
  

 
 

 

 ( COURSE PLAN) وره  طرح د

 
 

است که در این درس    یادبیات فارسی از دروسی عمومی دانشجویان همه رشته های تحصیل    معرفی درس: 

روش درست خوانی و درست نویسی زبان و ادبیات فارسی آموزش داده میشود و آشنایی دانشجویان با  

 مفاهیم اشعار و متون ادبی و عرفانی و زندگی نامه ی بزرگان ادبیات ایران و جهان است. 

 

 عناوین کلی این درس شامل موارد زیر می باشد : 
 

 خوانش درست اشعار و متون ادبی  .1

 آشنایی با نگارش درست زبان فارسی .2

 درک مفهوم و معنی ادبیات وعبارات متون ادب فارسی  .3

  مقطع و رشته تحصیلی:                                 عمومی گروه آموزشی:                                                الر  پرستاریدانشکده :    

 کارشناسی پرستاری 

 3 :  تعداد واحد ادبیات فارسی   :   نام درس

 عمومی  نوع واحد :

 15- 17شنبه و یکشنبهروز و ساعت برگزاری کالس:   ندارد   پیش نیاز:

 دانشکده پرستاری  مکان برگزاری: 

                                              سرکار خانم ایزانلو  مسئول برنامه :   

  آدرس پست الکترونیکی:                                                          07152240307:    دانشکده  شماره تماس

 شهرام صادق نژاد         مدرسین) به ترتیب حروف الفبا(:

 شهرام صادق نژاد  تهیه و تنظیم :  

 11/1400/ 12     بازنگری:  تدوین/   ختاری

 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی الرستان

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 واحد برنامه ریزی درسی و آموزشی

 



 ناخت اشعار قالب های سنتی و نیماییش .4

 آشنایی مختصر با ادبیات جهان  .5

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ف کلی اهدا ❖

 
 متون درست ادبی نظم و نثر پارسیخوانش درست 

 
 

 اهداف اختصاصی   ❖

 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 متون فارسی را درست بخواند ▪

 درست نویسی و نگارش زبان فارسی را بداند  ▪

 با برزگان ادبیات ایران و سبک نظم و نثر آنها آشنا شود  ▪

 

 

 روش آموزش ❖
 

 حضوری                    مجازی                                 ترکیبی                            

 شرایط اجراء

 

   :امکانات آموزشی ❖
   ، اسالید پروژکتور ،    یرین پارسیش سخن کتاب  ▪

 

 

 

   :منابع درسي   ❖

 خیر    بلی   ◼ در نظر دارید؟   درسی  خاصی برای معرفی به دانشجویان به عنوان منبعمقاله  /آیا کتاب  

 در صورت وجود جدول زیر را تكمیل کنید: •

 



 مشخصات کتاب شامل عنوان، نویسندگان،مترجمین، انتشارات، سال و نوبت چاپ 
های صفحات و  فصل

 مطالعه مشخص شده برای 

* نویسندگان: دکتر اکبر صیاد کوه ،دکتر کاووس حسن لی ، دکتر منیژه عبد الهی  سخن شیرین پارسی 

 ودکتر سید احمد پارسا * انتشارات سمت * ویراست چهارم 

 

 

 4تا1فصل 

 216تا7صفحات 

 

 

 

 

 

 

 مشخصات مقاله شامل عنوان، نویسندگان، مجله، سال و شماره انتشار و صفحات
نحوه دسترسی دانشجویان 

 به مقاله

  

  
 

در صورتی که در نظر دارید جزوه یا هر نوع محتواي دیگري )مانند فیلم، مجموعه اسالید و ...( عالوه بر کتاب   •

آن را    فایل، مشخصات آن را ذکر کنید و  به دانشجویان معرفی کنید   منبع درسی فوق یا به تنهایی به عنوان  

 ضمیمه نمایید:

 
 و ... است. های دیگر دانشگاه روی سامانهبر  اری شده  ذمحتوای بارگ،  یجزوه، فیلم آموزشاسالید پاور پوینت، منظور  *

