
 

 

 گروه   زبان و ادبیات انگلیسی

 

 98-99تحصیلی   اول  نیمسال                  ترم   اول              89مهر ورودي           دوره روزانه                    زبان و ادبیات انگلیسی       برنامه درسی و امتحانی دانشجويان رشته 

 

 شماره درس عنوان درس رديف
تعداد 

 واحد
 نام استاد شماره کالس روهگ

 برنامه امتحانی ساعات تشکیل کالس در ايام هفته

 ساعت تاريخ روز پنجشنبه چهارشنبه سه شنبه دوشنبه يکشنبه شنبه

 10 -12 21/10/98 شنبه      10 -12 10-8 زادهخانم تقی 108 01 4 1615003 (1خواندن و درک مفاهیم ) 1

 10 -12 24/10/98 شنبهسه   10 -12  5/1 -5/3  دکتر شچاع 108 01 4 1615002 (1دستور و نگارش ) 2

 10 -12 28/10/98 شنبه    10 -12  10 -12 آقاي معین آزمايشگاه 01 4 1615001 (1گفت و شنود وآزمايشگاه ) 3

          گروه معارف -  2 9010028 (1انديشه اسالمی ) 4

          ادبیات گروه -  3 9010002 فارسی عمومی 5

6                

7                

 

 

 

 گروه   زبان و ادبیات انگلیسی

  

 

 98-99تحصیلی   اول  نیمسال                      ومسترم                     97مهر  ورودي           دوره روزانه                    زبان و ادبیات انگلیسی       برنامه درسی و امتحانی دانشجويان رشته 

 

 گروه تعداد واحد شماره درس عنوان درس رديف
شماره 

 کالس
 نام استاد

 برنامه امتحانی ساعات تشکیل کالس در ايام هفته

 ساعت تاريخ روز پنجشنبه چهارشنبه سه شنبه دوشنبه يکشنبه شنبه

 5/1 -5/3 21/10/98 شنبه     8 -10  شچاعدکتر  108 01 2 1615011 نگارش پیشرفته 1

 5/1 -5/3 23/10/98 دو شنبه      8 -10 آقاي معین 107 01 2 1615008 (1درآمدي بر ادبیات انگلیسی ) 2

 5/1 -5/3 24/10/98 سه شنبه      10 -12 زادهخانم تقی 108 01 2 1615013 بیان شفاهی داستان 3

 5/1 -5/3 26/10/98 پنج شنبه    8 -10   معینآقاي  108 01 2 1615018 نمونه هاي نثر ساده 4

 5/1 -5/3 28/10/98 شنبه     10 -12  خانم پاکزاد 107 01 2 1615022 نمونه هاي شعر ساده 5

 5/1 -5/3 30/10/98 دو شنبه    10 -12   دکتر شجاع 108 01 2 1615023 خواندن متون مطبوعاتی 6

 5/1 -5/3 29/10/98 يك شنیه   12-10    زادهانم تقیخ 107 01 2 1615010 اصول و روش ترجمه 7

          گروه معارف -  2 9010035 اخالق اسالمی 8

          گروه تربیت بدنی -  1 1624002 (1ورزش ) 9

10                

 

 

 



 

 زبان و ادبیات انگلیسی گروه  

 

 98-99تحصیلی   اول  نیمسال                      پنجم  ترم          96مهر  ورودي           دوره روزانه                    دبیات انگلیسیزبان و ا       برنامه درسی و امتحانی دانشجويان رشته 

 

 شماره درس عنوان درس رديف
تعداد 

 واحد
 گروه

شماره 

 کالس
 نام استاد

 برنامه امتحانی ساعات تشکیل کالس در ايام هفته

 ساعت تاريخ روز پنجشنبه چهارشنبه سه شنبه دوشنبه کشنبهي شنبه

 8 -10 21/10/98 شنبه   8 -10    زادهخانم تقی 108 01 2 1615021 اصول و روش تحقیق 1

 8 -10 23/10/98 دو شنبه   10-8     آقاي پالیزبان 108 01 2 1615020 (1کلیات زبان شناسی ) 2

