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تعاس دادعتدحاو

يلمعيروئتعت
 ثحابم رب هيكت اب( قالخا هفسلف١٣٩٧٢١٢١١۴١١

)يتيبرت
 هعلق ينيسح ربكا -صاوخريماقالخا هفسلف يشيامزآ٨١۶۴يتست٢٠١٢

نيسح دمحا -يريبد دمحا -نمهب
روپكاپ يلع -يفيرش

--رون مايپ١٣٩٢٢٠١٣

.دوش هعلاطم ٣٣١ هحفص ٢۵ سرد لوا ات باتك لوا زا٨٢رون مايپ١٣٩١٢٠١٢نايريرحت نسح دمحم٢ ميھافم كرد و ندناوخ يشيامزآ۴٨٣٠يتست٢۴٠٢۴ ميھافم كردو ندناوخ٢٣٩٧٢١٢١٢١٠۵
--)لگنج(١George E. Wishon١٣٨۶٢٠٠٧Heinle Lets Write Englishباتك٩٢٠١يتست١۴٠٢۴ شراگنوروتسد٣٣٩٧٢١٢١٢١٠٧

 Understanding and Using Englishباتك٩٢٠٢يتست١ شراگنوروتسد٣٩٧٢١٢١٢١٠٧
Grammar ۵th ed

Betty S. Azar١٣٨٩٢٠١٠Longman
)لگنج(

.دوش هعلاطم ١٠ Chapter ناياپ ات ١ Chapter زا١٨۵٢

.دوش هعلاطم باتک ناياپ ات ١١ unit زا٣۴٢١رون مايپ١٣٨٨٢٠٠٩رهگ يرفعج رهچونم٣ ميھافم كرد و ندناوخ يشيامزآ۵١٧۵يتست٣۴٠٢۴ ميھافم كردو ندناوخ۴٣٩٧٢١٢١٢١٠٨
 Understanding and Using Englishباتك٩٢٠٢يتست٢۴٠٢۴ شراگنوروتسد۵٣٩٧٢١٢١٢١٠٩

Grammar ۵th ed
Betty S. Azar١٣٨٩٢٠١٠Longman

)لگنج(
.دوش هعلاطم ٢٠ Chapter ناياپ ات ١١ Chapter زا١٨۵٣

٢Marcella Frank١٣٩٠٢٠١١Prentice Hall Modern English Partباتك٩٢٠٣يتست٢ شراگنوروتسد٣٩٧٢١٢١٢١٠٩
)لگنج(

--

 The study skills for students ofباتك۶٣۶٩يتست٢٠١٢نابز يريگداي نونف۶٣٩٧٢١٢١٢١١٠
English as a second language

