
 

 
 

های ارائه دهنده این رشته در کشور و های گروه هنر است زیرا کم بودن تعداد دانشگاهرشته سینما یکی از پرطرفدارترین رشته

برای برطرف کردن  .همچنین متقاضیان بسیار زیاد تحصیل در آن، قبولی در رشته سینما را برای عالقمندانش دشوار ساخته است

پرمتقاضی سینما به صورت بدون کنکور و بر اساس سوابق  ها و موسسات آموزش عالی در رشتههای اخیر دانشگاهاین مشکل در سال

کنند. بنابراین اگر شما نیز یکی از طرفداران رشته سینما بدون آزمون هستید و قصد دارید بدون کنکور تحصیلی دانشجو قبول می

، شرایط رشته رشته سینما بدون کنکور توانید با مطالعه این مقاله اطالعات جامعی را در مورد قبولیرشته شوید میوارد این 

سینما بدون آزمون و شهریه آن به دست آورید. پس پیشنهاد می کنیم این مقاله را تا انتها مطالعه نمایید و در صورت داشتن هرگونه 

 .باط برقرار کنیدسوال با مشاوران ایران تحصیل ارت

  

  معرفی رشته سینما

های روزانه، شبانه، غیرانتفاعی و آزاد های ارائه دهنده آن در نوبتهای زیرمجموعه هنر است و دانشگاهرشته سینما یکی از رشته

ا هم ترکیب رشته سینما می توان گفت که در آن تصاویر، حوادث و ترکیبات خاص را ب پذیرند. برای معرفیاسالمی دانشجو می

 .افزایند تا یک هنر تجسمی زیبا تولید شودسازی بیانی ویژه را به آن میکنند و با صداگذاری و آهنگمی

باشد تا از های آموزش عالی است که هدف آن تامین افراد متعهد و متخصص در این حوزه میرشته کارشناسی سینما یکی از دوره

های مختلف سینما را تامین کند. خوب است بدانید که رشته سینما در چهار گرایش ه در زمینهاین طریق بتواند نیاز روز افزون جامع

 .ها هستندبرداری این گرایشنویسی، کارگردانی و فیلمنامهشود؛ تدوین، فیلمها تدریس میمختلف در دانشگاه

  

 .کلیک کنید رشته های بدون کنکور هنر دانشگاه تهران برای کسب اطالعات بیشتر در مورد
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 های رشته سینما بدون آزمونگرایش

 :کنیمها اشاره میپذیرند که در ادامه به آندانشگاه های دارای رشته سینما بدون کنکور در چهار گرایش مختلف دانشجو می

 تدوین 

ا مرتب کردن و حذف آید. در گذشته تدوین تنهگویند که در آن شکل نهایی فیلم به دست میرحله تولید فیلم تدوین میبه آخرین م

ها و باشد. معموالً در تدوین، سکانسهای فیلم بود، اما در حال حاضر به معنای ایجاد ساختار مفهومی در فیلم میبرخی سکانس

کنند به طوری که کامال با تصویر هماهنگ باشد. به شخصی که این کار را انجام تنظیم می ها را مرتب کرده و صداگذاری راصحنه

 .گوینددهد تدوینگر میمی



 

 
 

 نویسنامهفیلم

های نامه در واقع داستانی است که در آن تمام صحنهدهد. فیلمگیری فیلم را انجام مینویس کسی است که اولین مراحل شکلنامهفیلم

نامه ها، موسیقی، مکان و غیره کامالً مشخص هستند و به دو نوع فیلمها، صحنهنامه شخصیتدهند. در فیلمتوضیح می ساخت فیلم را

 .شودداستانی و مستند تقسیم می

 کارگردانی

د، حفظ دهترین کاری که انجام میترین بخش تولید فیلم دانست. او مسئول اصلی ساخت فیلم است مهمتوان مهمکارگردانی را می

کند چگونه فیلم بسازد ریزی میتولید، تولید و پس از تولید است. در واقع کارگردان برنامهموضوع اصلی فیلم در طول مراحل پیش 

