فشم طشح دسع
داًـکذُ :صتاى ٍ ادتیات

سؿتِ  :صتاى ٍ ادتیات فاسػی

ًام دسع :تحقیق دس دػتَس صتاى تعذاد ٍاحذ ًظشی:
ًام هذسع :دکتش سقیِ صذسائی

گشایؾ :هحط

تعذاد ٍاحذ عولی:

توام ٍقت■ ًیوِ ٍقت هذعَ

هقطع :اسؿذ

عٌَاى دسع پیـٌیاص:
هحل تشگضاسی :کالع■

آصهایـگاُ

ّذف کلی دسع :آؿٌایی ّشچِ تیـتش داًـدَیاى تا صتاى فاسػی ٍتحَل تاسیخی صتاى دس دٍسُ ّای هختلف ٍتحلیل ٍ تشسػی
ػاختاس دػتَسی صتاى فاسػی
سئَع هطالة
ّفتِ اٍل

تشسػی ٍ تحلیل صتاى فاسػی ٍ ػیش تحَل صتاى فاسػی

ّفتِ دٍم

تشسػی ٍاطگاى صتاى فاسػی اص دػتَس صتاى دکتش فشؿیذٍسد

ّفتِ ػَم

ػاختاس صتاى فاسػی ٍ ًظشیِ عوَهی صتاى ٍ اسائِ هقالِ

ّفتِ چْاسم

تحلیل ٍ تشسػی ًظشیِ عوَهی صتاى ٍ ػاختواى صتاى تا تحلیل ٍ تشسػی هقالِ

ّفتِ پٌدن

ػاختواى فعل اص دیذگاُ اػتاد اًَسی-گیَی ٍ اسائِ هقالِ

ّفتِ ؿـن

ػاختاس اػن اص دیذگاُ اػتاد اًَسی گیَی ٍ اسائِ هقالِ

ّفتِ ّفتن

ػاختواى صفت اص دیذگاُ اػتاد اًَسی گیَی ٍ تشسػی هقالِ ای دس ایي صهیٌِ

ّفتِ ّـتن

ػاختواى ظویشاص دیذگاُ اػتاد اًَسی-گیَی تِ ّوشاُ تشسػی هقالِ ای دس ایي صهیٌِ

ّفتِ ًْن

ػاختواى قیذ اص دیذگاُ اػتاد اًَسی-گیتی تِ ّوشاُ تشسػی هقالِ ای دس ایي صهیٌِ

ّفتِ دّن

حشٍف اظافِ ٍ ًقؾ آى اص دیذگاُ اػتاد اًَسی-گیَی

ّفتِ یاصدّن

ػاختاس خولِ اص دػتَس ػاختاسی دکتش تاطٌی

ّفتِ دٍاصدّن

ػاختاس تٌذ اص دػتَس ػاختاسی دکتش تاطٌی

ّفتِ ػیضدّن

ًظشیِ هقَلِ ٍ هیضاى اص دػتَس ػاختاسی دکتش تاطٌی

ّفتِ چْاسدّن

هتون ٍ گشٍُ هتووی اص دػتَس ػاختاسی دکتش تاطٌی

ّفتِ پاًضدّن

ػاختاس ٍاطگاى اص دػتَس اػتاد هـکاُ الذیٌی

ّفتِ ؿاًضدّن

ػاختاس صتاى فاسػی اص دیذگاُ اػتاد هْشی تاقشی

هٌاتع هطالعاتی:
:1اًَسی گیَی
:2فشؿیذٍسد
:3هحوذسظا تاطٌی
:4هـکاُ الذیٌی

فشم طشح دسع
داًـکذُ :صتاى ٍ ادتیات

سؿتِ  :صتاى ٍ ادتیات فاسػی

ًام دسع :فاسػی عوَهی تعذاد ٍاحذ ًظشی:
ًام هذسع :دکتش سقیِ صذسائی

گشایؾ :هحط

تعذاد ٍاحذ عولی:

هقطع :اسؿذ

عٌَاى دسع پیـٌیاص:

