
 تعالی باسمٍ

 ادبیات ومایشی ي کارشىاسی تلًیسیًن ي َىرَای دیجیتالوامٍ آمًزشی پريشٌ وُایی کارشىاسی  آییه

 مقذمٍ

ای داًؾجَیاى  تَاًذ تاثیز جذی در آیٌذُ حزفِ آهیش آى هی ای تزخَردار اعت ٍ گذراًذى هَفقیت پزٍصُ کارؽٌاعی اس اّویت ٍیضُ

دٌّذُ  ارائِّای هختلف  ّا، ٍ تجزتیات اعاتیذ داًؾگاُ ِ حاضز تا اعتفادُ اس پیؾٌْادات، هؾاٍرًُاه داؽتِ تاؽذ. تز ّویي اعاط آییي

ّای داًؾجَیاى ٍ  رٍد گذراًذى ایي هادُ درعی اهکاى ٍ سهیٌِ تِ ثوز ًؾغتي داًغتِ تذٍیي ؽذُ اعت. اهیذ هی ّا ایي رؽتِ

 ى را تِ ػزصِ کار ٍ خذهت تغْیل ًوایذ.آهَختگا ٍ ٍرٍد داًؼ ّا را فزاّن عاسد ارگیزی هَثز آىک تِ

 َذف از اوجام پريشٌ کارشىاسی

ّای ًظزی ٍ تجارب  کارگیزی هؼلَهات ٍ آهَختِ ًفظ در تِ ِ ایي هادُ درعی افشایؼ قَُ خالقِ ٍ ایجاد اػتوادتِّذف اس ارائ

 ت.کاهل تحقیقاتی ٍ کارگاّی اعدر قالة یک طزح جاهغ ٍ  آهذُ در طَل دٍرُ، دعت ػولی تِ

 ضًابط اوجام پريشٌ کارشىاسی

تَاًذ درط پزٍصُ را  هی ، تا تأییذ هذیز گزٍُتِ تؼذ ؽؾنعال  ٍاحذ درعی ٍ اس ًین 011داًؾجَ پظ اس گذراًذى حذاقل  -1مادٌ 

 اخذ کٌذ.

 .ػولی ٍ ًظزی ّای تخؼهؾتول اعت تز  پزٍصُ داًؾجَیاى کارؽٌاعی ادتیات ًوایؾی -2مادٌ 

 یکی اس هَارد سیز: ارائِارؽٌاعی ادتیات ًوایؾی، ػثارت اعت اس تخؼ ػولی پزٍصُ ک -الف

 َضَع ٍ قالة پیؾٌْادی تَعط داًؾجَ یا ًوایؾٌاهِ اقتثاعی تا هًاهِ  ًوایؼ -

 ای دقیقِ 01ًگارػ یک فیلوٌاهِ حذاقل  -

 *تاسیگزی -

 *کارگزداًی -

 *آرایی صحٌِ  -

 *فیلن اقتثاعی -



 *)طزاحی پَعتز( گزافیک -

تاسیگزی،  ّای در حَسُداًؾجَیاًی کِ اس کلیِ آثار الشاهی اعت.  کلوِ( 0111)حذاقل  حلیلی کاهلت -گشارػ تَصیفی ارائِ

 .اجزای داًؾگاّی اس اثز تزگشار کٌذ کٌٌذ، هَظف ّغتٌذ یک هی ارائِ، کار آرایی ٍ صحٌِ ،کارگزداًی

 کلوِ( 01111* )حذاقل ًاهِ یا هتٌی پضٍّؾی در ػزصِ ادتیات ًوایؾی تزجوِ ًوایؼ -

 کلوِ در هَارد عتارُ دار الشاهی اعت( 0111تحلیلی کاهل )حذاقل  -: ارائِ گشارػ تَصیفی0ثصزُت

: داًؾجَیاًی کِ در حَسُ ّای تاسیگزی ، کارگزداًی ٍ صحٌِ آرایی کار ارائِ هی کٌٌذ، هَظفٌذ یک اجزای 2تثصزُ 

 داًؾگاّی اس اثز تزگشار کٌٌذ..

