«فرم طرح درس»
دانطکده :زبان ي ادبیات
نام درس :فرَىگ ایران باستان

رضته :فرَىگ ي زبان َای باستاوی
تعداد واحد نظری2 :

نام هدرس :دکتر آمىٍ ظاَری عبذيوذ

گرایص................ :

تعداد واحد عولی......:

هقطع :کارضىاسی ارضذ
عنواى درس پیطتاز..................... :

توام وقت نیوه وقت هدعو

هحل برگساری :کالض آزمایطگاٌ 

سال ( 39ههر هاه) سال (39ههرهاه)
هدف کلی درس :آضىایی با تاریخچٍ ي مطالعات باستان ضىاختی سرزمیه ي فالت ایران +آضىایی با اسطًرٌ َای ایراوی ي مىابع آن +اسطًرٌ
زرتطت ي ظًُر آن +چُرٌ َای تاریخی اسطًرٌ َای چًن جمطیذ  ،کًريش+بررسی آییه َا ي جطه َای ایراوی
رئوس هطالب
هفته اول

بررسی تًپًگرافی فالت ایران+مراحل پىجگاوٍ مطالعات باستان ضىاختی فالت ایران

هفته دوم

يضعیت ایران در سٍ ديرٌ ی پاریىٍ سىگی +فرا پاریىٍ سىگی ي وًسىگی ي آثار مکطًفٍ در ایه فالت

هفته سوم

تعریف اسطًرٌ – مىابع اسطًرٌ َا در ایران

هفته چهارم

خذایان ي ایسدان آریایی – ایران – چگًوگی خلقت ي آفریىص جُان از دیذگاٌ دیه زردتطت

هفته پنجن

مراحل ضص گاوٍ آفریىص ي گاَبىارَا +جطه َای گاَىباری

هفته ضطن

اسطًرٌ زردضت  ،چگًوگی تًلذ ي ظًُر اي ي ارائٍ دیه در تردگطتاسپ

هفته هفتن

ضرح اضاسپىذان ي بعضی ایسدان در اسطًرٌ َای ایران ي وقص ان َا

هفته هطتن

گاَطماری ایران بخص ايل

هفته نهن

گاَطماری ایران بخص ديم

هفته دهن

اعیاد ایران باستان .يیصگی اعیاد ایران ضرح عیذ میتراگاوا بخص ايل

هفته یازدهن

ادامٍ ی اعیاد ایران باستان بررسی اعیاد تیرگان  ،ضب یلذا ،اسفىذگان بخص ديم

هفته دوازدهن

ادامٍ ی اعیاد ایران باستان بررسی اعیاد ضُریًرگان  +وًريز ي آییه َای آن بخص سًم

هفته سیسدهن

ادامٍ اعیاد ایران باستان بررسی عیذ اکتیً ) (Aktivي مقایسٍ آن با آییه َای وًريز

هفته چهاردهن

بررسی ضخصیت َای اسطًرٌ ای – تاریخی بررسی ضخصیت جمطیذ ي مقایسٍ آن با ایسد مُر

هفته پانسدهن

بررسی ضخصیت َای اسطًرٌ ای – تاریخی بررسی ضخصیت کًريش ي سفرَای سٍ گاوٍ ي مقایسٍ آن با ريالقریىیه

هفته ضانسدهن

بررسی چىذ اصطالح دیه زردتطت +ویريَای میىًی اوسان براساض مته ايستا

توجه :در صورت تغییر هباحث و نحوه تدریسدر هر نیسوال الزم است فرم هربوطه هجددا توسط استاد هحترم تکویل و جهت به روز رسانی در اختیار آهوزش دانطکده و سایت واحد قرار گیرد.

نحوه ارزضیابی فعالیت دانطجو در طی دوره:
هنابع هطالعاتی:
 -1فرَىگ ایران باستان (بخص ديم (فصل َای ايل ي ديم) جلذ ايل تالیف جمعی از وًیسىذگان
 -2تاریخ اساطیری ایران عسگر بُرامی
 -3پسيَطی در اساطیر ایران مُرداد بُار از ظ  32بٍ بعذ
 -4اسطًرٌ ی زردتطت دکتر شالٍ آمًزگار وطر چطمٍ
 -5وخستیه اوسان وخستیه ضُریار دگتر آمًزگار – دکتر تفضلی جلذ ديم

