
 گزًه ستاى ً ادتيات عزتی  89 - 89 اًلنيوظال  یتزناهو ىفتگ

 رًس
             

            طاعت 

 دًره
 کالص 51-59 کالص 55-51 کالص 54/51-54/55 کالص 54/8-54/9

 شنثو

   89 دکتزی
/ علٌم تالغیهثاحث 

 د.قيزهانی
312 

اس آغاس تا  عزتی شعز

 / د.غيثیهعاصزدًره 
312   

 315 د.غيثیادتيات تطثيقی/  81ات ارشذ ادتي
 / ادتيات داطتانی

 د.حاجی ساده
518 

 ادتيات ًطيط/ 

 د.اطواعيل ساده
111   

 89 هتزجویارشذ 

ًاژه شناطی ً هعادل 

 /گشینی در تزجوو

 د.صيادانی

312 
تزرطی تزجوو انٌاع هتٌى 

 د.اطالهیعلوی/ 
555 

ادتيات عزتی در ادتيات 

 /ً تالعکض فارطی

 د.قيزهانی

315   

 315 د.ًلی ساده /5نحٌ       89کارشناطی 

   311 د.ًلی ساده /2نحٌ 314 /د.داهادی2نگارع   81 کارشناطی

         84 کارشناطی 

 /هکتثيای ادتی 85 کارشناطی 

 د.حاجی ساده
311   

صز اتاریخ ادتيات هع

 دکتز داهادی
315   

 یکشنثو

 89 دکتزی
/ د.حاجی هکاتة ادتی

 ساده
312       

 81ارشذ ادتيات 
  /دًره هعاصز نثز

 د.ًلی ساده
555       

 89 هتزجویارشذ 
هحاضزه ً هقالو نٌیظی 

 د.غيثی عزتی/ ستاى تو
   تاالر

 هذليای تزجوو/

 د.احوذساده
312   

 89کارشناطی 
هتٌى حذیث ً نيج 

 د.اطالهیالثالغو/ 
311       

         81 کارشناطی

 84 کارشناطی 
  

هتٌى نظن ً نثز 

 د.قيزهانیانذلض/
555 

ً  3عثاطی تاریخ ادتيات

 / د.داهادیانذلض
313   

 85 کارشناطی 
 / آقای3نثز هعاصز هتٌى

 اهشاطفنذ
315 

 

   315 د.اطالهیفقو اللغو/  

 

 دًشنثو

 

 312 د.اطالهیادب انذلض/  81دکتزی 

ً هقالو  طوينار ً طخنزانی

نٌیظی تو ستاى عزتی/ 

 ساده د.اطواعيل
312     

     81 هتزجویارشذ 
  ادتيات تحليل/

 د.اطواعيل ساده
518   

 89ارشذ ادتيات 
تحليل صزفی ً نحٌی در 

  / د.ًلی سادههتٌى ادتی
518 

/ تفاطيز ادتی قزآى کزین

 قيزهانید.
 تاالر

رًع تذریض هتٌى 

 / د.اطالهیادتی
312   

 89کارشناطی 
خٌانذى ً تزجوو هتٌى 

 د.حاجی سادههطثٌعاتی/ 
 311 /د.داهادی5نگارع 315

 آقای /5آسهایشگاه

 اهشاطفنذ
   آس

 2آسهایشگاه 81 کارشناطی

 دکتزاهشاطفنذ
 آس

هتٌى نظن دًره ىای 

 515 د.اطالهیاطالهی ً اهٌی/ 

تزجوو اس عزتی تو 

 ساده احوذد.فارطی/ 

 

315   

 84 کارشناطی 
 551 د.ًلی ساده /4نحٌ  

  پزًژه کارًرسی/

 ی سادهد.حاج
551   

 85 کارشناطی 
 315 د.داهادی /نقذ ادتی   311 د.غيثیادتيات تطثيقی/ 

 آقای /2علٌم تالغی

 اهشاطفنذ
314 

 طو شنثو

 81دکتزی 
 /هعاصزً نثز هتٌى نظن 

 د.ًلی ساده
312       

 81 هتزجویارشذ 
نقذ ً تزرطی آثار تزجوو 

 شذه غيز ادتی/ د.تخشی
553 

 /ً ىوشهاى تزجوو شفاىی

 د.احوذساده
312 

ً   ستانشناطی کارتزدی

 د.صيادانی/ تزجوو 
312   

 89ارشذ ادتيات 

تحليل ً نقذ شعز ً نثز اس 

 /اهٌی دًره آغاس تا پایاى

 .غيثید

 تاالر
در طوينار رًع تحقيق ً 

 د.حاجی سادهادتی/  هظائل
531     

 آس دکتزاهشاطفنذ 5آسهایشگاه    89کارشناطی 
ز دکت 5گفت ً شنٌد 

 احوذساده
   آس

تزجوو اس فارطی تو  81 کارشناطی

 د.حاجی سادهعزتی/ 
315 

رًع تحقيق ً هأخذ 

 صيادانید. شناطی/
311 

 / آقای2آسهایشگاه

 اهشاطفنذ
   آس

 84 کارشناطی 
 / 3نظن عثاطی هتٌى

 اهشاطفنذ آقای
 314 تخشی/ د.5علٌم تالغی 555

قزائت ً تزجوو هتٌى 

اطواعيل د. تفظيزی/

 ساده

515   

 85 کارشناطی 

 515ً551 د.ًلی ساده /9نحٌ  
 /3نظن هعاصز هتٌى

 د.داهادی
518   

 چيارشنثو

 315 ستاى عوٌهی* 319 ستاى عوٌهی آس د.احوذساده /5گفت ً شنٌد 314 يلٌلی/ د.ت5صزف 89کارشناطی 

 /2گفت ً شنٌد 81 کارشناطی

 د.احوذساده
 319 يلٌلی/ د.ت2صزف 

 /2گفت ً شنٌد

 سادهد.احوذ
   آس

 84 کارشناطی 
 319 تخشی/ د.5علٌم تالغی

 / 3نثزعثاطی هتٌى

 اهشاطفنذ آقای
551     

 85 کارشناطی 

        

 رنگ، عمومی هستند. قرمزدرسهای 


