
اھ هرود يمامت : هرودهتسويپان يسانشراك - ٣ : عطقم
اھ همانرب يمامت : همانرب عونيناسنا مولع_١٢ : هدکشناد
٣١١١ : دورو مرت يسيلگنا تايبداو نابز_٢۵ : يشزومآ هورگ
٣٨٨١ : نوناق لامعا مرتيسيلگنا نابز شزومآ_١۴ : هتشر

رون مايپ هاگشناد
١١:٣٠ - ١٣٩٧/١١/٠١ :نامزهتشر رھ لصفرس سورد عبانم تسيلناتسلگ يھاگشناد عماج متسيس
٢ زا ١ : هحفص٣٠٠٩ :شرازگ هرامش
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تعاس دادعتدحاو

يلمعيروئتعت
--رون مايپ١٣٩٢٢٠١٣يناھارف لضفلاوبا٢ يمومع يندب تيبرتيعطق۴٩٨٢يتست١٠١١۶ شزرو١٣٩٧٢١٢١۵۴٢٨
--رون مايپ١٣٩٢٢٠١٣يناھارف لضفلاوبا٢ يمومع يندب تيبرتيعطق۴٩٨٢يتست٠١١۶هژيو شزرو٢٣٩٧٢١٢١۵۴٣٠
.دوش هعلاطم ۴ و ٣ ،١ ياھ لصف٩١۴رون مايپ١٣٩٣٢٠١۴شيورد نسح - يدمحاربكا يلعينيرفآراك ينابم يشيامزآ۵٣۶٩يتست٢٠١٢ينيرفآراك٣٣٩٧٢١٢١٨٨٠٨
 مولع( ناريا يمالسا بالقنا۴٣٩٧٢١٢٢٠۴٣۴

) 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 هشيدنا۵٣٩٧٢١٢٢٠۴٧٩
 داهن( فراعم
ماقم يگدنيامن
)يربھر مظعم

--

--رون مايپ١٣٩١٢٠١٢تشرس ملح شويرپيمومع تشادهب يشيامزآ۵٠٩۵يتست٢٠١٢تسيز طيحم و تشادهب۶٣٩٧٢١٢٢٠۵۶۵
--دوجوم پاچ١٣٠٠١٩٢١-ميرکلا نآرقلاباتك٨٢٠٠يتست٢٠ميرك نآرق ٣٠ ءزج ظفح٧٣٩٧٢١٢٢٠۶۵٧
--تمس١٣٩٢٢٠١٣يتبرش يبتجم -يريپ دارم يداھسدقم عافد فراعم و مولع اب ييانشآباتك٧٢٧١يتست٢٠١٢سدقم عافد ياهشزرا٨٣٩٧٢١٢٢٠٨٨٩
 يساسا نوناقاب ييانشآ٩٣٩٧٢١٢٢٣١٧۵

ناريا يمالسا يروهمج
 يروهمج يساسا نوناق اب ييانشآ يشيامزآ۵۶۶٨يتست٢٠١٢

ناريا يمالسا
--رون مايپ١٣٩٢٢٠١٣روپ رظن يدهم

.دوش هعلاطم باتک ناياپ ات ١١ unit زا٣۴٢١رون مايپ١٣٨٨٢٠٠٩رهگ يرفعج رهچونم٣ ميھافم كرد و ندناوخ يشيامزآ۵١٧۵يتست٣٠١٢هتفرشيپ بلطم كرد و ندناوخ١٠٣٩٧٢١٢٢۵٠٧٣
--رون مايپ١٣٩٢٢٠١٣يدعاس روپ يفطل مظاكهمجرت شور و لوصايعطق۵٠٣٧يتست٢٠١٢همجرت شور و لوصا١١٣٩٧٢١٢٢۵٠٧۴
.دوش هعلاطم ١B زا٣٣٩٧لگنجTop Notch third edJoan Saslow & Allen Asher١٣٩۴٢٠١۶باتك١١٣٠٢يتست٣٢٠١٢ دونش و تفگ١٢٣٩٧٢١٢٢۵٠٧۵
 Understanding and Using Englishباتك٩٢٠٢يتست١٢٠١٢ شراگن١٣٣٩٧٢١٢٢۵٠٧۶

Grammar ۵th ed
Betty S. Azar١٣٨٩٢٠١٠Longman

)لگنج(
.دوش هعلاطم ١١ و ١٠ ،٩ ،٨ ،٧ ،۶ ،۵ ،۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف٨٠۴

 نابز تاريبعت و تاحالطصا دربراك١۴٣٩٧٢١٢٢۵٠٧٧
همجرت رد

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

 Understanding and Using Englishباتك٩٢٠٢يتست٢٢٠١٢ شراگن١۵٣٩٧٢١٢٢۵٠٧٨
Grammar ۵th ed

