
 

 

 گروه   زبان و ادبیات انگلیسی

 

 97-98تحصیلی    دوم نیمسال                  دوم  ترم                   97مهر  ورودي           دوره روزانه                    زبان و ادبیات انگلیسی       برنامه درسی و امتحانی دانشجويان رشته 

 

تعداد  شماره درس عنوان درس رديف

 احدو

تعداد 

 دانشجويان
شماره  گروه

 کالس

 برنامه امتحانی ساعات تشکیل کالس در ايام هفته نام استاد

 ساعت تاريخ روز پنجشنبه چهارشنبه سه شنبه دوشنبه يکشنبه شنبه

 8-10 25/3/98 شنبه      12-10 12-10  تقی زاده خانم 108 01  4 1615007 (2خواندن و درک مفاهیم ) 1

 8-10 28/3/98 شنبهسه    8-10 10-8   شجاعدکتر  108 01  4 1615006 (2دستور و نگارش ) 2

 8-10 30/3/98 شنبه پنج  10-8 10-12    آقاي معین آزمايشگاه 01  4 1615005 ( 2) و آزمايشگاه گفت و شنود 3

 8-10 2/4/98 نبهش  يک     10-8 10-8 خانم پاکزاد  108 01  4 1615004 فنون يادگیري زبان  4

          گروه معارف  -   2 31-9010028 مبانی نظري اسالم  5

          گروه تربیت بدنی  -   1 1624001 (  1تربیت بدنی )تربیت بدنی 6

                 

 

 

 گروه   زبان و ادبیات انگلیسی

 

 97-98تحصیلی    دوم نیمسال             مچهار  ترم                    96مهر  ورودي           دوره روزانه                    نگلیسیزبان و ادبیات ا       برنامه درسی و امتحانی دانشجويان رشته 

 

تعداد  شماره درس عنوان درس رديف

 واحد

تعداد 

 دانشجويان
شماره  گروه

 کالس

 برنامه امتحانی ساعات تشکیل کالس در ايام هفته نام استاد

 ساعت تاريخ روز پنجشنبه چهارشنبه سه شنبه دوشنبه يکشنبه شنبه

 درآمدي بر ادبیات 1

 (2) انگلیسی
1615014 2 

 2-4 25/3/98 شنبه    10-12   آقاي معین  108 01 

 2-4 27/3/98 شنبه دو     10-8  خانم تقی زاده  107 01  2 1615017 ترجمه متون ساده  2

 2-4 29/3/98 شنبهچهار   8-10    آقاي معین 107 01  2 1615034 داستان کوتاه  3

 2-4 1/4/98 شنبه      10-12 خانم پاکزاد  107 01  2 1615033 فنون و صناعات ادبی  4

 2-4 23/3/98 پنج شنبه  12-10    10-8 حاتمی خانم 107 01  3 1615031 ( 1زبان دوم ) 5

 2-4 3/4/98 شنبه دو  10-8     پالیزبانآقاي  108 01  2 1615012 آواشناسی  6

کاربرد اصطالحات و  7

 تعبیرات در ترجمه 
1615016 2 

 2-4 4/4/98 شنبه سه   12-10    زادهخاتم تقی 107 01 

 2-4 6/4/98 شنبهپنج      12-10  دکتر سمايی  107 01  2 1615015 مقاله نويسی  8

          ه معارفگرو - 01  2 46-9010045   اسالم تاريخ  9

   2              

 

 

 



 گروه زبان و ادبیات انگلیسی

 

 

 

 زبان و ادبیات انگلیسی گروه  

 

 97-98 تحصیلی   دوم نیمسال                  ششم  ترم                  95مهر  ورودي           دوره روزانه                    زبان و ادبیات انگلیسی       برنامه درسی و امتحانی دانشجويان رشته 

 

تعداد  شماره درس عنوان درس رديف

 واحد

تعداد 

دانشجو

 يان

 برنامه امتحانی ساعات تشکیل کالس در ايام هفته نام استاد شماره کالس گروه

 ساعت تاريخ روز پنجشنبه چهارشنبه سه شنبه دوشنبه يکشنبه شنبه

 10-12 23/3/98 پنج شنبه   10-12  10-12   خانم پاکزاد 106 01  4 1615038 (2سیري در تاريخ ادبیات ) 1

 10-12 25/3/98 شنبه     8-10  آقاي معین 106 01  2 1615030 ادبیات آمريکا 2

 10-12 27/3/98 شنبهدو     8-10   آقاي معین  107 01  2 1615049 18و  19رمان قرون  3

 10-12 29/3/98 شنبهچهار  10-12     آقاي پالیزبان 109 01  2 1615024 (2شناسی )کلیات زبان 4

