
  / واحد های دوره کارشناسیدانشگاه لرستان / دانشکده ادبیات و علوم انسانی / گروه زبان و ادبیات فارسی 

 واحد  20  =   دومترم                                                                                                                واحد  20=   ترم اول                  

 پیشنیاز واحد نوع درس نام درس کد درس پیشنیاز واحد نوع درس نام درس کد درس

 1211030 2 پایه  –نظری  2آیین نگارش  1211031  2 پایه  –نظری  1آیین نگارش  1211030

 1211042 2 تخصصی  –نظری  2تاریخ ادبیات  1211043  2 تخصصی  –نظری  1تاریخ ادبیات  1211042

 9010761 2 اصلی  –نظری  1زبان تخصصی  1211058  2 پایه –نظری  بدیع 1211041

 1211106 2 اصلی  -نظری  سیاستنامه و قابوسنا 1211109  2 اصلی   - نظری  رودکی و منوچهری 1211019

  2 پایه  –نظری  1دستور  1211051  2 اصلی  –نظری  رستم و سهراب 1211021

  2 اصلی  –نظری  فرخی و کسایی 1211020  2 تخصصی  –نظری  1ن معانی و بیا 1211099

 1211021 2 اصلی  –نظری  رستم و اسفندیار 1211022  2 اصلی  –نظری  1قواعد عربی  1211088

 1211099 2 تخصصی  –نظری  2معانی وبیان  1211015  2 اصلی  –نظری  تاریخ بیهقی 1211106

 1211088 2 اصلی  –نظری  2قواعد عربی  1211089  3 میعمو –نظری  زبان عمومی 9010761

  2 عمومی  –نظری  آیین زندگی)اخالق( 9010774  1 عمومی-عملی   1تربیت بدنی  9010757

 واحد  20  =   چهارمترم                                                                                      واحد  20  =  سومترم                

 پیشنیاز واحد نوع درس نام درس کد درس پیشنیاز واحد نوع درس نام درس کد درس

  2 اصلی  –نظری  1ادبیات معاصر 1211004 1211043 2 تخصصی–نظری  3تاریخ ادبیات  1211044

 1211022 2 اصلی  –نظری  خاقانی 1211130  2 تخصصی–نظری  مبانی عرفان وتصوف 1211092

  2 اصلی  –نظری  حدیقه سنایی 1211140 1211058 2 اصلی  –نظری  2زبان تخصصی  1211061

 1211086 2 اصلی  –نظری  1کلیله و دمنه 1211104 1211089 2 اصلی  –نظری  3قواعد عربی  1211086

 1211086 2 اصلی  –نظری  4قواعد عربی  1211087  2 اصلی  –نظری  1قرائت عربی  1211079

 1211079 2 اصلی  –نظری  2قرائت عربی  1211012 1211051 2 پایه  –نظری  2دستور  1211052

 1211015 2 اصلی  –نظری  نظامی 1211126  2 اصلی  –نظری  مسعود سعد 1211024

  2 پایه  –نظری  1مرجع شناسی و...  1211095  2 اصلی  –نظری  عروض و قافیه 1211074

 1211109 2 اصلی  –نظری  کشف االسرار 1211110 1211041 2 اصلی  –نظری  سی قصیده نا... 1211151

  2 عمومی  –نظری  انقالب اسالمی ایران 9010776  2 عمومی–نظری  تفسیر موضوعی قرآن 9010782

 واحد  18ترم ششم  =                                                                                      واحد                                                   20ترم پنجم  =                   

 پیشنیاز واحد نوع درس نام درس کد درس پیشنیاز واحد نوع درس نام درس کد درس

 1211136 2 اصلی  –نظری  2مثنوی  1211137 1211140 2 اصلی  –نظری  1مثنوی  1211136

  2 تخصصی –نظری  1سبک شناسی  1211009 1211004 2 اصلی  –نظری  2ادبیات معاصر  1211005

 1211027 2 اصلی  –نظری  1حافظ  1211147  2 پایه  –نظری  تاریخ زبان فارسی 1211007

 1211011 2 اصلی  –نظری  4قرائت عربی  1211014  2 اصلی  –نظری  متون تفسیری 1211094

 1211151 2 اصلی  –نظری  گلستان سعدی 1211105  2 اصلی  –نظری  لیات و قصایدسعدیغز 1211027

  2 تخصصی –نظری  تاثیر قرآن و حدیث 1211006 1211012 2 اصلی  –نظری  3قرائت عربی  1211011

  2 اصلی  –نظری  نقد ادبی 1211028 1211104 2 اصلی  –نظری  2کلیله و دمنه  1211112

  2 اختیاری  –نظری  انواع ادبی 1211001 1211140 2 اصلی  –نظری  الطیر منطق 1211139

 9010768 2 عمومی  –نظری  2اندیشه اسالمی  9010769  2 اصلی  –نظری  آشنایی با علوم قرآنی 1211033

       2 عمومی –نظری  1اندیشه اسالمی  9010768

 واحد  18ترم هفتم   =                                  

 پیشنیاز واحد نوع درس نام درس کد درس

 واحد  19عمومی       =  

 واحد   14=     پایه         

 واحد   82=     اصلی      

 واحد  18=    تخصصی    

 واحد   4=         اختیاری

 واحد  137جمع واحد های دوره      = 

 

 1211009 2 تخصصی –نظری  2سبک شناسی  1211010

 1211147 2 اصلی  –نظری  2حافظ  1211148

 1211147 2 اصلی  –نظری  صائب تبریزی 1211149

 1211092 2 اصلی  –نظری  مرصاد العباد 1211114

 1211027 2 اصلی  –نظری  بوستان سعدی 1211026

 1211014 2 اصلی  –نظری  5قرائت عربی  1211013

  2 درس اختیاری غزلیات شمس 1211002

  2 عمومی –نظری دانش زندگی 9010763

 9010757 1 عملی  عمومی 2تربیت بدنی  9010758

  2 عمومی–نظری  تاریخ تحلیلی اسالم 9010780

 


