
ليست کلس درسها بر اساس روز و مکان تشکيل کلس

از صفحه:

1401/2/17

117

بسمه تعالی

9:31:17 ساعت:

تاریخ:

ردیف

نیمسال دوم سال تحصیلی 401 - 400 )4002( دانشکده:

گروه آموزشی:

نيمسال:

مکان برگزاری کلسنام درس زمان تشکيل کلس درس نام استاد کد ارائه کد درس

175 - اصفهان )خوراسگان(

گروه آموزشي زبان هاي خارجي

کارآموزی طرح پویش )1( 

ارشد و دکتری
100003420420  1

1011126287890014رساله  2

نقد ادبی از دیدگاه 

روانشناسی 1
10111542994200016 کلس A( 220(یکشنبه 08:00 تا 10:00 مریم دیباج3 

10111543004200015نقدادبی ازدیدگاه زبانشناسی پریسا موسوی 4 

روضاتی

کلس A( 220(یکشنبه 10:00 تا 12:00 

نقد ادبی از دیدگاه صورتگرایان 

و ساختارگرایان 1
10111543024200017 کلس A( 220(یکشنبه 13:00 تا 15:00 شادی خاتمی5 

نقد مضمونی و نقد انواع ادبی 

1
10111543294200018 کلس A( 220(یکشنبه 15:00 تا 17:00 شادی خاتمی6 

1015113914935100پایان  نامه  7

1015126899300350روانشناسی  زبان  شنبه 19:00 تا 21:00 8 

زبان شناسی تاریخی 

وتطبیقی
1015131203300330 شنبه 17:00 تا 19:00 9 

1015131214300360زبان شناسی شناختی شنبه 08:00 تا 10:00 محسن بختیار10 

1015132553300320ساخت زبان فارسی شنبه 10:00 تا 12:00 مرضیه بدیعی11 

1015133479300350سمینار شنبه 15:00 تا 17:00 محسن بختیار12 

1015152237300310مکاتب زبان شناسی جمعه 15:00 تا 17:00 فرشته مهدوی13 

1038185334775100پایان نامه  14

105433244200240زبان انگلیسی 1 کلس 216دوشنبه 13:00 تا 15:00 مسعود قبه15 

105433244200241زبان انگلیسی 1 کلس 216دوشنبه 13:00 تا 15:00 مسعود قبه16 

1653117886985008تحلیل گفتمان کلس B( 220(سه شنبه 08:00 تا 10:00 عزیزه چالک17 

1653121479985004جامعه شناسی زبان سه شنبه 10:00 تا 12:00 عزیزه چالک18 

1653126287985011رساله  19

1653126899985002روانشناسی  زبان  کلس A( 118(سه شنبه 13:30 تا 15:30 احمدرضا لطفی20 

1653131214985003زبان شناسی شناختی کلس A( 118(سه شنبه 15:30 تا 17:30 احمدرضا لطفی21 

1653139900985009فرهنگ نگاری کلس B( 220(سه شنبه 10:00 تا 12:00 حسین حیدری تبریزی22 

1653153983985007نظریه های صرف کلس B( 220(دوشنبه 13:00 تا 15:00 بهرام هادیان23 

1653154021985006نظریه های معنی شناسی کلس B( 220(دوشنبه 10:00 تا 12:00 احمدرضا لطفی24 

1653154027985005نظریه های نحوی کلس B( 220(دوشنبه 08:00 تا 10:00 احمدرضا لطفی25 

1653154033985001نظریه های واج شناسی کلس A( 118(سه شنبه 08:00 تا 10:00 بهرام هادیان26 

170410299520017آزمون سازی زبان کلس 217سه شنبه 08:00 تا 10:00 27 

170410625620028اصول و روش تحقیق 1 احسان رضوانی 28 

سیچانی

کلس A( 320(دوشنبه 13:00 تا 15:00 

17041062581994145240اصول و روش تحقیق 2  29

170410625820016اصول و روش تحقیق 2 کلس 217چهارشنبه 13:00 تا 15:00 بهرام هادیان30 

170410658520033اصول و مبانی نظری کلس 92یکشنبه 10:00 تا 12:00 بهنام قاسمی31 

ادامه دارد...



ليست کلس درسها بر اساس روز و مکان تشکيل کلس

از صفحه:

1401/2/17

217

بسمه تعالی

9:31:17 ساعت:

تاریخ:

ردیف

نیمسال دوم سال تحصیلی 401 - 400 )4002( دانشکده:

گروه آموزشی:

نيمسال:

مکان برگزاری کلسنام درس زمان تشکيل کلس درس نام استاد کد ارائه کد درس

175 - اصفهان )خوراسگان(

گروه آموزشي زبان هاي خارجي

بررسی آثار ترجمه شده 

اسلمی 1
170411105720021 تالر پژوهشی دانشکده علوم شنبه 10:00 تا 12:00 32 

تربیتی و روانشناسی

بررسی آثار ترجمه شده 

اسلمی ) 2 (
170411105820014 کلس 217چهارشنبه 08:00 تا 10:00 33 

170411856420026ترجمه انفرادی 1 پنج شنبه 15:00 تا 17:00 شیما واقعی34 

170411856720013ترجمه انفرادی 2 پنج شنبه 13:00 تا 15:00 سحر نجارزادگان35 

170411856920031ترجمه پیشرفته ) 1 ( کلس 93یکشنبه 08:00 تا 10:00 بهنام قاسمی36 

170411857020036ترجمه پیشرفته ) 2 ( کلس 122دوشنبه 08:00 تا 10:00 شیما واقعی37 

170411859120019ترجمه شفاهی 2 شنبه 08:00 تا 10:00 مهری جمال زاده38 

170411859220015ترجمه شفاهی ) 3 ( کلس 217چهارشنبه 10:00 تا 12:00 39 

170411861320030ترجمه متون ادبی کلس A( 318(یکشنبه 10:00 تا 12:00 الهه سلیمانی40 

170411863720011ترجمه متون سیاسی کلس A( 318(پنج شنبه 08:00 تا 10:00 41 

170412489720037خواندن متون مطبوعاتی کلس 130شنبه 13:00 تا 15:00 ساجده یوسفی42 

170412517520022درآمدی برادبیات 2 کلس 116یکشنبه 13:00 تا 15:00 احسان بقائی43 

170412823920027روش تدریس زبان خارجی دوشنبه 08:00 تا 12:00 مهری جمال زاده44 

170415070120023مقاله نویسی کلس 120شنبه 10:00 تا 12:00 جواد اکبری45 

170415492820029نگارش فارسی کلس 324یکشنبه 08:00 تا 10:00 پریسا داوری46 

170415578020032واژه شناسی کلس 130دوشنبه 15:00 تا 17:00 مهدی واعظ دلیلی47 

ترجمه مکاتبات و اسناد 1 ) 

