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 /روز

 ساعت

 01-03:81 133:9-17 11-133:9 11-133:9 03:9-11 8-03:9 گروه

 رزمجو  –)الف(  3گفت و شوند  آقای رزمجو –)الف(  3گفت و شوند   مظفرزاده -3خواندن و درک مطلب    99ک. آموزش ورودی  شنبه

 عنبرشاهی–نامه نگاری   بهزادپور  –روش تحقیق  رمضانی  -2بیان شفاهی داستان    99ک. آموزش ورودی 

    بهزادپور  – 2تدریس عملی   مظفرزاده -بررسی و تحلیل کتابها 99ک. آموزش ورودی 

 منصفی  -)الف(0شود گفت و  منصفی  -)الف(0گفت و شود   عنبرشاهی0دستور و نگارش    0011ک. ادبیات ورودی 

     سلحشور -نمونه های شعر ساده  مهروند - 0درآمدی بر ادبیات 99ک. ادبیات ورودی 

    منصفی  -0ترجمه متون ادبی  روش تدریس زبان خارجی امینی روش تدریس زبان خارجی امینی 99ک. ادبیات ورودی 

   مهروند  -ادبیات جهان   بهین -ادبی  مکتب های رمضانی -تاریخ نقد ادبی  99ک. ادبیات ورودی 

       

   بهزادپور -نگارش متون دانشگاهی  بهین -زبانشناسی در آموزش زبان   امینی -روش تحقیق کمی و کیفی 0011ارشد آموزش   یکشنبه

    یامین -سمینار مسائل آموزش زبان   بهزادپور -تدریس عملی   99ارشد آموزش  ورودی 

   یل شرزه –مبانی نظری ترجمه    روشهای پیشرفته تحقیق منصفی 0011مترجمی ارشد 

    منصفی -کارگاه ترجمه   کاربرد رایانه در ترجمه  یل شرزه 99ارشد مترجمی 

 عنبرشاهی -فنون یادگیری   فارسی عمومی )متغیر( فارسی عمومی )ثابت(   0011ک. آموزش 

 رزمجو  –)ب(  3گفت و شوند  رزمجو  –)ب(  3گفت و شوند    مظفرزاده 3خواندن و درک مطلب بهین    -شناسی آ.پ. جامعه  99ک. آموزش ورودی 

   رزمجو -تهیۀ مطالب کمک آموزشی   کاظمی پور  -کاربرد کامپیوتر   99ک. آموزش ورودی 

 منصفی  -(ب)0گفت و شود  منصفی  -(ب)0گفت و شود   کاظمی پور – 0خواندن و درک    0011ک. ادبیات ورودی 

   مهروند   – 2درآمدی برادبیات  رمضانی -داستان کوتاه   مظفرزاده -نگارش پیشرفته  99ک. ادبیات ورودی 

 2فرانسه  2فرانسه   مهروند -اساطیر یونان و روم  رمضانی 0سیری در تاریخ ادبیات  99ک. ادبیات ورودی 

     گلزار - 21قرن رمان   99ک. ادبیات ورودی 
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    سلحشور -اصول و روش تدریس   فرهنگ و هویت در آموزش بهنام 0011ارشد آموزش   دوشنبه

   تهیه تدوین مطالب درسی سلحشور   نرم افزارهای پژوهشی قاسم زاده  99ارشد آموزش  ورودی 

    و ترجمه بهنام زبانشناسی کاربردی  بهین -فرهنگ و جامعه شناسی  0011ارشد مترجمی 

    رمضانی-نقد کاربردی در ادبیات   ییاریقل -فلسفه تعلیم و تربیت  99ارشد مترجمی 

   رمضانی -مقاله نویسی  بهین -شناخت ادبیات   مهروند -آثار کلاسیک  0011ارشد ادبیات 

    مهروند -ادبیات آمریکا   رمضانی -شعر دوره رمانتیک  99ارشد ادبیات ورودی 

   بهزادپور -  0دستور و نگارش  یل شرزه  -)الف(0گفت و شود  یل شرزه  -)الف(0گفت و شود   0011ک. آموزش 

   اسماعیل زاده – 2درآمدی بر ادبیات     99ک. آموزش ورودی 

 بیان شفاهی داستان اسماعیل زاده  رزمجو -نمونه های نثر ساده     99ک. ادبیات ورودی 

  اصول و روش تحقیق اسماعیل زاده     99ادبیات ورودی ک. 

  رزمجو -پروژه کارورزی      99ک. ادبیات ورودی 

       

    انورحقیقی -نظریه های ترجمه   ادب فارسی در ادبیات ج. اسمعیلی 0011ارشد مترجمی  سه شنبه

      انور حقیقی –سمینار  99ارشد مترجمی 

    اسمعیلی -ادبیات اروپا   مهروند -داستان کوتاه  0011ارشد ادبیات 

    مهروند -سمینار    99ارشد ادبیات ورودی 

     امیرقاسمی0خواندن درک مطلب امیرقاسمی -0خواندن و درک مطلب 0011ک. آموزش 

  اسماعیل زاده –نمونه های نثر ساده  سلحشور - 0کلیات زبانشناسی  امیرقاسمی -دستورزبان پیشرفته   99ک. آموزش ورودی 

 منصفی -ترجمه پیشرفته   رزمجو-زبانشناسی مقابله ای  یل شرزه –واژه شناسی    99ک. آموزش ورودی 

     امینی -دوزبانگی   99ک. آموزش ورودی 

 رزمجو -آواشناسی    کاظمی پور – 0خواندن و درک    0011ک. ادبیات 

     سلحشور -2کلیات زبانشناسی یل شرزه -اصول و روش ترجمه 99ک. ادبیات ورودی 

 اسماعیل زاده 21-09نمایشنامه قرن   اسمعیلی -ادبیات معاصر     99ک. ادبیات ورودی 
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   بهزادپور   -0دستور و نگارش  یل شرزه –)ب(  0گفت و شنود  یل شرزه –)ب(  0گفت و شنود   0011ک. آموزش  چهارشنبه

    امینی –روش های تدریس  دکتر امینی –روش های تدریس   99ورودی ک. آموزش 

    رسولی -تهیه مطالب درسی  ربهزادپو -ترجمه متون مطبوعاتی بهزادپور  -آزمون سازی 99ک. آموزش ورودی 

     رمضانی 0سیری در تاریخ ادبیات  99ک. ادبیات ورودی 

    بهین –رویکردهای نقد ادبی   رمضانی –شعر انگلیسی  99ک. ادبیات ورودی 

    عنبرشاهی - 0دستور و نگارش   عنبرشاهی –فنون یادگیری  0011ک. ادبیات ورودی 

       

       

       

 


