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 : معرفی رشتٍ کارشىاسی سیىما

ثب اختشاع اٍلیي دٍسثیي فیلوجشداسی، ٌّش سیٌوب ٍ فیلن سبصی ضکل گشفت. ایي ٌّش دس ایشاى ًیض ثب ٍسٍد اٍلیي سیٌوبتَگشاف دس دٍسُ 

 .هظفش الذیي ضبُ، کن کن ساُ خَد سا آغبص کشد

 

ٌّشی است کِ دس آى حَادث ثِ ضکل تصَیشی ٍ ثب تشکیجی خبظ ٍ تَام ثب صذا ًوبیص دادُ هی ضًَذ ٍ دس الثِ الی آى  سیٌوب

اهشٍصُ سیٌوب دیگش فقط ٌّش ًیست، ثلکِ ثِ .هفبّین هتٌَع اخالقی ، هزّجی، سیبسی، اجتوبػی ٍ ... ثِ هخبطت اًتقبل دادُ هی ضَد

 .ی ٍ فشٌّگی کِ داسد ثِ یک صٌؼت هْن دس جْبى تجذیل ضذُ استدلیل تبثیشات گستشدُ اجتوبػی، سیبس

 

سیٌوب داسای دٍ ثؼذ هحتَایی ٍ تکٌیکی است. دس ثؼذ هحتَایی سیٌوب ثش ػلَهی هبًٌذ ادثیبت، سٍاًطٌبسی، استجبطبت ٍ فلسفِ ٍ دس 

گش ثشای تَلیذ یک اثش هطلَة ثبیذ ثب ثؼذ تکٌیکی ثش ػلَهی هبًٌذ الکتشًٍیک، فیضیک، ضیوی ٍ هکبًیک استَاس است کِ یک سیٌوب

 .ایي اثؼبد ثِ خَثی آضٌب ثبضذ
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سضتِ سیٌوب، سضتِ ای ثسیبس جزاة است کِ ػالقوٌذاى صیبدی داسد. الجتِ ثشای پیطشفت ٍ گستشش دس ایي ٌّش، هبًٌذ ثسیبسی اص 

هب ًیض سضتِ سیٌوب ثشای پشٍسش  حَصُ ّب ثبیذ هسیشی ػلوی ٍ آکبدهیک سا طی کشد. ثِ ّویي خبطش دس داًطگبُ ّبی کطَس

هتخصصبى کبسآهذ ٍ تَاًوٌذ دس حَصُ سیٌوب ضکل گشفتِ است. داًطجَیبى سضتِ سیٌوب ثبیذ ضن ٌّشی، استؼذاد ٍ ػالقِ فشاٍاى ثِ 

 .سیٌوب داضتِ ثبضٌذ

 

 

دي سال تحصیل رشتٍ سیىما تذين گرایش می تاشذ . داوشجًیان تعذ از یک سال،  79 تًجٍ: تا تًجٍ تٍ دفترچٍ کىکًر

 .می تًاوىذ در درين داوشکذٌ، گرایش اوتخاب کىىذ

 

 :دس اداهِ تؼشیف هختصشی اص گشایطْبی ایي سضتِ خَاّین داضت

  

 :گشایطْبی ایي سضتِ ػجبستٌذ اص

 تذٍیي 

 فیلوٌبهِ ًَیسی 

 کبسگشداًی 

 فیلن ثشداسی 

 : تذيیه

آخشیي هشحلِ تَلیذ فیلن کِ دس آى ضکل ًْبیی فیلن ثذست هی آیذ، تذٍیي ًبهیذُ هی ضَد. دس اثتذا تذٍیي فقط هشتت کشدى ٍ 

حزف ثشخی سکبًس ّب ثَد ٍلی اکٌَى دس ٍاقغ ثِ هؼٌی ایجبد سبختبس هفَْهی فیلن است. دس هشحلِ تذٍیي سکبًس ّب ٍ صحٌِ ّب 

 .ش ّوبٌّگ هی ضًَذهشتت ضذُ، صذاّب تٌظین ٍ ثب تصبٍی

 .ضخصی کِ ایي کبسّب سا اًجبم هی دّذ، تذٍیي گش ًبهیذُ هی ضَد. ایي فشد ثبیذ اص رٍق ٌّشی ٍ خالقیت ثبالیی ثشخَسداس ثبضذ

  

 : فیلمىامٍ وًیسی

ّب ثشای  ٌِفیلوٌبهِ ًَیسی اٍلیي هشحلِ دس ضکل گیشی فشآیٌذ تَلیذ فیلن است. فیلوٌبهِ داستبًی است کِ ّوشاُ ثب تَضیح صح

فیلوٌبهِ اص ضخصیت ّب، صحٌِ ّب، هَسیقی، هکبى ّب ٍ... تطکیل ضذُ است. ثِ طَس کلی دٍ ًَػغ  .ضَد سبخت فیلن ًَضتِ هی

 .فیلوٌبهِ داستبًی ٍ هستٌذ ٍجَد داسد

ٍ خالقیت ثبالیی ثِ کسی کِ فیلوٌبهِ سا هی ًَیسذ، فیلوٌبهِ ًَیس هی گَیٌذ. فیلوٌبهِ ًَیس ثبیذ استؼذاد ٍ رٍق ًَیسٌذگی 

 .داضتِ ثبضذ



 : کارگرداوی

 

کبسگشداًی سا ضبیذ هْن تشیي ثخص تَلیذ ّش فیلن داًست. کبسگشداى هسئَل اصلی سبخت فیلن است. هْن تشیي کبسی کِ یک 

