تِ ًام خذا
(( فرم عرح درس ))
داًطکذُ  :زتاى ٍ ادتیات رضتِ  :فرٌّگ ٍ زتاًْای تاستاًی گرایص - :

هقغغ  :ارضذ ًام درس :اٍستا(  )2یطت ّا

()1
تؼذاد ٍاحذ ًظری 2 :

تؼذادٍاحذ ػولی - :

ػٌَاى درس پیطٌیاز :اٍستا ()1
ًام هذرس  :دکتر آهٌِ ظاّری توام ٍقت ً یوِ ٍقت  هذػَ  هحل ترگساری  :کالس  آزهایطگاُ 

ّذف کلی درس  :آضٌایی تا هتَى یطت ّا+ایسد هْر ٍ هٌاتغ ضٌاختی ایي ایسد+ترجوِ هتي.آضٌایی تا لغات ٍ دستَر هتَى
اٍستا
رئَس هغالة
ّفتِ اٍل

آضٌایی تا اٍستا+صحثت درتارُ ی هتي یطت ّا تِ ٍیژُ هْر یطت

ّفتِ دٍم

صحثت درتارُ ی ایسدهْر ٍ ًاتغ ضٌاخت ایي ایسد

ّفتِ سَم

ضرٍع خَاًذى هتي هْر یطت از رٍی کتاب the avesta reader Hans Reicheltتٌذ ّای  2ٍ1ترجوِ+تررسی لغَی ٍ دستَری

ّفتِ چارم

اداهِ هتي هْریطت تررسی ٍ لغَی ٍ دستَری+ترجوِ هتي از تٌذّای سَم ٍ چْارم

ّفتِ پٌجن

اداهِ هتي هْر یطت تررسی لغَی ٍ دستَری+ترجوِ هتي از تٌذّای پٌجن ٍ ضطن

ّفتِ ضطن

اداهِ هتي هْر یطت تررسی لغَی ٍ دستَری+ترجوِ هتي از تٌذّای ّفتن ٍ ّطتن

ّفتِ ّفتن

اداهِ هتي هْریطت تررسی لغَی ٍ دستَری+ترجوِ هتي از تٌذّای ًْن ٍ دّن ٍ یازدّن

ّفتِ ّطتن

اداهِ هتي هْریطت تررسی لغَی ٍ دستَری+ترجوِ هتي تٌذّای دٍازدّن ٍ سیسدّن

ّفتِ ًْن

اداهِ هتي هْریطت تررسی لغَی ٍ دستَری+ترجوِ هتي تٌذّای چْاردّن ٍ پاًسدّن

ّفتِ دّن

اداهِ هتي هْریطت تررسی لغَی ٍ دستَری+ترجوِ هتي تٌذّای ضاًسدّن ٍ ّفذّن

ّفتِ یازدّن

اداهِ هتي هْریطت تررسی لغَی ٍ دستَری+ترجوِ هتي تٌذّای ّجذّن ٍ ًَزدّن

ّفتِ دٍازدّن

اداهِ هتي هْریطت تررسی لغَی ٍ دستَری+ترجوِ هتي تٌذّای تیست ٍ تیست ٍ یک

ّفتِ سیسدّن

اداهِ هتي هْریطت تررسی لغَی ٍ دستَری+ترجوِ هتي تٌذ تیست ٍ ّطتن

ّفتِ چْاردّن

اداهِ هتي هْریطت تررسی لغَی ٍ دستَری+ترجوِ هتي تٌذّای تیست ٍ ًْن ٍ سی ام

ّفتِ پاًسدّن

اداهِ هتي هْریطت تررسی لغَی ٍ دستَری+ترجوِ هتي تٌذّای سی ٍ یکن ٍ سی ٍ دٍم

ّفتِ ضاًسدّن

اداهِ هتي هْریطت تررسی لغَی ٍ دستَری+ترجوِ هتي تٌذّای سی ٍ سَم ٍ سی ٍ چْارم ٍ رفغ اضکال درس داًطجَیاى

