
 

 94ورودی  ایرانینوازندگی موسیقی  کارشناسی پیوستهجدول ترم بندی رشته 

 (952)چهارمترم  (951)سوم ترم (942)دوم ترم (941)اول ترم 
 واحد عنوان درس کد درس واحد عنوان درس کد درس واحد عنوان درس کد درس واحد عنوان درس کد درس
 3 ردیف و بداهه نوازی -(4ساز ایرانی) 1553052 3 ردیف و بداهه نوازی -(3ساز ایرانی) 1553050 3 ردیف و بداهه نوازی -(2ساز ایرانی) 1553048 3 ردیف و بداهه نوازی -(1ساز ایرانی) 1553046

 1 نت نوازی و قطعه نوازی -(4ساز ایرانی) 1553053 1 نت نوازی و قطعه نوازی -(3ساز ایرانی) 1553051 1 نت نوازی و قطعه نوازی -(2ساز ایرانی) 1553049 1 نت نوازی و قطعه نوازی -(1ساز ایرانی) 1553047

 2 (4سرایش) 1553079 2 (3سرایش) 1553078 2 (2سرایش) 1553077 2 (1سرایش) 1553076

 2 (1آواز جمعی) 1553110 2 (2هارمونی) 1553083 2 (1هارمونی) 1553082 2 تاریخ موسیقی ایران 1553088

 2 (1آشنایی با تمبک) 1553094 2 (1تربیت شنوایی) 1553080 2 موسیقی نظری ایران 1553096 2 تحلیل مبانی نظری موسیقی 1553075

 2 (2تربیت شنوایی) 1553081 2 (2تاریخ موسیقی جهان) 1553090 2 (1تاریخ موسیقی جهان) 1553089 2 مبانی صدا شناسی 1553084

 2 (1گروه نوازی) 1553099 2 (2پیانو عمومی) 1553086 2 (1پیانو عمومی) 1553085 2 فرهنگ و تمدن اسالم 1553020

 1553087 2 دانش خانواده وجمعیت 9010018 3 فارسی عمومی 9020001 3 زبان عمومی 9020005
 (3پیانو عمومی)

 )آشنایی با نرم افزار موسیقی(
2 

 2ربیت بدنی ت 9030002 1 1تربیت بدنی  9030001
 

1 

 تاریخ تحلیلی اسالم 9010013

 یا

 تاریخ امامت

2 
 انقالب اسالمی 9010010

 یا

 آشنایی با قانون اساسی

 یا

 آشنایی با اندیشه سیاسی امام

2 9010014 9010011 

 ر موضوعی قرآنتفسی 9010015

 یا

 تفسیر موضوعی نهج البالغه

2 
 1اندیشه اسالمی 9010001

 یا

 انسان در اسالم

2 
   9010012 

9010016 9010003       

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

   (972)هشتم ترم (971)ترم هفتم (962)ترم ششم (961)پنجم ترم
 واحد عنوان درس کد درس واحد عنوان درس کد درس واحد عنوان درس کد درس واحد عنوان درس کد درس

 4 ردیف و بداهه نوازی -(8ساز ایرانی) 1553044 4 یردیف و بداهه نواز -(7ساز ایرانی) 1553043 3 ردیف و بداهه نوازی -(6ساز ایرانی) 1553056 3 ردیف و بداهه نوازی -(5ساز ایرانی) 1553054

 2 (2اجرای صحنه ای ساز ایرانی) 1553109 2 (1صحنه ای ساز ایرانی)اجرای  1553108 1 نت نوازی و قطعه نوازی -(6ساز ایرانی) 1553112 1 نت نوازی و قطعه نوازی -(5ساز ایرانی) 1553055

 2 )جواب آواز((4ارکستر ایرانی) 1553106 2 فرم و آفرینش در موسیقی ایرانی 1553098 2 ) ریتم در موسیقی ایرانی( 3گروه نوازی 1553101 2 آشنایی با تصانیف قدیمی 1553097

 4 اجرای پایانی 1553137 1 (2ساز شناسی موسیقی جهانی) 1553092 2 (2ارکستر ایرانی) 1553105 2 (2گروه نوازی) 1553100

    2 (3ارکستر ایرانی) 1553045 2 (1ساز شناسی موسیقی جهانی) 1553091 2 (2آواز جمعی) 1553111

    2 شناسایی ساز های ایران 1553042 2 (2دشیفراژ) 1553103 2 (1ارکستر ایرانی) 1553104

 1553015 2 پیوند شعر و موسیقی آوازی 1553093 2 (1دشیفراژ) 1553102
 تجزیه و تحلیل موسیقی ایرانی

 )بخش نظری پایان نامه(
2    

 2اندیشه اسالمی 9010002 2 (2آشنایی با تمبک) 1553095

 یا

 انسان در اسالم

2 

      

9010007 
 آیین زندگی

 یا

 اخالق اسالمی

2 
9010003       

9010006          

 12 جمع واحدها 15 جمع واحدها 16 جمع واحدها 18 جمع واحدها

 137 کل واحدهاجمع 