دهندگان تصویری هنری اندرکاران فنی تولید و ارائههای الزم را به کلیه بازیگران، دستو آن را نظارت کند. همچنین او دستورالعمل

کننده، بازیگران، تدوینگر نویس، تهیهنامهدهد. کارگردان از ابتدا تا انتهای فرآیند تولید فیلم با همه عوامل فیلم از جمله فیلمارائه می

 .صداگذار و غیره ارتباط نزدیکی دارد

 برداریفیلم

عده یک نفر است که دستورات الزم  برداری برکند. معموال در طول فیلم مدیریت فیلمها را ثبت میفیلمبردار کسی است که سکانس

برداری کنند. البته در مرحله فیلمهای فیلمسازی بزرگ از این روش استفاده میدهد. در حال حاضر در بسیاری از پروژهها میرا آن

  .گیردکارهای دیگری مانند صدابرداری، نورپردازی، کارگردانی و بازیگری نیز انجام می

  

  



 

 
 

 

  

 .کلیک کنید رتبه الزم برای قبولی در رشته بازیگری برای کسب اطالعات بیشتر در مورد

  

 ظرفیت رشته سینما برای انتخاب رشته داوطلبان

های آید این است که ظرفیت داوطلبان آن در دانشگاهترین سواالتی که برای داوطلبان رشته سینما بدون آزمون پیش مییکی از مهم

های سراسری، غیرانتفاعی و آزاد چقدر است. خوب است بدانید که در حال حاضر در کشور ما رشته سینما بدون کنکور در دانشگاه

های آزاد، غیرانتفاعی، پیام نور و ند. لذا شما برای ورود به رشته سینما بدون کنکور باید در دانشگاهکسراسری دانشجو قبول نمی

های اعالم شده مشخص نیست. زیرا هر کدام از نام کنید و ظرفیت قبولی دانشجوها به صورت کلی در دانشگاهعلمی کاربردی ثبت

  .کنندد اقدام به پذیرش دانشجو میها با توجه به شرایط تحصیلی خود در هر سال جدیآن

https://irantahsil.org/%d8%b1%d8%aa%d8%a8%d9%87-%d9%84%d8%a7%d8%b2%d9%85-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%82%d8%a8%d9%88%d9%84%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c%da%af%d8%b1%db%8c/


 

 
 

توانید دفترچه بنابراین اگر شما قصد دارید در مورد ظرفیت و شرایط رشته سینما بدون آزمون اطالعات بیشتری به دست اورید می

اشتن انتخاب رشته براساس سوابق تحصیلی را که هر سال از طریق سایت سازمان سنجش منتشر می شود مطالعه کرده و در صورت د

 .هرگونه سوال با مشاوران ایران تحصیل ارتباط برقرار نمایید

 شرایط رشته سینما بدون آزمون

توانید خوب است بدانید که به صورت کلی شرایط رشته سینمای بدون آزمون برای همه یکسان است. بنابراین شما در این رشته می

ن معدل و مدرک دیپلم نظام قدیم یا جدید را داشته باشید. همچنین باید بدون شرکت در آزمون کنکور قبول شوید. البته باید در آ

 .نوع سهمیه آزاد، شاغل، رزمندگان و ایثارگران، خانواده شهدا، ورزشکاران و بومی بودن و شرایط عمومی آن را دارا باشید

اشید. به طوری که اطالعات عمومی هنر، آشنایی چنین عالوه بر شرایط باال باید عالقه و استعداد ذاتی در این حوزه هنری داشته بهم

توانند چند با عکاسی، روحیه اجتماعی قوی، داشتن قدرت بیان خوب، خالقیت ذهنی باال و تسلط کافی بر زبان و ادبیات فارسی می

 .مورد از شرایط رشته سینما بدون آزمون باشند. اما به طور کلی این شرایط شامل موارد زیر هستند

 مومیشرایط ع

 .داشتن مدرک دیپلم چهار ساله نظام قدیم برای داوطلبان الزامی است .