زبان دوم (
170418421820034 الهام فلحیان 48 

سیچانی

کلس A( 320(شنبه 15:00 تا 17:00 

ترجمه مکاتبات و اسناد ) 2 ( 

) زبان دوم (
170418422120035 الهام فلحیان 49 

سیچانی

کلس A( 320(شنبه 17:00 تا 19:00 

ترجمه متون مطبوعاتی ) 2 ( 

) زبان دوم (
170418422220012 کلس B( 212(پنج شنبه 10:00 تا 12:00 50 

17291850834200830نقد ادبی پریسا موسوی 51 

روضاتی

کلس B( 213(چهارشنبه 08:00 تا 10:00 

1829100819200210ادب فارسی در ادبیات جهان شنبه 08:00 تا 10:00 سمانه یزدانی52 

1829100819845007ادب فارسی در ادبیات جهان حسین 53 

وحیددستجردی

شنبه 13:00 تا 15:00 

1829101288200330ارزشیابی پیشرفته در ترجمه جمعه 15:00 تا 17:00 کیان پیشکار54 

1829101288845004ارزشیابی پیشرفته در ترجمه کلس B( 213(سه شنبه 08:00 تا 10:00 حسین حیدری تبریزی55 

بررسی ترجمه انواع متون 

علمی
1829111128845551 مرجان لطفی 56 

خواجوئی

کلس 121دوشنبه 10:00 تا 12:00 

1829113914845014پایان  نامه  57

1829133940200310سمینار مسایل ترجمه پنج شنبه 19:00 تا 21:00 58 

1829133940845003سمینار مسایل ترجمه کلس B( 213(سه شنبه 13:00 تا 15:00 الهه صادقی برزانی59 

شناخت عناصر فرهنگی در دو 

زبان
1829135782845553 کلس B( 213(شنبه 10:00 تا 12:00 بهرام هادیان60 

فرهنگ و جامعه شناسی در 

ترجمه
1829139925200250 جمعه 10:00 تا 12:00 لیلالسادات میرصفیان61 

فرهنگ و جامعه شناسی در 

ترجمه
1829139925845009 کلس B( 213(شنبه 10:00 تا 12:00 بهرام هادیان62 

ادامه دارد...



ليست کلس درسها بر اساس روز و مکان تشکيل کلس

از صفحه:

1401/2/17

317

بسمه تعالی

9:31:17 ساعت:

تاریخ:

ردیف

نیمسال دوم سال تحصیلی 401 - 400 )4002( دانشکده:

گروه آموزشی:

نيمسال:

مکان برگزاری کلسنام درس زمان تشکيل کلس درس نام استاد کد ارائه کد درس

175 - اصفهان )خوراسگان(

گروه آموزشي زبان هاي خارجي

1829148136200230مدل های ترجمه جمعه 13:00 تا 15:00 کیان پیشکار63 

1829148136845005مدل های ترجمه کلس B( 213(شنبه 08:00 تا 10:00 فاطمه کریمی64 

1829154311200320نقد بررسی آثارترجمه شده جمعه 08:00 تا 10:00 لیلالسادات میرصفیان65 

1829154311845002نقد بررسی آثارترجمه شده کلس B( 213(سه شنبه 10:00 تا 12:00 الهه صادقی برزانی66 

نقد کاربردی در ادبیات 

انگلیسی
1829154478200340 شنبه 15:00 تا 17:00 سمانه یزدانی67 

نقد کاربردی در ادبیات 

انگلیسی
1829154478845001 مرضا طالبی 68 

نژادمی

دوشنبه 08:00 تا 10:00 

واژه شناسی و معادل گزینی 

در ترجمه
1829155790200220 پنج شنبه 15:00 تا 17:00 69 

واژه شناسی و معادل گزینی 

در ترجمه
1829155790845006 عاطفه سادات 70 

میرسعیدی

کلس B( 213(یکشنبه 10:00 تا 12:00 

1829159457200240کارگاه ترجمه پنج شنبه 17:00 تا 19:00 71 

1829159457845008کارگاه ترجمه کلس B( 213(یکشنبه 08:00 تا 10:00 الهه صادقی برزانی72 

1829201907845552مبانی ویرایش کلس 114دوشنبه 15:00 تا 17:00 پریسا داوری73 

41461008431420005ادبیات تطبیقی یکشنبه 10:00 تا 12:00 نسرین یوسفیان74 

41461093811420009انشاءادبی پریسا موسوی 75 

روضاتی

شنبه 15:00 تا 17:00 

بررسی داستانهای کوتاه 

فرانسه
41461111931420002 سه شنبه 15:00 تا 17:00 شادی خاتمی76 

4146113914420000پایان  نامه  77

41461182091420003تحلیل یک اثرادبی شنبه 10:00 تا 12:00 نسرین یوسفیان78 

ترجمه متون اسلمی 

ازفارسی به فرانسه
4146118623420006 کلس A( 220(شنبه 13:00 تا 15:00 مریم دیباج79 

41461193731420004تغزل شنبه 13:00 تا 15:00 نسرین یوسفیان80 

414612668114200010رمان جدید پنج شنبه 13:00 تا 15:00 نسترن یثربی نژاد81 

41461332201420006سبک شناسی فرانسه سه شنبه 10:00 تا 12:00 نسرین یوسفیان82 

41461356711420001شعر در قرن 19 سه شنبه 13:00 تا 15:00 شادی خاتمی83 

41461543154200034نقدتفسیری پریسا موسوی 84 

روضاتی

کلس A( 220(سه شنبه 13:00 تا 15:00 

41461551324200033نویسندگان بزرگ معاصر پریسا موسوی 85 

روضاتی

سه شنبه 08:00 تا 10:00 

 

سه شنبه 10:00 تا 12:00 

)A( 220 کلس

41461551324200033نویسندگان بزرگ معاصر پریسا موسوی 86 

روضاتی

سه شنبه 08:00 تا 10:00 

 

سه شنبه 10:00 تا 12:00 

)A( 220 کلس

41461612621420008کلسیسیسم سه شنبه 13:00 تا 15:00 مریم دیباج87 

کلیات ادوار ادبی فرانسه 

ازقرون وسطی تاآخررنسانس
4146161308420001 کلس A( 220(شنبه 10:00 تا 12:00 شادی خاتمی88 

4201100835980214ادبیات پایداری کلس 112شنبه 08:00 تا 10:00 احسان بقائی89 

4201100835980224ادبیات پایداری کلس 112یکشنبه 15:00 تا 17:00 احسان بقائی90 

4201100940140113ادبیات معاصر فارسی سمانه السادات 91 

آقادادی

کلس 124دوشنبه 13:00 تا 15:00 

4201100940140123ادبیات معاصر فارسی کلس 116چهارشنبه 13:00 تا 15:00 محبوبه ذوالفقاری نژاد92 

ادامه دارد...