Richard C.Yorkey١٣٨۶شناد هياپ٢٠٠٧--

.دوش هعلاطم ١١ و ١٠ ،٩ ،٨ ،٧ ،۶ ،۵ ،۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف٨٠۴لگنجThe study of Language (۶th.ed.)George Yule١٣٩٢٢٠١۴باتك٨٩٧۴يتست١٢٠١٢ يسانشنابز تايلك٧٣٩٧٢١٢١٢١١١
--رون مايپ١٣٩٢٢٠١٣يرتفدبزع زورهبيسيلگنا هداس رثن ياھ هنومنيعطق۴٩٩١يتست٢٠١٢هداسرثن ياھ هنومن٨٣٩٧٢١٢١٢١١٢
--رون مايپ١٣٩۵٢٠١۶هدنبادخ هنازرف -يتمھ همطاف)Advenced Writing ( هتفرشيپ شراگن يشيامزآ٧٩٢١يحيرشت٢٠١٢هتفرشيپ شراگن٩٣٩٧٢١٢١٢١١٣
--رون مايپ١٣٨٩٢٠١٠يدور ناگرگ عيمس اضرمالغيبدا تاعانص و نونف يشيامزآ۵۵٢٣يتست٢٠١٢يبدا تاعانصو نونف١٠٣٩٧٢١٢١٢١١۴
--رون مايپ١٣٩٢٢٠١٣يدعاس روپ يفطل مظاكهمجرت شور و لوصايعطق۵٠٣٧يتست٢٠١٢همجرت شورو لوصا١١٣٩٧٢١٢١٢١١۵
--رون مايپ١٣٩١٢٠١٢نشور سيقلب -روپ يديعس سابع١ تايبدا رب يدمآرد يشيامزآ۵۵٨۵يتست١٢٠١٢ يسيلگنا تايبدارب يدمآرد١٢٣٩٧٢١٢١٢١١۶
.دوش هعلاطم باتک رخآ ات ١٢ لصف زا٣۴۴لگنجThe study of Language (۶th.ed.)George Yule١٣٩٢٢٠١۴باتك٨٩٧۴يتست٢٢٠١٢ يسانشنابز تايلك١٣٣٩٧٢١٢١٢١١٧
--رون مايپ١٣٩٠٢٠١١هدنياپ نيسح٢ تايبدا رب يدمآرد يشيامزآ۴٨٨٧يتست٢٢٠١٢ يسيلگنا تايبدارب يدمآرد١۴٣٩٧٢١٢١٢١١٨
 و يتست٢٠١٢يراگن همان١۵٣٩٧٢١٢١٢١١٩

يحيرشت
--رون مايپ١٣٩٣٢٠١٢رھوگ يرفعج رهچونميسيلگنا نابز رد يراگن همانهمانسرد۴٨٨١

--رون مايپ١٣٩٢٢٠١٣روپ يلين اضرهداس نوتم همجرت يشيامزآ٨٢۴۴يتست٢٠١٢هداس نوتم همجرت١۶٣٩٧٢١٢١٢١٢٠
 نابز تاريبعتو تاحالطصادربراك١٧٣٩٧٢١٢١٢١٢١

همجرترد
--رون مايپ١٣٨٩٢٠١٠روپ يلين اضرهمجرت رد اھريبعت و اھ حالطصا دربراك يشيامزآ۵۴١٠يتست٢٠١٢

--رون مايپ١٣٩٢٢٠١٣روپ يديعس سابعيسيلگنا هداس رعش ياھ هنومن يشيامزآ۵٢۶۴يتست٢٠١٢هداسرعش ياھ هنومن١٨٣٩٧٢١٢١٢١٢٢
 Academic Writing Course Newباتك٩٣٧٠يحيرشت٢٠١٢يسيون هلاقم١٩٣٩٧٢١٢١٢١٢٣

Edition
R.R. Jordan١٣۵لگنج٨١٩٨٠--

 - English Phonetics and Phonologyباتك٨٩٧۵يتست٢٠١٢يسيلگنا يسانشاوآ٢٠٣٩٧٢١٢١٢١٢۴
fourth ed

Peter Roachدوش هعلاطم ١٧ شخب رخآ ات باتک لوا زا١٠٧لگنج١٣٩٢٢٠١٣.

 The Norton Anthology of Englishباتك۶٢٨١يتست١۴٠٢۴ يسيلگنا تايبدا خيراترد يريس٢١٣٩٧٢١٢١٢١٢۵
Literature

 Sir : ثحابم زج هب . دوش هعلاطم Jonathan Swift ات G. Chaucer زا۴٩رون قايتشا١٣٨٧٢٠٠٨رونخس
Walter Ralegii، Christopher Marlowe، English Reformation، The 

new World، Prose of the Seventeenth century، Sir Thomas 
Overbury، I zaak Walton، Samuel Pepys، Thomas Hobbes، 