 ارائه مدرک پیش دانشگاهی نظام قدیم برای افراد متقاضی ثبت نام در دوره بدون کنکور دانشگاه سوره .

 تحویل مدرک دیپلم چهار ساله نظام قدیم جهت افراد مایل به ثبت نام در دوره بدون آزمون سوره .

 عتقاد و باور به نظام جمهوری اسالمی و همین طور دین مبین اسالما .

 .برخورداری از کارت معافیت از سربازی و یا کارت پایان خدمت برای داوطلب ذکور الزامی است .

 عدم عضویت در گروه های معاند سیاسی و دسته های مخالف با نظام جمهوری اسالمی ایران .

  

  شرایط اختصاصی



 

 
 

 .کنند اقدام خود قبلی دانشگاه از انصراف برای کنکور بدون سینما رشته در قبولی از بعد توانند می  ن دوره روزانهدانشجویا .

 .دانشجویان مراکز آموزش عالی دولتی تا زمانی که انصراف ندهند امکان ثبت نام بدون کنکور رشته سینما را ندارند .

 .اماً باید طرح تعهد خدمتشان را به اتمام رسانده باشدفارغ التحصیالن رشته های وزارت بهداشت الز .

 .برای فارغ التحصیالن هنرستان ها داشتن مدرک کاردانی و یا پیش دانشگاهی الزم است.

  

 

  

 .کلیک کنید مشاوره کنکور هنر ای کسب اطالعات بیشتر در موردبر

https://irantahsil.org/%d9%85%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d9%87-%da%a9%d9%86%da%a9%d9%88%d8%b1-%d9%87%d9%86%d8%b1/
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 شهریه رشته سینما بدون کنکور چقدر است؟

ترین مشکالت داوطلبان رشته سینما بدون کنکور میزان شهریه آن است. زیرا این رقم تاثیر مستقیمی در انتخاب نهایی یکی از مهم

داوطلبان دارد. حال شما با توجه به اینکه قصد دارید در کدام دانشگاه به تحصیل رشته سینما بدون کنکور ادامه دهید باید شهریه 

 .است ارزانتر خودگردان پردیس دانشگاه به نسبت نور پیام دانشگاه در  اًل میزان این شهریهمتفاوتی بپردازید. مث

های جانبی نیز داشته باشند ها هزینهدر این رشته دروس کارگاهی و واحدهای علمی بسیاری وجود دارد و ممکن است این کالس

رشته سینما بدون کنکور از دو نوع شهریه ثابت و شهریه متغیر  که بر همین اساس میزان شهریه در دانشگاه های شهریه پرداز برای

گردد و تا پایان مدت تحصیل هر داوطلب تشکیل می شود و شهریه ثابت بر اساس سال ورودی هر داوطلب به دانشگاه تعیین می

شهریه متغیر رشته سینما بدون  شود.درصد به این میزان اضافه می 15الی  10ثابت است ولی برای ورودی های جدید به طور ساالنه 

 .شودآزمون نیز بر اساس واحدهای ترمی، دروس عمومی، اختصاصی، تئوری و علمی تعیین می

  

 نام در رشته سینمامدارک الزم برای ثبت

کند. های کاردانی، کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی پیوسته دانشجو قبول میدر حال حاضر رشته سینمای بدون کنکور در دوره

 .ها الزم هستندها متغیر باشد. اما مدارک زیر معموال در همه آندر آن نام بر اساس سوابق تحصیلیمدارک ثبت بنابراین ممکن است

  

 ان کاردانیگواهینامه پایان تحصیالت متوسطه و یا مدرک معتبر دیپلم برای متقاضی 

 مدرک کاردانی برای متقاضیان کارشناسانی ناپیوسته 

 فرم تکمیل شده استفاده از سهمیه شاغل برای داوطلبانی که شاغل هستند. 