Betty S. Azar١٣٨٩٢٠١٠Longman
)لگنج(

.دوش هعلاطم ٢٠ لصف رخآ ات ١٢ لصف زا٣۴٢

--رون مايپ١٣٩٢٢٠١٣روپ يلين اضرهداس نوتم همجرت يشيامزآ٨٢۴۴يتست٢٠١٢نوتم همجرت١۶٣٩٧٢١٢٢۵٠٧٩
 هداس رعش و رثن ياھ هنومن١٧٣٩٧٢١٢٢۵٠٨٠

يسيلگنا
.دوش هعلاطم ۴ و ٣ ،٢ ،١ ياھ لصف٧٣١رون مايپ١٣٩٢٢٠١٣يرتفدبزع زورهبيسيلگنا هداس رثن ياھ هنومنيعطق۴٩٩١يتست٣٠١٨

 هداس رعش و رثن ياھ هنومن٣٩٧٢١٢٢۵٠٨٠
يسيلگنا

.دوش هعلاطم ٢٠ Unit ناياپ ات ١ Unit زا۵١رون مايپ١٣٩٢٢٠١٣روپ يديعس سابعيسيلگنا هداس رعش ياھ هنومن يشيامزآ۵٢۶۴يتست

دوش هعلاطم ٢A زا٣٣٩٩لگنجTop Notch third edJoan Saslow & Allen Asher١٣٩۴٢٠١۶باتك١١٣٠٢يتست۴٢٠١٢ دونش و تفگ١٨٣٩٧٢١٢٢۵٠٨١
--رون مايپ١٣٩١٢٠١٢نشور سيقلب -روپ يديعس سابع١ تايبدا رب يدمآرد يشيامزآ۵۵٨۵يتست١٢٠١٢ يسيلگنا تايبدا١٩٣٩٧٢١٢٢۵٠٨٢
.دوش هعلاطم باتک رخآ ات ١٢ لصف زا٣۴۴لگنجThe study of Language (۶th.ed.)George Yule١٣٩٢٢٠١۴باتك٨٩٧۴يتست٢٠١٢يسانشنابز تايلك٢٠٣٩٧٢١٢٢۵٠٨٣
 اب نيتال پيات و يراگن همان٢١٣٩٧٢١٢٢۵٠٨۴

رتويپماك زا هدافتسا
 و يتست٢٠١٢

يحيرشت
--رون مايپ١٣٩٣٢٠١٢رھوگ يرفعج رهچونميسيلگنا نابز رد يراگن همانهمانسرد۴٨٨١

--رون مايپ١٣٩٠٢٠١١هدنياپ نيسح٢ تايبدا رب يدمآرد يشيامزآ۴٨٨٧يتست٢٣٠١٢ يسيلگنا تايبدا٢٢٣٩٧٢١٢٢۵٠٨۵
--تمس١٣٩١٢٠١٢يدنجريب زيورپ و يزورون يدهم٢ ناتساد يھافش نايبباتك٧٣۴٠يحيرشت٢٠١٢ناتساد يھافش نايب٢٣٣٩٧٢١٢٢۵٠٨۶
.دوش هعلاطم ٧ و ۶ ،۵ ،۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف٧٧٩رون مايپ١٣٩٢٢٠١٣روپ رفعج داوجلادبعنابز يزاس نومزآ يشيامزآ۴٩٠۴يتست١٢٠١٢ يزاس نومزآ٢۴٣٩٧٢١٢٢۵٠٨٧
 نابز لئاسم رد قيقحت شور٢۵٣٩٧٢١٢٢۵٠٨٨

يزوما
.دوش هعلاطم ۶ و ۵ ،۴ ياھ شخب۴٩١رون مايپ١٣٩١٢٠١٢يداھرف نيسح٢و١ قيقحت شور و لوصا يشيامزآ۵۴٨۶يتست٢٠١٢

--رون مايپ١٣٩٠٢٠١١يناخ دمحا اضر دمحملوحت و ءاشنم :نابز روتسد يشيامزآ۵۵٨٨يتست٢٠١٢نابز روتسد٢۶٣٩٧٢١٢٢۵٠٨٩
--رون مايپ١٣٩١٢٠١٢نايريرحت نسح دمحميتاعوبطم نوتم ندناوخ يشيامزآ۴٨۵٧يتست٢٠١٢يتاعوبطم نوتم ندناوخ٢٧٣٩٧٢١٢٢۵٠٩٠
 هيزجت و يا هلباقم يسانش نابز٢٨٣٩٧٢١٢٢۵٠٩١