John Locke
.دوش هعلاطم ٣ و ٢ ،١ ياھ شخب۴٨٢رون مايپ١٣٩١٢٠١٢يداھرف نيسح٢و١ قيقحت شور و لوصا يشيامزآ۵۴٨۶يتست١٢٠١٢ قيقحت شورو لوصا٢٢٣٩٧٢١٢١٢١٢۶
--رون مايپ١٣٩١٢٠١٢نايريرحت نسح دمحميتاعوبطم نوتم ندناوخ يشيامزآ۴٨۵٧يتست٢٠١٢يتاعوبطم نوتم ندناوخ٢٣٣٩٧٢١٢١٢١٢٧
--رون مايپ١٣٩٠٢٠١١ينامحر نيسح -نشور سيقلبهاتوك ناتساد يشيامزآ۵۴٨٨يتست٢٠١٢هاتوك ناتساد٢۴٣٩٧٢١٢١٢١٢٨
 يمالسا هدش همجرتراثآ يسررب٢۵٣٩٧٢١٢١٢١٢٩

١
 نوتم يسيلگنا همجرت يسرربباتك٧٣٣٣يتست٢٠١٢

١يمالسا
--تمس١٣٩٢٢٠١٣يرانا يفانم رالاس

 ٩th literature :Structure Sound Senseباتك٩٣٣٩يتست٢٠١٢يسيلگنارعش٢۶٣٩٧٢١٢١٢١٣٠
ed

laurence Perrine١٣٨۴٢٠٠۶مود دلج زا١٩١٣لگنج، Chapter One( What is Poetry) ريز راعشا هفاضا هب 
 The -٢ The Eagle (Tennyson) ،Page No/۶۴٩-١/دوش هعلاطم

Man He Killed (Hardy)،Page No. ۶٧٠٣-Mirror (Sylvia Plath)، 
Page No/۶٨٠۴-Richard Cory، Robinson، Page، No/٩٩۶۵-

Meeting at Night (Robert Browning)، Page No/٧٠١۶-Figurative 
Language ٢ ، The Road Not Taken (Robert Frost)،Page 

No/٧٣۴٧-( My Last Duchess(Browning. Page No/٧٧۵٨- The 
Good- Morrow،( John Donne)، Page No/٩۵٩ ٧- (The Sun 

Rising(John Donne Page No/٧۵٨١٠- Fear no more،
(Shakespeare) ( ،Page No. ١٠٠٠١١-Let me not to the marriage 

of true minds،(Shakespeare)، page No/١٢ ١٠٠١-My mistress' 
eyes ،Shakespeare) ، page No. ١٣(٨٠٩-(A Blessing (James 

Wright، Page No. ٨۶١
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١١:٠۵ - ١٣٩٧/١١/٠١ :نامزهتشر رھ لصفرس سورد عبانم تسيلناتسلگ يھاگشناد عماج متسيس
٣ زا ٢ : هحفص٣٠٠٩ :شرازگ هرامش

فيدر
 مرت
يليصحت

 هرامش
سرد مانسرد

 عون
نومزآ

 هرامش
مجرتمهدنسيونناونععبنم عونعبنم

 لاس
راشتنا

 راشتنا
رشانيداليم

 دك
 حرش
تسويپ حرشتسويپ

تعاس دادعتدحاو

يلمعيروئتعت
 The Norton Anthology of Englishباتك۶٢٨١يتست٢۴٠٢۴ يسيلگنا تايبدا خيراترد يريس٢٧٣٩٧٢١٢١٢١٣١

Literature
 .٢ ،Charles Lamb .١ : زا ريغ هب E.M.Forster ات Alexander Pope زا۴٨رون قايتشا١٣٨٧٢٠٠٨رونخس

Thomas de Quincey ٣. Charles Dickens ۴. George Eliot ۵. 
Edward Fitzgerald ۶. John Ruskin ٧. Thomas Henry Huxley ٨. 

Thomas Hardy ٩. Gerard Manley ١٠. George Bernard Shaw 
١١. Joseph Conrad ١٢. H. Lawrence دوش هعلاطم.

