
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 واحد 32مجموع واحدها  دماوند                                                                       –آموزش عالي ارشاد         

                                                                ي صنايع96 ويرايش تیرماه    زبان و ادبیات انگلیسي کارشناسي ارشدرشته       عيصنا

 ترم دوم    ترم اول
 نیازدروس پیش تعداد واحد نوع درس نام درس کد درس نیازدروس پیش احدتعداد و نوع درس نام درس کددرس

     اختصاصی  شناخت ادبیات  2111101

         )پایه(

  2 اختصاصی داستان بلند 2111105  2

  2 اختصاصی شعر دوره رمانتیک 2111106  2 اختصاصی کوتاه داستان 2111102

 ادبیات از دیدگاه زبان شناسی 2111108

 (1نقدادبی) 

اختصاصی  دوره تجدید حیات ادبی 2111107  2 )اختیاری( اختصاصی
 (اختیاری)

2  

  2 اختصاصی  2 نقد ادبی 2111120  2 (پایه)اختصاصی  مقاله نویسی 2111104

  2 اختصاصی ادبیات قرن هفده و هجده  2111109 نیازپیش   نقد ادبي  2111116

     10        جمع واحدها                                                  8جمع واحدها                                                         

  

 ترم چهارم ترم سوم

 نیازدروس پیش تعداد واحد نوع درس نام درس کد درس نیازدروس پیش تعداد واحد سنوع در نام درس کد درس

  4 پروژه پایان نامه  2111115  2 (پایه )اختصاصی  نقد و بررسی ادبیات  فارسی 2111110

 اختصاصی ادبیات امریکا 2111111
 () اختیاری

 مکتبهای ادبی      2111119  2

 فنون و صناعات
  2 اختصاصی شعرمعاصرانگلیسی 2111112

بررسی آثار نمایشنامه نویسان بزرگ  2111113

 جهان

 )اختصاصی 

 (اختیاری
2  

 

پایه )  اختصاصی  روش تحقیق 2111114

) 
2  

 نیازپیش   فنون صناعات  2111117

 4                                    جمع واحد ها       10                                      جمع واحدها                                                   

 :تذکر 

    دانشجو ملزم به رعايت جدول دروس میباشد ومادامي که دروس يک ترم را نگذرانده مجوز اخذ درس ازترم هاي بعدي را ندارد. -1

(  -سیري در تاريخ ادبیات انگلیسي  –مکتبهاي ادبي  –فنون و صناعات  –دروس پیش نیاز :) نقد ادبي         میباشد) بدون احتساب دروس جبراني( 14و حداکثر 8قل انتخاب واحد هرترم حدا -

 نیمسال افزايش مي يابد. 5نیمسال و درصورت اضطرار با درخواست شوراي تحصیالت تکمیلي تا  4حداکثر مدت تحصیل دراين دوره  -3

 ترم دانشجو اخراج خواهد شد.( 2میباشد.) درصورت مشروطي در  14و حداقل معدل هرترم  12ه قبولي در هردرس حداقل نمر -4

 بگذراند. را همراه با دروس اصلي اخذ و دانشجو بايد تا پايان نیمسال دوم دروس جبراني -

 نیاز( پیش 2111118در تاريخ ادبیات انگلیسي   ) سیري                       .الم نموده و به تصويب برساندموضوع پايان نامه خودرا به شوراي گروه اع 3ترم  بتدايحداکثر تا ابايد  هردانشجو  -6