توام ٍقت■ ًیوِ ٍقت هذعَ

هحل تشگضاسی :کالع■

ّذف کلی دسع :آؿٌایی داًـدَیاى تا هتَى اهْات فاسػی ٍ ادتیات هعاصش ٍػثک ٍؿیَُ اًْا
سئَع هطالة
ّفتِ اٍل

ػثک ّای ؿعش فاسػیَػثک ّای ًثش فاسػی ٍ قالة ّای ؿعشی تذسیغ ؿذ

ّفتِ دٍم

تحلیل ؿاٌّاهِ فشدٍػی ٍتذسیغ قؼوتی اص ؿاٌّاهِ

ّفتِ ػَم

سٍدکی ٍهٌَچْشی کؼایی هشٍصی تذسیغ ؿذ

ّفتِ چْاسم

عطاسٍػٌایی ٍ ًظاهی ٍتذسیغ ٍتٌضیع اثاس ٍػثک ؿعشی آًْا

ّفتِ پٌدن

تشسػی آثاس هَلَی ٍ تذسیغ تخـی اص هثٌَی هعٌَی ٍ غضلیات ؿوغ

ّفتِ ؿـن

تذسیغ تخـی اص غضلیات ٍقصایذ ػعذی ٍ یکی اص تاب ّای گلؼتاى ػعذی

ّفتِ ّفتن

حافظ ٍ تشسػی ػثک ؿعش اٍ اصطالحات عشفاًی

ّفتِ ّـتن

پشٍیي اعتصاهی ٍ تشسػی هٌاظشات ٍ قطعِ ّای اٍ

ّفتِ ًْن

هلک الـعشای تْاسٍاثاس ٍ ٍیظگی ّای ػثکی اٍ

ّفتِ دّن

ًیوا یَؿیح ٍؿعش ًَ ٍ تحلیل ٍ تشسػی ػثک ؿعش ًَ ٍتحَل اٍ دس ػثک ؿعش

ّفتِ یاصدّن

ػْشاب ػپْشی ٍ دیذگاّْای اٍ-تشسػی عشفاى دس ؿعش ػْشاب

ّفتِ دٍاصدّن حویذی ؿیشاصی ٍ ػثک ؿعش اٍ-اخَاى ثالث ٍ ٍیظگیْای ؿعش اٍ
ّفتِ ػیضدّن

تشسػی ًثش قشى پٌدن اص خولِ تاسیخ تیْقی ٍ تذسیغ تخـی اص آى

ّفتِ

ػثک قشى ؿـن ٍ کلیلِ ٍ دهٌِ ٍتذسیغ تخـی اص آى

چْاسدّن
ّفتِ پاًضدّن

تشسػی آثاس ؿاعش هعاصش ؿفیعی کذکٌی ٍ اؿعاس اٍ

ّفتِ ؿاًضدّن

آسایِ ّای ادتی ٍ هشٍس کلی تش صٌایع ادتی

هٌاتع هطالعاتی:
:1هتَى ًظن ٍ ًثش فاسػی
:2اًَسی
:3ؿفیعی کذکٌی
:4تْاالذیي خشهـاّی

آصهایـگاُ

فشم طشح دسع
داًـکذُ :صتاى ٍ ادتیات

سؿتِ  :صتاى ٍ ادتیات فاسػی

ًام دسع :تاسیخ تیْقیتعذاد ٍاحذ ًظشی:
ًام هذسع :دکتش سقیِ صذسائی

تعذاد ٍاحذ عولی:

گشایؾ :هحط

هقطع :اسؿذ

عٌَاى دسع پیـٌیاص:

توام ٍقت■ ًیوِ ٍقت هذعَ

هحل تشگضاسی :کالع■

آصهایـگاُ

ّذف کلی دسع :اؿٌایی تیـتش تا ًثش پٌدن ٍ هقایؼِ آى تا هتَى ًثشّای دٍسُ ّای تعذی ٍتحلیل هَظَعی ٍ تاصؿٌاختِ تاسیخ ٍ خٌثِ
کاستشدی آى
سئَع هطالة
ّفتِ اٍل

تشسػی ٍ تحلیل ػثک تیْقی ٍ ٍیظگی ػثکی اصطالحات خاف تاسیخ تیْقی تذسیغ ؿذ

ّفتِ دٍم

ًاهِ خـن ًگیٌاتاد تِ اهیش هؼعَد ٍ فشهاى اهیش هؼعَد تِ علی قشیة اص هدلذ پٌدن تذسیغ ؿذ