 آخرین فیش حقوقی متقاضیان شاغل 

  برگ کپی کامل شناسنامه و کارت ملی 2اصل و 

  تهیه شده در سال جاری 3×4شش قطعه عکس 

 دران مشمولمدرک نظام وظیفه برای برا 

 تائیدیه تحصیلی 

https://irantahsil.org/%d9%85%d8%af%d8%a7%d8%b1%da%a9-%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d9%85-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d8%b3-%d8%b3%d9%88%d8%a7%d8%a8%d9%82-%d8%aa%d8%ad%d8%b5%db%8c%d9%84%db%8c/


 

 
 

 نام نهاییتعهدنامه برای ثبت 

  

  

 .کلیک کنید های بدون کنکور دانشگاه سورهرشته برای کسب اطالعات بیشتر در مورد

  

 

  

 

https://irantahsil.org/%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d8%af%d9%88%d9%86-%da%a9%d9%86%da%a9%d9%88%d8%b1-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%87/


 

 
 

 کور کدام هستند؟های دارای رشته سینما بدون کندانشگاه

با توجه به تعداد کم دانشگاه های ارائه دهنده این رشته در کشور، داوطلبان کمتری نیز مورد پذیرش قرار می گیرند. چند مورد از 

 .پذیرش می شود رشته سینما بدون کنکور های دارای رشته سینما شامل موارد زیر هستند که در برخی از آن هادانشگاه

 بای دانشگاه تهرانپردیس هنرهای زی 

 دانشگاه تربیت مدرس 

 مدرس تربیت دانشگاه خودگردان  پردیس 

 دانشگاه هنر تهران 

 دانشگاه غیر انتفاعی سوره 

 دانشگاه صدا و سیما 

 دانشگاه تربیت مدرس 

 دانشگاه پارس تهران 

 موسسه غیرانتفاعی هنر شیراز 

 مازندران استان –الملک نوشهر موسسه غیرانتفاعی کمال 

  محمودآباد –موسسه غیرانتفاعی نیما 

  اصفهان –موسسه غیرانتفاعی سپهر 

  گرمسار –موسسه غیرانتفاعی ادیبان 

  ساری –موسسه غیرانتفاعی ادیب مازندران 

  ساری –موسسه غیرانتفاعی روزبهان 

 ،صومعه سرا گیالن،  دانشگاه های آزاد واحدهای بوشهر، تهران مرکزی، انارستان استان کرمان، شیراز، علی آباد کتول

 قائمشهر، اراک، قشم، یزد و رامسر

  

 اطالعیه

در حال حاضر دانشگاه های سراسری در رشته هنر پذیرش بدون کنکور ندارند و برای ورود به رشته سینما بدون کنکور باید به 

ورود بدون آزمون به این رشته  نین برایثبت نام در دانشگاه های آزاد، غیر انتفاعی، پیام نور و یا علمی کاربردی اقدام کنید. همچ

ثبت نام به عنوان دانشجوی آزاد در کالس های هنرهای تجسمی دانشگاه تهران و سایر مراکز نیز وجود دارد که زیر نظر استادان 

  .دانشگاه ها برگزار می گردد



 

 
 

  

  

 بازار کار رشته سینما در کشور چگونه است؟

نویس، فیلمبردار و نامهتوانند به عنوان کارگردان، فیلمهای آموزشی خود میعد از گذراندن دورهالتحصیالن رشته سینما بتمام فارغ

توانند در مراکز هنرهای آموزشی جذب شوند و به عنوان گروهی از هنرمندان در ها میتدوینگر در سینما فعالیت کنند. همچنین آن

شند و در انتقال مفاهیم مختلف فرهنگی، هنری و اجتماعی به عموم مردم مفاهیم فرهنگی هنری و اجتماعی جامعه حضور داشته با

 .های زیر هم برای فارغ التحصیالن سینما مناسب هستندنقش مهمی را ایفا کنند. البته شغل

 ساخت فیلم کوتاه و بلند 

 برداردستیار فیلم 

 کارگردان سینما 

 دستیار تدوین و نورپردازی 

 دستیار کارگردان 

 شی صحنهطراحی و نقا 

 طراحی گریم و ماسک 

 های سینماتولید برنامه 

 نامهنویسنده فیلم 

  

