
 خارجي دانشگاه تهران دانشکده زبانها و ادبیات

 )گرایش ادبیات( زبان و ادبیات روسي ارشد کارشناسيدورة برنامه ارائه دروس 

 دوره روزانه و نوبت دوم

 نیمسال تحصیلي اول

 واحد 12مجموع دروس ارائه شده: 

 نیمسال تحصیلي دوم 

 واحد 12 مجموع دروس ارائه شده:
تعداد  نام درس ردیف

 احدو

تعداد  نام درس ردیف شماره درس

 واحد

شماره 

 درس

 اسالم در ادبیات روسیه 7 5064164 2 تئوری ادبیات 1

 

2  

  ترجمه متون ادبی از روسی به فارسی  2

 

  2 های کوتاه روسیهبررسی داستان 8 5064161 2

 ادبیات تطبیقی  9 5064115 2 نویسی در ادبیات روسیهت رمان رمان و تحوال 3

 

2  

 سیر تحول شعر روسی  16 5064127 2 درآمدی بر ادبیات تطبیقی 5

 

2  

 تحلیل یک اثر ادبی 4

 

  2 نقد تفسیری 11 5064116 2

 متون روسیبیان شفاهی  12 5064165 2 انشا ادبی 0

  

2  

  12  جمع  12  جمع

 نیمسال تحصیلي سوم

 واحد 4ارائه شده:  پژوهشيمجموع واحد 

 

تعداد  سنام در ردیف

 واحد

     شماره درس

-4742264 4 پایان نامه 1

20 
    

      5  جمع 

  



 خارجي دانشگاه تهران دانشکده زبانها و ادبیات

 زبان و ادبیات روسي )گرایش ادبیات( ارشد کارشناسيدورة برنامه ارائه دروس 

 دوره مجازی

 نیمسال تحصیلي اول

 واحد 12ارائه شده: دروس مجموع واحد 

 مسال تحصیلي دوم نی

 واحد 12مجموع واحد دروس ارائه شده: 
ردی

 ف

تعداد  نام درس

 واحد

تعداد  نام درس ردیف شماره درس

 واحد

شماره 

 درس

 اسالم در ادبیات روسیه 7  2 تئوری ادبیات 1

 

2  

 ترجمه متون ادبی از روسی به فارسی 2

 

  2 های کوتاه روسیهبررسی داستان 8  2

 ادبیات تطبیقی  9  2 نویسی در ادبیات روسیهت رمان رمان و تحوال 3

 

2  

 سیر تحول شعر روسی  16  2 درآمدی بر ادبیات تطبیقی 5

 

2  

 تحلیل یک اثر ادبی 4

 

  2 نقد تفسیری 11  2

 متون روسیبیان شفاهی  12  2 انشا ادبی 0

  

2  

  12  جمع  12  جمع

 نیمسال تحصیلي سوم

 واحد 4ارائه شده:  دروسد مجموع واح

 

تعداد  نام درس ردیف

 واحد

     شماره درس

 سمینار تخصصی 1

 

4      

 19گرایان بزرگ قرن واقع 2

 

4      

      5  جمع 

  



 نیمسال اول 
 کریمی مطهردکتر     تئوری ادبیات

 کریمی مطهردکتر   درآمدی بر ادبیات تطبیقی

 زینالیدکتر   بیات روسیهنویسی در ادرمان و تحوالت رمان

 یحیی پوردکتر   ترجمه متون ادبی از روسی به فارسی

 یحیی پوردکتر    تحلیل یک اثر ادبی

 محمدیدکتر     انشا ادبی

 

 

  نیمسال دوم

 غالمیدکتر    اسالم در ادبیات روسیه

 یحیی پوردکتر   های کوتاه روسیهبررسی داستان

 کریمی مطهردکتر    ادبیات تطبیقی

 زینالیدکتر   متون روسی یان شفاهی ب

 محمدیدکتر     نقد تفسیری

  محمدیدکتر    سیر تحول شعر روسی

 

 روزانه و نوبت دوم نیمسال سوم 

 پایان نامه

 

 

  نیمسال سوم مجازی

 زینالیدکتر     سمینار تخصصی -1

 دکتر زینالی  26و  19های نویسندگان بزرگ سده -2

 

 

 

 