تَجِ  :در صَرت تغییر هثاحج درس در ّر ًیوسال الزم است فرم هرتَعِ هجذدا تَسظ استاد جْت تِ رٍز رساًی در
اختیار آهَزش داًطکذُ قرار گیرد .
ًحَُ ارزضیاتی فؼالیت داًطجَ در عی دٍرُ :
هٌاتغ هغالؼاتی :
 - 1آییي هیتراییسن (هارتیي ٍرهازى)
Avesta Reader Hams Reichelt - 2
-3
-4

تِ ًام خذا
(( فرم عرح درس ))
داًطکذُ  :زتاى ٍ ادتیاترضتِ  :فرٌّگ ٍ زتاًْای تاستاًیگرایص -:
ًام درس :فارسی هیاًِ کتیثِ ای

هقغغ  :ارضذ

تؼذاد ٍاحذ ًظری  2 :تؼذاد ٍاحذ ػولی  - :ػٌَاى درس پیطٌیاز - :

ًام هذرس  :دکتر آهٌِ ظاّری توام ٍقت ً یوِ ٍقت  هذػَ  هحل ترگساری  :کالس  آزهایطگاُ 
ّذف کلی درس  :آضٌایی تا هتَى کتیثِ ای+سثک ضٌاسی ایي هتَى+آضٌایی تا خصَط ایي کتیثِ ّا ٍ ترجوِ ی ایي هتَى
رئَس هغالة
ّفتِ اٍل

آضٌایی کلی تا هتَى کتیثِ ای+آضٌایی کلی تا هَقؼیت تاریخی اضکاًیاى ٍ ساساًیاى

ّفتِ دٍم

آضٌایی تا هٌاتغ ٍ آحار تِ دست آهذُ از دٍ دٍلت اضکاًی ٍ ساساًی

ّفتِ سَم

آضٌایی تا هٌاتغ کتیثِ ای هَجَد ٍ تاقی هاًذُ از دٍ دٍلت اضکاًی ٍ ساساًی ٍ پادضاّاًی کِ از آًْا ایي دستِ کتیثِ ّا تاقی هاًذُ
اًذ.
ضرٍع یادگیری خظ کتیثِ ای اضکاًی ٍ حرٍف ایي خظ ٍ خَاًذى هتي کتیثِ اردضیر ساساًی تِ خظ کتیثِ ای اضکاًی ٍ ترجوِ

ّفتِ چارم

کتیثِ.
ّفتِ پٌجن

خَاًذى هتیي کتیثِ حاجی آتاد تِ خظ اضکاًی تا تٌذ 4رٍخَاًی+حرف ًَیسی+آٍا ًَیسی+ترجوِ

ّفتِ ضطن

اداهِ هتي کتیثِ ی حاجی آتاد تِ خظ اضکاًی از تٌذ پٌجن الی ًْن رٍخَاًی+حرف ًَیسی+آٍا ًَیسی+ترجوِ

ّفتِ ّفتن

اداهِ هتي کتیثِ ی حاجی آتاد تِ خظ اضکاًی از تٌذ ًْن الی چْاردُ رٍخَاًی+حرف ًَیسی+آٍا ًَیسی+ترجوِ

ّفتِ ّطتن

ضرٍع خَاًذى هتي کتیثِ ی ضاپَر در تیطاپَر(تِ خظ اضکاًی)تٌذ 1تا 12رٍخَاًی+حرف ًَیسی+آٍا ًَیسی+ترجوِ

ّفتِ ًْن

اهتحاى هیاى ترم از کتیثِ ّای اضکاًی خَاًذُ ضذُ.ضرٍع کتیثِ ّای فارسی هیاًِ آضٌایی تا خظ آى.ضرٍع کتیثِ فیرٍزآتاد هْر
ًرسی رٍخَاًی حرف ًَیسی آٍا ًَیسی ترجوِ(تٌذ 1تا)3
اداهِ کتیثِ فیرٍزآتاد هْرًرسی تِ خظ فارسی هیاًِ کتیثِ ای رٍخَاًی+حرف ًَیسی+آٍاًَیسی+ترجوِ تٌذ 3تا.7ضرٍع هتي