 8 -10 28/10/98 شنبه   10 -12   8 -10 خانم پاکزاد 106 01 4 1615036 (1سیري در تاريخ ادبیات ) 3

 8 -10 25/10/98 چهار شنبه      10 -12 خانم پاکزاد 107 01 2 1615041 متون برگزيده نثر ادبی 4

 8 -10 30/10/98 دوشنبه  10 -12   10 -12  خانم حاتمی آزمايشگاه 01 3 1615032 (2زبان دوم ) 5

 8 -10 29/10/98 يك شنبه     8 -10  آقاي معین 107 01 2 1615037 (1ادبی )ن ترجمه متو 6

          گروه معارف -  2 48-9010047 آشنايی با منابع اسالمی 7

8                

9                

10                

 

 

 گروه   زبان و ادبیات انگلیسی

 

 98-99تحصیلی   اول  نیمسال                     مهفت  ترم         95مهر  ورودي           دوره روزانه                      زبان و ادبیات انگلیسی      شته برنامه درسی و امتحانی دانشجويان ر

 

 شماره درس عنوان درس رديف
تعداد 

 واحد
 گروه

شماره 

 کالس
 نام استاد

 انیبرنامه امتح ساعات تشکیل کالس در ايام هفته

 ساعت تاريخ روز پنجشنبه چهارشنبه سه شنبه دوشنبه يکشنبه شنبه

 5/3-5/5 22/10/98 شنبهيك     8 -10   خانم پاکزاد 107 01 2 1615044 مکتب هاي ادبی 1

 5/3-5/5 24/10/98 شنبه سه    5/1-5/3 10 -12  دکتر شجاع 106 01 4 1615026 روش تدريس زبانهاي خارجی 2

 5/3-5/5 26/10/98 شنبهپنج     10 -12   خانم پاکزاد 107 01 2 1615045 مايشنامه  کالسیك و رنسانسن 3

 5/3-5/5 28/10/98 شنبه   8 -10    آقاي معین 107 01 2 1615043 رويکردهاي نقد ادبی 4

 5/3-5/5 29/10/98 يك شنبه   10 -12    آقاي معین 109 01 2 1615046 20رمان قرن  5

 5/3-5/5 30/10/98 دوشنبه      8 -10  خانم پاکزاد 106 01 2 1615029 ادبیات معاصر  6

          گروه معارف   2 9010032 دانش خانواده  و جمعیت 7

          گروه معارف   2 9010033 فرهنگ و تمدن اسالم  و ايران 8

 

 

 
 
 

 



 گروه   زبان و ادبیات انگلیسی

 

 98-99تحصیلی   اول  نیمسال                         ترم  اول                  98مهر ورودي           دوره روزانه                    زبان  شناسی همگانی   ارشد     انی دانشجويان رشته برنامه درسی و امتح

 

 شماره درس عنوان درس رديف
تعداد 

 واحد
 گروه

شماره 

 کالس
 نام استاد

 برنامه امتحانی س در ايام هفتهساعات تشکیل کال

 ساعت تاريخ روز پنجشنبه چهارشنبه سه شنبه دوشنبه يکشنبه شنبه

 10 -12 22/10/98 شنبهيك     10 -12   آقاي پالیزبان 106 01 2 1615099 آوا شناسی 1

 10 -12 25/10/98 چهارشنبه    8 -10   دکتر افشار 106 01 2 1615098 اصول و دستور زبان 2

 10 -12 28/10/98 شنبه   8 -10    دکتر افشار 106 01 2 1615100 مقدمات زبانشناسی 3

 10 -12 30/10/98 دوشنبه   3/5-1/5    آقاي پالیزبان 109 01 2 1615101 روش تحقیق در زبان شناسی 4

 10 -12 2/11/98 چهارشنبه    5/1 -5/3   آقاي پالیزبان 107 01 2 1615097 تاريخ وسیر تحول زبانهاي ايرانی 5