 10-12 1/4/98 شنبه  10-8    12-10 خانم حاتمی آزمايشگاه 01  3 1615035 (3زبان دوم ) 5

 10-12 3/4/98 شنبهدو    10-8    خانم تقی زاده  106 01  2 1615019 (1بررسی آثار اسالمی ) 6

 10-12 5/4/98 شنبهچهار    10-12   خانم پاکزاد  107 01  2 1615025 اساطیر يونان و روم 7

          گروه معارف  - 01  2 42-41-9010040 انقالب اسالمی 8

9                 

 

 

 

 

 

 97-98تحصیلی    دوم نیمسال هشتم                ترم                    94مهر ورودي           دوره روزانه     زبان و ادبیات انگلیسی                 برنامه درسی و امتحانی دانشجويان رشته 

تعداد  شماره درس عنوان درس رديف

 واحد

تعداد 

 دانشجويان
شماره  گروه

 کالس

 برنامه امتحانی ساعات تشکیل کالس در ايام هفته نام استاد

 ساعت تاريخ روز پنجشنبه چهارشنبه سه شنبه دوشنبه يکشنبه شنبه

 10-8 26/3/98 يکشنبه      12-10  آقاي معین 109 01  2 1615047 تاريخ نقد ادبی 1

 10-8 29/3/98 چهارشنبه    10-8   خانم پاکزاد 106 01  2 1615048 20تا  17نمايشنامه قرون  2

 10-8 2/4/98 يکشنبه   12-10     آقاي معین 108 01  2 1615027 ادبیات جهان  3

 10-8 4/4/98 سه شنبه    10-8    خانم پاکزاد 109 01  2 1615042 شعر انگلیسی 4

 10-8 6/4/98 پنج شنبه     12-10   دکتر سمايی 106 01  2 1615028 آزمون سازي زبان 5

 10-8 23/3/98 پنج شنبه      4-2  دکتر سمايی 107 01  2 1615009 پروژه کارورزي 6

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 گروه   زبان و ادبیات انگلیسی

 

 97-98تحصیلی    دوم نیمسال                     دوم ترم                    97مهر ورودي           دوره روزانه                     ارشد  زبان  شناسی همگانی     و امتحانی دانشجويان رشته  برنامه درسی

تعداد  شماره درس عنوان درس رديف

 واحد

تعداد 

 دانشجويان
شماره  گروه

 کالس

 برنامه امتحانی ساعات تشکیل کالس در ايام هفته ستادنام ا

 ساعت تاريخ روز پنجشنبه چهارشنبه سه شنبه دوشنبه يکشنبه شنبه

 2-4 26/3/98 شنبهيک   12-10     دکتر تفرجی  106 01  2 1615102 واج شناسی   1

 2-4 29/3/98 رشنبهچها  2-4     دکتر تفرجی  106 01  2 1615103 اصول معنی شناسی  2

 2-4 1/4/98 شنبه   4-2    دکتر تفرجی 106 01  2 1615104 نحو 3

تحلیل گفتمان و  4

 کاربردشناسی زبان 

1615105 2  01  

 
 2-4 3/4/98 شنبه دو   10-8    دکتر افشار 

 2-4 5/4/98 شنبهچهار  10-8     دکتر افشار 106 01  2 1615106 زبان شناسی رايانه اي  5

 

 

 

 

 

 

 گروه   زبان و ادبیات انگلیسی

 

 97-98تحصیلی    دوم نیمسال                   چهارم ترم                    96   مهر ورودي          دوره روزانه                     ارشد  زبان  شناسی همگانی     برنامه درسی و امتحانی دانشجويان رشته 

تعداد  رسشماره د عنوان درس رديف

 واحد

تعداد 

 دانشجويان
شماره  گروه

 کالس

 برنامه امتحانی ساعات تشکیل کالس در ايام هفته نام استاد

 ساعت تاريخ روز پنجشنبه چهارشنبه سه شنبه دوشنبه يکشنبه شنبه

 10-12 26/3/98 يک شنبه    12-10    دکتر تفرجی 109 01  2 1615113 مکاتب زبان شناسی  1

 10-12 29/3/98 شنبهچهار     10-8   دکتر افشار 109 01  2 1615114 زبان شناسی تاريخی وتطبیقی  2

شناسی تاريخ مطالعات زبان 3

 ايرانی  اسالمی

 10-12 2/4/98 يک شنبه    4-2   دکتر افشار 109 01  2 1615115

شناختی سمینار مسائل زبان 4

 )آموزش محور(

          شاردکتر اف - 01  2 1615112

اي سمینار مسائل میان رشته 5

 )آموزش محور(

          دکتر تفرجی - 01  2 1615116

           - 01  4 1615117 پايان نامه 6

 