ليست کلس درسها بر اساس روز و مکان تشکيل کلس

از صفحه:

1401/2/17

417

بسمه تعالی

9:31:17 ساعت:

تاریخ:

ردیف

نیمسال دوم سال تحصیلی 401 - 400 )4002( دانشکده:

گروه آموزشی:

نيمسال:

مکان برگزاری کلسنام درس زمان تشکيل کلس درس نام استاد کد ارائه کد درس

175 - اصفهان )خوراسگان(

گروه آموزشي زبان هاي خارجي

4201100940140133ادبیات معاصر فارسی کلس B( 118(دوشنبه 13:00 تا 15:00 پریسا داوری93 

4201100940140143ادبیات معاصر فارسی کلس 113دوشنبه 13:00 تا 15:00 محبوبه ذوالفقاری نژاد94 

4201100940140153ادبیات معاصر فارسی سمانه السادات 95 

آقادادی

کلس 128شنبه 15:00 تا 17:00 

4201102987775100آزمون سازی احسان رضوانی 96 

سیچانی

کلس 128چهارشنبه 08:00 تا 10:00 

4201102987970113آزمون سازی احسان رضوانی 97 

سیچانی

کلس 128چهارشنبه 08:00 تا 10:00 

4201102987970123آزمون سازی احسان رضوانی 98 

سیچانی

کلس 124چهارشنبه 10:00 تا 12:00 

4201102987970313آزمون سازی کلس 128چهارشنبه 10:00 تا 12:00 فاطمه کریمی99 

4201103861980215آشنایی با بازار ترجمه کلس 122شنبه 10:00 تا 12:00 شادی شیرانی100 

4201103861980225آشنایی با بازار ترجمه کلس 116یکشنبه 08:00 تا 10:00 الهه سلیمانی101 

4201104066990213آشنایی با شعر انگلیسی فاطمه شاه پوری 102 

ارانی

کلس 91دوشنبه 10:00 تا 12:00 

4201104428990214آشنایی بانثرانگلیسی فاطمه شاه پوری 103 

ارانی

کلس 93دوشنبه 13:00 تا 15:00 

4201106241140115اصول و راهکارهای ترجمه کلس 112چهارشنبه 08:00 تا 10:00 جواد اکبری104 

4201106241140125اصول و راهکارهای ترجمه کلس 116چهارشنبه 10:00 تا 12:00 جواد اکبری105 

4201106241140135اصول و راهکارهای ترجمه کلس 112دوشنبه 08:00 تا 10:00 بهنام قاسمی106 

4201106241140145اصول و راهکارهای ترجمه کلس 216دوشنبه 10:00 تا 12:00 بهنام قاسمی107 

4201106241140155اصول و راهکارهای ترجمه کلس 112دوشنبه 13:00 تا 15:00 جواد اکبری108 

4201106241775101اصول و راهکارهای ترجمه کلس 112دوشنبه 13:00 تا 15:00 جواد اکبری109 

4201106241775106اصول و راهکارهای ترجمه کلس 112دوشنبه 08:00 تا 10:00 بهنام قاسمی110 

4201106255775102اصول و روش تحقیق کلس 116شنبه 08:00 تا 10:00 مهدی واعظ دلیلی111 

4201106255970210اصول و روش تحقیق کلس 116شنبه 08:00 تا 10:00 مهدی واعظ دلیلی112 

4201106264775103اصول و روش تدریس کلس 112شنبه 10:00 تا 12:00 مهدی واعظ دلیلی113 

4201106264970211اصول و روش تدریس کلس 112شنبه 10:00 تا 12:00 مهدی واعظ دلیلی114 

بررسی آثار ترجمه شده 

اسلمی 1
4201111057990114 کلس 112یکشنبه 13:00 تا 15:00 ممسعود آزادنیا115 

بررسی آثار ترجمه شده 

اسلمی 1
4201111057990124 کلس 113یکشنبه 08:00 تا 10:00 ممسعود آزادنیا116 

بررسی آثار ترجمه شده 

اسلمی 1
4201111057990134 کلس 130یکشنبه 10:00 تا 12:00 ممسعود آزادنیا117 

بررسی آثار ترجمه شده 

اسلمی 1
4201111057990144 تالر پژوهشی دانشکده علوم شنبه 10:00 تا 12:00 118 

تربیتی و روانشناسی

بررسی آثار ترجمه شده 

اسلمی ) 2 (
4201111058980211 کلس 122یکشنبه 13:00 تا 15:00 بهرام هادیان119 

بررسی آثار ترجمه شده 

اسلمی ) 2 (
4201111058980221 کلس 114دوشنبه 10:00 تا 12:00 جواد اکبری120 

4201115121970111پروژه کارورزی کلس 128شنبه 10:00 تا 12:00 سحر نجارزادگان121 

4201115121970121پروژه کارورزی کلس 124یکشنبه 10:00 تا 12:00 سحر نجارزادگان122 

ادامه دارد...



ليست کلس درسها بر اساس روز و مکان تشکيل کلس

از صفحه:

1401/2/17

517

بسمه تعالی

9:31:17 ساعت:

تاریخ:

ردیف

نیمسال دوم سال تحصیلی 401 - 400 )4002( دانشکده:

گروه آموزشی:

نيمسال:

مکان برگزاری کلسنام درس زمان تشکيل کلس درس نام استاد کد ارائه کد درس

175 - اصفهان )خوراسگان(

گروه آموزشي زبان هاي خارجي

4201115121970311پروژه کارورزی کلس 128چهارشنبه 13:00 تا 15:00 سندس منصوری123 

تحلیل مقابله ای ساخت 

فارسی وانگلیسی
4201118035980113 کلس 112پنج شنبه 08:00 تا 10:00 مهسا نیک آبادی124 

تحلیل مقابله ای ساخت 

فارسی وانگلیسی
4201118035980123 کلس 116سه شنبه 10:00 تا 12:00 مرضیه بدیعی125 

تحلیل مقابله ای ساخت 

فارسی وانگلیسی
4201118035980133 سیما شاه سواری 126 

بابوکانی

کلس 113شنبه 08:00 تا 10:00 

تحلیل مقابله ای ساخت 

فارسی وانگلیسی
4201118035980143 کلس 132سه شنبه 08:00 تا 10:00 مرضیه بدیعی127 

تحلیل مقابله ای ساخت 

فارسی وانگلیسی
4201118035980153 سیما شاه سواری 128 

بابوکانی

کلس 130شنبه 10:00 تا 12:00 

تحلیل مقابله ای ساخت 

فارسی وانگلیسی
4201118035980163 کلس 114یکشنبه 08:00 تا 10:00 129 

4201118549970215ترجمه ادبیات کلس 132یکشنبه 13:00 تا 15:00 شیما واقعی130 

ترجمه اصطلحات و 

عناصرفرهنگی
4201118560980213 کلس 86یکشنبه 15:00 تا 17:00 ممسعود آزادنیا131 

ترجمه اصطلحات و 

عناصرفرهنگی
4201118560980223 کلس 98دوشنبه 08:00 تا 10:00 جواد اکبری132 

4201118581970213ترجمه دیداری-شنیداری کلس 132یکشنبه 15:00 تا 17:00 سندس منصوری133 

ترجمه متون اسلمی 

ازفارسی
4201118621980110 مرجان لطفی 134 

خواجوئی

کلس 112شنبه 13:00 تا 15:00 

ترجمه متون اسلمی 

ازفارسی
4201118621980120 کلس 116پنج شنبه 10:00 تا 12:00 مهسا نیک آبادی135 

ترجمه متون اسلمی 

ازفارسی
4201118621980130 مرجان لطفی 136 

خواجوئی

کلس 121دوشنبه 08:00 تا 10:00 

ترجمه متون اسلمی 

ازفارسی
4201118621980140 کلس 132سه شنبه 13:00 تا 15:00 الهه سلیمانی137 

ترجمه متون اسلمی 

ازفارسی
4201118621980150 کلس 124سه شنبه 15:00 تا 17:00 کتایون اقتصادی138 

ترجمه متون اسلمی 

ازفارسی
4201118621980160 مرجان لطفی 139 

خواجوئی

کلس 121سه شنبه 08:00 تا 10:00 

ترجمه متون رسانه ای 

ومطبوعاتی
4201118633980111 کلس 219دوشنبه 10:00 تا 12:00 مهدی واعظ دلیلی140 

ترجمه متون رسانه ای 

ومطبوعاتی
4201118633980121 کلس 219دوشنبه 08:00 تا 10:00 بهرام هادیان141 

ترجمه متون رسانه ای 

ومطبوعاتی
4201118633980131 کلس 116سه شنبه 13:00 تا 15:00 بهرام دهقانپور142 

ترجمه متون رسانه ای 

ومطبوعاتی
4201118633980141 کلس 132سه شنبه 15:00 تا 17:00 بهرام دهقانپور143 

ترجمه متون رسانه ای 

ومطبوعاتی
4201118633980151 کلس 222دوشنبه 13:00 تا 15:00 مهدی واعظ دلیلی144 

ترجمه متون رسانه ای 

ومطبوعاتی
4201118633980161 کلس 216دوشنبه 08:00 تا 10:00 مهدی واعظ دلیلی145 

ترجمه متون علوم انسانی از 

انگلیسی
4201118645990215 کلس 114یکشنبه 10:00 تا 12:00 الهه صادقی برزانی146 

ترجمه متون علوم انسانی 

ازفارسی
4201118647990113 کلس 234شنبه 10:00 تا 12:00 الهه صادقی برزانی147 

ترجمه متون علوم انسانی 

ازفارسی
4201118647990123 کلس 122شنبه 08:00 تا 10:00 الهه صادقی برزانی148 

ترجمه متون علوم انسانی 

ازفارسی
4201118647990133 کلس 93یکشنبه 08:00 تا 10:00 بهنام قاسمی149 

ترجمه متون علوم انسانی 

ازفارسی
4201118647990143 کلس 113پنج شنبه 10:00 تا 12:00 نازلی عضدی اول150 

4201118695990116ترجمه و فناوری کلس 112سه شنبه 10:00 تا 12:00 الهه سلیمانی151 

4201118695990126ترجمه و فناوری کلس 113سه شنبه 10:00 تا 12:00 شادی شیرانی152 

ادامه دارد...



ليست کلس درسها بر اساس روز و مکان تشکيل کلس

از صفحه:

1401/2/17

617

بسمه تعالی

9:31:17 ساعت:

تاریخ:

ردیف

نیمسال دوم سال تحصیلی 401 - 400 )4002( دانشکده:

گروه آموزشی:

نيمسال:

مکان برگزاری کلسنام درس زمان تشکيل کلس درس نام استاد کد ارائه کد درس

175 - اصفهان )خوراسگان(

گروه آموزشي زبان هاي خارجي

4201118695990136ترجمه و فناوری کلس 116شنبه 13:00 تا 15:00 شادی شیرانی153 

4201118695990146ترجمه و فناوری محسن محمودی 154 

دهکی

کلس 132پنج شنبه 13:00 تا 15:00 

4201124854140210خواندن انگلیسی پایه سارا شفیعی 155 

برنجکانی

کلس 116چهارشنبه 15:00 تا 17:00 

4201124854140220خواندن انگلیسی پایه سارا شفیعی 156 

برنجکانی

کلس B( 319(چهارشنبه 17:00 تا 19:00 

4201124857140110خواندن انگلیسی پیشرفته رامین واعظی 157 

سیچانی

کلس 113چهارشنبه 10:00 تا 12:00 

4201124857140120خواندن انگلیسی پیشرفته رامین واعظی 158 

سیچانی

کلس 113چهارشنبه 08:00 تا 10:00 

4201124857140130خواندن انگلیسی پیشرفته رامین واعظی 159 

سیچانی

کلس 114پنج شنبه 10:00 تا 12:00 

4201124857140140خواندن انگلیسی پیشرفته رامین واعظی 160 

سیچانی

کلس 124پنج شنبه 13:00 تا 15:00 

4201124857140150خواندن انگلیسی پیشرفته سیما شاه سواری 161 

بابوکانی

کلس 113دوشنبه 10:00 تا 12:00 

خواندن متون رسانه ای و 

مطبوعاتی
4201124892990216 کلس 112شنبه 17:00 تا 19:00 بهرام دهقانپور162 

داستان کوتاه ورمان در ادبیات 

انگلیسی
4201125098990115 فاطمه شاه پوری 163 

ارانی

کلس 112یکشنبه 10:00 تا 12:00 

داستان کوتاه ورمان در ادبیات 

انگلیسی
4201125098990125 فاطمه شاه پوری 164 

ارانی

کلس 113یکشنبه 13:00 تا 15:00 

داستان کوتاه ورمان در ادبیات 

انگلیسی
4201125098990135 فاطمه شاه پوری 165 

ارانی

کلس 130یکشنبه 15:00 تا 17:00 

داستان کوتاه ورمان در ادبیات 

انگلیسی
4201125098990145 فاطمه شاه پوری 166 

ارانی

کلس 234دوشنبه 15:00 تا 17:00 

4201125393140211دستور انگلیسی پایه کلس 112چهارشنبه 13:00 تا 15:00 ساجده یوسفی167 

4201125393140221دستور انگلیسی پایه کلس 130چهارشنبه 15:00 تا 17:00 ساجده یوسفی168 

4201125396140111دستورانگلیسی پیشرفته رامین واعظی 169 

سیچانی

کلس 124دوشنبه 08:00 تا 10:00 

4201125396140121دستورانگلیسی پیشرفته رامین واعظی 170 

سیچانی

کلس 124دوشنبه 10:00 تا 12:00 

4201125396140131دستورانگلیسی پیشرفته کلس 114پنج شنبه 13:00 تا 15:00 مهسا نیک آبادی171 

4201125396140141دستورانگلیسی پیشرفته کلس 124پنج شنبه 15:00 تا 17:00 مهسا نیک آبادی172 

4201125396140151دستورانگلیسی پیشرفته سیما شاه سواری 173 

بابوکانی

کلس 114شنبه 13:00 تا 15:00 

4201127432990111روزنامه نگاری الکترونیک احسان رضوانی 174 

سیچانی

کلس 112یکشنبه 08:00 تا 10:00 

4201127432990121روزنامه نگاری الکترونیک احسان رضوانی 175 

سیچانی

کلس 113یکشنبه 10:00 تا 12:00 

4201127432990131روزنامه نگاری الکترونیک احسان رضوانی 176 

سیچانی

کلس 130یکشنبه 13:00 تا 15:00 

4201127432990141روزنامه نگاری الکترونیک کلس 124شنبه 08:00 تا 10:00 177 

4201128298970110روش تدریس مهارتها کلس 124شنبه 15:00 تا 17:00 مهدی واعظ دلیلی178 

4201128298970120روش تدریس مهارتها کلس 98دوشنبه 13:00 تا 15:00 سیدامید طباطبائی179 

4201128298970310روش تدریس مهارتها کلس 128چهارشنبه 15:00 تا 17:00 سندس منصوری180 

ادامه دارد...



