
 

 
 

 گروه زبان وادبیات فارسی

 

 98 /97تحصیلی  اول نیمسال              اول ترم                  97مهر ورودي           دوره روزانه        زبان و ادبیات فارسی                       رشته کارشناسی برنامه درسی و امتحانی دانشجويان 

 

ف 
دي

ر
 

تعداد  شماره درس عنوان درس

 دواح

 برنامه امتحانی ساعات تشکیل کالس در ايام هفته نام استاد شماره کالس گروه

 ساعت تاريخ روز پنجشنبه چهارشنبه سه شنبه دوشنبه يکشنبه شنبه

       2-4 97/10/24 دوشنبه     4 -2        دکتر  ذبیحی 201 01 2 009-12-16 (پیشگامان نظم فارسی1متون نظم) 1

 10 -8 97 /10 /18 سه شنبه      10 -8 دکتر  شوهانی 201 01 2 010-12-16 ( ... تاريخ بیهقی1ر)متون نث 2

 12 -10 97 10 /23 يکشنبه     12 -10  دکتر  گراوند 201 01 2 091-12-16 آيین نگارش  3

 12 -10 97 10 /19 هچهار شنب      12 -10  دکتر يوسفی        203 01 2 005-12-16 (1تاريخ ادبیات فارسی ) 4

 10 -8 97 10 /25 سه شنبه   10 -8    صالحی  دکتر 201 01 2 014-12-16 (قسمت اول، قواعدومتون1عربی) 5

 10 -8 97 10 /22 شنبه     10 -8  سلطانی  دکتر 202 01 2 260-12-16 مرجع شناسی 6

 4 -2 97 10 /20 پنج شنبه      6 -4 محمدعلی سلیمی 201 01 2 013-12-16 آشنايی  با علوم قرآنی 7

 10 -8 97 10 /27 پنج شنبه    10 -8   جهانی  دکتر 202 01 2 011-12-16 (1دستور زبان فارسی ) 8

 12 -10 97 /10 /15 شنبه        گروه زبان   3 003-10-90 زبان عمومی 9

          گروه تربیت بدنی   1 1624001 تربیت بدنی  10

       واحد 20: هاجمع واحد    

 

 98 /97تحصیلی اول     نیمسال          سوم  ترم              96مهر ورودي           دوره روزانه        زبان و ادبیات فارسی                       رشته کارشناسی  برنامه درسی و امتحانی دانشجويان 

ف 
دي

ر
 

تعداد  شماره درس عنوان درس

 واحد

 برنامه امتحانی ساعات تشکیل کالس در ايام هفته نام استاد ه کالسشمار گروه

 ساعت تاريخ روز پنجشنبه چهارشنبه سه شنبه دوشنبه يکشنبه شنبه

 10 -8 97 /10 /18 سه شنبه       10 -8 دکتر  ذبیحی 202 01 2 017-12-16 (2(  شاهنامه)2متون نظم) 1

 12 -10 97 /10 /20 پنج شنبه      12 -10  دکتر  شوهانی 202 01 2 018-12-16 ( قصايد ناصرخسرو2متون نظم) 2

 4 -2 97 /10 /24 دوشنبه      6 -4  دکتر گراوند 203 01 2 019-12-16 (، گلستان3متون نثر ) 3

 4 -2 97 /10 /26 چهار شنبه    6 -4    دکتر اسدي 203 01 2 059-12-16 عروض و قافیه 4

 4 -2 97 /10 /27 پنج شنبه    10 -8    دکتر جهانی 202 01 2 023-12-16 قواعد و متون 3 ( قسمت3عربی) 5

 4 -2 97 /10 /25 سه شنبه     4 -2   دکتر اسدي 201 01 2 255-12-16 ادبیات کودک و نوجوان 6

 4 -2 97 /10 /23 يکشنبه      4 -2  دکتر شوهانی 202 01 2 021-12-16 ادبیات داستانی 7

 12 -10 97 /10 /19 چهار شنبه       12 -10 دکتر شوهانی 204 01 2 020-12-16 (3تاريخ ادبیات فارسی) 8

 10 -8 97 /10 /22 شنبه     10 -8   گروه زبان 203 01 2 024-12-16 زبان تخصصی، قسمت دوم 9

          گروه معارف   2  مبانی نظري اسالم 10

      واحد20: جمع واحدها 

                                                              



 

