
  تعالي بسمه

  ادبيات نمايشي و كارشناسي تلويزيون و هنرهاي ديجيتالنامه آموزشي پروژه نهايي كارشناسي  آيين

  مقدمه

اي دانشجويان  تواند تاثير جدي در آينده حرفه آميز آن مي اي برخوردار است و گذراندن موفقيت پروژه كارشناسي از اهميت ويژه

دهنده  هاي مختلف ارايه ها، و تجربيات اساتيد دانشگاه حاضر با استفاده از پيشنهادات، مشاوره نامه بر همين اساس آيين. داشته باشد

هاي دانشجويان و  رود گذراندن اين ماده درسي امكان و زمينه به ثمر نشستن دانسته اميد مي. تدوين شده است ها اين رشته

  .را به عرصه كار و خدمت تسهيل نمايد آموختگان و ورود دانش ها را فراهم سازد ارگيري موثر آنك به

  هدف از انجام پروژه كارشناسي

هاي نظري و تجارب  كارگيري معلومات و آموخته نفس در به هدف از ارايه اين ماده درسي افزايش قوه خالقه و ايجاد اعتمادبه

  .كامل تحقيقاتي و كارگاهي استدر قالب يك طرح جامع و  آمده در طول دوره، دست عملي به

  ضوابط انجام پروژه كارشناسي

  .تواند درس پروژه را اخذ كند سال هفتم به بعد مي واحد درسي و از نيم 100دانشجو پس از گذراندن حداقل  -1ماده 

  .دو بخش عملي و نظريمشتمل است بر  پروژه دانشجويان كارشناسي ادبيات نمايشي -2ماده 

  :نمايشي، عبارت است از ارايه يكي از موارد زيربخش عملي پروژه كارشناسي ادبيات  -تبصره الف

 .شود كلمه ارايه مي 10000 حداكثر در ، كهبا موضوع و قالب پيشنهادي توسط دانشجونامه  نمايش -

تواند  اثر مذكور مي. شناسي، كه بيانگر تفسير شخصي دانشجو از متن نمايشي پيشنهادي وي باشد متن زمينهارايه اثري در  -

ارايه . ارايه شود ، و گرافيك، فيلم اقتباسيآرايي صحنه ، بازيگري، كارگرداني،ياقتباس نويسي نامه مايشن هاي  در حوزه

بازيگري،  هاي در حوزهدانشجوياني كه . از كليه آثار الزامي است )كلمه 3000حداقل ( تحليلي كامل- گزارش توصيفي

  .جراي دانشگاهي از اثر برگزار كندا ككنند، موظف هستند ي ، كار ارايه ميآرايي و صحنه ،كارگرداني

تحليلي -ارايه گزارش توصيفي. )كلمه 10000حداقل ( نامه يا متني پژوهشي در عرصه ادبيات نمايشي ترجمه نمايش -

 .است از كار ترجمه الزامي )كلمه 3000حداقل ( كامل

 اي دقيقه 30نگارش يك فيلمنامه حداقل  -



مقاله تحقيقاتي با موضوع پيشنهادي توسط  يات نمايشي، عبارت است از ارايه يكبخش نظري پروژه كارشناسي ادب -تبصره ب

  .هاي پژوهش دانشگاهي است قالب مقاله پيرو ضوابط و روش. كلمه 5000دانشجو در حداكثر 

اختصاص  نمره به بخش نظري 8 و بخش عملينمره به  12 كارشناسي ادبيات نمايشي، از كل نمره درس پروژه - تبصره پ

  .يابد مي

به  بخش عملي. راستا باشد سو و هم لزوما بايد با مقاله تحقيقاتي هم بخش عملي پروژه كارشناسي ادبيات نمايشي - تبصره ت

  .)در اين باب داليل توجيهي در پيشنهادنامه ذكر شود. (شود نوعي مكمل كار پژوهش محسوب مي

پروژه دانشجويان كارشناسي تلويزيون و هنرهاي ديجيتال مشتمل است بر ارايه يك نمونه كار اجراشده در هر يك از دو  -3ماده 

  .گرايش انيميشن و گرافيك

  :ژه هاي زير مي باشندوميشن ملزم به اجراي يكي از پردانشجويان گرايش اني -تبصره الف

  )سه تا پنج دقيقه(توليد انيميشن دو بعدي  -

  )سه تا پنج دقيقه( ليد انيميشن سه بعدي تو -

  )سه تا پنح دقيقه(توليد انيميشن عروسكي  -

  توليد بازي كامپيوتري  -

  )سه تا ده دقيقه(انيميشن - واقعيتتوليد فيلمهاي تلفيقي  -

  هاي تور مجازي  توليد پروژه -

  هاي واقعيت افزوده و واقعيت مجازي توليد پروژه -

 توليد كتاب تعاملي  -

  )دقيقه 45تا  10با مدت زمان (توليد فيلم كوتاه مستند و يا داستاني  -

  )دقيقه 70تا  45با مدت زمان (قسمتي با چندقسمتي  توليد برنامه تلويزيوني آموزشي يا خبري به صورت تك -

   :هاي زير مي باشند پروژه ي ازك ملزم به اجراي يكدانشجويان گرايش گرافي - تبصره ب



  پوسترـ طراحي 

  راحي جلدطـ 

  ـ تصويرسازي كتاب كودك

  ـ نقاشي ديواري

  سازي ـ حجم

    ـ موشن گرافيك

  ـ طراحي صحنه

  .برسد تاييد شوراي دانشكده بهموضوع پروژه ها بايد 

نامه صحافي شده، حداقل بيست  همراه با يك نسخه پايان) گرافيك گرايش انيميشن و(تمام پروژه هاي مذكور -تبصره پ

  . سناريو، استوري بود و مباني نظري و تحقيقي پروژه جهت ارزيابي نهايي ارايه مي شوداي حاوي  صفحه

  .روه آموزشي، در هنگام انتخاب درس برگزينندشده گ توانند استاد راهنماي پروژه را از ميان اساتيد معرفي دانشجويان مي-4ماده 

پروژه كارشناسي را به دقت تكميل ) پروپوزال(نهادنامه دانشجو برگه پيش ،پس از انتخاب واحد و اخذ درس پروژه -5ماده 

   .نمايد مي

  .شده توسط دانشجو در شوراي آموزشي دانشكده بررسي خواهد شد پيشنهادنامه ارايه -6ماده 

يا  داور وتوسط  و برگزاري جلسه ارايه، ،پس از تكميل پروژه، تحويل به استاد راهنماارزيابي نهايي پروژه كارشناسي  - 7ماده 

  .گيرد صورت مي ،شوراي آموزشي دانشكدهبا تصويب و گروه داوران 

دانشجو موظف است پيش از ارايه نهايي، درخواست خود جهت برگزاري جلسه ارايه را به دفتر دانشكده تحويل  -تبصره الف

  .دهد

ستاد راهنما رسيده است، به دفتر دانشكده را كه به تاييد انامه خود  و پايانيافته  دي پروژه انجام دانشجو موظف است سي -8ماده 

  .ارايه دهد

  