ليست کلس درسها بر اساس روز و مکان تشکيل کلس

از صفحه:

1401/2/17

717

بسمه تعالی

9:31:17 ساعت:

تاریخ:

ردیف

نیمسال دوم سال تحصیلی 401 - 400 )4002( دانشکده:

گروه آموزشی:

نيمسال:

مکان برگزاری کلسنام درس زمان تشکيل کلس درس نام استاد کد ارائه کد درس

175 - اصفهان )خوراسگان(

گروه آموزشي زبان هاي خارجي

4201131251775104زبانشناسی کاربردی عاطفه سادات 181 

میرسعیدی

کلس 112سه شنبه 13:00 تا 15:00 

4201131251990112زبانشناسی کاربردی عاطفه سادات 182 

میرسعیدی

کلس 112سه شنبه 08:00 تا 10:00 

4201131251990122زبانشناسی کاربردی  183

42011312519901220زبانشناسی کاربردی سه شنبه 10:00 تا 12:00 184 

4201131251990132زبانشناسی کاربردی عاطفه سادات 185 

میرسعیدی

کلس 112سه شنبه 13:00 تا 15:00 

4201131251990142زبانشناسی کاربردی عاطفه سادات 186 

میرسعیدی

کلس 122دوشنبه 13:00 تا 15:00 

4201132553140214ساخت زبان فارسی عاطفه سادات 187 

میرسعیدی

کلس 130دوشنبه 10:00 تا 12:00 

4201132553140224ساخت زبان فارسی عاطفه سادات 188 

میرسعیدی

کلس 130دوشنبه 08:00 تا 10:00 

4201140654990211فن بیان کلس 91دوشنبه 08:00 تا 10:00 سیدامید طباطبائی189 

4201145028990212مبانی زبان شناسی کلس 122دوشنبه 15:00 تا 17:00 شادی شیرانی190 

4201145644980212مبانی نظری ترجمه کلس 92یکشنبه 10:00 تا 12:00 بهنام قاسمی191 

4201145644980222مبانی نظری ترجمه کلس 128یکشنبه 10:00 تا 12:00 192 

4201145704970116مبانی نقد ادبیات و فیلم کلس 128شنبه 13:00 تا 15:00 احسان بقائی193 

4201145704970126مبانی نقد ادبیات و فیلم فاطمه شاه پوری 194 

ارانی

کلس 128یکشنبه 08:00 تا 10:00 

4201145704970316مبانی نقد ادبیات و فیلم فاطمه شاه پوری 195 

ارانی

کلس 234دوشنبه 08:00 تا 10:00 

مهارت های شنیداری و 

گفتاری پایه
4201151468140212 کلس 114دوشنبه 08:00 تا 10:00 الهه سلیمانی196 

مهارت های شنیداری و 

گفتاری پایه
4201151468140222 کلس 322دوشنبه 10:00 تا 12:00 الهه سلیمانی197 

مهارت های شنیداری و 

گفتاری پیشرفته
4201151471140112 کلس 128دوشنبه 10:00 تا 12:00 ساجده یوسفی198 

مهارت های شنیداری و 

گفتاری پیشرفته
4201151471140122 کلس 128دوشنبه 08:00 تا 10:00 ساجده یوسفی199 

مهارت های شنیداری و 

گفتاری پیشرفته
4201151471140132 دوشنبه 10:00 تا 12:00 قاسمعلی آزادی رنانی200 

مهارت های شنیداری و 

گفتاری پیشرفته
4201151471140142 سیما شاه سواری 201 

بابوکانی

کلس 113دوشنبه 08:00 تا 10:00 

مهارت های شنیداری و 

گفتاری پیشرفته
4201151471140152 چهارشنبه 10:00 تا 12:00 قاسمعلی آزادی رنانی202 

4201151491140213مهارت های مطالعه و یادگیری کلس 122یکشنبه 08:00 تا 10:00 شیما واقعی203 

4201151491140223مهارت های مطالعه و یادگیری کلس 122یکشنبه 10:00 تا 12:00 شیما واقعی204 

4201152210980210مکاتبات انگلیسی کلس 83دوشنبه 10:00 تا 12:00 سیدامید طباطبائی205 

4201152210980220مکاتبات انگلیسی طیبه صادقي حسن 206 

آبادي

کلس A( 118(دوشنبه 13:00 تا 15:00 

4201154904990120نگارش انگلیسی پایه شنبه 10:00 تا 12:00 207 

4201154904990210نگارش انگلیسی پایه کلس 219یکشنبه 13:00 تا 15:00 الهه صادقی برزانی208 

4201154907775105نگارش انگلیسی پیشرفته کلس 114پنج شنبه 08:00 تا 10:00 نازلی عضدی اول209 

4201154907990110نگارش انگلیسی پیشرفته شنبه 13:00 تا 15:00 سیدامید طباطبائی210 

ادامه دارد...



ليست کلس درسها بر اساس روز و مکان تشکيل کلس

از صفحه:

1401/2/17

817

بسمه تعالی

9:31:17 ساعت:

تاریخ:

ردیف

نیمسال دوم سال تحصیلی 401 - 400 )4002( دانشکده:

گروه آموزشی:

نيمسال:

مکان برگزاری کلسنام درس زمان تشکيل کلس درس نام استاد کد ارائه کد درس

175 - اصفهان )خوراسگان(

گروه آموزشي زبان هاي خارجي

42011549079901200نگارش انگلیسی پیشرفته کلس 120شنبه 10:00 تا 12:00 جواد اکبری211 

4201154907990130نگارش انگلیسی پیشرفته شنبه 15:00 تا 17:00 سیدامید طباطبائی212 

4201154907990140نگارش انگلیسی پیشرفته کلس 114پنج شنبه 08:00 تا 10:00 نازلی عضدی اول213 

