
 

   92ورودی  نوازندگی موسیقی  جهانی کارشناسی پیوستهجدول ترم بندی رشته 

 (  هر ترم ارائه می گردد.4تا1)همنوازی(و 4تا1)ارکستر(، 3تا1) پیانو عمومی(، 8تا  1) جهانی ساز تخصصیقابل توجه دانشجویان عزیز: تمامی دروس 

 قب بعدی آن متوجه دانشجو می باشددر غیر این صورت عوا انتخاب واحد نمائید کد دروسو  طبق جدول ترم بندیتوصیه اکید میگردد 

 (941)ترم چهارم (932)ترم سوم (931)ترم دوم (922)ترم  اول
 واحد عنوان درس کد درس واحد عنوان درس کد درس واحد عنوان درس کد درس واحد عنوان درس کد درس
 4 4ساز جهانی  2480504 4 3ساز جهانی  2480503 4 2ساز جهانی  2480502 4 1ساز جهانی  2480501

 2 4سرایش  2480305 2 3سرایش  2480304 2 2سرایش  2480303 2 تحلیل مبانی نظری موسیقی 2480301

 2 2هارمونی  a2 1 2480309تربیت شنوایی  2480323 2 مبانی صدا شناسی 2480310 2 تاریخ موسیقی ایران 2480401

 2 2اواز جمعی  2480532 2 2تاریخ موسیقی جهان  2480403 2 1تاریخ موسیقی جهان 2480402 2 1سرایش 2480302

 2 )آنسامبل( 1همنوازی  2480509 2 )ساز دوم( 2پیانو عمومی  2480313 2 )ساز دوم( 1پیانو عمومی  2480315 1 1تربیت بدنی  2000214

 3 فارسی عمومی 2000236
 

2480322 

 

 a1تربیت شنوایی 

 

1 

 2 1هارمونی  2480308
 2 2تربیت شنوایی  2480307

 2 1آواز جمعی  2480531

2000224 
 اخالق اسالمی

 یا

 آیین زندگی

2 

 

2000215 
 2تربیت بدنی 

 

1 
 2 )ساز دوم( 3پیانو عمومی  2480314 2 تنظیم خانواده 2000235

2000225 
 1اندیشه اسالمی 2000219

 یا

 انسان در اسالم

2 
 تاریخ تحلیلی اسالم 2000231

 یا

 تاریخ امامت

 انقالب اسالمی 2000227 2

 یا

 آشنایی با قانون اساسی

 یا

 سیاسی امامآشنایی با اندیشه 

2 
2000221 2000232 

 2000228    3 زبان عمومی 2000213   

         2000229 

 18 جمع واحدها 19 جمع واحدها 19 جمع واحدها 16 جمع واحدها

 (961)هشتم ترم (952)ترم هفتم (951)ترم ششم (942)ترم پنجم
 واحد عنوان درس کد درس واحد عنوان درس کد درس واحد درسعنوان  کد درس واحد عنوان درس کد درس

 4 8ساز جهانی  2480508 4 7ساز جهانی  2480507 4 6ساز جهانی  2480506 4 5ساز جهانی  2480505

 4 4ارکستر جهانی  2480528 4 3ارکستر جهانی  2480527 3 2ارکستر جهانی 2480529 3 1ارکستر جهانی  2480530

 4 پروژه نهایی )بخش عملی( 2470701 2 2اجرایی صحنه ای ساز جهانی  2480523 1 2ساز شناسی موسیقی جهان 2480405 2 1ساز شناسی موسیقی جهان 2480404

    2 )آنسامبل(4همنوازی  2480512 2 )آنسامبل(3همنوازی  2480511 2 )آنسامبل( 2همنوازی  2480510

    2 بخش نظری پایان نامه)کنترپوان( 2480601 2 2دشیفراژ  2480516 2 1دشیفراژ  2480515

       2 2فرم موسیقی  2480407 2 1فرم موسیقی  2480406

       2 شناسایی سازهای ایران 2480408 2 فرهنگ وتمدن اسالم و ایران 2000237

2000233 
 تفسیر موضوعی قرآن

 یا

 تفسیر موضوعی نهج البالغه

2 

       2 1اجرایی صحنه ای ساز جهانی  2480522

2000234 
 2اندیشه اسالمی  2000220

 یا

 انسان در اسالم

2       
2000221 

 12 جمع واحدها 14 جمع واحدها 20  19 جمع واحدها

 137 کل واحدهاجمع 



 

 

 92ورودی نوازندگی موسیقی  جهانی ارشدکارشناسی جدول ترم بندی رشته 

 

 

 

 

 

 (932)چهارم ترم (931)سوم ترم (922)دوم ترم (921)اول متر
 واحد عنوان درس کد درس واحد عنوان درس کد درس واحد عنوان درس کد درس واحد عنوان درس کد درس
 2 3ساز تخصصی جهانی  3750703 2 2ساز تخصصی جهانی  3750702 2 1سازتخصصی جهانی 3750701 2 سازتخصصی کمبود 3750101

 1 1ساز دوم  3750706 2 موسیقی کامپیوتر 3750603 1 2صحنه ای  اجرای 3750709 2 همنوازی 3750102

 1 )تجزیه و تحلیل شنیداری موسیقی(2دشیفراژ 3750713 2 2 ارکستر جهانی 3750705 2 روش تحقیق 3750601 2 1زبان تخصصی  3750105

    2 1دشیفراژ 3750712 2 1ارکستر جهانی 3750704 2 مبانی اختصاصی موسیقی 3750107

    1 3صحنه ای  اجرای 3750710 2 (2تحلیل ساختار آهنگ)فرم موسیقی 3750602 2 اجرااصول  3750109

    2 نت نگاری و عالئم جدید 3750711    1 1صحنه ای  اجرای 3750708

            

 4 جمع واحدها 10 جمع واحدها  جمع واحدها  

  - - (941)پنجم متر
 قابل توجه دانشجویان عزیز:        واحد عنوان درس کد درس

 ساز تخصصی جهانیتمامی دروس  -1

 ( هر ترم ارائه می گردد.         3تا  1)

حتما در دو نیمسال اول جهت  -2

تصویب موضوع پایان نامه اقدام 

 بفرمائید.

 

 نوع دروس کد دروس
جمع کل 

 واحدها
 نوع دروس تعداد

 6 اجرای پایانی 3750714

  دروس اختیاری 37506 1 2ساز دوم 3750707

32 

 واحد

 واحد کمبود 10

 واحد دروس اصلی 20 دروس کمبود 37501   

 واحد دروس اختیاری 6 دروس اصلی 37507   

   
 

 واحد اجرای پایانی 6

 
 7 جمع واحدها


