
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

                              واحد 32مجموع واحدها  دماوند                                                                       –آموزش عالي ارشاد  موسسه                                                                                                                          

                                                                صنایع98 ماه مهر یرایش و  (98ای مهر )ورودیه  زبان و ادبیات انگلیسي کارشناسي ارشدرشته       

 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 8جمع واحدها                                                         

     10        جمع واحدها                                                 

  

 ترم چهارم ترم سوم
 نیازدروس پیش تعداد واحد نوع درس نام درس کد درس نیازپیش وسدر 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

2        

  2 اختصاصی شعرمعاصرانگلیسی 2111112

نامه نویسان بزرگ بررسی آثار نمایش 2111113

 جهان

اختصاصی 
 (اختیاری)

2  

 

  2 (پایه)  اختصاصی  روش تحقیق 2111114

 10                                               جمع واحدها                                                  

 4                                    جمع واحد ها      

 :تذکر 

 –( ادبیات انگلیسي نقد ادبي ، فنون و صناعات ادبي و سیری در تاریخ  کارشناسي نیمه مرتبط )دروس .بگذراند   دروس جبراني را که در زمان ثبت نام توسط گروه تعیین مي شوددانشجو باید تا پایان نیمسال دوم  •

   (ر سه درس اخیر درس مکتب های ادبي عالوه بیر مرتبط )غ کارشناسي

 عدی را ندارد.را نگذرانده مجوز اخذ درس از ترمهای ب دانشجو ملزم به رعایت جدول دروس مي باشد و مادامي که دروس یک ترم •

 روس جبراني ( مي باشد.احتساب د ا) ب 14کثر )با احتساب دروس جبراني ( وحدا 8حداقل انتخاب واحد در یک ترم  •

 نیمسال قابل افزایش مي باشد. 5نیمسال و در صورت اضطرار با درخواست دانشجو و تصویب شورای تحصیالت تکمیلي تا  4مدت تحصیل در این دوره  حداکثر •

 خواهد شد .( ترم دانشجو اخراج 2در  مي باشد ) در صورت مشروطي 14و حداقل معدل هر ترم  12نمره قبولي در هر درس حداقل  •

 حداکثر تا ابتدای ترم سوم موضوع پایان نامه خود را به شورای گروه اعالم نموده و به تصویب برساند.باید هر دانشجو  •