 

 گروه   زبان و ادبیات انگلیسی

 

 98-99تحصیلی   اول  نیمسال                      سوم ترم                     97مهرورودي           دوره روزانه                    زبان  شناسی همگانی   ارشد     برنامه درسی و امتحانی دانشجويان رشته 

 

 شماره درس عنوان درس رديف
تعداد 

 واحد
 گروه

شماره 

 کالس
 نام استاد

 برنامه امتحانی ساعات تشکیل کالس در ايام هفته

 ساعت تاريخ روز پنجشنبه چهارشنبه سه شنبه دوشنبه يکشنبه شنبه

 5/1-5/3 2/11/98 چهارشنبه  8 -10     دکتر افشار 106 01 2 1615109 شیوه استدالل نحوي 1

 5/1-5/3 25/10/98 چهارشنبه   5/1 -5/3    دکتر افشار 106 01 2 1615107 صرف 2

 5/1-5/3 22/10/98 يك شنبه   5/5-3/5    آقاي پالیزبان 109 01 2 1615108 ساخت زبان فارسی 3

 5/1-5/3 30/10/98 دوشنبه  10 -12     آقاي پالیزبان 106 01 2 1615111 روان شناسی زبان 5

 5/1-5/3 28/10/98 شنبه  5/1-5/3     دکتر افشار 106 01 2 1615110 نشانه شناسی 6

 

 

 گروه   زبان و ادبیات انگلیسی

 

 98-99تحصیلی   اول  نیمسال                    پنجم ترم                 96مهر ورودي           دوره روزانه                    زبان  شناسی همگانی   ارشد     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 نامهپايان 1

سمینار مسائل میان  2

 اي )آموزش محور( رشته

          دکتر افشار  01  2 1615116

سمینار مسائل زبان  3

 شناختی )آموزش محور(

          آقاي پالیزبان  01  2 1615112

 

 



 گروه   زبان و ادبیات انگلیسی

 

 98-99تحصیلی   اول  نیمسال                    هفتم ترم                 95مهر ورودي           دوره روزانه                    زبان  شناسی همگانی   ارشد     برنامه درسی و امتحانی دانشجويان رشته 

 

تعداد  شماره درس عنوان درس رديف

 واحد

تعداد 

 دانشجويان
شماره  گروه

 کالس

 نامه امتحانیبر ساعات تشکیل کالس در ايام هفته نام استاد

 ساعت تاريخ روز پنجشنبه چهارشنبه سه شنبه دوشنبه يکشنبه شنبه

            01  4 1615117 نامهپايان 1

 

 

 گروه زبان وادبیات انگلیسی

 

 98-99تحصیلی   اول  نیمسال                        ترم  اول                   98مهر  ورودي           دوره روزانه                    آموزش زبان  انگلیسی  ارشد     برنامه درسی و امتحانی دانشجويان رشته 

 

 شماره درس عنوان درس رديف
تعداد 

 واحد
 گروه

شماره 

 کالس
 نام استاد

 برنامه امتحانی ساعات تشکیل کالس در ايام هفته

 ساعت تاريخ روز پنجشنبه چهارشنبه سه شنبه دوشنبه يکشنبه شنبه

 8 -10 21/10/98 شنبه     8 -10  دکتر خانی 109 01 2 1615212 روانشناسی زبانهاي نظريه 1

 8 -10 24/10/98 سه شنبه      8 -10 دکتر خانی 109 01 2 1615207 اصول وروش تدريس زبانهاي خارجی 2

 8 -10 28/10/98 شنبه      10 -12 ايیدکتر سم 109 01 2 1615206 روش تحقیق  کمی و کیفی در آموزش زبان  3

 8 -10 1/11/98 سه شنبه     10 -12  دکتر سمايی 109 01 2 1615218 متون علمی دانشگاهینگارش  4

5                

 

 

 بیات انگلیسیگروه   زبان و

 

