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است که در این  یادبیات فارسی از دروسی عمومی دانشجویان همه رشته های تحصیل معرفی درس:

درس روش درست خوانی و درست نویسی زبان و ادبیات فارسی آموزش داده میشود و آشنایی 

 دانشجویان با مفاهیم اشعار و متون ادبی و عرفانی و زندگی نامه ی بزرگان ادبیات ایران و جهان است.

 

 

 

 

 

 عناوین کلی این درس شامل موارد زیر می باشد :

بهداشت محیط، بهداشت  مقطع و رشته تحصیلی:               عمومی گروه آموزشی:            بهداشت اوزدانشکده : 

 عمومی،تغذیه

 3 :  تعداد واحد ادبیات فارسی :  نام درس

 عمومینوع واحد :

 01-01و 8-01چهارشنبه روز و ساعت برگزاری کالس:  ندارد پیش نیاز:

  مکان برگزاری:

                                      دکترعاشور پورخانم مسئول برنامه : 

 shsadeghnezad@.com آدرس پست الکترونیکی:                        :                دانشکده شماره تماس

                     شهرام صادق نژاد  مدرسین) به ترتیب حروف الفبا(:

 آدرس پست الکترونیکی:                                                       شماره تماس دانشکده: 

  شهرام صادق نژاد تهیه و تنظیم :

 01/6/0011 بازنگری: تدوین/ تاریخ

 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی الرستان

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 واحد برنامه ریزی درسی و آموزشی

 
گروه اتاق عمل     

 



 

 

 خوانش درست اشعار و متون ادبی  -1

 آشنایی با نگارش درست زبان فارسی -2

 درک مفهوم و معنی ادبیات وعبارات متون ادب فارسی -3

 شناخت اشعار قالب های سنتی و نیمایی -4

 آشنایی مختصر با ادبیات جهان -5

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ف کلیاهدا 

 خوانش درست متون درست ادبی نظم و نثر پارسی

…………………………….. 

  اهداف اختصاصی 

 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 متون فارسی را درست بخواند 

 درست نویسی و نگارش زبان فارسی را بداند 

 با برزگان ادبیات ایران و سبک نظم و نثر آنها آشنا شود 

 

 روش آموزش 
 

 حضوری                   مجازی                                 ترکیبی                            

 شرایط اجراء

 

 امکانات آموزشی:  
  و با استفاده از نرم افزارهایی شامل سامانه نوید و كامپیوتر ویدوئو پروژكتور ،اسالید پروژكتور 

 

 

 

  منابع درسی:  

 خیر   بلی در نظر دارید؟ درسی خاصی برای معرفی به دانشجویان به عنوان منبع/مقاله آیا کتاب 

 :در صورت وجود جدول زیر را تكمیل كنید 

ل

د

ذ

د

ذ

د

 ذ



 مشخصات کتاب شامل عنوان، نویسندگان،مترجمین، انتشارات، سال و نوبت چاپ
های مشخص  صفحات و  فصل

 مطالعهشده برای 

* نویسندگان: دكتر اكبر صیاد كوه ،دكتر كاووس حسن لی ، دكتر منیژه عبد الهی سخن شیرین پارسی 

 ودكتر سید احمد پارسا * انتشارات سمت * ویراست چهارم 

 

 0تا0فصل 

 106تا7صفحات 

 

 

 

 

 

 

 مشخصات مقاله شامل عنوان، نویسندگان، مجله، سال و شماره انتشار و صفحات
نحوه دسترسی دانشجویان به 

 مقاله

 

 

 

 

 

 

 

 

  در صورتی كه در نظر دارید جزوه یا هر نوع محتواي دیگري )مانند فیلم، مجموعه اسالید و ...( عالوه بر

، مشخصات آن را ذكر كنید و  به دانشجویان معرفی كنید منبع درسیكتاب فوق یا به تنهایی به عنوان 

 آن را ضمیمه نمایید: فایل

 
 و ... است. های دیگر دانشگاهروی سامانهبر اری شده ذمحتوای بارگ، آموزشیجزوه، فیلم اسالید پاور پوینت، منظور  *

 

 *نوع محتوا
 مشخصات شامل عنوان و مؤلفین/

 کنندگان تهیه
 توضیحات

آماده بودن فایل برای 

 ** اریذبارگ

    

    

    

    

    



  منبع در صورتی كه در نظر دارید محتواي دیگري )مانند كتاب، مجموعه اسالید، جزوه و ...( را به عنوان

ه براي ، مشخصات كامل آن را ذكر كنید. )در سامانه قسمتی جداگان به دانشجویان معرفی كنید مطالعه بیشتر

 این موارد در نظر گرفته شده است.(

.  
1 ....................................................................................................................................................................................................................... 