 
 98 /97تحصیلی اول           نیمسال           پنجم ترم            95مهر ورودي           دوره روزانه        زبان و ادبیات فارسی                       رشته کارشناسی برنامه درسی و امتحانی دانشجويان 

 

ف 
دي

ر
 

تعداد  شماره درس عنوان درس

 واحد

شماره  گروه

 کالس

 برنامه امتحانی ساعات تشکیل کالس در ايام هفته نام استاد

 ساعت تاريخ روز پنجشنبه چهارشنبه سه شنبه دوشنبه يکشنبه شنبه

 4 -2 97 /10 /20 پنج شنبه      4 -2  دکتر  گراوند 203 01 2 034-12-16 ( اشعار سنايی4متون نظم) 1

 4 -2 97 /10 /19 چهار شنبه      12 -10  دکتر جهانی   203 01 2 035-12-16 ( مثنويهاي عطار4متون نظم) 2

 12 -10 97 /10 /25 سه شنبه      6-4  دکتر  شوهانی 201 01 2 036-12-16 (1( مثنوي معنوي)4متون نظم) 3

 4 -2 97 /10 /23 يک شنبه     6 -4   کتر  گراوندد 203 01 1 058-12-16 کارگاه داستان نويسی 4

 4 -2 97 /10 /27 پنج شنبه    2-4    دکتر ذبیحی 201 01 2 039-12-16 ( بیان و بديع2بالغت) 5

 4 -2 97 /10 /18 سه شنبه     4 -2   دکتر گراوند 202 01 2 041-12-16 ، قواعد و متون5( قسمت 5عربی) 6

 10 -8 97 /10 /24 دوشنبه    10 -8    دکتر اسدي 203 01 2 054-12-16 کلیات نقد ادبی 7

 10 -8 97 /10 /22 شنبه     10 -8   دکتر سلطانی 204 01 2 029-12-16 مبانی عرفان 8

 12 -10 97 /10 /26 چهار شنبه   12 -10     دکتر سلطانی 202 01 2 263-12-16 کالم و ادبیات 9

             2  آشنايی با منابع اسالمی 10

       واحد 19: جمع واحدها    

 

  98 /97 تحصیلی      ول   ا نیمسال        هفتم ترم      94مهر ورودي           دوره روزانه                          زبان و ادبیات فارسی     رشته کارشناسی برنامه درسی و امتحانی دانشجويان                                                                                                  

                

ف
دي

ر
 

تعداد  شماره درس عنوان درس

 واحد

شماره  گروه

 کالس

 برنامه امتحانی ساعات تشکیل کالس در ايام هفته نام استاد

 ساعت اريخت روز پنجشنبه چهارشنبه سه شنبه دوشنبه يکشنبه شنبه

 4 -2 97 /10 /20 پنج شنبه   6 -4     دکتر  جهانی 201 01 2 051-12-16 ( صائب5متون نظم) 1

 10 -8 97 /10 /18 سه شنبه      10 -8  دکتر  شوهانی 204 01 2 052-12-16 جريان شناسی نثر معاصر 2

 4 -2 97 /10 /26 ر شنبه چها     6 -4  دکتر  جهانی 202 01 2 053-12-16 ( نثر2سبک شناسی ) 3

 6 -4 97 /10 /19 چهار شنبه     6 -4   دکتر بخشوده 201 01 1 270-12-16 کارگاه شعر 4

 4 -2 97 /10 /27 پنج شنبه    12 -10    دکتر سلطانی 202 01 2 061-12-16 تأثیر قرآن و حديث درادب فارسی 5

 10 -8 97 /10 /24 دوشنبه    10 -8    دکتر اسدي 203 01 2 54-12-16 کلیات نقد ادبی 6

 4 -2 97 /10 /25 سه شنبه   4 -2     دکتر اسدي 201 01 2 268-12-16 منتخب شعر شاعران سبک هندي 7

 12 -10 97 /10 /22 شنبه      12 -10  دکتر ذبیحی 204 01 2 057-12-16 تاريخ زبان فارسی 8

 12 -10 97 /10 /17 وشنبهد          2  فرهنگ و تمدن اسالم و ايران 9

 

    واحد 17: هاواحدجمع  

 

  



 

 
 

 

 

 

 
 

 گروه   زبان و ادبیات فارسی 

 

