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تعداد ٍاحد2:

هقطع :دکتری

تقَین آهَزشی داًشگاُ189:

زهاى تحَیل تکالیف:یک ّفتِ قبل از

تارید اهتحاى:طبق تقَین داًشگاّی

اتوام فرصت ثبت ًْایی ًورات

رئَس هطالب

ّفتِ

هَرخ

اٍل

هطابق تقَٗن

هؼشفٖ هحَسّإ کاس-1:اًَسٕ کِ دس دٍ هحَس هَسد تَجِ خَاّذ بَد گضٗذُإ اص قصاٗذ

داًشگاُ

بشإ خَاًذى دس کالس ٍ ٍاگزاسٕ  4الٖ  5قص٘ذُ بِ داًشجَٗاى جْت ششح.چٌاًچِ
داًشجَ هاٗل باشذ هٖ تَاًذ بِ جإ آى تکل٘فٖ با فشهت هقالِ اسائِ دّذ
-2خَاًذى قصاٗذ ٍ غضل٘اتٖ اص سٌاٖٗ ٍ غضل٘اتٖ اص ػطاس ٍ خاقاًٖ دس کالس با شَ٘ٓ سفغ
اشکال.الصم بِ تَض٘ح است گاّٖ دس صَست تواٗل داًشجَٗاى خَاًذى غضلْاٖٗ اص ب٘ذل
جاًش٘ي هتَى اٗي بخش هٖگشدد.دس اٗي صَست شَ٘ٓ سفغ اشکال بِ تذسٗس بذل هٖگشدد
-3تؼ٘٘ي دفتشٕ اص دفاتش ششگأً هثٌَٕ دس ًسخٔ صهاًٖ کِ داًشجَ خَد خَاّذ خَاًذ ٍ
بشإ اهتحاى آهادُ خَاّذ ًوَد
 -4ب٘اى بس٘اس هختصش تحَالت ًظن فاسسٖ اص بؼذ اص اسالم تا دٍسٓ هؼاصش

دٍم

آغاص تاسٗخچٔ شؼش فاسسٖ با تؼشٗف شؼش ٍ سبک ٍ پ٘ذاٗش شؼش فاسسٖ دس اٗشاى بؼذ اص
اسالم .ششٍع بِ خَاًذى اًَسٕ.خَاًذى تَسط داًشجَ ششح ٍ هؼٌٖ اب٘ات دشَاس ٍ سفغ
اشکال اب٘ات سادُتش.سفغ اشکال فصاٗذ سٌاٖٗ

سَم

اداهٔ تاسٗخچِ،اداهٔ اًَسٕ،اداهٔ سفغ اشکال قصاٗذ سٌاٖٗ

چْارم

بساى جلسٔ قبل

پٌجن

پٖگ٘شٕ سٍال جلسات پ٘ش٘ي

ششن

اداهٔ تاسٗخچِ ٍ خَاًذى اًَسٕ ،آغاص غضل٘ات سٌاٖٗ

ّفتن

ّوچَى جلسٔ قبل

ّشتن

پٖگ٘شٕ هطالب ّفتٔ پ٘ش

ًْن

اهتحاى ه٘اى تشم بشإ دسس هثٌَٕ ٍ قصاٗذ ٍ غضل٘ات سٌاٖٗ

دّن

اداهٔ تاسٗخچِ ٍ خَاًذى اًَسٕ،آغاص غضل٘ات ػطاس

یازدّن

بساى جلسٔ قبل

دٍازدّن

ّوچَى جلسٔ گزشتِ

سیسدّن

پٖگ٘شٕ تاسٗخچِ ٍ اًَسٕ،آغاص غضل٘ات خاقاًٖ

چْاردّن

ّوچَى جلسٔ قبل

پاًسدّن

اداهٔ سٍال ّفتٔ پ٘ش

شاًسدّن

اداهٔ هطالب جلسٔ قبل.رکش تَض٘حاتٖ پ٘شاهَى ًحَٓ اهتحاى ٍ باسهْإ بخشْإ هختلف

ًحَُ ارزشیابی :امتحان پایان ترم  01نمره ،امتحان میان ترم  6نمره  ،تکلیف 4نمره
هٌابع درسی:دیَاى اًَری بِ تصحیح هدرس رضَی ،شرح دشَاریْای دیَاى اًَری تألیف دکتر شْیدی،در اقلین
رٍشٌایی(گسیدُ غسل سٌایی)ٍ تازیاًِّای سلَک(گسیدُ قصاید سٌایی ٍ زبَر پارسی(گسیدُ غسل عطار) ّرسِ از شفیعی
کدکٌی،بساط قلٌدر(گسیدُ غسل ذاقاًی)دکتر هعدى کي،یکی از دفاتر هثٌَی با شرح دکتر زهاًی
اگر قرار بر ذَاًدى بیدل باشد شاعر آیٌِّا از دکتر شفیعی کدکٌی

