
نیم سال هفتم نیم سال ششمنیم سال پنجمنیم سال چهارمنیم سال سومنیم سال دومنیم سال اول

1دستور زبان فارسی 

                پایه172     

2دستور زبان فارسی 

                 پایه173    

آیین نگارش و ویرایش 

                 پایه178  

: قسمت اول(3)متون نظم

شاعران حوزه ادبی خراسان

                 اصلی184   

(نظامی) ق سوم 3نظم 

                اصلی186

متون نظم عرفانی

              اختیاری231    

صائب و : ق سوم(ه)متون نظم

شاعران سبک هندی

                اصلی194  
پیشگامان نظم (1)متون نظم

فارسی 

             فارسی180    

(1شاهنامه) ق اول2نظم

              اصلی181   

(شاهنامه) ق دوم2نظم

              اصلی182   

: قسمت دوم(3)متون نظم

شاعران حوزه ادبی عراق

                اصلی185  

 قسمت چهارم3نظم 

(خاقانی)

               اصلی187

 ق اول 4نظم 

(اشعار  سنایی)

           اصلی188  

 ق اول5نظم 

(اشعار سعدی)

            اصلی192   
- متون ادبی (1)متون نثر

تاریخ با تاکید بر تاریخ بیهقی

            اصلی195    

 ق سوم2نظم 

(قصاید ناصر خسرو)

              اصلی183   

عروض و قافیه

                 پایه179  

متون نثر، متون 4متون نثر 

عرفانی با تاکید -ادبی

      198برمرصاد العباد  

متون تفسیری با  (ه)متون نثر

تاکید برکشف االسرارو تفسیر 

  اصلی199ابوالفتوح  

 ق دوم4نظم 

(مثنوی های عطار)

          اصلی189   

 ق دوم5نظم 

(اشعار حافظ)

           اصلی193   
پیش از اسالم تا )1اریخ ادبیات فارسیت

(ی سلجوقیان�آغاز دوره

          تخصصی214    

داستان -متون ادبی(2)تون نثرم

و دمنه�بر کلیله�تاکید�با

             اصلی196   

-متون ادبی (3)متون نثر

تعلیمی با تاکید برگلستان

               اصلی197  

از )4تاریخ ادبیات فارسی 

(ی صفویه تا مشروطه�دوره

             تخصصی217  

جریان شناسی شعر معاصر 

ایران 

          اصلی208    

 ق سوم4نظم 

(1مثنوی معنوی )

       اصلی190   

 ق چهارم4نظم 

(2مثنوی معنوی )

           اصلی191   
تاریخ زبان فارسی 

          پایه174    

از آغاز )2تایخ ادبیات فارسی

تا �ی سلجوقیان���دوره

       215  (ی مغول�دوره

از آغاز )3تایخ ادبیات فارسی

ی �ی مغول تا دوره���دوره

       تخصصی216  (صفویه

(بدیع و بیان)2بالغت 

               پایه177  

روش تحقیق

           اصلی226   

ادبیات انقالب اسالمی

       اختیاری228   

منتخب شعر شاعران سبک 

هندی

         اختیاری229     
(عمومی)زبان انگلیسی

99-17-002

اشنایی با علوم قرآنی 

               اصلی210  

(معانی)1بالغت

               پایه176    

مرجع شناسی و روش 

1تحقیق 

              پایه175   

تاثیر قرآن و حدیث در ادب 

فارسی 

         تخصصی213   

(نظم)1سبک شناسی

         تخصصی218  

     نثر 2سبک شناسی 

        تخصصی219     
قواعد ومتون:ق اول 1عربی

                اصلی200   

1زبان تخصصی 

            اصلی206  

2زبان تخصصی 

             اصلی207    

: قسمت چهارم4عربی

قواعد ومتون

             اصلی203  

: ق پنجم5عربی

قواعد ومتون 

         اصلی204   

کلیات نقد ادبی

        اصلی211     

متون نظم غنایی

       اختیاری230     
1اندیشه اسالمی      

       عمومی99-11-001   

قواعد و متون:ق دوم2عربی

          اصلی201   

: قسمت سوم 3عربی

قواعد و متون

           اصلی202    

مبانی عرفان و تصوف

              تخصصی212  

جریان شناسی نثر معاصر 

ایران 

      اصلی209   

قواعد و :  ق ششم6عربی 

متون

       اصلی205    

نظریه های ادبی 

       اختیاری227    
عمومی 

تربیت بدنی

    99-16-005

مقدمات زبان شناسی

        اختیاری225   

(عملی)1کارگاه ویراستاری1عمومی ورزش 

            اختیاری222  

(عملی)2کارگاه ویراستاری

            اختیاری223   

کارگاه داستان نویسی 

واحد عملی1

          اختیاری220  

کارگاه مقاله نویسی 

 واحد عملی 1

        اختیاری221   

عمومی239  طنز نویسی عمومیعمومیعمومیعمومیعمومی

1400چارت گروه زبان و ادبیات فارسی 


