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 جریاى ضٌاسی ًثرهؼاصر دکرردسروالچی

714 
(،لسود سْم: صائة 4ًظن)هرْى 

 ّضاػراى سثک ٌُذی دکررگلی
 49کارشناسی 

ه
ب
ن
ش

 

( هرْى ادتی ـ ػرفاًی تا ذاکیذ تر 1هرْى ًثر) 205  
 هرصادالؼثاد دکرر دسروالچی

(لْاػذ ّ هرْى4ػرتی ) 202  
 دکرر صذلی

 49کارشناسی   
(کطف الوحجْب ّ رسالَ 3ًثرفارسی) دکتری  

 لطیریَ دکررللیسادٍ
( هثٌْی 1ًظن فارسی) 112  

 دکررهطراق هِر
( هصثاح الِذایَ دکررػلیساد3ًٍثر فارسی) 202  49ارشدمحض 

(ذاریخ تیِمی دکررًصراللِی8ًثرفارسی) 112   دکرر سلحطْر  (8زتاى خارجی ) 112     49ارشدمحض 
دکتر مشتاق مهر (7ذحمیك در هرْى ًثر) اتاق   دکرر للیسادٍ تحقیق در تاریخ عرفان اسالمی دکتری   69دکتری عرفانی   
دکرر  تحقیق درتحىل زبان فارسی )مشترک( اتاق    

 ًصراللِی
( دکرر هطراق هِر8ذحمیك در هرْى ًظن ) اتاق  69دکتری عرفانی 

( دکررگلی7ًظن غٌایی) هرْى اتاق       69دکتری غنایی ادتیاخ غٌایی ّ ػرفاى اسالهی دکرر صذلی دکتری 

 تحقیق درتحىل زبان فارسی )مشترک( اتاق    
 دکررًصراللِی

 69دکتری غنایی   

 49کارشناسی    کلیاخ ًمذ ادتی دکرر ًصراللِی 205    

ه
ن
ش
ک
ی

 

( دکرر گلی7تالغد ) 201   ( دکرر للیساد8ٍ)هثٌْی هؼٌْی  202   49کارشناسی    
( دکرر پاضایی8هرجغ ضٌاسی ّ رّش ذحمیك) 202   (،لسود اّل: ضاػراى حْزج 3هرْى ًظن) 202 

 ادتی خراساى دکرر رسوی

 49کارشناسی   
(پیطگاهاى ضؼر فارسی دکرر 8هرْى ًظن ) 202    

 صذلی
( دکرر پاضایی8دسرْر زتاى فارسی) 201  49کارشناسی  

دکرر صذلی (3عربی ) 110   دکرر پاضایی تحقیق در دستىر زبان فارسی 126   69ارشد محض   
(ضاٌُاهح فردّسی دکرر گلی8ًظن فارسی) دکتری     (صرف ّ ًحْ دکرر رسوی8ػرتی ) دکتری   69ارشدمحض 
 69دکتری عرفانی  سیرذحْل در ادتیاخ فارسی دکرر ػلیسادٍ اتاق      

 69دکتری عرفانی ذحمیك درهثاًی ػرفاى اسالهی دکررللیسادٍ اتاق      

 69دکتری غنایی سیرذحْل در ادتیاخ فارسی دکررػلیسادٍ اتاق      
 69دکتری غنایی زتاى هرْى غٌایی دکررگلی اتاق هثاًی ًظری ادب غٌایی دکرر ػلیسادٍ اتاق    
هطرّطَ دکرر هطالؼح ذخصصی ادتیاخ  دکتری  

 ًصراللِی

جریاى ضٌاسی ًثر هؼاصرفارسی)اًْاع ًثر(  126  
 دکرر هطراق هِر

 69ارشد معاصر

(اضؼارحافظ دکرر للیساد4ٍهرْى ًظن ) 204 هرْى ًظن ػرفاًی دکرر رسوی 205    49کارشناسی    

ه
ب
ن
ش
و
د

 

 (هثٌْی ُای ػطار دکرر1هرْى ًظن) 202 هکرة ُای ادتی دکرر دسروالچی 111  
 هطراق هِر

 49کارشناسی   
(لْاػذ ّ هرْى دکرر صذلی3ػرتی) 202     (هرْى ادتی ـ ذؼلیوی تا ذاکیذ 3هرْى ًثر) 205 

 ترگلسراى دکرر هطراق هِر
 49کارشناسی 

(، هرْى ادتی ـ ذاریخی تاذاکیذ 8هرْى ًثر) 202      
 ترذاریخ تیِمی دکرر ًصراللِی

 49کارشناسی 
دکرر ػلیسادٍ نظریه ها و نقذ ادبی دکتری     دکرر گلی تطىر متىن شعر فارسی دکتری  ارشدادبیات  

 69معاصر
غٌایی دکرر هطراق هِر ذحمیك در ادب اتاق   دکرر گلی بالغت و فنىن ادبی اتاق   69دکتری محض    

 69دکتری محض     هرْى ػرتی)ًظن ًّثر( دکرر صذلی دکتری  

دکرر  آضٌایی تا ػلْم لرآًی 202
 صالحی

دکرر هِرًّذ 7زتاى ذخصصی  202  49کارشناسی      

 
ه
س

ه
ب
ن
ش

 

( از دّرج صفْیَ 1ذاریخ ادتیاخ فارسی ) 205 هثاًی ػرفاى ّ ذصْف دکررًصراللِی 204    
 ذاهطرّطَ دکرر پاضایی

 49کارشناسی 
 ّ حذیث در ادب فارسی دکررذاثیر لرآى  206  

 پاضایی
( لسود دّم: ضاػراى حْزج 3هرْى ًظن) 202

 ادتی ػراق دکرر رسوی
 49کارشناسی  سثک ضٌاسی)ًظن( دکرر دسروالچی 206

 49کارشناسی  زتاى ػوْهی )ثاتد( گلسار 202 زتاى ػوْهی)هرغیر( گلسار 201 آییي ًگارش ّ ّیرایص دکرر ًصراللِی 204  
دکرر  دستىر تاریخی وتطبیقی زبان فارسی اتاق  

 تالری

 69دکتری محض     
فارسی)ًثر( دکرر للیسادٍذحمیك در هرْى  دکتری     ذحمیك در هکرة ُای ادتی جِاى دکرر  دکتری 

 ػلیسادٍ
 69دکتری محض 

( ،ازآغاز دّرج 7ذاریخ ادتیاخ فارسی) 201 ادتیاخ داسراًی دکرر دسروالچی 101    
 سلجْلیاى ذا دّرج هغْل دکرر پاضایی

 49کارشناسی 

 

ن
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دسروالچیهرْى هٌرخة ًثر ادتی دکرر  201   ( 8(، لسود اّل: ضاٌُاهَ)7هرْى ًظن) 202 
 دکرر پاضایی

( ،لسود اّل )لْاػذّهرْى( دکرر 8ػرتی) 206
 رسوی

 49کارشناسی 

 