2 ....................................................................................................................................................................................................................... 

3 ....................................................................................................................................................................................................................... 

4........................................................................................................................................................................................................ 

 

 

 

 

 آزمون های خود ارزیابی 

 خیر   بلی   اید؟آزمون در نظر گرفته . آیا براي درس خود1

 ها را ذكر كنید.در صورت وجود تعداد و نوع خودآزمون 

 مهلت ارائه بازخورد به تکالیف مهلت پاسخ دادن دانشجویان نوع آزمون عنوان آزمون شماره

 مثال

ازمون مبحث 

نیازسنجی در برنامه 

 درسی

تستی چهار 

 جوابی
22/7/99تا  14/7/99از  24/7/99تا تاریخ    

 

 

 

 

   

 

 

 
   

 



 

 

 

 های دانشجویان تکالیف و پروژه 

 طول ترم فیتکال 

 

 

 پروژه درسی 

 خیر   بلی   اید؟در نظر گرفته/میان ترم . آیا براي درس خود پروژه پایان ترم 1

 در صورت پاسخ مثبت شرح مختصر و هدف از ارائه آن را بنویسید:           

  نویسندگی و شاعري وزندگیدانششجویان درباره ي یكی از مفاخر ادبی ایران تحقیق می كنند و با افكار، سبک 

 او آشنا می شوند 

................... ......................................................................................................................................................................................................  

 یریادگی یها تیفعال ریسا 

 شماره
عنوان 

 تکلیف
 شرح تکلیف

مهلت پاسخ 

دادن 

 دانشجویان

مهلت فیدبک 

 دادن مدرس

هدف از ارائه 

 تکلیف

 مثال
تكلیف اول 

 كالسی

دهید كه مفهوم این عبارت  در این تكلیف در یک پاراگراف كوتاه شرح

اند.  زمان به وجود آمده هاي درسی زیادي به صورت هم برنامه" چیست؟

"ها باید همگرا و همسان شوند. تمام این برنامه  

در مورد كوریكولوم رشته پزشكی )یا اگر آشنایی شما كافی نیست 

 كوریكولوم رشته خودتان( مصادیقی براي موارد زیر ذكر نمایید:  برنامه

برنامه درسی طراحی ، برنامه درسی مخفی ، رسمی  درسی رسمی و غیر

برنامه درسی بی اثرو  شده، آموزش داده شده و مورد سنجش واقع شده  

 تا 12/7/99

23/7/99  
27/7/99  

مرور فصل 

مربوطه از منبع 

درسی و درک 

 مفاهیم مربوطه

 

 

     



مباحثه دقت  تیو هدا ی(، وجود دارد. اگر در طراحرهمزمانیاتاق بحث )غ يدر سامانه امكان فعال ساز

به  لی. در صورت تمادینما يادیكمک ز انیدر دانشجو يتواند به پرورش تفكر انتقاد-یانجام شود م یكاف

 :دیینما لیرا تكم ریامكان موارد ز نیاستفاده از ا

 )اتاق بحث )فورم 

بحث:  موضوع

.................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................ 

 ارزشیابی دانشجویان 

 بارم نمره موارد ارزشیابی

 نمره 8 آزمون میان ترم

 نمره  12 آزمون پایان ترم

 *** کالس و حضور و غیابشرکت فعال در 

 نمره 2 تکالیف و سایر فعالیت ها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 مقررات 