.دوش هعلاطم ۶ و ۵ ،۴ ياھ شخب۴٩١رون مايپ١٣٩١٢٠١٢يداھرف نيسح٢و١ قيقحت شور و لوصا يشيامزآ۵۴٨۶يتست٢٢٠١٢ قيقحت شورو لوصا٢٨٣٩٧٢١٢١٢١٣٢
 يمالسا هدش همجرتراثآ يسررب٢٩٣٩٧٢١٢١٢١٣٣

٢
 يهلا نيدلا يحم نيسح٢ يمالسا هدش همجرت راثآ يسرربباتك٧٣٣٢يتست٢٠١٢

يا هشمق
--تمس١٣٩١٢٠١٢

 و يتست١٢٠١٢ يبدا نوتم همجرت٣٠٣٩٧٢١٢١٢١٣۴
يحيرشت

باتك نوتم طقف .دوش هعلاطم ١۴ شخب رخآ ات ١ شخب يادتبا زا )فلا۴٣٠تمس١٣٩١٢٠١٢رورنھ گنشوھLiterary Prose : A Selectionباتك٧٢۶۶
 دنوش حرطم سرد نيا رد دياب هك يكينكت لئاسم )ب .دوش هعلاطم
-Connotatio۴- Denotation ۵ -٣ Apostrophe -Allusio٢-١:زا دنترابع

Metphor۶- Simile ٧- Irony ٨- Imagery٩- metonomy١٠- 
Overstatement ١١- Understatenment ١٢- Theme١٣- Tone١۴- 

Symbol ١۵- Synecdochy
 هعلاطم باتک رد دوجوم ياھ نيرمت هارمھ هب ۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ تينوي١٢۵٧نارهت نارگ ابيدConnexions Methode de franCaisRegine Merieux , Yves Loise١٣٨٧٢٠٠٨باتك۵٩١٩يتست٣٠١٨) هسنارف(١ مود نابز٣١٣٩٧٢١٢١٢١٣۶

.دوش
.دوش هعلاطم ۴ و ٣ ،٢ ،١ ياھ تينوي هب طوبرم ياھ نيرمت۵١٢نارهت نارگ ابيدConnexions Cahier d'exercicesRegine Merieux, Yves Loisea١٣٨٧٢٠٠٨باتك۵٩٢٠يتست) هسنارف(١ مود نابز٣٩٧٢١٢١٢١٣۶

 و يتست٢٢٠١٢ يبدا نوتم همجرت٣٢٣٩٧٢١٢١٢١٣٧
يحيرشت

 باتك نوتم طقف.دوش هعلاطم٢٨ شخب رخآ ات ١۵ شخب يادتبا زا)فلا۴٣١تمس١٣٩١٢٠١٢رورنھ گنشوھLiterary Prose : A Selectionباتك٧٢۶۶
 دنوش حرطم سرد نيا رد دياب هك يكينكت لئاسم )ب .دوش هعلاطم
 -Connotatio۴- Denotatio ۵ -٣ Apostrophe-٢ Allusio-١:زا دنترابع

Metphor۶- Simile٧- Irony٨- Imagery٩- metonomy١٠- 
Overstatement ١١- Understatenment ١٢- Theme١٣- Tone١۴- 

Symbol١۵- Synecdochy
--Aspects of the NovelE. M. Foster١٣۵٢١٩٧٣pelicanَ◌باتك٨٣٢٠يتست١٢٠١٢ نامر٣٣٣٩٧٢١٢١٢١٣٨

--FrankensteinMary Shelley١٣٨٧٢٠٠٨Simonباتك٨٣٢١يتست١ نامر٣٩٧٢١٢١٢١٣٨
--Great ExpectationsCharles Dickens١٣٨٧٢٠٠٨Simonباتك٨٣٢٢يتست١ نامر٣٩٧٢١٢١٢١٣٨

 هعلاطم باتک رد دوجوم ياھ نيرمت هارمھ هب ٨ ،٧ ،۶ ،۵ ياھ تينوي١٢۵٩نارهت نارگ ابيدConnexions Methode de franCaisRegine Merieux , Yves Loise١٣٨٧٢٠٠٨باتك۵٩١٩يتست٣٠١٨) هسنارف(٢ مود نابز٣۴٣٩٧٢١٢١٢١۴٠
.دوش