 
 

 



 

 گروه   زبان و ادبیات انگلیسی

 

 97-98تحصیلی    دوم نیمسال                   ششم ترم                    95مهر    ورودي          دوره روزانه                     ارشد  زبان  شناسی همگانی     برنامه درسی و امتحانی دانشجويان رشته 

تعداد  شماره درس عنوان درس رديف

 واحد

تعداد 

 دانشجويان
شماره  گروه

 کالس

 برنامه امتحانی ساعات تشکیل کالس در ايام هفته نام استاد

 ساعت تاريخ روز پنجشنبه چهارشنبه سه شنبه دوشنبه يکشنبه شنبه

            01  4 1615117 پايان نامه  1

 

 

 گروه   زبان و ادبیات انگلیسی

 

 97-98تحصیلی    دوم نیمسال                    دوم ترم                     97مهر  ورودي           دوره روزانه                    ارشد  آموزش زبان  انگلیسی     برنامه درسی و امتحانی دانشجويان رشته 

تعداد  شماره درس عنوان درس رديف

 واحد

تعداد 

دانشجو

 يان

شماره  گروه

 کالس

 برنامه امتحانی ساعات تشکیل کالس در ايام هفته نام استاد

 ساعت تاريخ روز پنجشنبه چهارشنبه سه شنبه دوشنبه يکشنبه شنبه

 10-12 26/3/98 شنبهيک     8-10   دکتر خانی   01  2 1615170 یه و تدوين مطالب درسی ته 1

 10-12 29/3/98 چهارشنبه     2-4  دکتر خانی 109 01  2 1615160 زبان شناسی مقابله اي  2

 10-12 1/4/98 شنبه     10-12  دکتر خانی  01  2 1615161 اصول و روش تدريس مهارتها  3

 10-12 4/4/98 سه شنبه     8-10  دکتر سمايی  109 01  2 1615163 ن زبان خارجی آزمو 4

دکتري علی  106 01  2 1615174 جامعه شناسی زبان  5

 اکبري

 10-12 6/4/98 شنبهپنج     4-2  

)آموزش  پروژه تحقیقاتی  و پژوهشی  6

 محور(

1615179 4  01            

 

 

 

 گلیسیگروه   زبان و ادبیات ان

 

 97-98تحصیلی    دوم نیمسال                چهارم  ترم                   96مهر  ورودي           دوره روزانه                    ارشد  آموزش زبان  انگلیسی     برنامه درسی و امتحانی دانشجويان رشته 

تعداد  شماره درس عنوان درس رديف

 واحد

تعداد 

دانشجو

 يان

شماره  گروه

 کالس

 برنامه امتحانی ساعات تشکیل کالس در ايام هفته نام استاد

 ساعت تاريخ روز پنجشنبه چهارشنبه سه شنبه دوشنبه يکشنبه شنبه

            01  4 1615177 پايان نامه  1

2                 

 

 
 

 
 

 

 
 

 



 

 
 

 گروه   زبان و ادبیات انگلیسی

 

 97-98تحصیلی    دوم نیمسال                شش  ترم                   95مهر  ورودي           دوره روزانه                    ارشد  آموزش زبان  انگلیسی     نی دانشجويان رشته برنامه درسی و امتحا

تعداد  شماره درس عنوان درس رديف

 واحد

تعداد 

دانشجو

 يان

شماره  گروه

 کالس

 برنامه امتحانی کیل کالس در ايام هفتهساعات تش نام استاد

 ساعت تاريخ روز پنجشنبه چهارشنبه سه شنبه دوشنبه يکشنبه شنبه

            01  4 1615177 پايان نامه  1

 

 

 گروه   زبان و ادبیات انگلیسی

 

 97-98تحصیلی    دوم نیمسال                  دوم  ترم                    97مهر ورودي           دوره روزانه                       دکترا        آموزش زبان انگلیسی     برنامه درسی و امتحانی دانشجويان رشته 

تعداد  شماره درس عنوان درس رديف

 واحد

تعداد 

دانشجو

 يان

شماره  گروه

 کالس

 برنامه امتحانی ساعات تشکیل کالس در ايام هفته نام استاد

 ساعت تاريخ روز پنجشنبه چهارشنبه سه شنبه دوشنبه يکشنبه شنبه

 2-4 27/3/98 شنبهدو    10-12   دکتر خانی 109 01  2 1615062 برنامه ريزي درسی  1

 2-4 1/4/98 شنبه   4-2    دکتر سمايی  107 01  2 1615061 سنجش زبان  2

 2-4 4/4/98 شنبهسه     4-6   بري دکتر علی اک 109 01  2 1615057 جامعه شناسی زبان 3

 2-4 6/4/98 شنبه پنج   12-10    دکتر خانی 108 01  2 1615051 مطالعات يادگیري زبان دوم 4

