دانشكده ادبيات ً علٌم انساني – نيمسال اًل سال حتصيلي 87-89
برنامو ىفتگي:
گرًه زبان ً ادبيات انگليسی.
ايام

-

شنبو

ًرًدي

8467
9457

ارشذ آهَزش 77

زتاًشٌاسی در آهَزش زتاى دکتر تْیي

416

رٍش تحقیق کوی ٍ کیفی دکتر اهیٌی

كالس

-55467
51457

كالس

55451-57451

416

اصَل ٍ رٍش تذریس دکتر

كالس

57451-57451

كال
س

518

عٌثرشاّی
ارشذ ادتیات 77

آثار کالسیک دکتر هْرًٍذ

518

شٌاخت ادتیات دکتر تْیي

551

ادتیات ارٍپا دکتر آریي

551

کارشٌاسی ادتیات 74

تاریخ ًقذ ادتی دکتر رهضاًی

414

ادتیات جْاى دکتر هْرًٍذ

418

هکتثْای ادتی آقای گلسار

419

کارشٌاسی ادتیات 75

رٍش تذریس زتاى خارجی دکتر اهیٌی

415

سیری در تاریخ ادتیات اًگلیسی  1دکتر

415

ترجوِ هتَى ادتی  1دکتر هٌصفی

کارشٌاسی آهَزش 76

گفت ٍ شٌَد  3گرٍُ الف آقای رزهجَ

آز

414

رهضاًی

کارشٌاسی آهَزش 77

يكشنبو

ارشذ آهَزش 77

ًگارش هتَى علوی داًشگاّی دکتر

551

سلحشَر

گفت ٍ شٌَد  3گرٍُ ب آقای رزهجَ
گفت ٍ شٌَد  1گرٍُ الف دکتر هٌصفی

آز

فرٌّگ ٍ َّیت در آهَزش زتاى دکتر

416

آز

خَاًذى  1آقای رزهجَ

419

تٌْام

ارشذ ادتیات 77

هقالِ ًَیسی دکتر رهضاًی

518

داستاى کَتاُ دکتر هْرًٍذ

518

ارشذ هترجوی 77

زتاًشٌاسی کارتردی ٍ ترجوِ دکتر

554

رٍشْای پیشرفتِ تحقیق دکتر هٌصفی

554

تٌْام
ارشذ ادتیات 76

ادتیات آهریکا دکتر هْرًٍذ

417

ًقذ ادتی  2دکتر تْیي

551

کارشٌاسی ادتیات 74

رٍیکردّای ًقذ ادتی دکتر تْیي

414

ًوایشٌاهِ قرٍى  22-17دکتر رهضاًی

415

کارشٌاسی ادتیات 75
کارشٌاسی آهَزش 76
کارشٌاسی آهَزش 77

فٌَى یادگیری زتاى دکتر عٌثرشاّی

418

دًشنبو

کارشٌاسی ادتیات 77

گفت ٍ شٌَد  1گرٍُ الف دکتر اهیٌی

آز

گفت ٍ شٌَد  1گرٍُ ب دکتر اهیٌی

آز

ارشذ هترجوی 77

فرٌّگ ٍ جاهعِ شٌاسی در ترجوِ دکتر

551

ادب فارسی در ادتیات جْاى دکتر آریي

518

زتاى فراًسِ  2خاًن کریولَ

418

زتاى فراًسِ  2خاًن کریولَ

جاهعِ شٌاسی آهَزش ٍ پرٍرش

419

خَاًذى  3دکتر عٌثرشاّی

518

فارسی عوَهی*

فارسی عوَهی

418
419
414

تْیي
ارشذ ادتیات 76

شعر دٍرُ رٍهاًتیک دکتر رهضاًی

555

سویٌار دکتر هْرًٍذ

418

سو شنبو

کارشٌاسی ادتیات 74

رهاى قرٍى  22-17دکتر هْرًٍذ

414

پرٍشُ کارٍرزی آقای رزهجَ

415

ادتیات هعاصر دکتر آریي

418

کارشٌاسی آهَزش 76

دستَر زتاى پیشرفتِ دکتر کَّی

416

خَاًذى  3دکتر عٌثرشاّی

414

گفت ٍ شٌَد  3گرٍُ الف آقای رزهجَ

آز

کارشٌاسی ادتیات 76

کلیات زتاًشٌاسی  2آقای رزهجَ

419

ًگارش پیشرفتِ دکتر کَّی

417

درآهذی تر ادتیات  1دکتر رهضاًی

414

کارشٌاسی ادتیات 77

گفت ٍ شٌَد  1گرٍُ ب دکتر اهیٌی

آز

گفت ٍ شٌَد  1گرٍُ الف دکتر اهیٌی

آز

فٌَى یادگیری زتاى دکتر کَّی

419

ارشذ هترجوی 77

ًظریِ ّای ترجوِ دکتر اًَر حقیقی

551

هثاًی ًظری ترجوِ دکتر هٌصفی

518

ارشذ آهَزش 76

سویٌار هسائل آهَزش زتاى دکتر اهیٌی

تاالر

تْیِ ٍ تذٍیي هطالة درسی دکتر

416

کارشٌاسی ادتیات 75

اساطیر یًَاى ٍ رٍم دکتر هْرًٍذ

416

کارشٌاسی آهَزش 76

ًوًَِ ّای ًثر سادُ دکتر رهضاًی

518

داستاى کَتاُ دکتر آریي

414

سلحشَر
سیری در تاریخ ادتیات اًگلیسی  1دکتر

517
555

رٍش تذریس زتاى خارجی دکتر اهیٌی

417

اصَل ٍ رٍش تحقیق دکتر آریي

415

رهضاًی
کارشٌاسی ادتیات 76
414

چيارشنبو

کارشٌاسی ادتیات 77

خَاًذى  1آقای یسداًخَاُ

کارشٌاسی آهَزش 77

خَاًذى  1آقای رزهجَ

ارشذ آهَزش 76

تذریس عولی دکتر خلیلی

518

کارشٌاسی ادتیات 76

ًوًَِ ّای شعر سادُ اًگلیسی

414

گفت ٍ شٌَد  3گرٍُ ب آقای رزهجَ

آز

کلیات زتاًشٌاسی  1دکتر سلحشَر

414

تیاى شفاّی داستاى دکتر هْرًٍذ

414

ًوًَِ ّای ًثر سادُ دکتر رهضاًی

419

419

آٍاشٌاسی آقای رزهجَ

415

گفت ٍ شٌَد  1گرٍُ ب دکتر هٌصفی

آز

خَاًذى  1آقای یسداًخَاُ

419

هٌصفی

ًرم افسارّای پصٍّشی در

416

آهَزش زتاى دکتر قاسن زادُ
دکتر سلحشَر
کارشٌاسی آهَزش 77

گفت ٍ شٌَد  1گرٍُ الف دکتر

کارشٌاسی ادتیات 77

اصَل ٍ رٍش ترجوِ دکتر

415

هٌصفی
آز

هٌصفی
دستَر ٍ ًگارش  1دکتر عٌثرشاّی

گفت ٍ شٌَد  1گرٍُ ب دکتر

دستَر ٍ ًگارش  1دکتر خلیلی

خَاًذى هتَى هطثَعاتی آقای
گلسار

418

دستَر ٍ ًگارش  1دکتر
خلیلی

419

دستَر ٍ ًگارش  1دکتر
عٌثرشاّی

414

502

419

آز