 98-99تحصیلی   اول  نیمسال                        ومسترم              97مهر  ورودي           دوره روزانه                    زبان  انگلیسیآموزش   ارشد     برنامه درسی و امتحانی دانشجويان رشته 

 

 شماره درس عنوان درس رديف
تعداد 

 واحد
 گروه

شماره 

 کالس
 نام استاد

 برنامه امتحانی ساعات تشکیل کالس در ايام هفته

 ساعت تاريخ روز پنجشنبه رشنبهچها سه شنبه دوشنبه يکشنبه شنبه

 5/1 -5/3 21/10/98 شنبه     10 -12  دکتر خانی  01 2 1615213 اهداف ويژه رايانگلیسی ب 1

 5/1 -5/3 24/10/98 سه شنبه    10 -12   دکتر سمايی 109 01 2 1615210 در مسائل آموزش زبان سمینار  2

 5/1 -5/3 28/10/98 شنبه    8 -10   کتر سمايید 109 01 2 1615215 درآمدي بر تحلیل گفتمان 3

 5/1 -5/3 1/11/98 سه شنبه    5/1 -5/3   دکتر خانی 109 01 2 1615216 شناسی در آموزش زبانزبان 4

5                

6                
 



 

 گروه زبان انگلیسی 

 98-99تحصیلی   اول  نیمسال                    پنجم ترم                     96مهر ورودي           دوره روزانه                       نگلیسیآموزش زبان  ا  ارشد  برنامه درسی و امتحانی دانشجويان رشته 

تعداد  شماره درس عنوان درس رديف

 واحد

تعداد 

 دانشجويان
شماره  گروه

 کالس

 انیبرنامه امتح ساعات تشکیل کالس در ايام هفته نام استاد

 ساعت تاريخ روز پنجشنبه چهارشنبه سه شنبه دوشنبه يکشنبه شنبه

            01  6 1615219 نامهپايان 1

2                 

 

 

 

 

 
 

 گروه زبان انگلیسی 

 

 98-99تحصیلی   اول  نیمسال                    هفتم ترم                     95مهر ورودي           دوره روزانه                       آموزش زبان  انگلیسی  ارشد  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 1615177 نامهپايان 1

 



 

 

 گروه   زبان و ادبیات انگلیسی

 

 98-99تحصیلی   اول  نیمسال                      ترم   اول              98مهر ورودي           دوره روزانه                      آموزش زبان انگلیسی      يدکتر     برنامه درسی و امتحانی دانشجويان رشته 

 

 شماره درس عنوان درس رديف
تعداد 

 واحد
 گروه

شماره 

 کالس
 نام استاد

 برنامه امتحانی ساعات تشکیل کالس در ايام هفته

 ساعت تاريخ روز پنجشنبه چهارشنبه سه شنبه دوشنبه يکشنبه شنبه

 5/3-5/5 21/10/98 شنبه     5/1-5/3  اکبريدکتر علی 106 01 2 1615064 نقد و بررسی  مسائل آموزش زبان 1

2 ESP)5/3-5/5 24/10/98 شنبهسه       10 -12 دکتر خانی 106 01 2 1615054 )انگلیسی بااهداف ويژه 

 5/3-5/5 28/10/98 شنبه       8 -10 دکتر سمايی  01 2 1615052 تجزيه و تحلیل کالم 3

 5/3-5/5 2/11/98 چهارشنبه      5/1 -5/3 دکتر خانی 109 01 2 1615051 یري زبان دوممطالعات يادگ 4

 

 گروه   زبان و ادبیات انگلیسی

 

 98-99تحصیلی   اول  نیمسال                      ومسم   تر              97مهر ورودي           دوره روزانه                      آموزش زبان انگلیسی        يدکتر     برنامه درسی و امتحانی دانشجويان رشته 

 

 شماره درس عنوان درس رديف
تعداد 

 واحد
 گروه

شماره 

 کالس
 نام استاد

 برنامه امتحانی ساعات تشکیل کالس در ايام هفته

 ساعت تاريخ روز پنجشنبه چهارشنبه سه شنبه دوشنبه يکشنبه شنبه

 5/3-5/5 22/10/98 يکشنبه     5/1-5/3  دکتر خانی 109 01 2 1615063 انتحلیل آماري در آموزش زب 1