.دوش هعلاطم ٨ و ٧ ،۶ ،۵ ياھ تينوي هب طوبرم ياھ نيرمت۵١٣نارهت نارگ ابيدConnexions Cahier d'exercicesRegine Merieux, Yves Loisea١٣٨٧٢٠٠٨باتك۵٩٢٠يتست) هسنارف(٢ مود نابز٣٩٧٢١٢١٢١۴٠
 Literature: Structure Sound andباتك۵٨٢٢يتست١٢٠١٢ همانشيامن٣۵٣٩٧٢١٢١٢١۴١

Sense
Laurence Perrine٣ دلج۵۴۶امنھر١٣٩٠٢٠١١: Othello And The Merchant of Venice_ يگژيو و رصانع 

 عاونا زين و ارگ  تعيبط و يتسيلائر همانشيامن ،همانشيامن ياھ
.دوش هعلاطم يدمك و يدژارت

 ،٢٣ ،٢١ ،١٩ ،١٨ ،١٧ ،١۶ ،١۵ ،١۴ ،١٣ ،٩ ،٨ ،٧ ،۶ ياھ تمسق١۴٣۵امنھرA Short Histiry Of Literary CriticismVernon Hall١٣٧٩٢٠٠٠باتك٨٣٢٣يتست١٢٠١٢ يبدادقن٣۶٣٩٧٢١٢١٢١۴٢
.دوش فذح ٢۶ و ٢۴

.دوش هعلاطم ٧ و ۶ ،۵ ياھ لصف١١٢٢رون مايپ١٣٩٧٢٠١٨يزيربت تمعن ريمايسيلگنا نابز سيردت شور يشيامزآ١١٠٩٧يتست۴٠٢۴يجراخ نابز سيردت شور٣٧٣٩٧٢١٢١٢١۴٣
 A Handbook of Critical Approachesباتك٨٣١١يتست٢٢٠١٢ يبدادقن٣٨٣٩٧٢١٢١٢١۴۴

To Literature - ۵th.ed
Guerin١٣٨٧٢٠٠٨Oxford

)امنھر(
.دوش هعلاطم ٧ و ۶ ،۵ ،۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف٧٧٩

١۴ chapter :٢ section و ۴، ۵، ۶ ،٣ ،٢ ،١ chapter :١ ٢٧٩٧sectionرون مايپ١٣٩٢٢٠١٣روپ رفعج داوجلادبعنابز يزاس نومزآ يشيامزآ۴٩٠۴يتست٢٠١٢يسيلگنا نابز يزاس نومزآ٣٩٣٩٧٢١٢١٢١۴۵
.دوش هعلاطم

٣٩ ات ۴٨ تاحفص ٣ نتم ،)ينديس پيليف( ١٩ ات ٢٧ تاحفص ١ نتم١۴۴٠تمس١٣٩١٢٠١٢رورنھ گنشوھLiterary Prose : A Selectionباتك٧٢۶۶يتست٢٠١٢يبدارثن هديزگرب نوتم۴٠٣٩٧٢١٢١٢١۴۶
۵ نتم ،)نكيب سيسنارف( ۴٩ ات ۵۶ تاحفص ۴ نتم ،)يل يل ناج(
،)زپاھ ساموت( ٧٣ ات ٨٢ تاحفص ٧ نتم ،)ناد ناج( ۵٧ ات ۶۴ تاحفص
٩٣ ات ١٠٠ تاحفص ٩ نتم ،)نايناب ناج( ٨٣ ات ٩٢ تاحفص ٨ نتم
 نتم ، )نوسناج لئوماس( ١٣٠ ات ١٢١ تاحفص ١٢ نتم ،) كال ناج (

٢٢۴ ات ٢١٣ تاحفص ٢١ نتم ، )بمل زلاچ( ١۶٨ ات ١۵٩ تاحفص ١۶
.دوش هعلاطم )نيكسار ناج(