ينابز ياھاطخ ليلحت و
يسراف هلمج تخاس يا هلباقم يسرربيعطق۵٠١٣يتست٣٠١٨

يسيلگنا و
--رون مايپ١٣٩٢٢٠١٣يدمحم راي هلا فطل

.دوش هعلاطم ۴ و ٣ ،٢ ،١ ياھ لصف٧٣١رون مايپ١٣٩٧٢٠١٨يزيربت تمعن ريمايسيلگنا نابز سيردت شور يشيامزآ١١٠٩٧يتست٣٢٠١٢ يسيلگنا نابز سيردت شور٢٩٣٩٧٢١٢٢۵٠٩٢
 ياهباتك ياوتحم ليلحت و يسررب٣٠٣٩٧٢١٢٢۵٠٩٣

 شور و ييامنھار هرود يسيلگنا
اهنآ سيردت

 Teaching English as a Second orباتك٨٩٨١يتست٢٠١٢
Foreign language - Fourth ed

Marianne Cele-MurciaDonna 
M.BrintonMarguerite Ann 

Snow

 هعلاطم ٢١ و١٩ ،١٧ ،١٢ ،١١ ،١٠ ،٩ ،٨ ،۶ ،۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف١۶٧۶لگنج١٣٩٢٢٠١٣
دوش

.دوش هعلاطم باتك رخآ ات ٨ لصف زا٣٨٠رون مايپ١٣٩٢٢٠١٣روپ رفعج داوجلادبعنابز يزاس نومزآ يشيامزآ۴٩٠۴يتست٢٢٠١٢ يزاس نومزآ٣١٣٩٧٢١٢٢۵٠٩۴
 راشتنا زا يکيLinguistics and LanguageJulia S. Falk١٣٨٠٢٠٠١باتك٨٣٠۴يتست٢٠١٢نابز يريگارف تايرظن٣٢٣٩٧٢١٢٢۵٠٩۵

ربتعم
٢٩Chapters :١۶-٢-٢٢-٢١-١٧۵-٢۶-دوش هعلاطم ٢٧

 Essentional Introducctory Linguisticsباتك٨٩٧٣يتستنابز يريگارف تايرظن٣٩٧٢١٢٢۵٠٩۵
- Third ed

Grover Hudson١٣٨۵٢٠٠۶٣٠لگنجChapters :دوش هعلاطم ١٢-٩-٨-١
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اھ هرود يمامت : هرودهتسويپان يسانشراك - ٣ : عطقم
اھ همانرب يمامت : همانرب عونيناسنا مولع_١٢ : هدکشناد
٣١١١ : دورو مرت يسيلگنا تايبداو نابز_٢۵ : يشزومآ هورگ
٣٨٨١ : نوناق لامعا مرتيسيلگنا نابز شزومآ_١۴ : هتشر

رون مايپ هاگشناد
١١:٣٠ - ١٣٩٧/١١/٠١ :نامزهتشر رھ لصفرس سورد عبانم تسيلناتسلگ يھاگشناد عماج متسيس
٢ زا ٢ : هحفص٣٠٠٩ :شرازگ هرامش
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سرد مانسرد
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 هرامش
مجرتمهدنسيونناونععبنم عونعبنم

 لاس
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 راشتنا
رشانيداليم

 دك
 حرش
تسويپ حرشتسويپ

تعاس دادعتدحاو

يلمعيروئتعت
 رد يا هنايار ياھرازفا مرن دربراك٣٣٣٩٧٢١٢٢۵٠٩۶

شزومآ
--رون مايپ١٣٩٠٢٠١١ينايك هدژميعامتجا مولع رد رتويپماك دربراك يشيامزآ۵٢١٧يتست٢٠١٢

.دوش هعلاطم ٧ و ۶ ،۵ ياھ لصف١١٢٢رون مايپ١٣٩٧٢٠١٨يزيربت تمعن ريمايسيلگنا نابز سيردت شور يشيامزآ١١٠٩٧يتست۴٢٠١٢ يسيلگنا نابز سيردت شور٣۴٣٩٧٢١٢٢۵٠٩٧
 Am I Teaching Well Self_Evaluationباتك٨٣٠۶يحيرشت٢٠١٢يلمع سيردت٣۵٣٩٧٢١٢٢۵٠٩٨

Strategies for Effective Teachers
Vesna Nikolic & Hanna Cabaj١٣٧٨٢٠٠٠Pippin 

Publishing 
Corporation

--

يريگداي لئاسم هعلاطم و يحارط٣۶٣٩٧٢١٢٢۵٠٩٩
شزومآ و

 Teaching English as a Second orباتك٨٩٨١يتست١٢۶٣٢
Foreign language - Fourth ed

Marianne Cele-MurciaDonna 
M.BrintonMarguerite Ann 

Snow

۴٠و٣٩ ،٣٧،٣۶ ،٣۵ ،٣۴ ،٣٣ ،٢٩ ،٢۶ ،٢۵ ،٢٣ ،٢٢ ياھ لصف١۶٧٧لگنج١٣٩٢٢٠١٣
دوش هعلاطم

--رون مايپ١٣٩٢٢٠١٣هداز ميھاربا يسيعتيبرت هفسلفيعطق۵١۴۴يتست٣٠١٨شرورپ و شزومآ هفسلف لوصا٣٧٣٩٧٢١٢٢۵١٠٠
 مولع رب ديكات اب قيقحت شور٣٨٣٩٧٢١٢٢۵١٠١

