
*2022(قواعد و متون): قسمت اول 1عربی1

*12022دستور زبان فارسی 2

*2022آیین نگارش و ویرایش3

*2022(معانی)1بالغت 4

*2022پیشگامان نظم فارسی (1)متون نظم 5

*2022تاریخی با تاکید بر تاریخ بیهقی-متون ادبی(1)متون نثر6

*2022زبان پیش7

*12022اندیشه اسالمی 8

*512/.5/.تربیت بدنی9

16/5./51718

*2022عروض و قافیه1

1دستور زبان فارسی 22022دستور زبان فارسی 2

*12022مرجع شناسی و روش تحقیق 3

(معانی)1بالغت 2022(بدیع و بیان)2بالغت 4

(1)متون نظم 2022(1)شاهنامه: قسمت اول(2)متون نظم 5

(1)متون نثر2022داستانی با تاکید بر کلیله و دمنه-متون ادبی(2)متون نثر6

1عربی 2022(قواعد و متون):  قسمت دوم 2عربی7

(1)متون نظم 2022قصائد ناصر خسرو:قسمت سوم(2)متون نظم 8

زبان پیش3033زبان عمومی9

1901919

*2022(پیش از اسالم تا آغاز دوره سلجوقیان)1تاریخ ادبیات فارسی1

(1) شاهنامه2022(2)شاهنامه: قسمت دوم(2)متون نظم 2

*10222کارگاه ویراستاری 3

*2022ادبیات کودکان و نوجوانان4

(2)متون نثر2022تعلیمی با تاکید بر گلستان-متون ادبی(3)متون نثر5

*2022آشنایی با علوم قرآنی6

2عربی2022(قواعد و متون):  قسمت سوم 3عربی7

*2022مبانی عرفان و تصوف8

*2022اخالق 9

1611818

(3)متون نثر2022عرفانی با تاکید بر مرصاد العباد-متون ادبی(4)متون نثر1

(2)متون نظم 2022شاعران حوزه ادبی خراسان: قسمت اول(3)متون نظم2

(2)متون نظم 2022شاعران حوزه ادبی عراق: قسمت دوم(3)متون نظم3

1تاریخ ادبیات فارسی2022(از آغاز دوره سلجوقیان تا دوره مغول)2تاریخ ادبیات فارسی4

 3عربی2022(قواعد و متون):  قسمت چهارم 4عربی 5

زبان عمومی2022زبان تخصصی قسمت اول6

(3)متون نثر2022داستانی- متون منتخب نثر ادبی 7

*0112کارگاه مقاله نویسی8

*2022دانش خانواده و جمعیت9

1611718
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(2)متون نظم 2022نظامی: قسمت سوم(3)متون نظم1

4عربی2022(قواعد و متون):  قسمت پنجم 5عربی 2

(2)متون نظم 2022خاقانی: قسمت چهارم(3)متون نظم3

زبان تخصصی قسمت اول2022زبان تخصصی قسمت دوم4

(4)متون نثر2022متون تفسیری با تاکید بر کشف االسرار و تفسیر ابوالفتوح(5)متون نثر5

*2022(غزلیات سعدی)متون نظم غنایی 6

*2022تاثیر قرآن و حدبث در ادب فارسی7

2تاریخ ادبیات فارسی2022(از آغاز دوره مغول تا دوره صفویه)3تاریخ ادبیات فارسی8

1اندیشه اسالمی 22022اندشه اسالمی 9

1801818

(3)متون نظم 2022اشعار سنایی: قسمت اول(4)متون نظم1

(3)متون نظم 2022مثنوی های عطار: قسمت دوم(4)متون نظم2

*2022نظم (1)سبک شناسی3

*2022کلیات نقد ادبی4

3تاریخ ادبیات فارسی2022(از آغاز دوره صفویه تا مشروطه)4تاریخ ادبیات فارسی5

*0112کارگاه داستان نویسی6

(3)متون نظم 2022(1)مثنوی معنوی: قسمت سوم(4)متون نظم7

 5عربی2022(قواعد و متون):  قسمت ششم 6عربی 8

*2022تاریخ اسالم9

1611718

(3)متون نظم 2022(2)مثنوی معنوی: قسمت سوم(4)متون نظم1

*2022نثر (2)سبک شناسی2

*0222کارگاه روزنامه نگاری3

*2022فلسفه و ادبیات4

*2022جریان شناسی شعر معاصر ایران5

*2022کلیات ادبیات تطبیقی6

*2022مکتب های ادبی7

*2022عرفانی- متون منتخب نثر ادبی 8

تربیت بدنی10112ورزش9

1431718

(4)متون نظم 2022اشعار سعدی: قسمت اول(5)متون نظم1

*2022تاریخ زبان فارسی2

*2022جریان شناسی نثر معاصر ایران3

(4)متون نظم 2022اشعار حافظ: قسمت دوم(5)متون نظم4

(4)متون نظم 2022صائب و شاعران سبک هندی: قسمت سوم(5)متون نظم5

*2022متون اسالمی6

*2022انقالب اسالمی و ریشه های آن7

0222فیلم نامه و نمایش نامه نویسی8

9

1421616
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شرح

عمومی

پایه

اصلی

تخصصی

1اختیاری

2اختیاری

3اختیاری

139

139جمع کل واحد                                                                                                                                                                    

تعداد واحد

8

6

21

16

64

16

8


