔحتٛا، ٘ٛیؿٙسٌی ثطای ٔؿتٙس، ٔؿتٙسؾبظی، تبضید ٚ ٘مس فیّٓ ٔؿتٙس، غٚض٘بِیؿٓ تّٛیعیٛ٘ی، ؾٕیٙبض ثطضؾی ٔؿتٙس 

 .ؾبظاٖ، ٔجّٝ تّٛیعیٛ٘ی

 

  :ٞبی الظْ تٛا٘بیی

ٌیطز. ثٝ ٕٞیٗ  ٚ ػىبؾی ثٟطٜ ٔینسا ٚ ؾیٕب اظ ٕٞٝ ٞٙطٞب؛ اظ جّٕٝ ٔٛؾیمی، ٔؼٕبضی، ازثیبت، ٘مبقی، عطاحی، ذغبعی 

ٞب زاقتٝ ثبقس. أب ٔتأؾفب٘ٝ ٌبٜ  ای زض ٕٞٝ ایٗ ظٔیٙٝ ذبعط، زا٘كجٛی وبضٌطزا٘ی تّٛیعیٖٛ ثبیس اعالػبت ٞٙطی ٌؿتطزٜ

ذجط ٞؿتٙس. ثطای ٔثبَ  تطیٗ اعالػبت ٞٙطی ثی وٙٙسٜ زض ٔهبحجٝ حضٛضی ایٗ زا٘كىسٜ، اظ ٟٕٔتطیٗ ٚ ثسیٟی زاٚعّجبٖ قطوت

ٞبی آٖ ٔثُ ثبخ یب ثتٟٖٛٚ ٘ساض٘س. حتی زاٚعّجی زض پبؾد ثٝ ایٗ  الػی اظ ٔٛؾیمی والؾیه ٚ ثعضٌتطیٗ ٔٛؾیمیساٖٞیچ اع

ٌٛیٙس!!ٕٞچٙیٗ ثطذی اظ  ؾؤاَ وٝ ٔٛؾیمی والؾیه چیؿت، ٌفتٝ اؾت وٝ ٔٛؾیمی ثسٖٚ والْ ضا ٔٛؾیمی والؾیه ٔی

چٖٛ وبضٌطزاٖ ثبیس ثتٛا٘س   تٛا٘ٙس وبضٌطزاٖ ٔٛفمی قٛ٘س؛ افطازی ٕ٘ی ذٛاٞٙس، ثٍٛیٙس. چٙیٗ تٛا٘ٙس آ٘چٝ ضا وٝ ٔی زاٚعّجبٖ ٕ٘ی

ثب ثبظیٍط یب فیّٕجطزاضـ ثرٛثی اضتجبط ثطلطاض وٙس ٚ ثٍٛیس وٝ اظ اٚ چٝ ا٘تظبضی زاضز. ٕٞچٙیٗ زا٘كجٛیبٖ ایٗ ضقتٝ ثبیس ضٚاثظ 

ٌیط ٚ ٔٙعٚی ٚ وؿب٘ی وٝ ٔٙتظط٘س  فطاز ٌٛقٝضٚ، ا اجتٕبػی ذٛثی زاقتٝ ٚ ثتٛا٘ٙس یه ٌطٜٚ ضا ثرٛثی ازاضٜ وٙٙس. اظ ٕٞیٗ

زیٍطاٖ ٚظبیفكبٖ ضا ثٝ آٟ٘ب ٌٛقعز وٙٙس، زض ایٗ ضقتٝ ٔٛفك ٘رٛاٞٙس قس.زض وُ زاٚعجبٖ ثبیس ثسا٘ٙس وٝ زض ایٙجب چیعی 

ٚ ذٛز زا٘كجٛ  زٞٙس ٕ٘ی  ؾبظ قٛز. ثّىٝ اؾتبزاٖ زا٘كٍبٜ فمظ ضاٜ ضا ٘كبٖ قٛز تب یه ٘فط وبضٌطزاٖ، عطاح یب ثط٘بٔٝ  تعضیك ٕ٘ی

ثبیس ثب تالـ ثؿیبض ٚ ٔغبِؼٝ فطاٚاٖ ثٝ ٘تیجٝ ثطؾس.زض ایٗ ضقتٝ تؿّظ ثٝ ظثبٖ اٍّ٘یؿی ٘یع ثؿیبض ٟٔٓ اؾت؛ چٖٛ زا٘كجٛیبٖ 