يتيبرت
 و يسانشناور رد قيقحت ياھ شور يشيامزآ۵٢٠٣يتست٢٠١٢

يتيبرت مولع
.دوش فذح ١٣ لصف۶١٨رون مايپ١٣٩٢٢٠١٣روالد يلع

 و شزومآ رد تيريدم نامزاس٣٩٣٩٧٢١٢٢۵١٠٢
شرورپ

١۶ ،١۵ ،١۴ ،١٣ ،١٢ ،١١ ،١٠ ،٩ ،٨ ،٧ ،۶ ،۵ ،۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف٨١١رون مايپ١٣٩١٢٠١٢دنب هقالع يلعيشزومآ تيريدم تامدقميعطق۶٩٧٣يتست٢٠١٢
.دوش هعلاطم ١٧ و

 -نايمولظم ديعس -يبلاط ديعسيسرد يزير همانرب لوصا يشيامزآ۵۴٩۴يتست٢٠١٢يسرد يزير همانرب ينابم۴٠٣٩٧٢١٢٢۵١٠٣
فيص نسح دمحم

--رون مايپ١٣٩١٢٠١٢

.دوش هعلاطم ١٢ و ١١ ،١٠ ،٩ ،٨ ،٧ ،۶ ،۵ ،۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف٨٠۵رون مايپ١٣٩١٢٠١٢نايريرحت نسح دمحم٢ ميھافم كرد و ندناوخ يشيامزآ۴٨٣٠يتست٢٠١٢)٢( بلطم كرد و ندناوخ۴١٣٩٧٢١٢٢۵١٣٩
 Approaches and Methods inباتك٨٣٠٧يتست٢٠١٢يسيلگنا نابز سيردت شور۴٢٣٩٧٢١٢٢۵١۴٠

language Teahing cambridge 
language Teaching Library - second 

ed

Jack C. Richards, Thoeodors S. 
Rodgers

دوش هعلاطم . ٢ Part و ١ ١٣٨۵partامنھر١٣٨٠٢٠٠١

.دوش هعلاطم ١١ و ١٠ ،٩ ،٨ ،٧ ،۶ ،۵ ،۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف٨٠۴لگنجThe study of Language (۶th.ed.)George Yule١٣٩٢٢٠١۴باتك٨٩٧۴يتست٢٠١٢)يناربج(يسانشنابز تايلك۴٣٣٩٧٢١٢٢۵١۴١
دوش فذح ١٧۶ هحفص ات ١٢۵ هحفص زا ۴ شخب٣٢۴٢فراعم رشن١٣٩٣٢٠١۴يدمحا ناج همطافيمالسا ندمت و گنھرف خيراتباتك٩٢٣٢يتست٢٠١٢ناريا و مالسا ندمتو گنھرف۴۴٣٩٧٢١٢٢٩١٢٨
 مولع(٢ يمالسا هشيدنا۴۵٣٩٧٢١٢٣٣٠٣١

) يناسنا
 دمحم دمحم - يناحبس رفعج٢ يمالسا هشيدنا يشيامزآ۵۶۶٧يتست٢٠١٢

يياضر
--رون مايپ١٣٩١٢٠١٢

 مولع( نآرق يعوضومريسفت۴۶٣٩٧٢١٢٣٣٠٣٢
) يناسنا

 اضريلع -يزاريش مراكم رصانميرك نآرق يعوضوم ريسفت يشيامزآ٨٢۴٨يتست٢٠١٢
يلامك

--رون مايپ١٣٩٢٢٠١٣

--رون مايپ١٣٩٢٢٠١٣ينارهت داشلد يفطصمهغالبلا جهن يعوضوم ريسفت يشيامزآ۵۶٧٧يتست٢٠١٢هغالبلا جهن يعوضومريسفت۴٧٣٩٧٢١٢٣٣٠٣٨
 يگدنيامن داهن١٣٩۵٢٠١۵ناگدنسيون زا يعمج)مود تساريو( تيعمج و هداوناخ شنادباتك٩٨۶٩يتست٢٠١٢تيعمج و هداوناخ شناد۴٨٣٩٧٢١٢٣٣٠۴٣

 مظعم ماقم
 رشن(يربھر
)فراعم

--
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