 باتک رد دوجوم ياھ نيرمت هارمھ هب ١٢ ،١١ ،١٠ ،٩ ياھ تينوي١٢۶٠نارهت نارگ ابيدConnexions Methode de franCaisRegine Merieux , Yves Loise١٣٨٧٢٠٠٨باتك۵٩١٩يتست٣٠١٨) هسنارف(٣ مود نابز۴١٣٩٧٢١٢١٢١۴٧
.دوش هعلاطم

.دوش هعلاطم ١٢ و ١١ ،١٠ ،٩ ياھ تينوي هب طوبرم ياھ نيرمت۵١۴نارهت نارگ ابيدConnexions Cahier d'exercicesRegine Merieux, Yves Loisea١٣٨٧٢٠٠٨باتك۵٩٢٠يتست) هسنارف(٣ مود نابز٣٩٧٢١٢١٢١۴٧
 ,Classicism, Renaissance Literature, Neoclassicism ياھ لصف٢٧٩۵امنھرLiterary Movements for StudentsGale Editors١٣٨٠٢٠٠٢باتك١٠٧٨۵يتست٢٠١٢يبدا ياهبتكم۴٢٣٩٧٢١٢١٢١۴٨

Romanticism, Realism, Naturalism, Modernism, 
Postmodernism ات لصف رھ يادتبا زا ،لوصف نيا زا .دوش هعلاطم 

.دوش هعلاطم لصف نآ هب طوبرم Criticial Overview ناياپ
 Animal FarmGeroge Orwell١٣٧۴١٩٩۶Perigeeباتك٧٢۵٣يتست٢٢٠١٢ نامر۴٣٣٩٧٢١٢١٢١۴٩

Books
--

 A portrait of the Artist as a Youngباتك٨٣٢۴يتست٢ نامر٣٩٧٢١٢١٢١۴٩
Man

James Joyce١٣٧٠١٩٩١Wordsworth 
Classics

--
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اھ هرود يمامت : هروديسانشراك - ۵ : عطقم
اھ همانرب يمامت : همانرب عونيناسنا مولع_١٢ : هدکشناد
٣١١١ : دورو مرت يسيلگنا تايبداو نابز_٢۵ : يشزومآ هورگ
٣٨۶١ : نوناق لامعا مرتيسيلگنا تايبداو نابز_١٠ : هتشر

رون مايپ هاگشناد
١١:٠۵ - ١٣٩٧/١١/٠١ :نامزهتشر رھ لصفرس سورد عبانم تسيلناتسلگ يھاگشناد عماج متسيس
٣ زا ٣ : هحفص٣٠٠٩ :شرازگ هرامش

فيدر
 مرت
يليصحت

 هرامش
سرد مانسرد

 عون
نومزآ

 هرامش
مجرتمهدنسيونناونععبنم عونعبنم

 لاس
راشتنا

 راشتنا
رشانيداليم

 دك
 حرش
تسويپ حرشتسويپ

تعاس دادعتدحاو

يلمعيروئتعت
--تمس١٣٩٢٢٠١٣يياضر يلعسابعOral Production of Storiesباتك٧٢۶٧يحيرشت١١١۶١۶ ناتساد يھافش نايب۴۴٣٩٧٢١٢١٢١۵٠
--تمس١٣٩١٢٠١٢يدنجريب زيورپ و يزورون يدهم٢ ناتساد يھافش نايبباتك٧٣۴٠يحيرشت٢١١۶١۶ ناتساد يھافش نايب۴۵٣٩٧٢١٢١٢١۵١
دوش هعلاطم ١B ، ٢٢۶٧١AلگنجTop Notch third edJoan Saslow & Allen Asher١٣٩۴٢٠١۶باتك١١٣٠٢يتست١٢٢١٢٣٢دونشو تفگ۴۶٣٩٧٢١٢١٢١۵٢
دوش هعلاطم ٢B ، ٢٢۶٨٢AلگنجTop Notch third edJoan Saslow & Allen Asher١٣٩۴٢٠١۶باتك١١٣٠٢يتست٢٢٢١٢٣٢دونشو تفگ۴٧٣٩٧٢١٢١٢١۵٣
 نسح -يدمحميلع دومحميمومع يسيلگنا نابز يشيامزآ۵٠٢٧يتست٣٠١٨)يريذپشناد( يمومع نابز۴٨٣٩٧٢١٢١٢٢٧٠

