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3ترکی استانبولیترجمه شفاهیکارگاه خواندنترجمه ادبی

آقای عیشقآقای دکتر کراسخانم مبصرآقای دکتر حسن خان

3بان دوم انگلیسی ز1زبان دوم انگلیسی متون برگزیده نثراساطیر یونان و روم

آقای دکتر  تابندهآقای دکتر  تابندهخانم دکتر نازک دستخانم دکتر نازک دست
1زبان دوم فرانسه نگارش سطح پایهمکالمه

آقای شاهین رادخانم دکتر قاسمیخانم دکتر شاهوردیانی

 مبانی دستورروش تحقیق

خانم دکتر مرادیخانم دکتر مرادی

 1زبان دوم کره ای خواندن و درک مفهوم2انشائ ساده 

خانم چویخانم دکتر یزدانمنشخانم دکتر اعظم لطفی

 ترجمه پیشرفته ازدر آمدی بر ادبیاتکاربرد نسبت های نحوی

خانم دکتر یحیی پورآقای دکتر کریمیخانم دکتر شیخی

 شنایی با اصطالحاتآروش تحقیق پیشرفتهمهارتهای خواندن

آقای دکتر کریمیخانم دکتر شیخیخانم دکتر یحیی پور

درامدی بر ادبیات2زبان دوم آلمانی ترجمه متون ادبیبررسی تحلیلی انواع

خانم رحمانیخانم مبصرآقای دکتر حسن خانآقای دکتر حدادی

 2ترکی استانبولی 1ترکی استانبولی 

آقای عیشقآقای عیشق

 3زبان دوم فرانسه خواندن متون رسانهواژه شناسی

خانم فیروزآبادیخانم دکتر رضوانطلبخانم دکتر قاسمی

 زبان دوم اسپانیایی نگارش پیشرفتهخواندن و بیان شفاهی

خانم دکتر پرویزیخانم دکتر پرویزیخانم گامباتزا

 زبان دوم اسپانیایی پیش دانشگاهی2زبان شناسی همگانی 

خانم آتشیخانم شیخ االسالمیخانم شیخ االسالمی

 

 نوشتاری چینی عالی2گفت و شنود1در آمدی بر ادبیات چینی 

آقای وانگخانم گامباتزاخانم چی مینگ

 عناصر تحلیل متون

آقای دکتر فرهاد نژاد

 

 شعر کالسیکگرایش ها و مکاتب ادبی

خانم دکتر اعظم لطفیخانم دکتر یزدانمنش

 1زبان چینی میانه 1سمینار 

آقای وانگآقای تیان
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 3آزمایشگاه 1چینی پیشرفته 

خانم لیوخانم لیو

 2چینی کالسیک 

خانم چی مینگ

 

 نگارش پیشرفته

خانم فیروزآبادی

 تحلیل یک اثر ادبیتئوری ادبیات

خانم دکتر یحیی پورـقای دکتر کریمی

 ترجمه پیرو...ترجمه سرمقاله های 

خانم دکتر شاهوردانیخانم دکتر رضوانطلب

 

 ادبیات معاصرآواشناسی آموزشی

آقای دکتر حسینیآقای دکتر حسینی

 درامدی بر ترجمهمتون اسالمی در آیینه

آقای دکتر حدادیخانم ارغوان

 

 

 

 

 

ب)تفسیر قرآنخ)تفسیر قرآن (خ)دانش خانواده

آقای ایوب زارعآقای ایوب زارعخانم ندا فراهینی

 (ب)دانش خانواده

آقای صادق کاظمی
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