
 تعالیبسمه

 ادبیات نمایشی و کارشناسی تلویزیون و هنرهای دیجیتالنامه آموزشی پروژه نهایی کارشناسی آیین

 مقدمه

ای دانشجویان تواند تاثیر جدی در آینده حرفهآمیز آن میای برخوردار است و گذراندن موفقیتپروژه کارشناسی از اهمیت ویژه

دهنده های مختلف ارایهها، و تجربیات اساتید دانشگاهحاضر با استفاده از پیشنهادات، مشاوره نامهداشته باشد. بر همین اساس آیین

های دانشجویان و رود گذراندن این ماده درسی امکان و زمینه به ثمر نشستن دانستهاین رشته تدوین شده است. امید می

 به عرصه کار و خدمت تسهیل نماید. آموختگان راو ورود دانش ها را فراهم سازدارگیری موثر آنکبه

 هدف از انجام پروژه کارشناسی

های نظری و تجارب کارگیری معلومات و آموختهنفس در بههدف از ارایه این ماده درسی افزایش قوه خالقه و ایجاد اعتمادبه

 کامل تحقیقاتی و کارگاهی است.در قالب یک طرح جامع و  آمده در طول دوره،دستعملی به

 وابط انجام پروژه کارشناسیض

 تواند درس پروژه را اخذ کند.سال هفتم به بعد میواحد درسی و از نیم 011دانشجو پس از گذراندن حداقل  -1ماده 

 .دو بخش عملی و نظریمشتمل است بر  پروژه دانشجویان کارشناسی ادبیات نمایشی -2ماده 

 یشی، عبارت است از ارایه یکی از موارد زیر:بخش عملی پروژه کارشناسی ادبیات نما -تبصره الف

 شود.کلمه ارایه می 01111 حداکثر در ، کهبا موضوع و قالب پیشنهادی توسط دانشجونامه نمایش -

تواند شناسی، که بیانگر تفسیر شخصی دانشجو از متن نمایشی پیشنهادی وی باشد. اثر مذکور میمتن زمینهارایه اثری در  -

)حداقل  تحلیلی کامل-ارایه شود. ارایه گزارش توصیفی آراییصحنه و یا اس، بازیگری، کارگردانی،های اقتبدر حوزه

، کار ارایه آراییو صحنه ،بازیگری، کارگردانی هایدر حوزهدانشجویانی که از کلیه آثار الزامی است.  کلمه( 0111

 .جرای دانشگاهی از اثر برگزار کندا کنند، موظف هستند یکمی

تحلیلی -. ارایه گزارش توصیفیکلمه( 01111)حداقل  نامه یا متنی پژوهشی در عرصه ادبیات نمایشیه نمایشترجم -

 است. از کار ترجمه الزامی کلمه( 0111)حداقل  کامل

 ایدقیقه 01نگارش یک فیلمنامه حداقل  -



تحقیقاتی با موضوع پیشنهادی توسط مقاله  بخش نظری پروژه کارشناسی ادبیات نمایشی، عبارت است از ارایه یک -تبصره ب

 های پژوهش دانشگاهی است.کلمه. قالب مقاله پیرو ضوابط و روش 0111دانشجو در حداکثر 

اختصاص  نمره به بخش نظری 8 و بخش عملینمره به  01 کارشناسی ادبیات نمایشی، از کل نمره درس پروژه -تبصره پ

 .یابدمی

به  بخش عملیراستا باشد. سو و هملزوما باید با مقاله تحقیقاتی هم ادبیات نمایشیبخش عملی پروژه کارشناسی  -تبصره ت

 شود. )در این باب دالیل توجیهی در پیشنهادنامه ذکر شود.(نوعی مکمل کار پژوهش محسوب می

پروژه دانشجویان کارشناسی تلویزیون و هنرهای دیجیتال مشتمل است بر ارایه یک نمونه کار اجراشده در هر یک از دو  -3ماده 

 گرایش انیمیشن و گرافیک.

 ژه های زیر می باشند:ومیشن ملزم به اجرای یکی از پردانشجویان گرایش انی -تبصره الف

 تولید انیمیشن دو بعدی )سه تا پنج دقیقه( -

 لید انیمیشن سه بعدی ) سه تا پنج دقیقه(تو -

 تولید انیمیشن عروسکی )سه تا پنح دقیقه( -

 تولید بازی کامپیوتری  -

 انیمیشن )سه تا ده دقیقه(-واقعیتتولید فیلمهای تلفیقی  -

 تولید پروژه های تور مجازی  -

 تولید پروژه های واقعیت افزوده و واقعیت مجازی -

 تولید کتاب تعاملی  -

 دقیقه(  50تا  01تولید فیلم کوتاه مستند و یا داستانی )با مدت زمان  -

  دقیقه( 01تا  50قسمتی یا چندقسمتی )با مدت زمان تولید برنامه تلویزیونی آموزشی یا خبری به صورت تک - 

  های زیر می باشند: پروژه ی ازک ملزم به اجرای یکدانشجویان گرایش گرافی -تبصره ب



 پوسترـ طراحی 

 راحی جلدطـ 

 ـ تصویرسازی کتاب کودک

 ـ نقاشی دیواری

 ـ حجم سازی

   ـ موشن گرافیک

 ـ طراحی صحنه

 برسد. تایید شورای دانشکده بهموضوع پروژه ها باید 

نامه صحافی شده، حداقل بیست گرافیک( همراه با یک نسخه پایان کور)گرایش انیمیشن وتمام پروژه های مذ -تبصره پ

 ای حاوی سناریو، استوری بود و مبانی نظری و تحقیقی پروژه جهت ارزیابی نهایی ارایه می شود. صفحه

شنهاد دانشجو، از میان اساتید با پی ،مشاور در صورت لزوم با تشخیص شورای آموزشی دانشکده، استاد و د راهنمااستا -4ماده 

 .انتخاب خواهند شد ،شورای آموزشی دانشکده شده گروه آموزشی، و با تایید نهاییمعرفی

دانشجو برگه پیشنهادنامه )پروپوزال( پروژه کارشناسی را به دقت تکمیل  ،پس از انتخاب واحد و اخذ درس پروژه -5ماده 

  نماید.می

 ده توسط دانشجو در شورای آموزشی دانشکده بررسی خواهد شد.شپیشنهادنامه ارایه -6ماده 

گروه داوران توسط  و برگزاری جلسه ارایه، ،پس از تکمیل پروژه، تحویل به استاد راهنماارزیابی نهایی پروژه کارشناسی  -7ماده 

 گیرد.صورت می ،شورای آموزشی دانشکدهبا تصویب و  )حداکثر سه نفر(

ظف است پیش از ارایه نهایی، درخواست خود جهت برگزاری جلسه ارایه را به دفتر دانشکده تحویل دانشجو مو -تبصره الف

 دهد.

را که به تایید استاد راهنما رسیده است، به دفتر دانشکده نامه خود و پایانیافته دی پروژه انجامدانشجو موظف است سی -8ماده 

 ارایه دهد.



و در گروه ادبیات نمایشی حداقل  دانشجو 6در گروه تلویزیون و هنرهای دیجیتال حداکثر  وژهدهنده درس پراساتید ارایه -9ماده 

 راهنمایی خواهند کرد.دانشجو را  0و حداکثر  0