ّفتِ ػَم

ًاهِ حش ختلی تِ هؼعَد ٍهـاٍسُ اهیش هؼعَد هزاکشُ صلح تا اعیاى سی ٍ خَاب اعیاى سی تذسیغ ؿذ.اسائِ
تحقیق تشسػی حقیقت ٍ ٍاقعیت دس گفتواى تیْقی

ّفتِ چْاسم

حشکت هؼعَد اصسی ٍ سػیذى سکاتذاس تِ هؼعَد ٍ حکایتی دس حذیث حـوت -داػتاى فعل تا عثذاهلل طاّش

ّفتِ پٌدن

ًاهِ هؼعَد تِ غاصی-ػخي قاظی ػاعذ دستاسُ هیکائیلیاى ٍ -اسائِ تحقیق داػتاى ٍاسگی تاسیخ تیْقی

ّفتِ ؿـن

خٌگ حؼیي تَآیی ٍ آٍسدى سػَل خلیفِ تِ حعَس تذسیغ ؿذ ٍ اسائِ تحقیق سٍایت دس تاسیخ تیْقی

ّفتِ ّفتن

سػیذى هٌگیتشات ٍ حصیشی ًضد اهیش ٍ دساهذى ػپاُ اص تکیٌاتاد تِ ّشات تذسیغ ؿذ ٍ.اسائِ تحقیق اص اصدٍاج
ّای ػیاػی

ّفتِ ّـتن

ػخي علی قشیة تاتًَصش سػیذى لـکشتذسیغ ؿذ-اسائِ تحقیق

ّفتِ ًْن

ٍسٍد عتی قشیة تِ حعَس اهیشٍتاصداؿت علی قشیة –پیام اهیش تِ خَاسصهـاُ

ّفتِ دّن

آؿفتِ گـتي کاس خٌگ ٍصیش ًصیحت تًَصش تِ اهیش رکش تقیِ احَال اهیشهحوذ-اسائِ تحقیق

ّفتِ یاصدّن

تشدى هحوذ تِ فلعِ هٌذیغ حشکت اهیش ٍ ًاهِ تِ خلیفِ ٍ قذس خاى تذسیغ ؿذ

ّفتِ دٍاصدّن ًاهِ اهیش تِ آلتًَتاؽ خَاب آلتًَتاؽ تِ ًاهِ اهیش آهذى ػلطاى هؼعَد تِ تلخ تذسیغ ؿذ ٍ اسائِ تحقیق
ّفتِ ػیضدّن

عزس تیْقی دس ًَؿتي تاسیخ رکش خشٍج اهیش هؼعذٍد اص تلخ ٍ دػتگیشی اهیش یَػف اص هدلِ ؿـن ٍ ّفتن

ّفتِ

هدشٍح ؿذى خَاسصهـاُ گفتگَی احوذ تا ػپاّیاى خَاسصهـاُ تیواسی خَاخِ احوذ حؼي ٍ احعاس احوذ عثذ

چْاسدّن

الصوذ تشای ٍصاست اهذى سػَل خلیفِ ٍ خلعت پَؿی اهیش ٍ خلعت پَؿی احوذ عثذ الصوذ حکایت فعل
تشهکی ٍ یحیی علَی  -اسائِ تحقیق

ّفتِ پاًضدّن

ٍسٍد اهیش تِ غضًیي ٍ اػتقثال هشدم هـاٍسُ اهیش تا ٍصیش دس تاسُ صالت تاصػتذى هال تیعتی رکش ػیل رکش هثالی اص
اتَ ػعیذ

ّفتِ ؿاًضدّن سًدؾ تًَصش اص اهیش-حشکت اهیش اص ّشات –خٌگ دًذاًقاى-تش تخت ًـؼتي طغشل-افـیي ٍ تَدلف ٍ -سفع
اؿکال
هٌاتع هطالعاتی:
:1خلیل خطیة سّثش
:2فیاض

:3ػعیذ ًفیؼی
:4خعفش یاحق

