تٌام خذا
« فرم طرح درس »
داًشکذُ :زتاى ٍ ادتیات

هقطغ :کارشٌاسی ارشذ

رشتِ :ادتیات هقاٍهت

ًام درس :هرجغ شٌاسی ٍ رٍش تحقیق در ادتیات هقاٍهت تؼذاد ٍاحذ ًظری2 :

ًام هذرس :هرین ترزگر توام ٍقت

ّذف کلی درس  :آشٌایی هَضَػی ،تاریخی تا هْوتریي هٌاتغ ادتیات هقاٍهت ایراى ٍ جْاى ٍ آهَختي رٍش تحقیق در
هثاحث ادتیات هقاٍهت
رئَس هطالة
ّفتِ اٍل

گفتَگَ درتارٓ طرح کلّی درس ٍ تیاى هقذّهاتی درتارٓ رٍش تحقیق

ّفتِ دٍم

آشٌایی تا کتاتخاًِ ٍ رٍشْای کتاتذاری

ّفتِ سَم

آشٌایی تا شثکْْای جْاًی اطالع رساًی در زهیٌِ هٌاتغ ادتی

ّفتِ چْارم

آهَزش شیَٓ تحقیق ٍ ًگارش یک هقالِ ػلوی ٍ پژٍّشی

ّفتِ پٌجن

هؼرفی هٌاتغ هْن تارتخی هرتَط تِ ادتیات هقاٍهت

ّفتِ ششن

هؼرفی هٌاتغ هْن ادتی هریَط تِ ادتیات هقاٍهت

ّفتِ ّفتن

تحث درتارٓ دالیل تِ ٍجَد آهذى رهاًْای اجتواػی  ،اًتقادی در دٍرُ پْلَی ٍ هؼرفی هؼرٍفتریي رهاًْا

ّفتِ ّشتن

سیر ادتیات پایذاری در آثار ادتی هؼاصر

ّفتِ ًْن

کتاتشٌاسی ادتیات پایذاری در ایراى

ّفتِ دّن

تررسی ادتیات اًقالب اسالهی ٍ قالثْای ًگارش آى

ّفتِ یازدّن

کتاتشٌاسی دفاع هقذس ٍ فْرست داستاًْای هرتَط تِ جٌگ تحویلی

ّفتِ دٍازدّن آشٌایی تا ادتیات هقاٍهت جْاى
ّفتِ سیسدّن

آهَزش تْرُ گیری از شثکْْای هْن اطالع رساًی الکترًٍیکی ٍ تْیِ گسارش

ّفتْچْاردّن ارایِ ًوًَْْای گسارشْای ػلوی ،پژٍّشی
ّفتِ پاًسدّن

تررسی گسارشْای ػلوی داًشجَاى ٍ فرصت جْت ارایِ کار تحقیقی

ّفتِ شاًسدّن تحث پیراهَى گسارشْا ٍ رفغ ًقصْای احتوالی تا هشارکت دیکر داًشجَیاى
هٌاتغ هطالؼاتی:
کتابشىاسی جىگ ایران ي ػراق :آوتًوی گاردور؛
گسیذِ کتابشىاسی دفاع اطالمقذس :کیُان فرَىگی؛
فرَىگ شاػران جىگ ي مقايمت :محمذ باقر وجف زادٌ؛
آشىایی با ادبیات مقايمت جُان :ضیاءالذیه ترابی؛
کتابشىاسی دفاع مقذس :فیريزٌ بريمىذ سرکردٌ،
ادبیات اوقالب اسالمی ي دفاع مقذس :غالمرضا کافی؛

بررسی ادبیات مىظًم دفاع مقذس :محمذ رضا سىگری؛
شیًٌ بُرٌ گیری از کتابخاوٍ َا ي مىابغ اطالػاتی :ایرج صبا؛
ادبیات مقايمت :صادق آییىًُوذ؛
ادب مقايمت :غالی شکری؛
گسیذٌ کتابشىاسی پس از اوقالب :شُرزاد طاَری؛