4201154928140215نگارش فارسی کلس 66یکشنبه 10:00 تا 12:00 پریسا داوری214 

4201154928140225نگارش فارسی کلس 324یکشنبه 08:00 تا 10:00 پریسا داوری215 

4201156134140114ویرایش فارسی کلس 113چهارشنبه 13:00 تا 15:00 محبوبه مجیدی نیا216 

4201156134140124ویرایش فارسی اسراء السادات احمدی 217 

علون آبادی

کلس 128دوشنبه 13:00 تا 15:00 

4201156134140134ویرایش فارسی کلس 114دوشنبه 15:00 تا 17:00 پریسا داوری218 

4201156134140144ویرایش فارسی اسراء السادات احمدی 219 

علون آبادی

کلس 113دوشنبه 15:00 تا 17:00 

4201156134140154ویرایش فارسی سمانه السادات 220 

آقادادی

کلس 114چهارشنبه 08:00 تا 10:00 

واژه شناسی و اصطلح 

شناسی
4201181142980217 عاطفه سادات 221 

میرسعیدی

کلس 132یکشنبه 08:00 تا 10:00 

واژه شناسی و اصطلح 

شناسی
4201181142980227 کلس 130دوشنبه 15:00 تا 17:00 مهدی واعظ دلیلی222 

4201181146980115ترجمه شفاهی پیاپی مرجان لطفی 223 

خواجوئی

کلس 120شنبه 08:00 تا 10:00 

4201181146980125ترجمه شفاهی پیاپی کلس 219دوشنبه 13:00 تا 15:00 ساجده یوسفی224 

4201181146980135ترجمه شفاهی پیاپی مرجان لطفی 225 

خواجوئی

کلس 116شنبه 10:00 تا 12:00 

4201181146980145ترجمه شفاهی پیاپی شنبه 10:00 تا 12:00 مهری جمال زاده226 

4201181146980155ترجمه شفاهی پیاپی شنبه 08:00 تا 10:00 مهری جمال زاده227 

4201181146980165ترجمه شفاهی پیاپی مرجان لطفی 228 

خواجوئی

کلس 130سه شنبه 13:00 تا 15:00 

4201181151970212ترجمه اسناد رسمی کلس 124شنبه 13:00 تا 15:00 جواد اکبری229 

ترجمه متون اسلمی از 

انگلیسی
4201181157970216 کلس 116دوشنبه 15:00 تا 17:00 سندس منصوری230 

4201181159970214ترجمه شفاهی همزمان کلس 132یکشنبه 17:00 تا 19:00 سندس منصوری231 

4201181161980216حوزه های نوین ترجمه کلس 130دوشنبه 13:00 تا 15:00 شادی شیرانی232 

4201181161980226حوزه های نوین ترجمه محسن محمودی 233 

دهکی

کلس 124یکشنبه 13:00 تا 15:00 

4201181162970112پژوهش در مطالعات ترجمه کلس 112دوشنبه 15:00 تا 17:00 بهرام هادیان234 

4201181162970122پژوهش در مطالعات ترجمه احسان رضوانی 235 

سیچانی

کلس 132دوشنبه 08:00 تا 10:00 

4201181162970312پژوهش در مطالعات ترجمه احسان رضوانی 236 

سیچانی

کلس 132دوشنبه 10:00 تا 12:00 

4201181163980114ترجمه متون علمی و تخصصی پنج شنبه 10:00 تا 12:00 مهری جمال زاده237 

4201181163980124ترجمه متون علمی و تخصصی پنج شنبه 08:00 تا 10:00 238 

4201181163980134ترجمه متون علمی و تخصصی مرجان لطفی 239 

خواجوئی

کلس 121دوشنبه 10:00 تا 12:00 

4201181163980144ترجمه متون علمی و تخصصی کلس 132شنبه 08:00 تا 10:00 بهرام دهقانپور240 

ادامه دارد...



ليست کلس درسها بر اساس روز و مکان تشکيل کلس

از صفحه:

1401/2/17

917

بسمه تعالی

9:31:17 ساعت:

تاریخ:

ردیف

نیمسال دوم سال تحصیلی 401 - 400 )4002( دانشکده:

گروه آموزشی:

نيمسال:

مکان برگزاری کلسنام درس زمان تشکيل کلس درس نام استاد کد ارائه کد درس

175 - اصفهان )خوراسگان(

گروه آموزشي زبان هاي خارجي

4201181163980154ترجمه متون علمی و تخصصی کلس 113شنبه 13:00 تا 15:00 بهرام دهقانپور241 

4201181163980164ترجمه متون علمی و تخصصی مرجان لطفی 242 

خواجوئی

کلس 124سه شنبه 10:00 تا 12:00 

ترجمه قرادادها و مکاتبات 

تجاری
4201181164970115 دوشنبه 13:00 تا 15:00 قاسمعلی آزادی رنانی243 

ترجمه قرادادها و مکاتبات 

تجاری
4201181164970125 چهارشنبه 08:00 تا 10:00 قاسمعلی آزادی رنانی244 

ترجمه قرادادها و مکاتبات 

تجاری
4201181164970315 کلس 132دوشنبه 15:00 تا 17:00 جواد اکبری245 

آشنایی با محیط های ترجمه 

شفاهی
4201181167970114 کلس 114چهارشنبه 10:00 تا 12:00 سندس منصوری246 

آشنایی با محیط های ترجمه 

شفاهی
4201181167970124 کلس 112دوشنبه 10:00 تا 12:00 سندس منصوری247 

آشنایی با محیط های ترجمه 

شفاهی
4201181167970314 کلس 94دوشنبه 13:00 تا 15:00 سندس منصوری248 

4201181168980112ترجمه تشریحی کلس 122دوشنبه 08:00 تا 10:00 شیما واقعی249 

4201181168980122ترجمه تشریحی کلس 122دوشنبه 10:00 تا 12:00 شیما واقعی250 

4201181168980132ترجمه تشریحی کلس 116سه شنبه 08:00 تا 10:00 شیما واقعی251 

4201181168980142ترجمه تشریحی کلس 130سه شنبه 10:00 تا 12:00 شیما واقعی252 

4201181168980152ترجمه تشریحی کلس 113سه شنبه 13:00 تا 15:00 شیما واقعی253 

4201181168980162ترجمه تشریحی یکشنبه 10:00 تا 12:00 254 

4201181170980117ترجمه متون فلسفه کلس 132دوشنبه 13:00 تا 15:00 بهرام دهقانپور255 

4201181170980127ترجمه متون فلسفه کلس 124دوشنبه 15:00 تا 17:00 بهرام دهقانپور256 

4201181170980137ترجمه متون فلسفه مرجان لطفی 257 

خواجوئی

کلس 116دوشنبه 13:00 تا 15:00 

4201181170980147ترجمه متون فلسفه  258

4201181170980157ترجمه متون فلسفه کلس 330دوشنبه 10:00 تا 12:00 الهه صادقی برزانی259 

4201181170990167ترجمه متون فلسفه مرجان لطفی 260 

خواجوئی

کلس 114سه شنبه 15:00 تا 17:00 

4201181171970217کیفیت سنجی ترجمه کلس 116دوشنبه 17:00 تا 19:00 بهرام دهقانپور261 

نمایشنامه در ادبیات 

انگلیسی
4201181172980116 کلس 113شنبه 10:00 تا 12:00 احسان بقائی262 

نمایشنامه در ادبیات 

انگلیسی
4201181172980126 کلس 130سه شنبه 08:00 تا 10:00 احسان بقائی263 

نمایشنامه در ادبیات 

انگلیسی
4201181172980136 کلس 132سه شنبه 10:00 تا 12:00 احسان بقائی264 

نمایشنامه در ادبیات 

انگلیسی
4201181172980146 کلس 116دوشنبه 10:00 تا 12:00 احسان بقائی265 

نمایشنامه در ادبیات 

انگلیسی
4201181172980156 کلس 116دوشنبه 08:00 تا 10:00 احسان بقائی266 

نمایشنامه در ادبیات 

انگلیسی
4201181172980166 کلس 116یکشنبه 13:00 تا 15:00 احسان بقائی267 

47751093827200060انشاساده کلس B( 220(سه شنبه 13:00 تا 15:00 رضوان صادقی قهساره268 

4775109578420003انواع شعر فرانسه شنبه 08:00 تا 10:00 مرجان پالهنگ269 

 

شنبه 10:00 تا 12:00 

کلس 217

ادامه دارد...