يليلخ
--رون مايپ١٣٩٢٢٠١٣

١ يبدا ياھ بتكم سرد هب طوبرم بتاكم ناگدنسيون صاخ يماسا۵۴رون مايپ١٣٩٢٢٠١٣نافلوم هورگيمومع يسرافهمانسرد۴٩۶٧يتست٣٠١٨يسراف۴٩٣٩٧٢١٢١٣٢١٠
.دوش فذح ٢ و

--رون مايپ١٣٩٢٢٠١٣يناھارف لضفلاوبا١ يمومع يندب تيبرت يشيامزآ۵٠٧٧يتست٠١١۶يندب تيبرت۵٠٣٩٧٢١٢١۵۴٢٧
--رون مايپ١٣٩٢٢٠١٣يناھارف لضفلاوبا٢ يمومع يندب تيبرتيعطق۴٩٨٢يتست١٠١١۶ شزرو۵١٣٩٧٢١٢١۵۴٢٨
--رون مايپ١٣٩٢٢٠١٣يناھارف لضفلاوبا١ يمومع يندب تيبرت يشيامزآ۵٠٧٧يتست٠١١۶هژيو يندب تيبرت۵٢٣٩٧٢١٢١۵۴٢٩
--رون مايپ١٣٩٢٢٠١٣يناھارف لضفلاوبا٢ يمومع يندب تيبرتيعطق۴٩٨٢يتست٠١١۶هژيو شزرو۵٣٣٩٧٢١٢١۵۴٣٠
.دوش هعلاطم ۴ و ٣ ،١ ياھ لصف٩١۴رون مايپ١٣٩٣٢٠١۴شيورد نسح - يدمحاربكا يلعينيرفآراك ينابم يشيامزآ۵٣۶٩يتست٢٠١٢ينيرفآراك۵۴٣٩٧٢١٢١٨٨٠٨
) يدربراك قالخا( يگدنز نييآ۵۵٣٩٧٢١٢٢٠۴٣٣

يناسنا مولع
--رون مايپ١٣٩٢٢٠١٣يفيرش نيسح دمحايدربراك قالخا - يگدنز نييآ يشيامزآ۵۶٧٣يتست٢٠١٢

 مولع( ناريا يمالسا بالقنا۵۶٣٩٧٢١٢٢٠۴٣۴
) يناسنا

 داوج دمحم -يضويع ميحر دمحمناريا يمالسا بالقنا رب يليلحت يدمآرد يشيامزآ۵۶٧۵يتست٢٠١٢
يتارھ

--رون مايپ١٣٩٢٢٠١٣

 رشن رتفد١٣٨٨٢٠٠٩ضيف و يزوف ييحيينيمخ ماما يسايس هشيدناباتك٧۵۵٧يتست٢٠١٢ينيمخ ماما يسايس هشيدنا۵٧٣٩٧٢١٢٢٠۴٧٩
 داهن( فراعم
ماقم يگدنيامن
)يربھر مظعم

--

--دوجوم پاچ١٣٠٠١٩٢١-ميرکلا نآرقلاباتك٨٢٠٠يتست٢٠ميرك نآرق ٣٠ ءزج ظفح۵٨٣٩٧٢١٢٢٠۶۵٧
--تمس١٣٩٢٢٠١٣يتبرش يبتجم -يريپ دارم يداھسدقم عافد فراعم و مولع اب ييانشآباتك٧٢٧١يتست٢٠١٢سدقم عافد ياهشزرا۵٩٣٩٧٢١٢٢٠٨٨٩
 يساسا نوناقاب ييانشآ۶٠٣٩٧٢١٢٢٣١٧۵