ّفتِ دّن

کتیثِ ی )1(Špsیا کتیثِ ضاپَر سکاى ضاُ در تخت جوطیذ تِ خظ فارسی هیاًِ کتیثِ ای تٌذ اٍل تا سَم.رٍخَاًی+حرف
ًَیسی+آٍاًَیسی+ترجوِ
ّفتِ یازدّن

اداهِ کتیثِ  )1(Špsتٌذّای چْارم تا ّطتن رٍخَاًی+حرف ًَیسی+آٍا ًَیسی+ترجوِ

ّفتِ دٍازدّن

اداهِ کتیثِ  )1(Špsتٌذّای ّطتن تا یازدّن رٍخَاًی+حرف ًَیسی+آٍاًَیسی+ترجوِ

ّفتِ سیسدّن

ضرٍع کتیثِ  )2(Špsیا کتیثِ سلَک تٌذّای اٍل تا سَم رٍخَاًی+حرف ًَیسی+آٍاًَیسی+ترجوِ

ّفتِ چْاردّن

اداهِ کتیثِ  )2(Špsتٌذّای چْارم تا ّفتن.رٍخَاًی+حرف ًَیسی+آٍاًَیسی+ترجوِ

ّفتِ پاًسدّن

اداهِ کتیثِ  )2(Špsتٌذّای ّطتن تا یازدّن.رٍخَاًی+حرف ًَیسی+آٍاًَیسی+ترجوِ

ّفتِ ضاًسدّن

تررسی کلیِ کتیثِ ّای فارسی هیاًِ تذریس ضذُ ٍ رفغ اضکال درسی داًطجَیاى

تَجِ  :در صَرت تغییر هثاحج درس در ّر ًیوسال الزم است فرم هرتَعِ هجذدا تَسظ استاد جْت تِ رٍز رساًی در
اختیار آهَزش داًطکذُ قرار گیرد .
ًحَُ ارزضیاتی فؼالیت داًطجَ در عی دٍرُ :
هٌاتغ هغالؼاتی :

تِ ًام خذا
(( فرم عرح درس ))
داًطکذُ  :زتاى ٍ ادتیات رضتِ  :فرٌّگ ٍ زتاًْای تاستاًی گرایص - :
ًام درس  :زتاى فارسی تاستاى تؼذاد ٍاحذ ًظری 2 :

تؼذاد ٍاحذ ػولی - :

هقغغ  :ارضذ
ػٌَاى درس پیطٌیاز :

ًام هذرس  :دکتر آهٌِ ظاّری توام ٍقت ً یوِ ٍقت  هذػَ  هحل ترگساری  :کالس  آزهایطگاُ 

ّذف کلی درس  :آضٌایی هختصر تا زتاًْای ایراًی تاستاى+آضٌایی تا خظ هیخی فارسی تاستاى(آضٌایی کلی)
رئَس هغالة
ّفتِ اٍل

آضٌایی تا زتاًْای ایراًی تاستاى ٍ خصَصیات ٍ ٍیژگی ّای آًْا

ّفتِ دٍم

آضٌایی تا زتاى فارسی تاستاى ضٌاخت هٌاتغ ایي زتاى ٍ هؼرفی کتاب ًَ Old Persianیسٌذُ ٍ Kent:کتاب راٌّوای زتاى فارسی
تاستاى دکتر چٌگیس هَالیی ٍ اًتخاب تؼضی کتیثِ ّا ترای تذریس

ّفتِ سَم

آضٌایی تا خظ فارسی تاستاى(هیخی)در حذ کلیات ٍ ضرٍع کتیثِ ی(DNAداریَشً+قص رستن) تا تٌذ 12