ليست کلس درسها بر اساس روز و مکان تشکيل کلس

از صفحه:

1401/2/17

1017

بسمه تعالی

9:31:17 ساعت:

تاریخ:

ردیف

نیمسال دوم سال تحصیلی 401 - 400 )4002( دانشکده:

گروه آموزشی:

نيمسال:

مکان برگزاری کلسنام درس زمان تشکيل کلس درس نام استاد کد ارائه کد درس

175 - اصفهان )خوراسگان(

گروه آموزشي زبان هاي خارجي

4775109578420003انواع شعر فرانسه شنبه 08:00 تا 10:00 مرجان پالهنگ270 

 

شنبه 10:00 تا 12:00 

کلس 217

47751096044200080آواشناسی وفرانسه پریسا موسوی 271 

روضاتی

کلس 217یکشنبه 13:00 تا 15:00 

47751096044200800آواشناسی وفرانسه پریسا موسوی 272 

روضاتی

کلس 217یکشنبه 13:00 تا 15:00 

47751156934200024تاریخ ادبیات قرن 19 دوشنبه 13:00 تا 15:00 شادی خاتمی273 

 

دوشنبه 15:00 تا 17:00 

کلس 217

47751156934200024تاریخ ادبیات قرن 19 دوشنبه 13:00 تا 15:00 شادی خاتمی274 

 

دوشنبه 15:00 تا 17:00 

کلس 217

4775115694420002تاریخ ادبیات قرن 20 شنبه 13:00 تا 15:00 شادی خاتمی275 

 

شنبه 15:00 تا 17:00 

کلس 217

4775115694420002تاریخ ادبیات قرن 20 شنبه 13:00 تا 15:00 شادی خاتمی276 

 

شنبه 15:00 تا 17:00 

کلس 217

47751185824200059ترجمه ساده کلس B( 212(سه شنبه 10:00 تا 12:00 رضوان صادقی قهساره277 

47751186194200053ترجمه متون اسلمی کلس 230سه شنبه 10:00 تا 12:00 لیل حق شناس278 

ترجمه متون گوناگون فارسی 

به فرانسه و بالعکس
47751186584200036 کلس A( 318(سه شنبه 08:00 تا 10:00 رضوان صادقی قهساره279 

47751186754200035ترجمه متون نظم ونثر کلس 128سه شنبه 08:00 تا 10:00 لیل حق شناس280 

47751194774200039تفسیر متون قرن 19 پریسا موسوی 281 

روضاتی

چهارشنبه 13:00 تا 15:00 

 

چهارشنبه 15:00 تا 17:00 

کلس 120

47751194774200039تفسیر متون قرن 19 پریسا موسوی 282 

روضاتی

چهارشنبه 13:00 تا 15:00 

 

چهارشنبه 15:00 تا 17:00 

کلس 120

47751194784200037تفسیر متون قرن 20 سه شنبه 08:00 تا 10:00 مریم دیباج283 

 

سه شنبه 10:00 تا 12:00 

)B( 118 کلس

47751194784200037تفسیر متون قرن 20 سه شنبه 08:00 تا 10:00 مریم دیباج284 

 

سه شنبه 10:00 تا 12:00 

)B( 118 کلس

47751194814200019تفسیرمتون قرون 17و18 یکشنبه 10:00 تا 12:00 مریم دیباج285 

 

یکشنبه 13:00 تا 15:00 

کلس 324

47751194814200019تفسیرمتون قرون 17و18 یکشنبه 10:00 تا 12:00 مریم دیباج286 

 

یکشنبه 13:00 تا 15:00 

کلس 324

47751248884200045خواندن متون اسلمی یکشنبه 13:00 تا 15:00 نسرین یوسفیان287 

 

یکشنبه 15:00 تا 17:00 

)B( 213 کلس

47751248884200045خواندن متون اسلمی یکشنبه 13:00 تا 15:00 نسرین یوسفیان288 

 

یکشنبه 15:00 تا 17:00 

)B( 213 کلس

47751248974200020خواندن متون مطبوعاتی کلس 330یکشنبه 10:00 تا 12:00 رضوان صادقی قهساره289 

خواندن وبررسی آثارمردمی 

وانقلبی نویسندگان فرانسه 

زبان

47751249024200038 پریسا موسوی 290 

روضاتی

کلس 216چهارشنبه 10:00 تا 12:00 

خواندن ودرک مفهوم متون 

ساده
47751249364200027 دوشنبه 08:00 تا 10:00 لیل حق شناس291 

 

دوشنبه 10:00 تا 12:00 

کلس 96

ادامه دارد...



ليست کلس درسها بر اساس روز و مکان تشکيل کلس

از صفحه:

1401/2/17

1117

بسمه تعالی

9:31:17 ساعت:

تاریخ:

ردیف

نیمسال دوم سال تحصیلی 401 - 400 )4002( دانشکده:

گروه آموزشی:

نيمسال:

مکان برگزاری کلسنام درس زمان تشکيل کلس درس نام استاد کد ارائه کد درس

175 - اصفهان )خوراسگان(

گروه آموزشي زبان هاي خارجي

خواندن ودرک مفهوم متون 

ساده
47751249364200027 دوشنبه 08:00 تا 10:00 لیل حق شناس292 

 

دوشنبه 10:00 تا 12:00 

کلس 96

47751312154200028زبان شناسی عمومی کلس A( 220(دوشنبه 13:00 تا 15:00 لیل حق شناس293 

47751312164200049زبان شناسی فرانسه کلس 217دوشنبه 10:00 تا 12:00 شادی خاتمی294 

4775131312420007زبان فرانسه اختصاصی 2 شنبه 08:00 تا 10:00 مسعود قبه295 

 

شنبه 10:00 تا 12:00 

 

شنبه 13:00 تا 15:00 

کلس 214

4775131312420007زبان فرانسه اختصاصی 2 شنبه 08:00 تا 10:00 مسعود قبه296 

 

شنبه 10:00 تا 12:00 

 

شنبه 13:00 تا 15:00 

کلس 214

4775131312420007زبان فرانسه اختصاصی 2 شنبه 08:00 تا 10:00 مسعود قبه297 

 

شنبه 10:00 تا 12:00 

 

شنبه 13:00 تا 15:00 

کلس 214

4775142532420004گرامرودیکته 1 شنبه 13:00 تا 15:00 مرجان پالهنگ298 

 

شنبه 15:00 تا 17:00 

کلس 120

4775142532420004گرامرودیکته 1 شنبه 13:00 تا 15:00 مرجان پالهنگ299 

 

شنبه 15:00 تا 17:00 

کلس 120

47751425334200041گرامرودیکته ) 2 ( سه شنبه 10:00 تا 12:00 مرجان پالهنگ300 

 

