ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﺪا
آراﯾﺶ دروس رﺷﺘﻪ زﺑﺎن و ادﺑﯿﺎت ﻓﺎرﺳﯽ ،دوره دﮐﺘﺮي )ورودي (94
ﺗﺮم اول :ﺟﻤﻊ واﺣﺪﻫﺎ  10واﺣﺪ

ردﯾﻒ

ﻧﺎم درس

2

ﻣﺘﻮن ﻋﺮﺑﯽ ﻧﻈﻢ و ﻧﺜﺮ

1

ﺗﻌﺪاد واﺣﺪ

ﺗﺤﻘﯿﻖ در ﻣﺘﻮن ﻓﺎرﺳﯽ )ﻧﺜﺮ(

2

3

ﺗﺤﻘﯿﻖ در ﻣﺘﻮن ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ و ﺣﮑﻤﯽ 1

2

5

زﺑﺎن ﺗﺨﺼﺼﯽ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ )ﺟﺒﺮاﻧﯽ(

4

روش ﺗﺤﻘﯿﻖ ،ﻣﻘﺎﻟﻪ و رﺳﺎﻟﻪ ﻧﻮﯾﺴﯽ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ )ﺟﺒﺮاﻧﯽ(

ﺗﺮم دوم :ﺟﻤﻊ واﺣﺪﻫﺎ  10واﺣﺪ
ردﯾﻒ

ﻧﺎم درس

2

ﺗﺤﻘﯿﻖ در ادﺑﯿﺎت ﻏﻨﺎﯾﯽ )ﺟﺒﺮاﻧﯽ(

1

3
4

5

ﺗﺤﻘﯿﻖ در ﻣﺘﻮن ﻓﺎرﺳﯽ )ﻧﻈﻢ(

ﺗﻌﺪاد واﺣﺪ
2
2
2
2

ﻧﻈﻢ ﻓﺎرﺳﯽ – ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ )از ﻓﻬﺮﺳﺖ دروس ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ

2

ﺑﺮاي داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﺸﻤﻮل(

ﺗﺮم ﺳﻮم :ﺟﻤﻊ واﺣﺪﻫﺎ  8واﺣﺪ

2

ﺗﺤﻘﯿﻖ در ﻣﮑﺘﺐ ﻫﺎي ادﺑﯽ ﺟﻬﺎن

4

2

ﺗﺤﻘﯿﻖ در ﺑﻼﻏﺖ و ﻓﻨﻮن ادب

ردﯾﻒ

3

2

ﺗﺤﻘﯿﻖ در ﻣﺘﻮن ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ و ﺣﮑﻤﯽ2

ﻧﺎم درس

1

2

ﺗﻌﺪاد واﺣﺪ

دﺳﺘﻮر ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ

2

ﺗﺤﻘﯿﻖ در ادﺑﯿﺎت ﺣﻤﺎﺳﯽ و ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﯽ

2

ﺗﺤﻘﯿﻖ در ﻣﺘﻮن ﺗﻔﺴﯿﺮي ﺑﻪ ﻋﺮﺑﯽ )ﺟﺒﺮاﻧﯽ(

2
2

* ﻫﻤﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ ﮔﺬراﻧﺪن  4واﺣﺪ درس ﺟﺒﺮاﻧﯽ »روش ﺗﺤﻘﯿﻖ ،ﻣﻘﺎﻟﻪ و رﺳﺎﻟﻪ ﻧﻮﯾﺴﯽ« و »زﺑﺎن ﺗﺨﺼﺼﯽ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ« ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

*

داﻧﺸﺠﻮﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ در آزﻣﻮن ورودي ،ﻧﻤﺮه درس »ﻧﻈﻢ ﻓﺎرﺳﯽ« آﻧﻬﺎ ﮐﻤﺘﺮ از  % 33ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ ﮔﺬراﻧﺪن درس ﺟﺒﺮاﻧﯽ »ﻧﻈﻢ ﻓﺎرﺳﯽ

ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ« )ﻣﻨﺪرج در ﺟﺪول ﻧﯿﻤﺴﺎل دوم( از ﻓﻬﺮﺳﺖ دروس ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

* ﺣﺪاﻗﻞ ﻧﻤﺮه ﻗﺒﻮﻟﯽ در ﻫﺮ درس  14از  20اﺳﺖ.

* ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﮐﻞ ﻧﻤﺮات داﻧﺸﺠﻮ در دوره آﻣﻮزﺷﯽ ﻧﺒﺎﯾﺪ از  16ﮐﻤﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ.

* ﭘﺲ از ﮔﺬراﻧﺪن دوره آﻣﻮزﺷﯽ ،داﻧﺸﺠﻮ ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ در آزﻣﻮن ﺟﺎﻣﻊ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﭘﯿﺶ از آزﻣﻮن ﺟﺎﻣﻊ داﻧﺸﺠﻮ ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ اراﺋﻪ ﮔﻮاﻫﯽ ﻗﺒﻮﻟﯽ
در ﯾﮑﯽ از آزﻣﻮﻧﻬﺎي ﻣﻌﺘﺒﺮ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ )ﮐﻪ ﻓﻬﺮﺳﺖ آن ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺸﮕﺎه اﻋﻼم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ( ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

* داﻧﺸﺠﻮ ﻫﻤﺰﻣﺎن و ﯾﺎ ﭘﺲ از آزﻣﻮن ﺟﺎﻣﻊ و ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﯿﻤﺴﺎل ﭼﻬﺎرم ﺑﺎﯾﺪ از ﻃﺮح ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدي ﭘﮋوﻫﺸﯽ رﺳﺎﻟﻪ ﺧﻮد در ﺣﻀﻮر ﮐﻤﯿﺘﻪ
ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ دﻓﺎع ﮐﻨﺪ.

*ﺗﻌﺪاد واﺣﺪﻫﺎي دوره آﻣﻮزﺷﯽ  18واﺣﺪ و ﺗﻌﺪاد واﺣﺪﻫﺎي رﺳﺎﻟﻪ ﻧﯿﺰ  18واﺣﺪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
*ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻣﺪت ﻣﺠﺎز ﺗﺤﺼﯿﻞ در دوره دﮐﺘﺮي  9ﻧﯿﻤﺴﺎل اﺳﺖ.

*داﻧﺸﺠﻮي دﮐﺘﺮي ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺗﻤﺎم وﻗﺖ ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺑﭙﺮدازد ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ از ﻣﺰاﯾﺎي داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ در دوره دﮐﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﻮد.

ﮔﺮوه زﺑﺎن و ادﺑﯿﺎت ﻓﺎرﺳﯽ