  التحصیالن رشته سینمادرآمد و حقوق فارغ

توانند در کارهای مختلفی مشغول به کار شوند متفاوت می باشد مثاًل ها میآنکه آن درآمد فارغ تحصیالن رشته سینما با توجه به

چنین کسانی که شغلشان کند با توجه به نوع کار و قراردادهای خود درآمد متغیری دارد. همکسی که به عنوان فیلمبردار کار می

های مکمل و بعدی گرفت. در حالی که بازیگران نقشکنند میزان حقوق بیشتری خواهند بازیگری است و نقش اول را بازی می

گیرند. پس به طور کلی درآمد این رشته به نوع قرارداد و پروژه ای که فرد در آن همکاری می کند وابسته های کمتری میحقوق

 .است و میزان مشخصی را برای آن نمی توان در نطر گرفت

  



 

 
 

 

  

  نام رشته سینما بدون کنکوران آغاز ثبتزم

از اواسط مردادماه تا اواخر آن ادامه دارد. در این روش معموال  1402نام بدون کنکور رشته سینما برای نیمه اول سال زمان آغاز ثبت

این زمان از  1402در ترم بهمن و برای نیمه دوم سال  گیرد. امامی انجام سایت سنجش نام به صورت غیرحضوری با مراجعه بهثبت

نام در رشته سینما بدون کنکور باید به صورت حضوری به دانشگاه اواخر آذر ماه شروع شده و تا دی ماه ادامه دارد که برای ثبت

 .مراجعه کنید

  

  اطالعیه

https://www.sanjesh.org/


 

 
 

 .اواسط مرداد و برای ترم بهمن از اواخر آذرماه شروع می شود رشته سینما بدون کنکور برای ترم مهر از نامتاریخ ثبت

  

  

 های آندروس تخصصی و عمومی رشته سینما بدون کنکور و گرایش

پشت سر بگذارید. در ادامه به دروس عمومی و دروس تخصصی های زیر را شما بعد از قبولی در رشته سینما بدون کنکور باید درس

 .کنیمهر گرایش اشاره می

  

 های مختلف رشته سینمادروس مشترک در گرایش

 فرهنگ عامه 

 آشنایی با هنرهای تجسمی 

 تاریخ فلسفه 

 آشنایی با هنر در تاریخ 

 آشنایی با ادبیات کهن ایران و جهان 

 آشنایی با ادبیات معاصر ایران و جهان 

 شناسیجامعه 

 موسیقی 

 طراحی مقدماتی 

 تمثیل شناسی 

 روانشناسی 

 اصول و مبانی ارتباطات 

 تاریخ اجتماعی ایران 

 تاریخ اجتماعی جهان 

 شناخت رنگ 

 در هنرها ریتم 

 تاریخ سینما 

 عکاسی 



 

 
 

 نویسیگزارش 

 معماری 

 مبانی هنرهای نمایشی 

 نویسیاصول فیلمنامه 

 برداریاصول فیلم 

 مبانی تدوین 

 اصول کارگردانی 

 

 دروس تخصصی گرایش تدوین

 صدا 

 البراتوار فیلم 

 آشنایی با نقاشی متحرک 



 

 
 

 مستندسازی 

 های تدوینتئوری 

 بندی تصویرترکیب 

 شناخت تحلیلی تدوین 

 های تلویزیونیولید برنامه 

 های سینماییآشنایی با سبک 

 موسیقی فیلم 

 تدوین 

 موسیقی 

 پروژه نهایی 

  

 نویسیدروس تخصصی گرایش فیلمنامه

 آشنایی با متون نمایشی فیلم 

 فیلم 

 های ادبی جهانسبک 

 شناسیشخصیت 

 تاریخ ادبیات نمایشی 

 نامهتحلیل فیلم 

 نویسیداستان 

 نویسینامهفیلم 

 آشنایی با شعر در ایران و جهان 

 قصه در ادیان 

 آشنایی با ادبیات کودکان 

 نویسینمایشنامه 

 تصویرنامه نویسی 

 پروژه نهایی 

  