ًاهِ )تِ تؾخیص اعتاد پایاىیا  هقالِ تحقیقاتی یک ارائِایؾی، ػثارت اعت اس تخؼ ًظزی پزٍصُ کارؽٌاعی ادتیات ًو -ب

 ّای پضٍّؼ داًؾگاّی اعت. پیزٍ ضَاتط ٍ رٍػًاهِ یا پایاىتا هَضَع پیؾٌْادی تَعط داًؾجَ. قالة هقالِ  راٌّوا(

 حاصل خًاَذ شذ.ومرٌ درس پريشٌ کارشىاسی ادبیات ومایشی از مجمًع ومرات بخش عملی ي بخش وظری  -پ

تِ  تخؼ ػولیراعتا تاؽذ.  عَ ٍ ّن تایذ تا هقالِ تحقیقاتی ّن لشٍهاً تخؼ ػولی پزٍصُ کارؽٌاعی ادتیات ًوایؾی -تثصزُ ت

 ؽَد. ًَػی هکول کار پضٍّؼ هحغَب هی

ؽذُ در ّز یک اس دٍ یک ًوًَِ کار اجزا ارائِپزٍصُ داًؾجَیاى کارؽٌاعی تلَیشیَى ٍ ٌّزّای دیجیتال هؾتول اعت تز  -3مادٌ 

 گزایؼ اًیویؾي ٍ گزافیک.

 :صُ ّای سیز ّغتٌذٍویؾي هلشم تِ اجزای یکی اس پزداًؾجَیاى گزایؼ اًی -تبصرٌ الف

 تَلیذ اًیویؾي دٍ تؼذی )عِ تا پٌج دقیقِ( -

 تَلیذ اًیویؾي عِ تؼذی )عِ تا پٌج دقیقِ( -

 تَلیذ اًیویؾي ػزٍعکی )عِ تا پٌح دقیقِ( -

 ی کاهپیَتزی تَلیذ تاس -

 اًیویؾي )عِ تا دُ دقیقِ( - ٍاقؼیتّای تلفیقی  تَلیذ فیلن -

 ّای تَر هجاسی  تَلیذ پزٍصُ -

 ّای ٍاقؼیت افشٍدُ ٍ ٍاقؼیت هجاسی تَلیذ پزٍصُ -



 تَلیذ کتاب تؼاهلی  -

 دقیقِ( 54تا  01تَلیذ فیلن کَتاُ هغتٌذ ٍ یا داعتاًی )تا هذت سهاى  -

 دقیقِ( 01تا  54ا چٌذقغوتی )تا هذت سهاى قغوتی ی صَرت تک ًَی آهَسؽی یا خثزی تِتَلیذ تزًاهِ تلَیشی -

  :ّای سیز ّغتٌذ پزٍصُ ی اسک هلشم تِ اجزای یکداًؾجَیاى گزایؼ گزافی -تبصرٌ ب

 پَعتزـ طزاحی 

 زاحی جلذطـ 

 ـ تصَیزعاسی کتاب کَدک

 ـ ًقاؽی دیَاری

 عاسی ـ حجن

   ـ هَؽي گزافیک

 ـ طزاحی صحٌِ

 تزعذ. تأییذ اعتاد راٌّوا تَِضَع پزٍصُ ّا تایذ ه

ای حاٍی  حذاقل تیغت صفحِ ًاهِ ک( ّوزاُ تا یک ًغخِ پایاىگزافی ّای هذکَر)گزایؼ اًیویؾي ٍ توام پزٍصُ -تثصزُ ج

 ؽَد.  هی ارائِعٌاریَ، اعتَری تَد ٍ هثاًی ًظزی ٍ تحقیقی پزٍصُ جْت ارسیاتی ًْایی 

 .زٍُ آهَسؽی، در ٌّگام اًتخاب درط تزگشیٌٌذؽذُ گ ًٌذ اعتاد راٌّوای پزٍصُ را اس هیاى اعاتیذ هؼزفیتَا داًؾجَیاى هی-4مادٌ 

گزٍُ داٍراى تَعط  ،ارائٍِ تزگشاری جلغِ  ،پظ اس تکویل پزٍصُ، تحَیل تِ اعتاد راٌّواارسیاتی ًْایی پزٍصُ کارؽٌاعی  -5مادٌ 

 زد.گی صَرت هی ،ؽَرای آهَسؽی داًؾکذُتا تصَیة ٍ 

را تِ دفتز داًؾکذُ تحَیل  ارائًِْایی، درخَاعت خَد جْت تزگشاری جلغِ  ارائِداًؾجَ هَظف اعت پیؼ اس  -تبصرٌ الف

 جلغِ دفاع اس پزٍصُ کارؽٌاعی حذاقل یک ّفتِ پظ اس ارائِ کار تِ داٍراى تزگشار خَاّذ ؽذ. دّذ.

 دّذ. ارائِد راٌّوا رعیذُ اعت، تِ دفتز داًؾکذُ ییذ اعتارا کِ تِ تأدی پزٍصُ  داًؾجَ هَظف اعت عی -6مادٌ 


