
)Dترم  چهارم (

یف
هم پیش نیازتعداد واحدنام درسرد

توضیحاتنیاز عملینظري

دستور زبان 22دستور زبان فارسی 1
1فارسی 

پایه

پایه1بالغت 2(بدیع و بیان)2بالغت 2

قسمت اول: شاعران 3متون نظم 3
حوزه ادبی خراسان

اصلی2متون نظم 2

عرفانی با تاکید -متون ادبی4ون نثر مت4
بر مرصاد العباد

اصلی3متون نثر 2

قواعد و 2: قواعد و متون4قسمت 4عربی 5
3متون 

اصلی

اصلی2جریان شناسی نثر معاصر ایران6
تخصصی2مبانی عرفان و تصوف7

تاریخ ادبیات 42تاریخ ادبیات فارسی 8
3فارسی

تخصصی

واحد16جمع واحدها :

)Aترم  اول (

یف
پیش تعداد واحدنام درسرد

زنیا
هم 
توضیحاتنیاز عملینظري

پایه---2آیین نگارش و ویرایش1
اصلی--2قواعد و متون)قسمت اول1عربی2
اصلی---2) پیشگامان نظم فارسی1متون نظم(3
3اختیاري---2منتخب شعر شاعران سبک خراسانی4
پایه---2)1دستور زبان فارسی(5

(پیش از اسالم 1تاریخ ادبیات فارسی6
تا آغاز دوره سلجوقیان

تخصصی--2

اصلی---2) تاریخ بیهقی1متون نثر(7
اصلی---2آشنایی با علوم قرانی8

واحد16جمع واحدها :

و بعد)98هاي آباد (وروديدانشگاه آزاد اسالمی واحد نجفپیوستهیکارشناسمقطعزبان و ادبیات فارسیرشتهبرنامه ترمی پیشنهادي 

)Bترم  دوم (

یف
هم پیش نیازتعداد واحدنام درسرد

توضیحاتنیاز عملینظري
پایه---2)1اسی و روش تحقیق(مرجع شن1
اصلی)1متون نظم (-2)1)قسمت اول: شاهنامه(2متون نظم(2
اصلی)1شاهنامه(-2)2)قسمت دوم: شاهنامه(2متون نظم(3

داستانی با -) متون ادبی2ون نثر(مت4
تاکید بر کلیله و دمنه

اصلی)1متون نثر(-2

3اختیاري -2عرفانی-متون منتخب نثر ادبی5
اصلی1قواعد متون -2قسمت دوم: (قواعد و متون)2عربی6
تخصصی-2تاثیر قران و حدیث در ادب فارسی7

(از آغاز سلجوقیان 2تاریخ ادبیات فارسی8
تا دوره مغول)

تخصصی-2

واحد16جمع واحدها :

)Cترم  سوم (

نام درسردیف
تعداد واحد

توضیحاتهم نیازپیش نیاز
عملینظري

پایه-2(معانی)1بالغت1

اصلی)1متون نظم(-2قسمت سوم:قصاید ناصرخسرو2متون نظم 2

2اختیاري -2مرجع شناسی3

3اختیاري -2متون نظم غنایی4

اصلی)2متون نثر(-2تعلیمی با تاکید بر گلستان-متون ادبی3نثرمتون 5

تخصصی2تاریخ ادبیات-2تا دوره صفویه(از دوره مغول3تاریخ ادبیات فارسی 6

اصلی2قواعد و متون -2قسمت سوم(قواعد و متون)3عربی 7

اصلی-2جریان شناسی شعر معاصر ایران8

اصلی1متون نظم -2قصاید ناصرخسرو3قسمت 2متون نظم 9

واحد18جمع واحدها :

)Eترم  پنجم (
توضیحاتهم نیازپیش نیازتعداد واحدنام درسردیف

عملینظري
پایه-2تاریخ زبان فارسی1

قسمت دوم: شاعران 3ظم متون ن2
حوزه ادبی عراق

اصلی2متون نظم -2

اصلی2متون نظم -2قسمت سوم: نظامی3متون نظم 3

اصلی2متون نظم -2قسمت چهارم: خاقانی3متون نظم 4

اصلی4قواعد و متون -2: قواعد و متون5قسمت 5عربی 5

تخصصی-2نظم1سبک شناسی 6

اصلیزبان عمومی-12ن تخصصیزبا7

واحد14جمع واحدها :

)Fترم  ششم (

دي
ر توضیحاتهم نیازپیش نیازواحدتعدادنام درسف عملینظري

پایه-2عروض و قافیه1
اصلی3متون نظم -2: اشعار سنایی1قسمت 4متون نظم 2
اصلی3متون نظم -2: مثنویهاي عطار2قسمت 4متون نظم 3

اصلی3متون نظم -2: مثنوي معنوي3قسمت 4متون نظم 4

زبان تخصصی -22زبان تخصصی 5
1

اصلی

اصلی-2کلیات نقد ادبی6
اصلی4قواعد و متون -62قواعد و متون6قسمت 6عربی 7

واحد14جمع واحدها :



)Gترم  هفتم  یا  (ترم تابستان) (

یف
هم پیش نیازتعداد واحدنام درسرد

توضیحاتنیاز عملینظري
اصلی3متون نظم -22: مثنوي معنوي 4متون نظم 1

بر اکیدمتون تفسیري با ت5متون نثر 2
کشف االسرار و تفسیر ابوالفتوح 

اصلی4متون نثر -2

2اختیاري-2ادبیات عامیانه3
2اختیاري-2نظریه هاي ادبی4
1اختیاري-12کارگاه ویراستاري 5
1اختیاري1-کارگاه داستان نویسی6

2اختیاري-2مقدمات زبانشناسی
دواح13جمع واحدها :

)Hترم هشتم (

یف
توضیحاتهم نیازپیش نیازتعداد واحدنام درسرد عملینظري

: اشعار 1قسمت 5متون نظم 1
سعدي

اصلی4متون نظم -2

: اشعار 2قسمت 5متون نظم 2
حافظ

اصلی4متون نظم -2

:صائب و 3قسمت 5متون نظم 2
شاعران سبک هندي

اصلی4متون نظم -2

1اختیاري-2طنز نویسی3
تخصصی-2نثر2سبک شناسی 4
1اختیاري1-کارگاه شعر5

واحد11جمع واحدها :