 5/3-5/5 29/10/98 يکشنبه     5/3-5/5  اکبريدکتر علی 109 01 2 1615050 تحقیق در آموزش زبان)روش تحقیق( 2

 

 گروه   زبان و ادبیات انگلیسی

 

 98-99تحصیلی   اول  نیمسال                      پنجمترم                    96مهر ورودي           دوره روزانه                      انگلیسی وزش زبان آم    يدکتر     برنامه درسی و امتحانی دانشجويان رشته 

 

تعداد  شماره درس عنوان درس رديف

 واحد

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

            01 - 1615058 امتحان جامع 2

3                

 

 

 

 

 

 

 



 
 گروه   زبان و ادبیات انگلیسی

 

 98-99تحصیلی   اول  نیمسال                   هفتم ترم            95مهر ورودي           دوره روزانه                      زبان انگلیسی دکتري     آموزش      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

             01 - 1615058 امتحان جامع 2

  

 گروه   زبان و ادبیات انگلیسی

 

 98-99تحصیلی   اول  نیمسال                نهم ترم             94مهر ورودي           دوره روزانه                      دکتري       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 هيکشنب شنبه

             01 18 1615059 رساله  1

             01 - 1615058 امتحان جامع 2

 

 

 گروه   زبان و ادبیات انگلیسی

 

 98-99تحصیلی   اول  نیمسال                   يازدهم ترم            93  مهرورودي           ه     دوره روزان                 دکتري    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

2                 

3                 

 



 

   :تاريخ                       

 98-99تحصیلی   اول  نیمسال     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 کالس ساعت تشکیل شماره درس

   واحد  3زبان عمومی : 

    
    

    
 

    
    

   
    

    
 

ه 
شنب

ه 
س

1/
11/

98 
ت 

اع
س

10
-

12 

  آقاي قیطاسی  ادبیات علوم انسانی 1  5/1-5/3شنبه سه 5/1-5/3يکشنبه  9010003 زبان عمومی 1

  آقاي قیطاسی  ادبیات و علوم انسانی 2  5/3-5/5شنبه سه 5/3-5/5 يکشنبه 9010003 زبان عمومی 2

  خانم دکتر ثباتی  علوم پايه 3  5/1-5/3شنبه سه 5/1-5/3يکشنبه  9010003 زبان عمومی 3

  خانم دکتر ثباتی  علوم پايه 4  5/3-5/5شنبه سه 5/3-5/5 يکشنبه 9010003 زبان عمومی 4

  خانم صادقی  الهیات 5  5/1-5/3شنبه سه 5/1-5/3يکشنبه  9010003 ومیزبان عم 5

  آقاي شاهی  الهیات 6  5/3-5/5شنبه سه 5/3-5/5 يکشنبه 9010003 زبان عمومی 6

  خانم فخار   فنی مهندسی 7  5/1-5/3شنبه سه 5/1-5/3يکشنبه  9010003 زبان عمومی 7

  خانم فخار  فنی مهندسی 8  5/3-5/5شنبه سه 5/3-5/5 يکشنبه 9010003 زبان عمومی 8

  خانم موسوي مقدم  پیرادامپزشکی 9  5/1-5/3شنبه سه 5/1-5/3يکشنبه  9010003 زبان عمومی 9

  آقاي مشهدي  پیرادامپزشکی 10  5/3-5/5شنبه سه 5/3-5/5 يکشنبه 9010003 زبان عمومی 10

  آقاي جمالوندي   کشاورزي 11  5/1-5/3شنبه سه 5/1-5/3يکشنبه  9010003 زبان عمومی 11

  آقاي حیدري  کشاورزي 12  5/3-5/5شنبه سه 5/3-5/5 يکشنبه 9010003 زبان عمومی 12

           

           

           

           

           

           

 

 

 

 

 