اٍّ٘یؿی اؾت. ٚ ثبالذطٜ   ثبیس ثتٛا٘ٙس اظ ٔٙبثغ ٚ ٔآذص زضجٝ یه اؾتفبزٜ وٙٙس؛ ٔٙبثؼی وٝ اوثط لطیت ثٝ اتفبق آٟ٘ب ثٝ ظثبٖ

قٛز، ثبیس ػبقك ثبقس. وبض ٞٙطی ثب فكبضٞبی ػهجی ٚ ضٚحی  ٞبی ػكك اؾت ٚ فطزی وٝ ٚاضز آٖ ٔی یىی اظ ٚازی ایٙىٝ ٞٙط،

پسض  "غضغّٔیف"تٛاٖ ثٝ  ثؿیبضی ٕٞطاٜ اؾت ٚ ثیكتط اٚلبت ٘یع اظ قٟطت ٚ ٔؼطٚفیت زض آٖ ذجطی ٘یؿت. ثطای ٔثبَ ٔی

ٔتطٚٞبی پبضیؽ زض حبَ زؾتفطٚقی پیسایف وطز٘س. ٚیػٌی ػبِٓ ؾیٕٙبی زاؾتب٘ی اقبضٜ وطز وٝ زض اٚاذط ػٕطـ زض یىی اظ 

ٚالؼی ثٝ   قٛ٘س. ثطای ٕٞیٗ اٌط وؿی ػكك ٚ ػاللٝ ٞبی لسیٕی فطأٛـ ٔی آیٙس، آزْ ٞبی جسیس ٔی ٞٙط ایٗ اؾت وٝ ٚلتی آزْ

فطزی نجٛض، زلیك ٚ تیعثیٗ ثبقس. ؾبظ ثبیس  وٝ یه ٔؿتٙس  تٛا٘س زض ایٗ ٚازی زٚاْ ثیبٚضز.ٚ زض ٟ٘بیت ایٗ ٞٙط ٘ساقتٝ ثبقس، ٕ٘ی

ذٛاٞس زض ال٘ٝ  ای وٝ ٔی ای ثٙكیٙس تب اظ پط٘سٜ ٞب زض ٌٛقٝ ثطای ٔثبَ، یه وبضٌطزاٖ ٔؿتٙس عجیؼت، ٌبٜ الظْ اؾت وٝ ؾبػت

 . اـ غصا ثسٞس، فیّٕجطزاضی وٙس ذٛز ثٝ جٛجٝ

  :ٔٛلؼیت قغّی زض ایطاٖ

زٞس وٝ زا٘كجٛیبٖ آٖ پؽ اظ  ی ضا زض زا٘كىسٜ نسا ٚ ؾیٕب اضائٝ ٔیٞبی ؾبظٔبٖ نسا ٚ ؾیٕبی جٕٟٛضی اؾالٔی ایطاٖ ضقتٝ

اِتحهیالٖ، تٟٙب ثٝ ؾبظٔبٖ نسا ٚ  ٞبی قغّی فبضؽ ای ٘یع زض ؾبظٔبٖ زاقتٝ ثبقٙس. أب فطنت اِتحهیّی، قغُ تؼطیف قسٜ فبضؽ

ا٘سضوبض تِٛیس ثط٘بٔٝ ٚ ٔطاوع  ؾتٞبی ز تٛا٘ٙس زض ؾبظٔبٖ اِتحهیالٖ وبضٌطزا٘ی تّٛیعیٖٛ ٔی قٛز ٚ فبضؽ ؾیٕب ٔحسٚز ٕ٘ی

ؾبظی تجّیغبتی، ٟ٘بزٞبی زِٚتی اظ لجیُ وبٖ٘ٛ پطٚضـ فىطی وٛزوبٖ ٚ ٘ٛجٛا٘بٖ، ٚظاضت آٔٛظـ ٚ پطٚضـ، ؾبظٔبٖ  ثط٘بٔٝ

 .تجّیغبت اؾالٔی ٚ ٚظاضت فطًٞٙ ٚ اضقبز اؾالٔی فؼبِیت ٕ٘بیٙس

 

 