 



 

 

 گروه   زبان و ادبیات انگلیسی

 

 97-98تحصیلی    دوم نیمسال                چهارم  ترم                        96مهر ورودي           نه     دوره روزا                  دکترا        آموزش زبان انگلیسی     برنامه درسی و امتحانی دانشجويان رشته 

تعداد  شماره درس عنوان درس رديف

 واحد

تعداد 

 دانشجويان
شماره  گروه

 کالس

 برنامه امتحانی ساعات تشکیل کالس در ايام هفته نام استاد

 ساعت تاريخ روز پنجشنبه چهارشنبه سه شنبه دوشنبه يکشنبه شنبه

            01   1615058 آزمون جامع 1

2                 
 

 

 گروه   زبان و ادبیات انگلیسی

 

 97-98تحصیلی    دوم نیمسال                  شش  ترم                     95ر مهورودي           دوره روزانه                       دکترا        آموزش زبان انگلیسی     برنامه درسی و امتحانی دانشجويان رشته 

تعداد  شماره درس عنوان درس رديف

 واحد

تعداد 

 دانشجويان
شماره  گروه

 کالس

 برنامه امتحانی ساعات تشکیل کالس در ايام هفته نام استاد

 ساعت تاريخ روز پنجشنبه چهارشنبه سه شنبه دوشنبه يکشنبه شنبه

            01  18 1615059 رساله 1

 

 گروه   زبان و ادبیات انگلیسی

 

 97-98تحصیلی    دوم نیمسال                   هشت ترم                94مهر ورودي           دوره روزانه                       انگلیسیدکترا        آموزش زبان      برنامه درسی و امتحانی دانشجويان رشته 

تعداد  شماره درس عنوان درس رديف

 واحد

تعداد 

 دانشجويان
شماره  گروه

 کالس

 برنامه امتحانی ساعات تشکیل کالس در ايام هفته نام استاد

 ساعت تاريخ روز پنجشنبه چهارشنبه سه شنبه دوشنبه يکشنبه شنبه

            01  18 1615059 رساله 1

 

 

 

 

 زبان و ادبیات انگلیسی   گروه

 

 97-98تحصیلی    دوم نیمسال                   ده ترم                93 مهرورودي           دوره روزانه                       دکترا        آموزش زبان انگلیسی     برنامه درسی و امتحانی دانشجويان رشته 

تعداد  شماره درس عنوان درس رديف

 دواح

تعداد 

 دانشجويان
شماره  گروه

 کالس

 برنامه امتحانی ساعات تشکیل کالس در ايام هفته نام استاد

 ساعت تاريخ روز پنجشنبه چهارشنبه سه شنبه دوشنبه يکشنبه شنبه

            01  18 1615059 رساله 1

 



 

 

 98/97     دوم ـ نیمسال  ی و امتحانی  زبان عمومی برنامه  درس
 

 

ف
دي

ر
 

 نام درس

 

 تاريخ امتحان  تعداد نام استاد کالس رشته گروه محل تشکیل کالس ساعت تشکیل کالس شماره درس

   واحد  3زبان عمومی : 

ه 
شنب

دو
20/

3/
98

    
    

    
   

10
-

12 

     1 دانشکده ادبیات و علوم انسانی 2-4سه شنبه 2-4يکشنبه 9010003 زبان عمومی 1

     2 دانشکده ادبیات و علوم انسانی 4-6سه شنبه 4-6يکشنبه 9010003 زبان عمومی  2

     3 علوم پايه دانشکده  2-4سه شنبه 2-4يکشنبه 9010003 زبان عمومی 3

     4 دانشکده فنی و مهندسی 4-6سه شنبه 4-6يکشنبه 9010003 زبان عمومی  4

     5 ده فنی و مهندسیدانشک 2-4سه شنبه 2-4يکشنبه 9010003 زبان عمومی  5

     6 دانشکده پیرادامپزشکی  4-6سه شنبه 4-6يکشنبه 9010003 زبان عمومی 6

     7 دانشکده  کشاورزي 2-4سه شنبه 2-4يکشنبه   9010003 زبان عمومی 7

         9010003 زبان عمومی 8

         9010003 زبان عمومی 9

         9010003 زبان عمومی 10

         9010003 زبان عمومی 11

         9010003 زبان عمومی 12

         9010003 زبان عمومی 13

         9010003 زبان عمومی 14

         9010003 زبان عمومی 15

 

 

 

 

 

 

 

 

 


