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جمععن

Fund. of Communicationنداردپایه2-91030342اصول ومبانی ارتباطات1

آشنایی با تاریخ ادبیات کهن ومعاصر 2
ایران

91032752-2""An Introduction to Persian Classical and
Contemporary Literature

General Sociology""2-91032762جامعه شناسی عمومی3

Music Appreciation""2-91032792شناخت موسیقی4

آشنایی با تاریخ ادبیات کهن ومعاصر 5
جهان

91032782-2""An Introduciation to the Classical and
Contemporary Literature in the World

٣Sociology of Art"2-91032772جامعه شناسی هنر6

Folkloric Literature""2-91033202فرهنگ وادبیات عامه7

Symbolism""2-91030802تمثیل شناسی8

An Introduction to Eastern Philosophy""2-91033212فلسفه ي مقدماتی شرق9

An Introduction to Research Methods""2-91032842روش تحقیق وتدوین پروژه10

٩An Introduction to Western Philosophy"2-91032832فلسفه ي مقدماتی غرب11

Origins of World Dramaندارداصلی3-91032853بنیادنمایش درغرب وشرق12

Fundamentals of play Acting""9103153112مبانی بازیگري13

Fundamentals of play Dir""9103158112کارگردانیمبانی14

Principles of Stage Design""9103316112مبانی طراحی صحنه15

Principles of Dramatic Literature""9103317112مبانی ادبیات نمایشی16

Fund. of Marionette stage""9103160112مبانی نمایش عروسکی17

History of Iranian Theatre""2-91033232تاریخ نمایش درایران18

History of World Theatre""2-91033242تاریخ نمایش درجهان19

بررسی تطبیقی نظریه هاي نمایش 20
شرق وغرب

91036012-2""

Theatre in Asia 1"تخصصی2-191033532نمایش درآسیا21

Mask & Make-up""9103151112ماسک وگریم22

Physical Movement 1""19103355112حرکات موزون23

Acting Workshop 1""22-19103357کارگاه بازیگري24

Contemporary Theories in Western""2-91033592نظریات معاصر در نمایش غرب25
Theatre

٢١Theatre in Asia 2"2-291033542نمایش در آسیا26

٢۴Acting Workshop 2"22-29103358کارگاه بازیگري27



Principles of Philosophyندارد"2-91033612مبانی فلسفه28

٢٣Physical Movement 2"29103356112حرکات موزون29

Contemporary Theories in Easternندارد"2-91033602شرقنظریات معاصر در نمایش 30
Theatre

Directing Workshop 1""22-19103362کارگاه کارگردانی31

Watching & Analysis of Plays 1""2-191033672دیدن وتحلیل نمایش32

٣١Directing Workshop 2"22-29103363کارگاه کارگردانی33

٢٧Acting Workshop 3"33-39103366کارگاه بازیگري34

Dramatic Literature In East 1ندارد"2-191033262ادبیات نمایشی در شرق35

Play criticism Iندارد"2-191031742نقد در نمایش36

زبان "2-91034122زبان تخصصی تئاتر37
خارجی

language of theatre

Myth & Theatreندارد"2-91033442اسطوره ونمایش38

٣٣Directing Workshop 3"33-39103365کارگاه کارگردانی39

٣٢"2-291036082دیدن وتحلیل نمایش40

۴Music in Theater"2-91031712موسیقی در نمایش41

ندارد"2-91033702شیوه هاي نمایش در غرب42

۴١"9103373112سلفژ وآواز43

ندارد"44-19103418کارگاه بازیگري وکارگردانی پیشرفته44

""2-91033762زیبایی شناسی هنر45

""9103377112کارگردانی نمایش تلویزیونی46

""22-9103378کارگاه بازیگري وکارگردانی رادیو47

Character Psychology""2-91033792روانشناسی شخصیت45

""2-91036092تاریخ ادیان46

""2-91036102نور وصدا در نمایش47

۴۴"44-29103419کارگاه پیشرفته بازیگري وکارگردانی48

Thesisندارد"9103607336پروژه49

را به عنوان دروس اختیاري،اخذ کنند.اختیاري رشته هاي دیگرمیزان چهارواحد از دروس دانشجویان باید به *
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