
1401/06/14 هسلج : 11خیرات  يرازگرب : تعاس 

هبوصمفیدر تاظحالمحرش 

لکشم1 دروم  رد  يرکفمه  هدکشناد و  ياه  سالک  يدنب  میـسقت  دروم  رد  ینزیار  وگتفگ و 
اه سالک  دوبمک 

نایاپ2 ییامنهار  يارب  رواشم  داتـسا  زا  هدافتـسا  رب  اروش   ياضعا  هدکـشناد و  تسایر  دیکأت 
دشرا یسانشراک  ياه  همان 

نایم3 ياه  شهوژپ  تاعلاطم و  ماجنا  ترورـض  رب  اروش   ياضعا  هدکـشناد و  تسایر  دـیکأت 
ییاناوت و تیفرظ ، زا  هدافتـسا  يرتکد و  ياه  هلاسر  اـه و  هماـن  ناـیاپ  بلاـق  رد  يا  هتـشر 

هدکشناد رگید  یشزومآ  ياه  هورگ  ياضعا  صصخت 

یناسنا مولع  تایبدا و  هدکشناد  ياروش  هسلجتروص 

: رتکد نایاقآ  اه /  مناخ  هسلج   ياضعا 

هدازآ  ، یکتشد روپ  نابرق  یلع  یهدون ، نسح  مدقم ، يولع  رایهم  یتردق ، هعیفـش  يریما ، اتیزآ  يروذیک ، نیـسحریما 
( نامهم وضع   ) هدکشناد شزومآ  مرتحم  سانشراک  يرداق  ياقآ  بانج  و  يرقنسف  

: هسلج روتسد 

یشزومآ ياه  هورگ  ياه  سالک  دوبمک  لکشم  دروم  رد  يرکفمه  ینزیار و 

دنا هدرک  یط  ار  يرواد  دنیارف  هک  ییاه  هداهنشیپ  دییأت 

اه هورگ  مرتحم  ناریدم  رظن  دروم  دراوم  ریاس 

هسلج تابوصم 
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بیوصت 41 یـسراف و  تاـیبدا  ناـبز و  هورگ  دـشرا  یـسانشراک  عـطقم  نایوجـشناد  ياـه  هداهنـشیپ  حرط 
يرادیاپ میهافم  لیلحت  (:  98 يرادیاپ تایبدادشرا  یسانشراک  يوجشناد   ) هینارفعز دنمـشوه  دوواد  ياقآ   : هداهنشیپ

هب ینموم ) نسحم  یحاتف و  نیـسح  ةدیزگرب  ياه   ناتساد يدروم : ۀعلاطم  ناوجون (  ینـس  هورگ  یناتساد  تایبدا  رد 
يربلد    نسح  رتکد  مدقم - يولع  رایهم  رتکد  هرواشم : ییامنهار و 

بیوـصت 52 هسنارف و  تاـیبدا  ناـبز و  هورگ  دـشرا  یـسانشراک  عـطقم  نایوجـشناد  ياـه  هداهنـشیپ  حرط 
: هداهنشیپ

ویزلکول ریوک  رد  یگنهرف  قیفلت  یگنهرفارف و  درکیور  لیلحت   ، یقرش تیریغ  ات  یبرغ  تیوه  زا  - 1

De l’identité occidentale à l’altérité orientale, analyse d’une approche
transculturelle et du syncrétisme culturel dans Désert de Le Clézio

یغارچ هلاه  رتکد  رواشم : داتسا  .تسود  ینایک  دمحم  رتکد  امنهار :  داتسا  يدورو 99-  یشوپرس  طابر  دازهب  ياقآ 

نوعاط يروک و  رثا  ود  رد  سرت  یمدیپا و  موهفم  یقیبطت  یسررب  - 2

Étude comparative du récit de panique et d’épidémie dans L’Aveuglement
de José Saramago et La Peste d’Albert Camus.

هلاه رتکد  رواشم : داتـسا  .تسود  ینایک  دـمحم  رتکد  امنهار :  داتـسا  يدورو 99 ، یلیلج  هناورپ  تاداـس  ههلا  مناـخ  - 
یغارچ

ندرک6 لاعف  هدکـشناد و  ۀـناگ  شـش  ياه  هورگراک  ندرک  لاـعف  هدکــشناد :  ییاـیوپ  تیلاـعف و  رب  زکرمت 
ییوجشناد تاقباسم  يرازگرب  داهنشیپ  نایوجشناد و  یملع  ياه  نمجنا  تیفرظ  زا  هدافتسا  اب  نایوجشناد 
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يروذیک  نیسح  ریما 
یناسنا مولع  تایبدا و  هدکشناد  سیئر 

يروذیک  نیسح  ریما 
یناسنا مولع  تایبدا و  هدکشناد  سیئر 

يروذیک  نیسح  ریما 
یناسنا مولع  تایبدا و  هدکشناد  سیئر 

مدقم يولع  رایهم 
یسراف تایبدا  نابز و  هورگ  ریدم 

يروذیک  نیسح  ریما 
یناسنا مولع  تایبدا و  هدکشناد  سیئر 

مدقم يولع  رایهم 
یسراف تایبدا  نابز و  هورگ  ریدم 

يروذیک  نیسح  ریما 
یناسنا مولع  تایبدا و  هدکشناد  سیئر 

مدقم يولع  رایهم 
یسراف تایبدا  نابز و  هورگ  ریدم 

يروذیک  نیسح  ریما 
یناسنا مولع  تایبدا و  هدکشناد  سیئر 

مدقم يولع  رایهم 
یسراف تایبدا  نابز و  هورگ  ریدم 

يروذیک  نیسح  ریما 
یناسنا مولع  تایبدا و  هدکشناد  سیئر 

يریما اتیزآ 
یسیلگنا نابز  یشزومآ  هورگ  تسرپرس 

مدقم يولع  رایهم 
یسراف تایبدا  نابز و  هورگ  ریدم 
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یهدون نسح  رتکد 
یتیبرت مولع  یشزومآ  هورگ  ریدم 

یهدون نسح  رتکد 
یتیبرت مولع  یشزومآ  هورگ  ریدم 

یهدون نسح  رتکد 
یتیبرت مولع  یشزومآ  هورگ  ریدم 

يرقنسف هدازآ 
هسنارف تایبدا  نابز و  هورگ  ریدم 

یهدون نسح  رتکد 
یتیبرت مولع  یشزومآ  هورگ  ریدم 

یکتشد روپ  نابرق  یلع 
یسایس مولع  هورگ  ریدم  يرقنسف هدازآ 

هسنارف تایبدا  نابز و  هورگ  ریدم 

یهدون نسح  رتکد 
یتیبرت مولع  یشزومآ  هورگ  ریدم 

یتردق هعیفش  رتکد 
یعامتجا تاعلاطم  هورگ  ریدم 

یکتشد روپ  نابرق  یلع 
یسایس مولع  هورگ  ریدم  يرقنسف هدازآ 

هسنارف تایبدا  نابز و  هورگ  ریدم 

یهدون نسح  رتکد 
یتیبرت مولع  یشزومآ  هورگ  ریدم 

یتردق هعیفش  رتکد 
یعامتجا تاعلاطم  هورگ  ریدم 

یکتشد روپ  نابرق  یلع 
یسایس مولع  هورگ  ریدم  يرقنسف هدازآ 

هسنارف تایبدا  نابز و  هورگ  ریدم 