ناريا يمالسا يروهمج
 يروهمج يساسا نوناق اب ييانشآ يشيامزآ۵۶۶٨يتست٢٠١٢

ناريا يمالسا
--رون مايپ١٣٩٢٢٠١٣روپ رظن يدهم

 مايپ هاگشناد١٣٨٧٢٠٠٨نايريرحت نسح دمحم١ ميھافم كرد و ندناوخ يشيامزآ٨٢٩۶يتست١۴٠٢۴ ميھافم كردو ندناوخ۶١٣٩٧٢١٢٢۵٠٠۴
رون

.دوش هعلاطم ١۶ unit ناياپ ات ١ unit زا٣٣٩٨

 Literature: Structure Sound andباتك۵٨٢٢يتست٢٢٠١٢ همانشيامن۶٢٣٩٧٢١٢٢۵٠٠۵
Sense

Laurence Perrine٩١امنھر١٣٩٠٢٠١١- Realistic & Non – realistic drama ٢- Federico Garcia Lorca
 An Enemy of the People رثا Henric Ibsen -٣ Blood Wedding رثا

۴ -August Strindburg رثا The Stronger دوش هعلاطم.
دوش فذح ١٧۶ هحفص ات ١٢۵ هحفص زا ۴ شخب٣٢۴٢فراعم رشن١٣٩٣٢٠١۴يدمحا ناج همطافيمالسا ندمت و گنھرف خيراتباتك٩٢٣٢يتست٢٠١٢ناريا و مالسا ندمتو گنھرف۶٣٣٩٧٢١٢٢٩١٢٨
 مولع(١ يمالسا هشيدنا۶۴٣٩٧٢١٢٣٣٠٣٠

) يناسنا
 دمحم دمحم - يناحبس رفعج١ يمالسا هشيدنا يشيامزآ۵۶۶۶يتست٢٠١٢

يياضر
--رون مايپ١٣٩٢٢٠١٣

 مولع(٢ يمالسا هشيدنا۶۵٣٩٧٢١٢٣٣٠٣١
) يناسنا

 دمحم دمحم - يناحبس رفعج٢ يمالسا هشيدنا يشيامزآ۵۶۶٧يتست٢٠١٢
يياضر

--رون مايپ١٣٩١٢٠١٢

 مولع( نآرق يعوضومريسفت۶۶٣٩٧٢١٢٣٣٠٣٢
) يناسنا

 اضريلع -يزاريش مراكم رصانميرك نآرق يعوضوم ريسفت يشيامزآ٨٢۴٨يتست٢٠١٢
يلامك

--رون مايپ١٣٩٢٢٠١٣

 ينابم( يمالسا قالخا۶٧٣٩٧٢١٢٣٣٠٣٣
) ميھافمو

--رون مايپ١٣٩٢٢٠١٣يدواد دمحمميھافم و ينابم - يمالسا قالخا يشيامزآ۵۶۶۵يتست٢٠١٢

--رون مايپ١٣٩٢٢٠١٣ينارهت داشلد يفطصمهغالبلا جهن يعوضوم ريسفت يشيامزآ۵۶٧٧يتست٢٠١٢هغالبلا جهن يعوضومريسفت۶٨٣٩٧٢١٢٣٣٠٣٨
 يگدنيامن داهن١٣٩۵٢٠١۵ناگدنسيون زا يعمج)مود تساريو( تيعمج و هداوناخ شنادباتك٩٨۶٩يتست٢٠١٢تيعمج و هداوناخ شناد۶٩٣٩٧٢١٢٣٣٠۴٣

 مظعم ماقم
 رشن(يربھر
)فراعم

--

Page 3 of 3دیئامن پاچ ار شرازگ دیناوت يملاح.دیدرگ هدامآ ) هحفص٣ ( تاحفصهیلک

01/21/2019https://reg1.pnu.ac.ir/Forms/F0202_PROCESS_REP_FILTER/command.htm

www*Pnueb*com 

نيمسال دوم 9۸-97 




