
  

 
 

 

 (COURSE PLAN)ٍرُ  طرح د

 

 

 مقذمٍ:

 

 :ػىاييه كلي ايه درس ضامل مًارد زير مي باضذ 
 اَمیت زبان يخط فارسی يپیطیىٍ ی آن . -1

 آضىایی با اضعارحماسی کالسیک يمعاصر. -2

 يوگارش فارسی.بایديوبایدَا درزبان يخط  -3

 آضىایی با چىد ومًوٍ وثر مرسل مسجع يمصىًع. -4

 خًاوص چىد ومًوٍ از اوًاع ادبی ظىس َجً. -5

 ادبیات تطبیقی ایران يجُان . -6

 يمقالٍ وًیسی يیاد آيری وطاوٍ َای وگارضیريش تحقیق  -7

 آضىایی با چىد ضعر يضاعرمعاصر -8

 –کارشناسی مقطع و رشته تحصیلی:عمومی               گروه آموزشی:           پرستاری حضرت زینب)س( الرستاندانشکده :  

 رشته های پرستاری وکارشناسی اتاق عمل 

 3 :  تعذاد ٍاحذ فبرسی عوَهی :  ًبم درس

 عوَهی ًَع ٍاحذ :

 طٌبِ ّب  یکضٌبِ ّب ٍ رٍز ٍ سبعت برگساری کالس:   ًذارد پیص ًیبز:

 81-81سبعت :  

 کالسْبی داًطکذُهکبى برگساری:

 ضْرام صبدق ًژاد  بِ ترتیب حرٍف الفبب(: هذرسیي)هسئَل برًبهِ :  

 ضْرام صبدق ًژاد تْیِ ٍ تٌظین : 

 8331تبریخ ببزًگری: بْوي هبُ 

 داًطکذُ علَم پسضکی ٍ خذهبت بْذاضتی درهبًی الرستبى

 هرکس هطبلعبت ٍ تَسعِ آهَزش علَم پسضکی

 ٍاحذ برًبهِ ریسی درسی ٍ آهَزضی

 



 اوًاع داستان فارسی -9

 درست وًیسی -11

 عرفان ي داستاوُای عرفاوی درضعريوثر فارسی  -11

 چىد ومًوٍ از اضعار بسرگان ادب فارسی حافظ  مًلًی يسعدی -12

 پرَیس از کاربردياشٌ َای بیگاوٍ -13

 ادبیات داستاوی يخًاوص رمان -14

 وقص وطاوٍ َای وگارضی در درست خًاوی مته -81

 

 َذف كلي 

 6تا  4آضىايي با وظم يوثرقرين ايلیٍ زبان فارسي قروُای 

…………………………….. 

  اَذاف اختصاصي 

 

 داًطجَ  در پایاى دٍرُ بایذ بتَاًذ:

 اّویت زباى ٍ پیطیٌِ ی خط فارسی را بذاًذ 

  با اضعار ضعرای حواسی هعاصر را تطخیص دّذ. 6تفاٍت اضعار حواسی قرٍى پٌجن تا 

 ًثرّای هختلف را بتَاًذ بررسی بخَاًذٍتفاٍت آًْا را بذاًذ 

 

 َذف كلي 

 درست وًيسي

…………………………….. 

  اَذاف اختصاصي 

 

 داًطجَ  در پایاى دٍرُ بایذ بتَاًذ:

 ًطاًِ ّای جوع عربی را با فارسی بِ کار ًبرد 

 ٍاژُ ّای ّن آٍا را ازّن تطخیص دّذ 

 کاربرد درست کلوات درجولِ ّا را بذاًذ 

 َذف كلي 

 آضىايي با آثار سؼذی

…………………………….. 

  اَذاف اختصاصي 

 

 دٍرُ بایذ بتَاًذ:داًطجَ  در پایاى 

 اًَاع ًثر هسجع را تطخیص دّذ 

 خَاًص درست اضعار سعذی 

 درک ٍفْن صحیح از عقایذ سعذی در آثارش 

 َذف كلي 

 آضىايي با اوًاع ضؼر وً

…………………………….. 



  اَذاف اختصاصي 

 

 داًطجَ  در پایاى دٍرُ بایذ بتَاًذ:

 اضعار ًَ ٍخَاًص صحیح آًْاٍتفسیر درک 

  ضاعراى هعاصر ٍ اًعکاسی ایي افکار درضعرضاىآضٌایی با افکار 

 .تاریخ تحَل ضعر فارسی ٍچرایی تبذیل ضعر کالسیک بِ ضعر ًَ را بذاًذ 

 

 

 

 ريش آمًزش 
 

 سخٌراًی ٍپرسص ٍ پاسخ 

 ضرايط اجراء

 

  امكاوات آمًزضي بخص 
  کاهپیَتر ٍیذٍئَ پرٍژکتَر ،اسالیذ پرٍژکتَر ٍ 

 

 

   ٌآمًزش دَىذ 
   :ِاسبتیذ بخص ادبیبتاسبتیذهربَط 

  مىابغ اصلي درسي: 

 سخي ضیریي پارسی 

 

  ارزضیابي 
 

 ًحَُ ارزضیببی         

 2  ٍ ًورُ هیاى ترم 7ًورُ کٌفراًس 

 11 ًورُ اهتحاى پایاًی 

 

  وحًٌ محاسبٍ ومرٌ كل 

  نمره 9جمع نمره کنفرانس ومیان ترم 

 .11  َنمره است 02نمره پایانی که مجموعا 

 

 