 

 

 

 

 

 

 *نوع محتوا
 عنوان و مؤلفین/مشخصات شامل  

 کنندگان تهیه
 توضیحات

آماده بودن فایل 

 اریذبرای بارگ

** 

    

    

    



 )کوییز/ میان ترم(  تکوینيآزمون های  ❖

 خیر    بلی    اید؟ آزمون در نظر گرفته . آیا براي درس خود 1

 ها را ذکر کنید. در صورت وجود تعداد و نوع آزمون ▪

 زمان آزمون  نوع آزمون  عنوان آزمون  شماره 

 

 
   

 

 
   

 

 های دانشجویان تکالیف و پروژه  ❖

 طول ترم  فیتکال  ▪

 

 

 

 

 

 

 

 پروژه درسی  ▪

 شماره 
عنوان  

 تکلیف 
 شرح تکلیف 

مهلت پاسخ  

  توسط

 دانشجویان

مهلت فیدبک  

مدرس  توسط  

هدف از ارائه  

 تکلیف 

      

 

 

     



 خیر    بلی  ◼  اید؟ در نظر گرفتهمیان ترم /. آیا براي درس خود پروژه پایان ترم 1

 در صورت پاسخ مثبت شرح مختصر و هدف از ارائه آن را بنویسید:            

   نویسندگی و شاعري وزندگی شجویان درباره ي یكی از مفاخر ادبی ایران تحقیق می کنند و با افكار، سبک دان

 او آشنا می شوند 

 ارزشیابي دانشجویان  ❖

 بارم نمره موارد ارزشیابی 

 7                    آزمون میان ترم 

 10                    آزمون پایان ترم 

 1                      شرکت فعال در کالس و حضور و غیاب 

 2                      تکالیف و سایر فعالیت ها 

 
 
 
 

 

 مقررات  ❖

                       10حداقل نمره قبولي                   ▪
              5            تعداددفعات مجاز غيبت در كالس ▪

 

 

 

 

