
پیشنیاز واحد نام درس ردیف پیشنیاز واحد نام درس ردیف

2 1ادبیات نمایشی در شرق 1 2 1اندیشه اسالمی  1

2 1اصول وفنون نمایشنامه نویسی  2 1اندیشه اسالمی  2 2اندیشه اسالمی  2

2 1مکتب های ادبی  3 2 اخالق و تربیت اسالمی 3

2 1ادبیات نمایشی کالسیک در اروپا 4 پیشنیاز واحد نام درس ردیف 2 انقالب اسالمی 4

2 1داستان نویسی 5 2 اصول ومبانی ارتباطات 1 2 تاریخ اسالم 5

2 اسطوره ونمایش 6 2 آشنایی با تاریخ ادبیات کهن ومعاصر ایران 2 2 دانش  خانواده 6

1ادبیات نمایشی در شرق 2 2ادبیات نمایشی در شرق 7 2 جامعه شناسی عمومی 3 3 زبان خارجی 7

1اصول وفنون نمایشنامه نویسی 2 2اصول وفنون نمایشنامه نویسی 8 2 شناخت موسیقی 4 2 متون اسالمی 8

1مکتب های ادبی 2 2مکتب های ادبی 9 2 آشنایی با ادبیات کهن ومعاصر جهان 5 3 فارسی 9

1داستان نویسی 2 2داستان نویسی 10 جامعه شناسی عمومی 2 جامعه شناسی هنر 6 1 1تربیت بدنی  10

1ادبیات نمایشی کالسیک در اروپا 2 2ادبیات نمایشی کالسیک 11 2 فرهنگ وادبیات عامه 7 1تربیت بدنی  1 2تربیت بدنی  11

2 1ادبیات نمایشی در ایران  12 2 تمثیل شناسی 8
2 1فیلمنامه نویسی 13 2 فلسفه مقدماتی شرق 9
2 1کارگاه نمایشنامه نویسی  14 2 روش تحقیق وتدوین پروژه 10

2 1بررسی متون فارسی از منظر نمایش  15 فلسفه مقدماتی شرق 2 فلسفه مقدماتی غرب 11

2ادبیات نمایشی کالسیک در اروپا 2 1ادبیات نمایشی معاصر معاصر اروپا  16

2 1تحلیل نمایشنامه  17

1تحلیل نمایشنامه  2 2تحلیل نمایشنامه  18

1ادبیات نمایشی در ایران 2 2ادبیات نمایشی در ایران 19

1فیلمنامه نویسی 2 2فیلمنامه نویسی 20

1کارگاه نمایشنامه نویسی 2 2کارگاه نمایشنامه نویسی 21

1ادبیات نمایشی معاصر اروپا 2 2ادبیات نمایشی معاصر اروپا  22

1بررسی متون فارسی از منظر نمایش 2 2بررسی متون فارسی از منظر نمایش  23

2 1نقددرادبیات نمایشی 24

دروس پایه

22 جمع

لیست دروس کارشناسی پیوسته ادبیات نمایشی

دروس اصلـی و تـخصصی دروس اختیاری دروس عمـومی

واحد از دروس تخصصی رشته های دیگر 4دانشجویان باید به میزان 

مجموعه رشته های هنرهای نمایشی را به عنوان دروس اختیاری اخذ 

22 جمع واحدهای دروس عمومی

. واحد درسی در هر ترم الزامی می باشد 14انتخاب حداقل 

.رعایت پیشنیاز دروس الزامی و به عهده دانشجو می باشد 
. واحد است 140جمع کلیه واحدهای دوره کارشناسی پیوسته ادبیات نمایشی 



2 نمایشنامه نویسی برای رادیو 25

2 نمایشنامه نویسی برای تلویزیون 26
2نویسی نمایشنامه کارگاه 3 3کارگاه نمایشنامه نویسی 27