ّفتِ چْارم

اداهِ کتیثِ DNAتررسی لغات ترجوِ ی تٌذّا از  13تا تٌذ 30

ّفتِ پٌجن

اداهِ کتیثِ DNAتررسی لغات ٍ ترجوِ ی تٌذّا از  32تا 45

ّفتِ ضطن

اداهِ کتیثِ DNAتررسی لغات ٍ ترجوِ تٌذّای  46تا 60

ّفتِ ّفتن

ضرٍع هتي کتیثِ ی DB1تررسی لغات ٍ ترجوِ تٌذّای  27تا 33

ّفتِ ّطتن

اداهِ هتي کتیثِ ی  DB1تررسی لغات ٍ ترجوِ ی تٌذّای  34تا 40

ّفتِ ًْن

اداهِ هتي کتیثِ  DB1تررسی لغات ٍ ترجوِ ی تٌذّای  41تا 50

ّفتِ دّن

اداهِ هتي کتیثِ  DB1تررسی لغات ٍ ترجوِ ی تٌذّای  51تا 57

ّفتِ یازدّن

اداهِ هتي کتیثِ  DB1تررسی لغات ٍ ترجوِ ی تٌذّای  58تا .61ضرٍع کتیثِ  XPFتٌذّای 1تا 8تررسی لغَی ٍ دستَری ٍ
ترجوِ هتي

ّفتِ دٍازدّن

اداهِ هتي کتیثِ  9 :XPFالی  21ترجوِ+تررسی لغَی ٍ دستَری

ّفتِ سیسدّن

اداهِ هتي کتیثِ  21 :XPFالی  34ترجوِ+تررسی لغَی ٍ دستَری

ّفتِ چْاردّن

اداهِ هتي کتیثِ  34 :XPFالی  43ترجوِ+تررسی لغَی ٍ دستَری

ّفتِ پاًسدّن

اداهِ هتي کتیثِ  44 :XPFالی  48ترجوِ+تررسی لغَی ٍ دستَری.ضرٍع کتیثِ  DZCتٌذ  1تا  4ترجوِ ٍ تررسی لغَی ٍ دستَری

ّفتِ ضاًسدّن

اداهِ هتي کتیثِ  DZCتٌذ  4الی  12ترجوِ تررسی لغَی ٍ دستَری ٍ ترجوِ +رفغ اضکال درسی داًطجَیاى

تَجِ  :در صَرت تغییر هثاحج درس در ّر ًیوسال الزم است فرم هرتَعِ هجذدا تَسظ استاد جْت تِ رٍز رساًی در
اختیار آهَزش داًطکذُ قرار گیرد .
ًحَُ ارزضیاتی فؼالیت داًطجَ در عی دٍرُ :
هٌاتغ هغالؼاتی :
The Old Persian (Kent) -1
 -2راٌّوای زتاى فارسی تاستاى (دکتر چٌگیس هَالیی)
-3
-4

تِ ًام خذا
(( فرم عرح درس ))
داًطکذُ :زتاى ٍ ادتیات رضتِ :فرٌّگ ٍ زتاًْای تاستاًی
ًام درس  :فرٌّگ ایراى تاستاى

گرایص - :

تؼذاد ٍاحذ ًظری  2 :تؼذاد ٍاحذ ػولی - :

ًام هذرس  :دکتر آهٌِ ظاّری توام ٍقت ً یوِ ٍقت

 هذػَ 

هقغغ  :ارضذ
ػٌَاى درس پیطٌیاز - :

هحل ترگساری  :کالس



آزهایطگاُ 

ّذف کلی درس  :آضٌایی تا فرٌّگ ،ػقایذ،سٌي ٍ تاٍرّای ایراى کْي ٍ اسغَرُ ّای ایراى
رئَس هغالة
ّفتِ اٍل

هَقؼیت ایراى از ًظر جغرافیایی+هراحل تاستاى ضٌاختی در ایراى+دٍرُ ّای زهیي ضٌاسی ایراى ٍ تاریخ ٍ فرٌّگ

