ياحد رشت

زبان و ادبیات فارسی
- 1صبان ي ادبیات فاسسی ( گشایص دبیشی ي محض ) دس مقطع کاسضىاسی
- 2سضتٍ صبان ي ادبیات فاسسی دس مقطع کاسضىاسی اسضذ
- 3سضتٍ ادبیات تطبیقی فاسسی – عشبی دس مقطع کاسضىاسی اسضذ
پشيوذٌ سضتٍ ادبیات کًدک دس مقطع کاسضىاسی اسضذ دس حال بشسسی است ي امیذ است با تصًیب ایه سضتٍ بتًان
بٍ استقای کمی ي کیفی داوطگاٌ افضيد.
مقطع دکتشی سضتٍ صبان ي ادبیات فاسسی بسیاس مًسد ویاص ایه ياحذ می باضذ  ،صیشا دس حال حاضش داوطجًیان
بسیاسی اص افشاد گیالوی بشای ادامٍ تحصیل دس مقطع مزکًس بٍ استان َای مجايس می سيوذ دس حالیکٍ ایه سضتٍ اص
سضتٍ َای قذیمی داوطگاٌ است ي پتاوسیل علمی مًجًد دس داوطگاٌ بشای دایش کشدن ایه مقطع يجًد داسد ي با دایش
کشدن دکتشی تخصصی ایه سضتٍ بسیاسی اص مطکالت دايطلبان حل خًاَذ ضذ.
مُاست َای ضغلی :
داوطجًیان صبان ي ادبیات فاسسی ي ویض فاسغ التحصیالن ایه سضتٍ دس مًاسد صیش کاسآیی ي تًان داسوذ:
- 1گستشش  ،وظاست  ،مطالعٍ ي سیاست گزاسی بشای صبان معیاس ي صبان ملی کطًس یعىی صبان فاسسی
َ- 2ذایت جامعٍ دس امش آمًصش َای ادبی ي َىشی
- 3خلق آثاس ادبی ي َىشی ( ضعش  ،داستان  ،ومایطىامٍ  ،فیلمىامٍ )
- 4وًیسىذگی دس مشاکض مختلف اص جملٍ صذا ي سیما  ،سيصوامٍ َا ي مشاکض اوتطاس دیگش
- 5يیشاستاسی ( الصم بٍ رکش است کٍ کلیٍ آثاس چاپی بٍ صبان فاسسی بٍ يیشاستاسی ویاصمىذ است )
- 6آمًصش صبان فاسسی دس مذاسس  ،دبیشستان َا ي داوطگاٌ َا ي مشاکض علمی دیگش
- 7آمًصش ادبیات کُه ي اسجمىذ فاسسی کٍ یادگاس فشديسی  ،سعذی ي مًلًی ي  ...دیگشان است.
- 8ي .....
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آیىذٌ ضغلی :
َمچىان کٍ باال رکش ضذ اگش طبق اساسىامٍ ي سشفصل دسيس ایه سضتٍ امش آمًصش صًست گیشد ي کاسیابی
َا ي امًس استخذامی يصاست کاس ي امًس اجتماعی بٍ وحً احسه اوجام پزیشد ي جامعٍ ی فعلی ویاص سىجی ضًد ،
داوطجًیان ي فاسغ التحصیالن ایه سضتٍ بٍ ساحتی می تًاوىذ دس سيصوامٍ َا  ،اوتطاسات  ،صذا يسیما  ،آمًصش ي
پشيسش  ،آمًصش عالی فشَىگستان َا اص جملٍ فشَىگستان صبان ي ادبیات فاسسی مطغًل بٍ کاس ضًوذ.
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