 دروس تخصصی گرایش کارگردانی



 

 
 

 صدا 

 البراتوار فیلم 

 آشنایی با نقاشی متحرک 

 آشنایی با متون نمایشی 

 اصول بازیگری 

 کارگردانی 

 مستندسازی 

 تحلیل فیلم 

 های تلویزیونیتولید برنامه 

 های سینماییبا سبک آشنایی 

 موسیقی فیلم 

 های خاصجلوه 

 های رهبری بازیگرشیوه 

 مدیریت تولید 

 پروژه نهایی 

  



 

 
 

 

  

 برداریدروس تخصصی گرایش فیلم

 صدا 

 البراتوار فیلم 

 تحلیل فیلم 

 های خاصجلوه 

 زیک نور و عدسیفی 

 برداریشناخت ابزار فیلم 

 برداریفیلم 

 شناخت مواد خام 

 پرسپکتیو رنگ و نور 

 نورپردازی 



 

 
 

 بندی تصویرترکیب 

 گریم 

 تصویربرداری 

 برداری در نقاشی متحرکفیلم 

 پروژه نهایی 

  

 اخبار پیرامون رشته سینما بدون کنکور

  ه سینمابررسی امکان ادامه تحصیل در مقاطع باالتر رشت

التحصیالن این رشته بعد از مقطع توانید در رشته سینما در مقاطع باالتر ادامه تحصیل دهید. به طوری که تمام فارغشما می

کارشناسی با اصول طراحی و مبانی هنرهای تجسمی، موسیقی، عکاسی، تحوالت سینمای ایران و جهان، تاریخ هنر ایران و جهان، 

نامه و مراحل ساخت و تولید فیلم، کار در کارگاه مبانی زیباشناسی و درک تصویر، کار در کارگاه تن فیلمنقد و تحلیل فیلم، نوش

توانند در هر یک از موارد نامبرده شده به ادامه شوند. لذا عالقمندان به این رشته مینگارش، کار در کارگاه فنی سینما، آشنا می

 .تحصیل در مقاطع باالتر بپردازند

  ه مطلبخالص

بود که مورد توجه بسیاری از عالقمندان به سینماست زیرا از یک سو  رشته سینما بدون کنکور آنچه در این مقاله به آن پرداختیم

این رشته متقاضیان بسیاری دارد و از سویی دیگر تعداد دانشگاه های ارائه دهنده آن در کشور بسیار کم می باشد. عالوه بر این، 

که به پذیرش دانشجو در رشته سینما بدون آزمون می پردازند معرفی کردیم و یادآور شدیم در حال حاضر دانشگاه دانشگاه هایی 

های سراسری در رشته هنر پذیرش بدون کنکور ندارند و برای ورود به رشته سینما بدون کنکور باید به ثبت نام در دانشگاه های 

ربردی اقدام کنید. همچنین برای ورود بدون آزمون به این رشته، ثبت نام به عنوان دانشجوی آزاد، غیر انتفاعی، پیام نور و یا علمی کا

  .آزاد در کالس های هنرهای تجسمی دانشگاه تهران و سایر مراکز نیز وجود دارد که زیر نظر استادان دانشگاه ها برگزار می گردد

در کنار موارد فوق  و مدارک الزم برای ثبت نام در آن را ذکر کردیم و افزون بر این شرایط رشته سینما بدون کنکور و میزان شهریه

برای اطالعات بیشتر شما عزیزان دروس این رشته در گرایش های مختلف آن را نیز شرح دادیم و بازار کار هر گرایش را معرفی 

ما عزیزان می توانید در صورت نیاز به کسب کردیم و در آخر امکان ادامه تحصیل در رشته سینما را مورد بررسی قرار دادیم اما ش

 .اطالعات بیشتر و دریافت مشاوره با مشاوران ایران تحصیل ارتباط برقرار نمایید

 