ّفتِ دٍم

تؼریف اسغَرُ+ضٌاخت هٌاتغ اسغَرُ ّا در ایراى+هقذهاتی درتارُ اسغَرُ ّای آفریٌص

ّفتِ سَم

اسغَرُ ّای آفریٌص در تاٍرّای کْي ایراًیاى+دٍازدُ ّسار سال ٍ هراحل آفریٌص ضطگاًِ هادی

ّفتِ چارم

اداهِ تقسیوات ضص گاًِ آفریٌص در تیاى ضص گاٌّثار+اسغَرُ ی زرتطت (تَلذ  +ظَْر)

ّفتِ پٌجن

اداهِ اسغَرُ زرتطت(تحج ظَْر)اضارُ تِ اهطاسپٌذاى ٍ ایسداى هطَْر چَى هیترا

ّفتِ ضطن

تحج ایسداًی چَى هیترا+سرٍش+تْرام+اردٍی سَر آًاّیتاَّ+م+زرٍاى

ّفتِ ّفتن

تحج هٌجیاى دیي زرتطت(اٍضیذر+اٍضیذرهاُ+سَضیاًت)ٍ دٍرُ ّای سِ گاًِ هٌجیاى

ّفتِ ّطتن

قْرهاًاى ترجستِ اسغَرُ ّای ایراى هاًٌذ جن ٍ ضخصیت ّای ترجستِ تاریخی هاًٌذ کَرٍش

ّفتِ ًْن

اداهِ تحج درتارُ ی کَرٍش(زًذگی ًاهًِ+ثردّا+هقایسِ ضخصیت تا رٍالقرًیي

ّفتِ دّن

جطي ّای گاٌّثار ٍ زهاًْای ترگساری آى در چْارچَب گاّطواری در ایراى تاستاى

ّفتِ یازدّن

اداهِ کاّطواری در ایراى تاستاى ٍ تحج ٍجَد ّفتِ ً +ام هاّْای ایراى

ّفتِ دٍازدّن

هثذا ٍ آغاز سال در ایراى تاستاى ٍ تحج ّای پیراهَى آى ٍ ارتثاط آى تا اسغَرُ ّا ٍ پذیذُ ّای عثیؼی

ّفتِ سیسدّن

تحج رٍزّای هاُ ٍ ًام ایي رٍزّا ٍ ارتثاط آى تا ایسداى ٍ چرایی اًتخاب ایي ًام ّا

ّفتِ چْاردّن

آغاز تحج جطي ّای ایراًی+کلیاتی درتارُ ٍیژگیْای جطي ّای ایراًی

ّفتِ پاًسدّن

آییي ّا ٍ زهاى ّای ترگساری جطي هْرگاى+جطي سذُ+ضْریَرگاى

ّفتِ ضاًسدّن

تحج جطي ًَرٍز ٍ آییي ّای پیراهَى آى+سیسدُ تِ در ٍ هقایسِ جطي ًَرٍز ٍ جطي ّای آغاز سال در سایر سرزهیي ّا

تَجِ  :در صَرت تغییر هثاحج درس در ّر ًیوسال الزم است فرم هرتَعِ هجذدا تَسظ استاد جْت تِ رٍز رساًی در
اختیار آهَزش داًطکذُ قرار گیرد .
ًحَُ ارزضیاتی فؼالیت داًطجَ در عی دٍرُ :
هٌاتغ هغالؼاتی :
-1پژٍّطی در اساعیر ایراى(هْرداد تْار) :5تاریخ ایراى تاستاى جلذ اٍل (تالیف جوؼی از ًَیسٌذگاى)
-2اسغَرُ زًذگی زرتطت(دکتر تفضلی+دکتر آهَزگار) ً:6خستیي اًساى ًخستیي ضْریار(کریستیي سي)
-3آییي هیترائیسن(هارتیي ٍرهازى) :7جطي ّای آب (ّاضن رضی)
-4تاریخ اساعیری ایراى(ػسکر تْراهی) :8پٌجاُ گفتار درتارُ جطٌْای ایراى(هرادی غیاث آتادی)

