دانشكده ادبيات و علوم انساني – نيمسال اول سال

برنامه هفتگي:
حتصيلي 99-98
رًس

طاعت
دًره

گزًه ستاى ً ادتيات عزتی
51.8-51.8

کالص

دکتزی 53
ارشذ ادتيات 59

ادتيات تطثيمی /د1غيثی

313

ارشذ هتزجوی 53

ًاژه شناطی ً هعادل
گشینی در تزجوو/
د1صيادانی

..1

شنثو

.1/.8-../.8
هثاحث علٌم تالغی/
د1ليزهانی
ادتيات داطتانی/
د1حاجی ساده
تزرطی تزجوو انٌاع هتٌى
علوی /د1اطالهی

کالص
313

.15
...

کارشناطی 53
کارشناطی 59
کارشناطی 58
کارشناطی 5.
دکتزی 53
ارشذ ادتيات 59
ارشذ هتزجوی 53

یکشنثو

نگارع/3د1داهادی
هکتثيای ادتی/
د1حاجی ساده
هکاتة ادتی /د1حاجی
ساده
نثز دًره هعاصز/
دً1لی ساده
هحاضزه ً همالو نٌیظی
تو ستاى عزتی /د1غيثی

318

.8131-.3131
شعز عزتی اس آغاس تا
دًره هعاصز /د1غيثی
ادتيات ًطيط/
د1اطواعيل ساده
ادتيات عزتی در ادتيات
فارطی ً تالعکض/
د1ليزهانی
هتٌى حذیث ً نيج
الثالغو /د1اطالهی
نحٌ /3دً1لی ساده
تاریخ ادتيات هعاصز
دکتز داهادی

319

کالص

.8131-.3131

کالص

313

111
31.
313

نحٌ /.دً1لی ساده

31.

319
31.

313
...
هذليای تزجوو/
د1احوذساده

319

313

کارشناطی 53
کارشناطی 59
هتٌى نظن ً نثز
انذلض/د1ليزهانی

کارشناطی 58

...

تاریخ ادتيات عثاطیً 3
انذلض /د1داهادی

313

کارشناطی 5.

دکتزی 59

هتٌى نثز هعاصز /3آلای
اهشاطفنذ

31.

ادب انذلض /د1اطالهی

313

فمو اللغو /د1اطالهی
طوينار ً طخنزانی ً همالو
نٌیظی تو ستاى عزتی/
د1اطواعيل ساده

313

.15

تفاطيز ادتی لزآى کزین/
د1ليزهانی

تاالر

31.

نگارع/.د1داهادی

319

هتٌى نظن دًره ىای
اطالهی ً اهٌی /د1اطالهی

...

نحٌ /8دً1لی ساده

..1

ارشذ هتزجوی 59
ارشذ ادتيات 53

دًشنثو

کارشناطی 53
کارشناطی 59

تحليل صزفی ً نحٌی در
هتٌى ادتی /دً1لی ساده
خٌانذى ً تزجوو هتٌى
هطثٌعاتی /د1حاجی ساده
آسهایشگاه3
دکتزاهشاطفنذ

آس

کارشناطی 58

ادتيات تحليل/
د1اطواعيل ساده
رًع تذریض هتٌى
ادتی /د1اطالهی
آسهایشگاه /.آلای
اهشاطفنذ
تزجوو اس عزتی تو
فارطی /د1احوذ ساده

31.

.15
313
آس
31.

پزًژه کارًرسی/
د1حاجی ساده

..1

نمذ ادتی /د1داهادی

31.

کارشناطی 5.

طو شنثو

ادتيات تطثيمی /د1غيثی

319

دکتزی 59

هتٌى نظن ً نثز هعاصز/
دً1لی ساده

313

ارشذ هتزجوی 59

نمذ ً تزرطی آثار تزجوو
شذه غيز ادتی /د1تخشی

..3

تزجوو شفاىی ً ىوشهاى/
د1احوذساده

313

ارشذ ادتيات 53

تحليل ً نمذ شعز ً نثز
اس آغاس تا پایاى دًره
اهٌی /د1غيثی

اتاق جلظو

رًع تحميك ً طوينار در
هظائل ادتی /د1حاجی ساده

تاالر

آسهایشگاه  .دکتزاهشاطفنذ

آس

تزجوو اس فارطی تو
عزتی /د1حاجی ساده

31.

رًع تحميك ً هأخذ
شناطی /د1صيادانی

319

هتٌى نظن عثاطی/3
آلای اهشاطفنذ

...

علٌم تالغی /.د1تخشی

318

کارشناطی 53
کارشناطی 59
کارشناطی 58

ستانشناطی کارتزدی ً
تزجوو  /د1صيادانی

گفت ً شنٌد  .دکتز
احوذساده
آسهایشگاه /3آلای
اهشاطفنذ
لزائت ً تزجوو هتٌى
تفظيزی /د1اطواعيل
ساده

علٌم تالغی /3آلای
اهشاطفنذ

318

313

آس
.1.

کارشناطی 5.

چيارشنثو

کارشناطی 53

صزف /.د1تيلٌلی

318

کارشناطی 59
کارشناطی 58
کارشناطی 5.

نحٌ /3دً1لی ساده

.1.

هتٌى نظن هعاصز/3
د1داهادی

.18

گفت ً شنٌد /.د1احوذساده

آس

ستاى عوٌهی

313

گفت ً شنٌد/3
د1احوذساده

آس

گفت ً شنٌد/3
د1احوذساده

آس

صزف /3د1تيلٌلی

315

علٌم تالغی /.د1تخشی

313

هتٌى نثزعثاطی/3
آلای اهشاطفنذ

..1

ستاى عوٌهی*

31.