 مقررات 

                12حداقل نمره قبولی                          

 جلسه 6     تعداددفعات مجاز غیبت در کالس                 



 ...... درس زمانبندي جدول

 ساعت ارائه تاریخ ارائه
 موضوع جلسه

 نحوه ارائه مدرس
امكانات 

 مورد نياز

روش 

 ارزشيابي

23/22/43 23-21 

 ًیایص ّارٍ ُا

 صادق نژاد شهرام

پرسش 

وپاسخ 

 وسخنرانی

کتاب ونمونه 

 های

ازخطوط 

باستانی 

 پارسی

 پرسش وپاسخ

شهرام صادق  حواسَ سرایی 23-21 24/22/43

 نژاد

 پرسش وپاسخ

 وسخنرانی

 پرسش وپاسخ کتاب

شهرام صادق   رزم ّ افسْى  23-21 24/22/43

 نژاد

 پرسش وپاسخ

 وسخنرانی

 پرسش وپاسخ کتاب

شهرام صادق   قطعَ ضِذا  23-21 31/22/43

 نژاد

 پرسش وپاسخ

 وسخنرانی

 پرسش وپاسخ کتاب

شهرام صادق   آرش کواًگیر  23-21 32/22/43

 نژاد

 پرسش وپاسخ

 وسخنرانی

 پرسش وپاسخ کتاب

شهرام صادق   گُْر سخي  23-21 4/23/43

 نژاد

 پرسش وپاسخ

 وسخنرانی

 پرسش وپاسخ کتاب

شهرام صادق  درست ًْیسی 23-21 21/23/43

 نژاد

 پرسش وپاسخ

 وسخنرانی

 پرسش وپاسخ کتاب

22/23/43 
آییي سخٌراًی ّ  23-21

 سخٌْری

شهرام صادق 

 نژاد

 پرسش وپاسخ

 وسخنرانی

 پرسش وپاسخ کتاب



شهرام صادق  گرتَ عاتذ 23-21 22/23/43

 نژاد

 پرسش وپاسخ

 وسخنرانی

 پرسش وپاسخ کتاب

21/2/44 
 تسرگی -زتاى تذ اًذیص  23-21

 تَ علن است

شهرام صادق 

 نژاد

 پرسش وپاسخ

 وسخنرانی

 پرسش وپاسخ کتاب

شهرام صادق  آییي عطق -دخل ّ خرج 23-21 22/2/44

 نژاد

 پرسش وپاسخ

 وسخنرانی

 پرسش وپاسخ کتاب

شهرام صادق  طٌس ّ ُجْ -عقاب 23-21 34/2/44

 نژاد

 پرسش وپاسخ

 وسخنرانی

 پرسش وپاسخ کتاب

41/2/44 

تحقیق ّ هقالَ رّش  23-21

آضٌایی تا افکار  -ًْیسی

 ّ سثک ضعر هعاصر

شهرام صادق 

 نژاد

 پرسش وپاسخ

 وسخنرانی

 پرسش وپاسخ کتاب

42/2/44 
داستاى کْتاٍ کْتاٍ ّ  23-21

 ضعر کْتاٍ

شهرام صادق 

 نژاد

 پرسش وپاسخ

 وسخنرانی

 پرسش وپاسخ کتاب

1/3/44 
 سیة -ًذای آغاز 23-21

 

شهرام صادق 

 نژاد

 وپاسخپرسش 

 وسخنرانی

 پرسش وپاسخ کتاب

24/3/44 

داستاى اعراتی ّ سثْی  23-21

 آب

 

شهرام صادق 

 نژاد

 پرسش وپاسخ

 وسخنرانی

 پرسش وپاسخ کتاب

25/3/44 
دّلت عطق ّ سرگطتَ  23-21

 تادیَ

شهرام صادق 

 نژاد

 پرسش وپاسخ

 وسخنرانی

 پرسش وپاسخ کتاب



31/3/44 
هیل تَ  –سخي حافظ  23-21

 ًاحق

شهرام صادق 

 نژاد

 پرسش وپاسخ

 وسخنرانی

 پرسش وپاسخ کتاب

32/3/44 
 هست ّ پارسا -سَ تار 23-21

 

شهرام صادق 

 نژاد

 پرسش وپاسخ

 وسخنرانی

 پرسش وپاسخ کتاب

32/3/44 

گسارش  -حرتَ ی تفرقَ 23-21

 ًْیسی

 

شهرام صادق 

 نژاد

 پرسش وپاسخ

 وسخنرانی

 پرسش وپاسخ کتاب

33/3/44 

ًطاًَ ُای  یادآّری 23-21

 هحراب عطق -ًگارضی

 

شهرام صادق 

 نژاد

 پرسش وپاسخ

 وسخنرانی

 پرسش وپاسخ کتاب

4/4/44 

ریطَ داستاى لیلی ّ  23-21

هجٌْى ّ هرّری تر 

داستاى لیلی ّ هجٌْى 

 ًظاهی

شهرام صادق 

 نژاد

 پرسش وپاسخ

 وسخنرانی

 پرسش وپاسخ کتاب

21/4/44 

تفٌي ُا ّ حاضر جْاتی  23-21

غسل تْی  -ُای ادتا

 هِر

شهرام صادق 

 نژاد

 پرسش وپاسخ

 وسخنرانی

 پرسش وپاسخ کتاب



11/3/99 

23-21  

 غسل  –خوار هستی 

 خیال اًگیس

 

شهرام صادق 

 نژاد

 پرسش وپاسخ

 وسخنرانی

 پرسش وپاسخ کتاب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


