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تشریحی3سمینار21116109

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی1نگارش پیشرفته31212055

11:0013:00چهار شنبه1399/10/1715تشریحی٢1كلیات زبان شناسی 41212061

13:3015:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی1روش تدریس زبان انگلیسی51212088

08:3010:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی٢1اصول وروش تحقیق 61212091

13:3015:30سه شنبه1399/10/022تشریحی1آزمون سازی زبان انگلیسی71212092

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1110تشریحی1آواشناسی آموزشی81212232

13:3015:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی1اصول وروش تدریس زبانهای خارجی91212233

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی2نگارش پیشرفته101212235

تشریحی4(آموزش محور)٢سمینار111212271

121212272Call(اموزش محور)08:3010:30شنبه1399/10/065تشریحی4

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی1 قرآن كریم٣٠حفظ جزء 131220658

ل زبان شناسی141225045 11:0013:00یک شنبه1399/10/076تشریحی1مسا

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی2اصول و روش تدریس مهارتها151225047

08:3010:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی1آزمون سازی زبان خارجی161225048

ل آموزش زبان171225049 13:3015:30شنبه1399/10/065تشریحی2روش تحقیق درمسا

11:0013:00سه شنبه1399/10/098تشریحی2روانشناسی زبان181225050

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1110تشریحی2زبان شناسی مقابله ای وتجزیه وتحلیل خطاها191225051

08:3010:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی3انگلیسی بااهداف ویژه201225052

11:0013:00سه شنبه1399/10/022تشریحی3تدریس عملی211225053

08:3010:30شنبه1399/10/065تشریحی3ترجمه متون اسلامی221225055

11:0013:00دو شنبه1399/10/2219تشریحی3تجزیه وتحلیل كلام231225056

11:0013:00سه شنبه1399/10/022تشریحی4زبانشناسی كاربردی (آموزش محور)241225128

تشریحی4سمینار(تحقیق وتتبع نظری)(آموزش محور)251225129
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11:0013:00چهار شنبه1399/10/1715تشریحی1زبانشناسی كاربردی21212429

13:3015:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی1اصول و روش تدریس31212454

11:0013:00چهار شنبه1399/10/1715تشریحی1اصول و روش تحقیق41212455

13:3015:30سه شنبه1399/10/022تشریحی1آزمون سازی51212460

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی1 قرآن كریم٣٠حفظ جزء 61220658

08:3010:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی1سنجش و ارزشیابی زبان71225150

11:0013:00یک شنبه1399/10/076تشریحی1زبانشناسی در آموزش زبان81225151

11:0013:00دو شنبه1399/10/2219تشریحی1درآمدی بر تحلیل گفتمان91225152

13:3015:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی1اصول و روش تدریس زبانهای خارجی101225153

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی2روش تدریس مهارتهای زبان111225158

11:0013:00سه شنبه1399/10/098تشریحی2نظریه های روانشناسی زبان121225159

08:3010:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی2انگلیسی برای اهداف ویژه131225160

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی2نگارش متون علمی دانشگاهی141225161

13:3015:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی3فن آوری در آموزش زبان151225163

08:3010:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی3تهیه و تدوین مطالب درسی161225164

11:0013:00سه شنبه1399/10/022تشریحی3تدریس عملی171225165

ل آموزش زبان181225166 تشریحی3سمینار در مسا

13:3015:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی4نظریه های جامعه شناسی زبان(آموزش محور)191225167

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی4بررسی آموزش زبان در ایران(آموزش محور)201225168

تشریحی4سمینار (تحقیق و تتبع نظری)211225169

13:3015:30شنبه1399/10/065تشریحی2روش تحقیق كمی و كیفی در آموزش زبان221225175
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