
 به نام خدا

 1394برنامه ریزی جدید درس های دوره ی کارشناسی زبان وادبیات فارسی/ ازمهر

سال اوّل /1نیمسال  سال دوم /3نیمسال  

تعداد نام درس کددرس ردیف

 واحد

ردی پیشنیاز 

 ف

 کد

 درس
تعدادو نام درس

 احد

 پیشنیاز 

   2 وقافیهعروض  312008 20   2 (1دستورزبان فارسی) 321041 1

 1تاریخ ادبیات فارسی 312043 2
 سلجوقیان()پیش ازاسالم تا آغازدوره 

 :1(ق3متون نظم ) 312013 21   2

 شاعران حوزه ادبی خراسان

 (2متون نظم )  2

 داستانی -متون ادبی/2متون نثر 312025 22   2 ویرایش آیین نگارش و 312007 3

 باتاکیدبرکلیله ودمنه

 (1نثر)متون   2

 تاریخ زبان فارسی 312003 23   2 (پیشگامان شعرفارسی1متون نظم ) 312009 4

 

2   

 (1شاهنامه ):1(ق2متون نظم ) 312010 5
 

زمینه مهارت  (1کارگاه ویراستاری) 312051 24   2

 )درس اختیاری(های ادبی/

2   

تاریخی  -متون ادبی/1متون نثر 312024 6

 بیهقیباتاکید برتاریخ 

ادبیات انقالب اسالمی /زمینه فنون  312052 25   2

 ادبی/)درس اختیاری(

2   

   2 مبانی عرفان وتصوف 312041 26   2 (قواعد ومتون1عربی) 312029 7

 مبداومعاد1اسالمی اندیشه 100009 8

 )درس عمومی(

 (2عربی)  2 (قواعد ومتون3عربی) 312031 27   2

 نبوت وامامت2اندیشه اسالمی 100010 28   3 زبان عمومی 100291 9

 )درس عمومی(

اندیشه   2

 1اسالمی
 

   2 انقالب اسالمی و ریشه های آن 100018 29 واحد 19 جمع واحدها

سال اوّل /2نیمسال   
 واحد 20 جمع واحدها

دستورزبان  12 2 (2دستورزبان فارسی) 312002 01

 سال دوم /4نیمسال  (1فارسی)

 :2(ق2متون نظم ) 312011 11

 (2شاهنامه )

   2 (معانی1بالغت) 312005 30 (1شاهنامه ) 21 2

 :3(ق2متون نظم ) 312012 12

 قصایدناصرخسرو

 :2(ق3متون نظم ) 312014 31 (1متون نظم) 22 2

 شاعران حوزه ادبی عراق

 (2متون نظم )  2

 

 2تاریخ ادبیات فارسی 312044 13
 سلجوقیان تادوره مغول()از آغاز 

تاریخ ادبیات  54 2

 1فارسی

 

 :نظامی3(ق3متون نظم ) 312022 32
 

 (2متون نظم )  2

 

تعلیمی  -ادبی متون/3ثرن متون 312026 33  14 2 (1مرجع شناسی وروش تحقیق) 312004 14

 باتاکیدبرگلستان

 (2متون نثر)  2

 زمینهادبیات کودک ونوجوان/ 312049 15

 )درس اختیاری(/ادبیفنون 

   2 آشنایی باعلوم قرآنی 312039 34  82 2

 زمینه فنون ادبی/ادبیات و رایانه 312050 16
 )درس اختیاری(

مقدمات زبان شناسی /زمینه فنون  312053 35  91 2

 ادبی)درس اختیاری(

2   

 3تاریخ ادبیات فارسی 312045 36  40 2 (قواعد ومتون2عربی) 312030 17

 )ازدوره مغول تادوره صفویه(

تاریخ ادبیات   2

 2فارسی

 (3عربی)  2 (قواعد ومتون4عربی) 312032 37  7 2 )درس عمومی(تفسیر موضوعی قرآن 100408 18