 
 ادبیات فارسی  درس زمانبندي جدول

 ساعت ارائه  تاریخ ارائه 
 موضوع جلسه

 نحوه ارائه مدرس
امكانات 
 مورد نیاز 

روش 
 ارزشیابي 

 17تا  15 16/11/1400
 زبان و خط فارسی  –نیایش واره 

 سخنرانی   صادق نژاد
ویاادیو   و  کتاااو 

 پروژکتور
پرسااش و 

 پاسخ

 17تا  15 17/11/1400
 رزم و افسون  

 سخنرانی   صادق نژاد
ویاادیو   و  کتاااو 

 پروژکتور
پرسااش و 

 پاسخ

 17تا  15 24/11/1400
 آرش کمانگیر –قطعه ی شهدا  

 سخنرانی   صادق نژاد
ویاادیو   و  کتاااو 

 پروژکتور
پرسااش و 

 پاسخ

 17تا  15 30/11/1400
 گوهر سخن –مرد پیر بر سر پل 

 سخنرانی   صادق نژاد
ویاادیو   و  کتاااو 

 پروژکتور
پرسااش و 

 پاسخ

 17تا  15 1/12/1400
درساات    –سااخنگوی سااخن دان  

 نویسی
 سخنرانی   صادق نژاد

ویاادیو   و  کتاااو 
 پروژکتور

پرسااش و 
 پاسخ

 17تا  15 7/12/1400
هاارون درخااناه    –آرماان شاااااهر  

 زاهدان
 سخنرانی   صادق نژاد

ویاادیو   و  کتاااو 
 پروژکتور

پرسااش و 
 پاسخ



 17تا  15 8/12/1400
 زبان بد اندیش  –گربه عابد  

 سخنرانی   صادق نژاد
ویاادیو   و  کتاااو 

 پروژکتور
پرسااش و 

 پاسخ

 17تا  15 15/12/1400
دالیل قوی   –بزرگی به علم اسات  

 باید و معنوی 
 سخنرانی   صادق نژاد

ویاادیو   و  کتاااو 
 پروژکتور

پرسااش و 
 پاسخ

 17تا  15 22/12/1400
 بوی صفای پدر  –آیین عشق 

 سخنرانی   صادق نژاد
ویاادیو   و  کتاااو 

 پروژکتور
پرسااش و 

 پاسخ

 17تا  15 14/1/1401
 شعر عقاو

 سخنرانی صادق نژاد
ویاادیو   و  کتاااو 

 پروژکتور
پرسااش و 

 پاسخ

 17تا  15 20/1/1401
 طنز و هجو

 سخنرانی   صادق نژاد
ویاادیو   و  کتاااو 

 پروژکتور
پرسااش و 

 پاسخ

 17تا  15 21/1/1401
 اقتباس و توارد

 سخنرانی صادق نژاد
ویاادیو   و  کتاااو 

 پروژکتور
پرسااش و 

 پاسخ

 17تا  15 28/1/1401
 در شو سرد زمستانی

 سخنرانی   نژادصادق  
ویاادیو   و  کتاااو 

 پروژکتور
پرسااش و 

 پاسخ

 17تا  15 3/2/1401
 شعر مرجان  –داستانی نه کوتاه  

 سخنرانی   صادق نژاد
ویاادیو   و  کتاااو 

 پروژکتور
پرسااش و 

 پاسخ

 17تا  15 4/2/1401
 ندای آغاز

 سخنرانی   صادق نژاد
ویاادیو   و  کتاااو 

 پروژکتور
پرسااش و 

 پاسخ

 17تا  15 11/2/1401
آشانایی با شاعر  –کوچ بنفشاه ها  

 کوتاه
 سخنرانی   صادق نژاد

ویاادیو   و  کتاااو 
 پروژکتور

پرسااش و 
 پاسخ

 17تا  15 17/2/1401
کاااوتااااه   کاااوتااااه   –داساااااااتاااان 

 کاریکلماتور
 سخنرانی   صادق نژاد

ویاادیو   و  کتاااو 
 پروژکتور

پرسااش و 
 پاسخ

 17تا  15 18/2/1401
نویسااااندگی  آشاااانایی با سااااب   

 سخنرانی   صادق نژاد فریدون توللی
ویاادیو   و  کتاااو 

 پروژکتور
پرسااش و 

 پاسخ

 17تا  15 25/2/1401
 روش نگارش خط فارسی

 سخنرانی   صادق نژاد
ویاادیو   و  کتاااو 

 پروژکتور
پرسااش و 

 پاسخ

 17تا  15 1/3/1401
 درست نویسی

 سخنرانی   صادق نژاد
ویاادیو   و  کتاااو 

 پروژکتور
پرسااش و 

 پاسخ

 17تا  15 8/3/1401
 انواع کلمه و نقش دستوری آنها

 سخنرانی   صادق نژاد
ویاادیو   و  کتاااو 

 پروژکتور
پرسااش و 

 پاسخ

 17تا  15 21/3/1401
 داستان اعرابی و سبوی آو

 سخنرانی   صادق نژاد
ویاادیو   و  کتاااو 

 پروژکتور
پرسااش و 

 پاسخ

 17تا  15 22/3/1401
 دولت عشق

 سخنرانی   نژادصادق  
ویاادیو   و  کتاااو 

 پروژکتور
پرسااش و 

 پاسخ

 17تا  15 29/3/1401
قطعه من و  –ساارگشااته ی بادیه  

 تو
 سخنرانی   صادق نژاد

ویاادیو   و  کتاااو 
 پروژکتور

پرسااش و 
 پاسخ

 17تا  15 4/4/1401
 نصیبه ازل  –غزل میل به ناحق  

 سخنرانی   صادق نژاد
ویاادیو   و  کتاااو 

 پروژکتور
پرسااش و 

 پاسخ

 17تا  15 5/4/1401
 قصه پیر چنگی

 سخنرانی   صادق نژاد
ویاادیو   و  کتاااو 

 پروژکتور
پرسااش و 

 پاسخ

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