2 1دیدن وتحلیل نمایش 28

2 تاریخ ادبیات نمایشی در آمریکا 29

2اروپا معاصر نمایشی ادبیات 2 3ادبیات نمایشی معاصر اروپا 30

2نمایشی ادبیات در نقد 2 2نقد در ادبیات نمایشی 31

1نویسی نمایشنامه کارگاه 3 4کارگاه نمایشنامه نویسی 32

1نمایش وتحلیل دیدن 2 2دیدن وتحلیل نمایش 33

6 پروژه 34

3 وشرق درغرب نمایش بنیاد 35

2 مبانی بازیگری 36

2 مبانی کارگردانی 37

2 مبانی طراحی صحنه 38

2 مبانی ادبیات نمایشی 39
2 مبانی نمایش عروسکی 40
2 تاریخ نمایش در ایران 41

2 تاریخ نمایش درجهان 42

2 بررسی تطبیقی نظریه های نمایش شرق در غرب 43

92 جمع



واحد واحد واحد واحد
عملی عملی نظری  نظری

1اندیشه  2 2اندیشه اسالمی  311 2 1اندیشه اسالمی  302

3 زبان خارجی 305 3 فارسی عمومی 301

1 1تربیت بدنی  309 2 اصول و مبانی ارتباطات 310571

جامعه شناسی عمومی 2 جامعه شناسی هنر 310576 2 فرهنگ و ادبیات عامه 310577

2 تمثیل شناسی 310578 2 آشنایی با تاریخ ادبیات کهن و معاصر جهان 310575

2 فلسفه مقدماتی شرق 310579 2 شناخت موسیقی 310574

2 آشنایی با تاریخ ادبیات کهن و معاصر ایران 310572 1 1 مبانی ادبیات نمایشی 310586

2 تاریخ نمایش در جهان 310589 2 تاریخ نمایش در ایران 310588

2 1داستان نویسی  310179 2 جامعه شناسی عمومی 310573

واحد واحد واحد واحد

عملی عملی نظری  نظری

2 تاریخ اسالم 313 2 آئین زندگی 303

2 تحلیل فیلم 310617 2 1اصول و فنون نمایشنامه نویسی  310176

1 1 مبانی نمایش عروسکی 310587 2 روش تحقیق 310580

1 1 مبانی طراحی صحنه 310585 فلسفه مقدماتی شرق 2 فلسفه مقدماتی غرب 310581

1ادبیات نمایشی کالسیک در اروپا 2 2ادبیات نمایشی کالسیک در اروپا  310185 1 1 مبانی بازیگری 310583

2 اسطوره و نمایش 310180 1 1 مبانی کارگردانی 310584

1اصول و فنون نمایشنامه نویسی  2 2اصول و فنون نمایشنامه نویسی 310182 1داستان نویسی  1 1 2داستان نویسی  310184

1دیدن و تحلیل نمایش  2 2دیدن و تحلی نمایش  310207 2 1ادبیات نمایشی کالسیک در اروپا 310178

1 1 1کارگاه نمایشنامه نویسی  310188 2 1دیدن و تحلیل نمایش  310202

برنامه پیشنهادی دروس کارشناسی پیوسته ادبیات نمایشی

پیشنیاز ترم دوم کد درس پیشنیاز ترم اول کد درس

19 18جمع واحد جمع واحد

18 جمع واحد

کد درس

18 جمع واحد

پیشنیاز ترم چهارم کد درس پیشنیاز ترم سوم



واحد واحد واحد واحد

عملی عملی نظری  نظری

309 1 1ورزش 317 2 انقالب اسالمی 312

2 دانش خانواده 307 2 آشنایی با سبک های سینمایی 310618

1مکتب های ادبی  2 2مکتب های ادبی  310183 1 1 نمایشنامه نویسی برای رادیو 310199

1ادبیات نمایشی معاصر اروپا  2 2ادبیات نمایشی معاصر اروپا  310196 1کارگاه نمایشنامه نویسی  1 1 2کارگاه نمایشنامه نویسی  310195

1ادبیات نمایشی در شرق  2 2ادبیات نمایشی در شرق  310181 2 1تحلیل نمایشنامه  310191

1بررسی متون فارسی از منظر نمایش  2 2بررسی متون فارسی از منظر نمایش  310197 2 1مکتب های ادبی  310177

1تحلیل نمایشنامه  2 2تحلیل نمایشنامه  310192 2ادبیات نمایشی کالسیک در اروپا  2 1ادبیات نمایشی معاصر اروپا  310190

2کارگاه نمایشنامه نویسی  2 1 3کارگاه نمایشنامه نویسی  310201 2 1ادبیات نمایشی در ایران  310186

1ادبیات نمایشی در ایران  2 2ادبیات نمایشی در ایران  310193 2 1ادبیات نمایشی در شرق  310175

2 1بررسی متون فارسی از منظر نمایش  310189

واحد واحد واحد واحد

عملی عملی نظری  نظری

1نقد در ادبیات نمایشی  2 2نقد در ادبیات نمایشی  310205 2 تفسیرموضوعی قرآن 314

2 بررسی تطبیقی نظریه های نمایش شرق و غرب 310590 2ادبیات نمایشی معاصر اروپا  2 3ادبیات نمایشی معاصر اروپا  310204

1فیلمنامه نویسی  1 1 2فیلمنامه نویسی  310194 1 1 نمایشنامه نویسی برای تلویزیون 310200

4 2 پروژه 310208 3 بنیاد نمایش در غرب و شرق 310582

2 1نقد در ادبیات نمایشی  310198

3کارگاه نمایشنامه نویسی  2 1 4کارگاه نمایشنامه نویسی  310206

2 1فیلمنامه نویسی  310187

2 تاریخ ادبیات نمایشی در امریکا 310203

ترم پنجم کد درس

برنامه پیشنهادی دروس کارشناسی پیوسته ادبیات نمایشی

پیشنیاز ترم ششم کد درس پیشنیاز

18 جمع واحد

12 جمع واحد

18 جمع واحد 20 جمع واحد

پیشنیاز ترم هشتم کد درس پیشنیاز ترم هفتم کد درس