 98 /97تحصیلی سال     اولنیمسال                  اولترم            97ورودي           دوره روزانه        زبان و ادبیات فارسی                     رشتهارشد برنامه درسی و امتحانی دانشجويان 

 

تعداد  شماره درس عنوان درس رديف

 واحد

 برنامه امتحانی ساعات تشکیل کالس در ايام هفته نام استاد شماره کالس گروه

 ساعت تاريخ روز پنجشنبه چهارشنبه سه شنبه دوشنبه يکشنبه شنبه

 12 -10 97 /10 /26 چهار شنبه   12 -10     دکتر ذبیحی 204 01 2 169-12-16 ( شاهنامه1نظم فارسی) 1

 4 -2 97 /10 /20 پنج شنبه    4 -2    دکتر شوهانی 201 01 2 170-12-16 ( سنايی و ناصرخسرو2نظم فارسی) 2

 12 -10 97 /10 /18 سه شنبه    12 -10    دکتر جهانی 203 01 2 167-12-16 تحقیق در دستور زبان فارسی 3

 10 -8 97 /10 /24 دوشنبه   10 -8     دکتر جهانی 202 01 2 176-12-16 ( صرف و نحو 1عربی) 4

 4 -2 97 /10 /26 چهار شنبه    6 -4    دکتر گراوند 202 01 2 186-12-16 مبانی تحقیق و پژوهش 5

 

 

 زبان و ادبیات فارسی    

 

 98 /97تحصیلی     اولنیمسال                   سوم ترم                   96مهر ورودي           دوره روزانه                         زبان و ادبیات فارسی     رشته ارشد       برنامه درسی و امتحانی دانشجويان 

تعداد  شماره درس عنوان درس رديف

 واحد

شماره  گروه

 کالس

 برنامه امتحانی ساعات تشکیل کالس در ايام هفته نام استاد

 ساعت تاريخ روز پنجشنبه چهارشنبه سه شنبه دوشنبه يکشنبه شنبه

 4 -2 97 /10 /22 شنبه    6 -4    دکتر جهانی 204 01 2 177-12-16 نثر عربی 1

 12 -10 97 /10 /25 سه شنبه   12 -10     دکتر اسدي 203 01 2 166-12-16 زبان تخصصی 2

 10 -8 97 /10 /18 سه شنبه    10 -8    تر سلطانیدک 204 01 2 181-12-16 ( مصباح الهدايه 3نثر فارسی) 3

          پايان نامه  01 4 1612168 پايان نامه 4

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 زبان و ادبیات فارسی    

 

 98 /97تحصیلی     اولنیمسال                   اول ترم                   97مهر ي ورود          دوره روزانه       زبان و ادبیات فارسی                       رشته        دکتريبرنامه درسی و امتحانی دانشجويان 

تعداد  شماره درس عنوان درس رديف

 واحد

شماره  گروه

 کالس

 برنامه امتحانی ساعات تشکیل کالس در ايام هفته نام استاد

 ساعت تاريخ روز پنجشنبه چهارشنبه سه شنبه دوشنبه يکشنبه شنبه

 12 -10 97 /10 /26 چهار شنبه    12 -10    دکتر ذبیحی 204 01 2 063-12-16 تحقیق در متون حماسی 1

 10 -8 97 /10 /23 يک شنبه   10 -8     دکتر سلطانی 204 01 2 064-12-16 تحقیق در متون عرفانی و حکمی 2

 4 -2 97 /10 /20 پنج شنبه   4 -2     شیرخانیدکتر  203 01 2 065-12-16 تحقیق در متون نظم و نثر عربی 3

 12 -10 97 /10 /18 سه شنبه   12 -10     دکتر جهانی 201 01 2 066-12-16 تحقیق در دستور تاريخی وتطبیقی 4

 

 زبان و ادبیات فارسی    

 

 98 /97تحصیلی     اولنیمسال                   سوم ترم                   96مهر ورودي           دوره روزانه       زبان و ادبیات فارسی                       رشته       دکتريبرنامه درسی و امتحانی دانشجويان 

تعداد  شماره درس عنوان درس رديف

 واحد

شماره  گروه

 کالس

 برنامه امتحانی ساعات تشکیل کالس در ايام هفته نام استاد

 ساعت تاريخ روز پنجشنبه رشنبهچها سه شنبه دوشنبه يکشنبه شنبه

 10 -8 97 /10 /18 سه شنبه    12 -10    دکتر شوهانی 201 01 2 070-12-16 تحقیق در متون نثر فارسی 1