 .کبسگشداى اًجبم هی دّذ، حفظ هَضَع اصلی فیلن دس طَل هشاحل پیص تَلیذ، تَلیذ ٍ پس اص تَلیذ است

 

ًی ضبهل ثشًبهِ سیضی سبخت فیلن ، ًظبست ثش سبخت آى ، اسائِ دستَسالؼول ثِ ثبصیگشاى ٍ کلیِ دست اًذسکبساى دس ٍاقغ کبسگشدا

فٌی تَلیذ ٍ اسائِ تصَیشی ٌّشی ٍ فٌی ثِ فیلن هی ثبضذ. کبسگشداى اص اثتذا تب اًتْبی فشآیٌذ تَلیذ فیلن، استجبط ثسیبس ًضدیکی ثب 

 .ًَیس، تْیِ کٌٌذُ، ثبصیگشاى، تذٍیي گش، صذاگزاس ٍ... داسدّوِ ػَاهل فیلن اص جولِ فیلوٌبهِ 

 : فیلم ترداری رشتٍ

ثَسیلِ فیلن ثشداسی است کِ کلیِ صحٌِ ّبی فیلن ثِ ٍسیلِ اًَاع دٍسثیي ّب ثجت ٍ ضجط هی ضًَذ. دس هشحلِ فیلن ثشداسی 

 .ى اًجبم هی ضَدکبسّبی دیگشی هبًٌذ صذاثشداسی، ًَسپشداصی، کبسگشداًی ٍ ثبصیگشی ًیض ّوضهب

 

فیلن ثشداس ضخصی است کِ کبس ثجت سکبًس ّب سا ثش ػْذُ داسد. دس ثسیبسی اص پشٍطُ ّبی فیلن سبصی یک هذیش فیلن ثشداسی ٍجَد 

 .داسد کِ فیلن ثشداس، هسئَل دٍسثیي ٍ دستیبساى فیلوجشداس صیش ًظش اٍ کبس هی کٌٌذ

 
  :َای ایه رشتٍ در طًل تحصیل درس

 

 :َای مختلف سیىما دريس مشترک در گرایش

 
آضٌبیی ثب ٌّش دس تبسیخ، آضٌبیی ثب ادثیبت کْي ایشاى ٍ جْبى، آضٌبیی ثب ادثیبت هؼبصش ایشاى ٍ جْبى، آضٌبیی ثب   فشٌّگ ػبهِ،

  هَسیقی، اصَل ٍ هجبًی استجبطبت، طشاحی هقذهبتی، توثیل ضٌبسی، سٍاًطٌبسی،  ضٌبسی، فِ، جبهؼٌِّشّبی تجسوی، تبسیخ فلس

ًَیسی، هجبًی  گضاسش  دس ٌّشّب، تبسیخ سیٌوب، ػکبسی،  تبسیخ اجتوبػی ایشاى، تبسیخ اجتوبػی جْبى، ضٌبخت سًگ، هؼوبسی، سیتن

 .، هجبًی تذٍیي، اصَل کبسگشداًیًَیسی، اصَل فیلوجشداسی ٌّشّبی ًوبیطی، اصَل فیلوٌبهِ

 :دسٍس اصلی ٍتخصصی گشایص تذٍیي

ّبی سیٌوبیی، هَسیقی  ّبی تلَیضیًَی، آضٌبیی ثب سجک صذا، الثشاتَاس فیلن، آضٌبیی ثب ًقبضی هتحشک، هستٌذسبصی، تَلیذ ثشًبهِ

 .پشٍطُ ًْبیی  ثٌذی تصَیش، ضٌبخت تحلیلی تذٍیي، ّبی تذٍیي، تشکیت  تذٍیي، هَسیقی، تئَسی  فیلن،

 :ًَیسی دسٍس اصلی ٍ تخصصی گشایص فیلوٌبهِ

ًَیسی، فیلوٌبهِ  تبسیخ ادثیبت ًوبیطی، داستبى  ضٌبسی، ّبی ادثی جْبى، ضخصیت تحلیل فیلن، سجک آضٌبیی ثب هتَى ًوبیطی فیلن، 

ًَیسی، تحلیل فیلوٌبهِ، تصَیشًبهِ  بهًِوبیطٌ  ًَیسی، آضٌبیی ثب ضؼش دس ایشاى ٍ جْبى، قصِ دس ادیبى، آضٌبیی ثب ادثیبت کَدکبى،

 .ًَیسی، پشٍطُ ًْبیی

 :دسٍس اصلی ٍتخصصی گشایص کبسگشداًی

ّبی  صذا، الثشاتَاس فیلن، آضٌبیی ثب ًقبضی هتحشک، آضٌبیی ثب هتَى ًوبیطی، هستٌذسبصی، تحلیل فیلن، تَلیذ ثشًبهِ

ّبی سّجشی ثبصیگش،  اصَل ثبصیگشی، کبسگشداًی، ضیَُ  ّبی خبظ، جلَُ  ّبی سیٌوبیی، هَسیقی فیلن، ثب سجک  آضٌبیی تلَیضیًَی،

 .هذیشیت تَلیذ، پشٍطُ ًْبیی



 :دسٍس اصلی ٍ تخصصی گشایص فیلوجشداسی

ّبی خبظ، فیضیک ًَس ٍ ػذسی، ضٌبخت اثضاس فیلوجشداسی، فیلوجشداسی دس ًقبضی هتحشک،  صذا، الثشاتَاس فیلن، تحلیل فیلن، جلَُ

 .ثٌذی تصَیش، گشین، تصَیشثشداسی، پشٍطُ ًْبیی َاد خبم، پشسپکتیَ سًگ ٍ ًَس، ًَسپشداصی، تشکیتفیلوجشداسی، ضٌبخت ه

 

 