 1تربیت بدنی 100319 19

 )درس عمومی(

1 9  38 100319  

 دانش خانواده و جمعیت
 

2   

 1تربیت بدنی  1 (یورزش )درس عموم ای 2یبدن تیترب 920002 39 واحد 19 جمع واحدها

 واحد 19 جمع واحدها



سال سوم /5نیمسال  سال چهارم /7نیمسال  

تعدا نام درس کددرس ردیف

دواح

 د

ردی پیشنیاز 

 ف

 کد

 درس
تعدادو نام درس

 احد

 پیشنیاز 

جریان شناسی   2 معاصرایرانجریان شناسی نثر  312038 61 (1بالغت)  2 (بدیع وبیان2بالغت) 312006 40

 شعرمعاصرایران

 :خاقانی4(ق3متون نظم ) 312016 41

 

 (2متون نظم )  2

 

 :4(ق4متون نظم ) 312020 62

 (2مثنوی)

 (1مثنوی)  2

 (4متون نظم)  2 اشعارسعدی  1ق /5متون نظم 312021 63   2 تاثیر قرآن وحدیث درادب فارسی 312042 42

:مثنوی های 2(ق4)متون نظم  312014 43

 عطار

 (1شاهنامه)  2

 

 (4متون نظم)  2 اشعارحافظ  2ق /5متون نظم 312022 64

:صائب وشاعران 3ق/5متوننظم 312023 65   2 (نظم1سبک شناسی ) 312047 44

 سبک هندی

 (4متون نظم)  2

 زبان عمومی  2 (1زبان تخصصی) 312025 45

نویسی/زمینه مهارت کارگاه داستان  312054 46

 های ادبی/)درس اختیاری(

   2 ادبی  نقد کلیات  312040 66   1

زمینه مهارت  (2کارگاه ویراستاری)  47

 )درس اختیاری(های ادبی/

متون نظم غنایی/ رمینه متون  312056 67   2

 )درس اختیاریادبی/

2   

 -منتخب متون نثرادبی 312057 68 (4عربی)  2 (قواعد ومتون5عربی) 312033 48

 داستانی)درس اختیاری(

 2متون نثر  2

 -متون ادبی/4متون نثر 312027 69      

 عرفانی باتاکیدبرمرصادالعباد

 3متون نثر  2

 تاریخ تحلیلی صدراسالم 100407 70   2 اخالق اسالمی)درس عمومی( 100016 50

 )درس عمومی(

2   

نویسی/زمینه کارگاه مقاله  312055 51

مهارت های ادبی/)درس 

 اختیاری(

1   

   2 یک درس عمومی اختیاری  71 واحد20 جمع واحدها

سال سوم /6نیمسال   واحد20 جمع واحدها 

 واحد  139تعدادکل واحدهای درسی: شرح درس ها  47 2 جریان شناسی شعرمعاصرایران 312037 52
 

 واحد 21 دروس عمومی 1 3متون نظم  27 2 :اشعارسنایی1(ق4)متون نظم  312017 53

 :3(ق4متون نظم ) 312019 53

 (1مثنوی معنوی)

 واحد 16 دروس پایه الزامی 2 (3متون نظم) 29 2

 4تاریخ ادبیات فارسی 312046 54
 )ازدوره صفویه تامشروطه(

 1تاریخ ادبیات فارسی 56 2

 
 واحد 64 دروس اصلی الزامی 3

سبک شناسی  58 2 (نثر1سبک شناسی ) 312048 55

 (نظم1)
 واحد 16 دروس تخصصی 4

متون تفسیری /5متون نثر 312028 56

اتاکیدبرکشف االسرار ب

 وتفسیرابوالفتوح

زمینه:مهارت های  3دروس اختیاری)در 5 (4متون نثر) 38 2

 ادبی،فنون ادبی، متون ادبی(

 (6+8+8واحد) 22

 (1زبان تخصصی) 46 2 (2تخصصی)زبان  312036 57

  50 2 (قواعد ومتون6عربی) 312034 58

  67 2 آشنایی با زبان و آثار پهلوی  59

 -منتخب متون نثرادبی 312057 60

 عرفانی)درس اختیاری(

2 102  

 

 واحد 20 جمع واحدها

 

 