 4 -2 97 /10 /22 شنبه    4 -2    دکتر گراوند 203 01 2 067-12-16 تحقیق در متون غنايی 2

 10 -8 97 /10 /25 سه شنبه  10 -8     کتر اسديد 203 01 2 068-12-16 تحقیق در مکتبهاي ادبی 3

 

 گروه   زبان و ادبیات فارسی 

 

 98 /97تحصیلی     ولانیمسال                     پنجمترم               59مهر ورودي           دوره روزانه        زبان و ادبیات فارسی                       رشته دکتري    برنامه درسی و امتحانی دانشجويان 

 

تعداد  شماره درس عنوان درس رديف

 واحد

تعداد 

دانشجو

 يان

 برنامه امتحانی ساعات تشکیل کالس در ايام هفته نام استاد شماره کالس گروه

 ساعت تاريخ روز پنجشنبه چهارشنبه سه شنبه دوشنبه يکشنبه شنبه

 16 -8 آبان ماه 6و  5            01  آزمون جامع  1

 

 

 

 

 

                              



 

 
 

 98 /97سال تحصیلی اولـ نیمسال  فارسی عمومی   ی و امتحانی برنامه درس
 

 

ف 
دي

ر
 

 نام درس

 

 محل تشکیل کالس ساعت تشکیل کالس شماره درس

وه
گر

 

 تاريخ امتحان  تعداد  نام استاد کالس رشته

  د واح 3فارسی عمومی :                     

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
  

ه 
شنب

دو
   

17/
10/

97
     

ت
اع

س
   

4
-6 

  محمد علی سلیمی   1 دانشکده پیرا دامپزشکی 4 -2دوشنبه             4 -  2شنبه   901002 فارسی عمومی 1

  روح اهلل يوسفی   2 دانشکده پیرا دامپزشکی 6 -4دو شنبه    6 -4شنبه    901002 فارسی عمومی 2

  حبیب اهلل بخشوده   3 دانشکده ادبیات و علوم انسانی 4 -2دوشنبه             4 -  2شنبه   901002 فارسی عمومی 3

  فاطمه چمن آرا   4 دانشکده ادبیات و علوم انسانی 6 -4دو شنبه    6 -4شنبه    901002 فارسی عمومی 4

  پروين پیکانی   5 دانشکده ادبیات و علوم انسانی 4 -2دوشنبه            4 -  2 شنبه  901002 فارسی عمومی 5

  خديجه اسفندياري   6 دانشکده الهیات و معارف اسالمی 6 -4دو شنبه    6 -4شنبه    901002 فارسی عمومی 6

  محمد علی سلیمی   7 رف اسالمیدانشکده الهیات و معا 4 -2دوشنبه            4 -  2شنبه   901002 فارسی عمومی 7

  صغري لطیفیان   8 دانشکده کشاورزي 6 -4دو شنبه    6 -4شنبه    901002 فارسی عمومی 8

  فاطمه اسماعیلی نیا   9 دانشکده کشاورزي 4 -2دوشنبه            4 -  2شنبه   901002 فارسی عمومی 9

  کامیار صیدي   10 دانشکده کشاورزي 6 -4  دو شنبه  6 -4شنبه    901002 فارسی عمومی 10

  روح اهلل يوسفی   11 دانشکده کشاورزي 4 -2دوشنبه              4 -  2شنبه   901002 فارسی عمومی 11

  پروين پیکانی   12 دانشکده کشاورزي 6 -4دو شنبه    6 -4شنبه    901002 فارسی عمومی 12

  بهزاد اويسی   13 دانشکده فنی 4 -2دوشنبه          4 -  2  شنبه    901002 فارسی عمومی 13

  فاطمه اسماعیلی نیا   14 دانشکده فنی 6 -4دو شنبه    6 -4شنبه    901002 فارسی عمومی 14

15 
  کامیار صیدي   15 دانشکده فنثی 4 -2دوشنبه             4 -  2شنبه   901002 فارسی عمومی

16 
  دکتر ذبیحی   16 دانشکده علوم پايه 6 -4دو شنبه    6 -4شنبه    901002 فارسی عمومی

17 
  دکتر سلطانی   17 دانشکده علوم پايه 4 -2دو شنبه            4 -  2شنبه   901002 فارسی عمومی

 


