
 96ورودی آهنگسازی کارشناسیجدول ترم بندی رشته 

        

 3972ترم   3971ترم  3962ترم 3961ترم 
 واحد عنوان درس کد درس واحد عنوان درس کد درس واحد عنوان درس کد درس واحد عنوان درس کد درس
 3 (2آهنگسازی) 1555050 3 (1آهنگسازی) 1555049 2 ساز شناسی موسیقی ایرانی 1555029 2 تحلیل مبانی نظری موسیقی 1555003

 2 (4سرایش) 1555007 2 (3سرایش) 1555006 2 (2سرایش) 1555005 2 (1سرایش) 1555004

 2 (4پیانو عمومی) 1555016 2 (3پیانو عمومی) 1555015 2 (2پیانو عمومی) 1555014 2 (1پیانو عمومی) 1555013

 2 (3هارمونی) 1555032 2 (2هارمونی) 1555011 2 (1هارمونی) 1555010 2 تاریخ موسیقی ایران 1555022

 2 (2شنوایی)تربیت  1555009 2 (1تربیت شنوایی) 1555008 2 (2تاریخ موسیقی جهان) 1555024 2 (1تاریخ موسیقی جهان) 1555023

 2 (1کنترپوان) 1555034 2 (2ساز شناسی موسیقی جهان) 1555031 2 (1ساز شناسی موسیقی جهان) 1555030 2 مبانی فیزیک صوت 1555012

 2 (2فرم موسیقی ) 1555040 2 (1فرم موسیقی ) 1555039 2 فرم مقدماتی موسیقی 1555038 1 1تربیت بدنی  9030001

 1555082 3 فارسی عمومی 9020001 3 زبان عمومی  9020005
 اجرای صحنه ای آواز گروهی

 (3)تاریخ موسیقی جهان
 2 (1ارکستراسیون) 1555045 2

 

9010015 
 تفسیر موضوعی قرآن

 یا

 تفسیر موضوعی نهج البالغه

2 
 تاریخ تحلیلی اسالم 9010013 1 2تربیت بدنی 9030002

 یا

 تاریخ امامت
2 

 1 (1آواز جمعی ) 1555020

 1اندیشه  اسالمی  9010001 9010016

 یا

 انسان در اسالم

2 
 انقالب اسالمی            9010010 9010014

 یا 

 آشنایی با قانون اساسی

 یا

 آشنایی با اندیشه سیاسی امام

2    9010003    9010011 

         9010012 

 20 جمع واحدها 19 جمع واحدها 20 جمع واحدها 18 جمع واحدها

 3992ترم  3991ترم  3982ترم  3981ترم 
 واحد عنوان درس کد درس واحد عنوان درس کد درس واحد درسعنوان  کد درس واحد عنوان درس کد درس
 4 پایان نامه)آهنگسازی( 1555081 3 (5آهنگسازی) 1555053 3 (4آهنگسازی) 1555052 3 (3آهنگسازی) 1555051

 2 (2آهنگسازی براساس موسیقی ایرانی ) 1555056 2 (1آهنگسازی براساس موسیقی ایرانی) 1555055 2 (6پیانو عمومی) 1555018 2 (5پیانو عمومی) 1555017

 2 کاربرد کامپیوتر در موسیقی 1555028 1 (2هارمونی پراتیک) 1555044 1 (1هارمونی پراتیک) 1555043 2 (4هارمونی) 1555033

 2 تجزیه و تحلیل موسیقی محلی ایران 1555057 2 پارتی تور خوانی 1555054 2 (4فرم موسیقی) 1555042 2 (3فرم موسیقی ) 1555041

    2 (4کنترپوان) 1555037 2 (3کنترپوان) 1555036 2 (2کنترپوان) 1555035

    2 (4ارکستراسیون) 1555048 2 (3ارکستراسیون) 1555047 2 (2ارکستراسیون) 1555046

 آیین زندگی  9010007 2 آشنایی با آهنگسازی قرن بیستم 1555019 1 (2آواز جمعی ) 1555021

 یا

 اخالق اسالمی

2 

   

    9010006 2 (2آشنایی با موسیقی ایرانی) 1555026 2 (1آشنایی با موسیقی ایرانی) 1555025

  2اندیشه اسالمی 9010002

 یا 

 انسان در اسالم

2 

       2 پیوند شعر وموسیقی آوازی 1555027

       2 دانش خانواده و جمعیت 9010018 9010003

 10 جمع واحدها 14 جمع واحدها 20 جمع واحدها 18 جمع واحدها

 139 کل واحدهاجمع 