           01حداقل نمره قبولي                              

 تعداددفعات مجاز غيبت در كالس                     

 ادبیات فارسی درس زمانبندي جدول

 ساعت ارائه تاریخ ارائه
 موضوع جلسه

 نحوه ارائه مدرس
امكانات 

 مورد نياز

روش 

 ارزشيابي

 01تا  8 42/6/0211
 زبان و خط فارسي –نيایش واره 

 سخنراني مجازی صادق نژاد
 –سامانه نویدد  

 لب تاب

پرسش و 

 پاسخ

 04تا  01 42/6/0211
 رزم و افسون  

 سخنراني مجازی صادق نژاد
 –سامانه نویدد  

 لب تاب

پرسش و 

 پاسخ

 01تا  8 10/6/021
 آرش کمانگير –قطعه ی شهدا 

 سخنراني مجازی صادق نژاد
 –سامانه نویدد  

 لب تاب

پرسش و 

 پاسخ

 04تا  01 10/6/0211
 گوهر سخن –مرد پير بر سر پل 

 سخنراني مجازی صادق نژاد
 –سامانه نویدد  

 لب تاب

پرسش و 

 پاسخ

 01تا  8 7/7/0211
درسدت   –سخنگوی سدخن دان  

 مجازیسخنراني  صادق نژاد نویسي
 –سامانه نویدد  

 لب تاب

پرسش و 

 پاسخ

 04تا  01 7/7/0211
هدارون درخانده    –آرمان شدهر  

 سخنراني مجازی صادق نژاد زاهدان
 –سامانه نویدد  

 لب تاب

پرسش و 

 پاسخ

 01تا  8 02/7/0211
 زبان بد اندیش –گربه عابد 

 سخنراني مجازی صادق نژاد
 –سامانه نویدد  

 لب تاب

پرسش و 

 پاسخ

 04تا  01 02/7/0211
دالیل قوی  –بزرگي به علم است 

 سخنراني مجازی صادق نژاد باید و معنوی
 –سامانه نویدد  

 لب تاب
پرسش و 

 پاسخ

 01تا  8 40/7/0211
 بوی صفای پدر –آیين عشق 

 سخنراني مجازی صادق نژاد
 –سامانه نویدد  

 لب تاب
پرسش و 

 پاسخ

 04تا  01 40/7/0211
 شعر عقاب

 سخنراني مجازی صادق نژاد
 –سامانه نویدد  

 لب تاب
پرسش و 

 پاسخ

 01تا  8 48/7/0211
 طنز و هجو

 سخنراني مجازی صادق نژاد
 –سامانه نویدد  

 لب تاب
پرسش و 

 پاسخ

 04تا  01 48/7/0211
 اقتباس و توارد

 سخنراني مجازی صادق نژاد
 –سامانه نویدد  

 لب تاب
پرسش و 

 پاسخ

 01تا  8 5/8/0211
 زمستانيدر شب سرد 

 سخنراني مجازی صادق نژاد
 –سامانه نویدد  

 لب تاب
پرسش و 

 پاسخ

 04تا  01 5/8/0211
 شعر مرجان –داستاني نه کوتاه 

 سخنراني مجازی صادق نژاد
 –سامانه نویدد  

 لب تاب
پرسش و 

 پاسخ

 01تا  8 04/8/0211
 ندای آغاز

 سخنراني مجازی صادق نژاد
 –سامانه نویدد  

 لب تاب
پرسش و 

 پاسخ



 04تا  01 04/8/0211
آشنایي با شعر  –کوچ بنفشه ها 

 سخنراني مجازی صادق نژاد کوتاه
 –سامانه نویدد  

 لب تاب
پرسش و 

 پاسخ

 01تا  8 01/8/0211
 –داسدددتان کوتددداه کوتددداه   

 سخنراني مجازی صادق نژاد کاریكلماتور
 –سامانه نویدد  

 لب تاب
پرسش و 

 پاسخ

 04تا  01 01/8/0211
نویسدندگي  آشنایي بدا سدب    

 سخنراني مجازی صادق نژاد فریدون توللي
 –سامانه نویدد  

 لب تاب
پرسش و 

 پاسخ

 01تا  8 46/8/0211
 روش نگارش خط فارسي

 سخنراني مجازی صادق نژاد
 –سامانه نویدد  

 لب تاب
پرسش و 

 پاسخ

 04تا  01 46/8/0211
 درست نویسي

 سخنراني مجازی صادق نژاد
 –سامانه نویدد  

 لب تاب
 پرسش و

 پاسخ

 01تا  8 1/1/0211
 انواع کلمه و نقش دستوری آنها

 سخنراني مجازی صادق نژاد
 –سامانه نویدد  

 لب تاب
پرسش و 

 پاسخ

 04تا  01 1/1/0211
 داستان اعرابي و سبوی آب

 سخنراني مجازی صادق نژاد
 –سامانه نویدد  

 لب تاب
پرسش و 

 پاسخ

 01تا  8 01/1/0211
 دولت عشق

 مجازیسخنراني  صادق نژاد
 –سامانه نویدد  

 لب تاب
پرسش و 

 پاسخ

 04تا  01 01/1/0211
قطعه مدن و   –سرگشته ی بادیه 

 سخنراني مجازی صادق نژاد تو
 –سامانه نویدد  

 لب تاب
پرسش و 

 پاسخ

 01تا  8 07/1/0211
 نصيبه ازل –غزل ميل به ناحق 

 سخنراني مجازی صادق نژاد
 –سامانه نویدد  

 لب تاب
پرسش و 

 پاسخ

 04تا  01 07/1/0211
 قصه پير چنگي

 سخنراني مجازی صادق نژاد
 –سامانه نویدد  

 لب تاب
پرسش و 

 پاسخ

 