سه شنبه 13:00 تا 15:00 

کلس 97

47751425334200041گرامرودیکته ) 2 ( سه شنبه 10:00 تا 12:00 مرجان پالهنگ301 

 

سه شنبه 13:00 تا 15:00 

کلس 97

47751425344200051گرامرودیکته ) 3 ( چهارشنبه 08:00 تا 10:00 مرجان پالهنگ302 

 

چهارشنبه 10:00 تا 12:00 

کلس 88

47751425344200051گرامرودیکته ) 3 ( چهارشنبه 08:00 تا 10:00 مرجان پالهنگ303 

 

چهارشنبه 10:00 تا 12:00 

کلس 88

47751425354200056گرامرودیکته 4 کلس 330سه شنبه 08:00 تا 10:00 مرجان پالهنگ304 

مطالعه نمایشنامه وساختمان 

آن
47751503044200067 چهارشنبه 08:00 تا 10:00 مریم دیباج305 

 

چهارشنبه 10:00 تا 12:00 

)A( 220 کلس

مطالعه نمایشنامه وساختمان 

آن
47751503044200067 چهارشنبه 08:00 تا 10:00 مریم دیباج306 

 

چهارشنبه 10:00 تا 12:00 

)A( 220 کلس

47751522664200071مکالمه 1 کلس 120پنج شنبه 08:00 تا 10:00 نسرین یوسفیان307 

47751522674200062مکالمه 2 پریسا موسوی 308 

روضاتی

کلس 130یکشنبه 08:00 تا 10:00 

4775152964420009نامه نگاری فرانسه کلس 216شنبه 13:00 تا 15:00 لیل حق شناس309 

نظری اجمالی برادبیات قرن 1 

7 و 1 8
4775153515420005 شنبه 08:00 تا 10:00 مریم دیباج310 

 

شنبه 10:00 تا 12:00 

کلس 114

نظری اجمالی برادبیات قرن 1 

7 و 1 8
4775153515420005 شنبه 08:00 تا 10:00 مریم دیباج311 

 

شنبه 10:00 تا 12:00 

کلس 114

47751549154200030نگارش پیشرفته پریسا موسوی 312 

روضاتی

کلس 120دوشنبه 13:00 تا 15:00 

ادامه دارد...



ليست کلس درسها بر اساس روز و مکان تشکيل کلس

از صفحه:

1401/2/17

1217

بسمه تعالی

9:31:17 ساعت:

تاریخ:

ردیف

نیمسال دوم سال تحصیلی 401 - 400 )4002( دانشکده:

گروه آموزشی:

نيمسال:

مکان برگزاری کلسنام درس زمان تشکيل کلس درس نام استاد کد ارائه کد درس

175 - اصفهان )خوراسگان(

گروه آموزشي زبان هاي خارجي

واژه شناسی وترکیبات زبان 

فرانسه
47751557874200064 کلس 120پنج شنبه 13:00 تا 15:00 نسرین یوسفیان313 

47751561234200043وقایع نگاری کلس 128پنج شنبه 10:00 تا 12:00 لیل حق شناس314 

یادداشت برداری و روش 

تحقیق
477516198744200029 پریسا موسوی 315 

روضاتی

کلس B( 319(دوشنبه 10:00 تا 12:00 

امثال و تعبیرات فرانسه 

بفارسی و بالعکس
47751742304200047 کلس 215یکشنبه 08:00 تا 10:00 رضوان صادقی قهساره316 

47761057794200066اصول فن ترجمه کلس A( 318(شنبه 17:00 تا 19:00 نسرین یوسفیان317 

47761185825200058ترجمه ساده کلس B( 212(سه شنبه 10:00 تا 12:00 رضوان صادقی قهساره318 

47761186194200054ترجمه متون اسلمی کلس 230سه شنبه 10:00 تا 12:00 لیل حق شناس319 

ترجمه متون گوناگون فارسی 

به فرانسه
47761186584200050 کلس 330دوشنبه 08:00 تا 10:00 مسعود قبه320 

ترجمه متون گوناگون فرانسه 

به فارسی
47761186604200011 کلس 217پنج شنبه 08:00 تا 10:00 لیل حق شناس321 

ترجمه متون مطبوعاتی 

فرانسه به فارسی
47761186744200026 کلس 214دوشنبه 15:00 تا 17:00 رضوان صادقی قهساره322 

47761186754200077ترجمه متون نظم ونثر کلس 128سه شنبه 08:00 تا 10:00 لیل حق شناس323 

47761248884200046خواندن متون اسلمی یکشنبه 13:00 تا 15:00 نسرین یوسفیان324 

 

یکشنبه 15:00 تا 17:00 

)B( 213 کلس

47761248884200046خواندن متون اسلمی یکشنبه 13:00 تا 15:00 نسرین یوسفیان325 

 

یکشنبه 15:00 تا 17:00 

)B( 213 کلس

خواندن ودرک متون علوم 

انسانی و اجتماعی
47761249054200021 کلس A( 318(یکشنبه 17:00 تا 19:00 نسرین یوسفیان326 

خواندن ودرک مفهوم متون 

ساده
47761249364200069 دوشنبه 08:00 تا 10:00 لیل حق شناس327 

 

دوشنبه 10:00 تا 12:00 

کلس 96

خواندن ودرک مفهوم متون 

ساده
47761249364200069 دوشنبه 08:00 تا 10:00 لیل حق شناس328 

 

دوشنبه 10:00 تا 12:00 

کلس 96

خواندن ودرک مفهوم متون 

گوناگون
47761249374200025 کلس A( 220(دوشنبه 08:00 تا 10:00 رضوان صادقی قهساره329 

47761251804200032درآمدی برادبیات فرانسه کلس 217سه شنبه 13:00 تا 15:00 مسعود قبه330 

47761312164200490زبان شناسی فرانسه کلس 217دوشنبه 10:00 تا 12:00 شادی خاتمی331 

47761313126200068زبان فرانسه اختصاصی 2 شنبه 08:00 تا 10:00 مسعود قبه332 

 

شنبه 10:00 تا 12:00 

 

شنبه 13:00 تا 15:00 

کلس 214

47761313126200068زبان فرانسه اختصاصی 2 شنبه 08:00 تا 10:00 مسعود قبه333 

 

شنبه 10:00 تا 12:00 

 

شنبه 13:00 تا 15:00 

کلس 214

47761313126200068زبان فرانسه اختصاصی 2 شنبه 08:00 تا 10:00 مسعود قبه334 

 

شنبه 10:00 تا 12:00 

 

شنبه 13:00 تا 15:00 

کلس 214

47761425324200057گرامرودیکته 1 شنبه 13:00 تا 15:00 مرجان پالهنگ335 

 

شنبه 15:00 تا 17:00 

کلس 120

ادامه دارد...



ليست کلس درسها بر اساس روز و مکان تشکيل کلس

از صفحه:

1401/2/17

1317

بسمه تعالی

9:31:17 ساعت:

تاریخ:

ردیف

نیمسال دوم سال تحصیلی 401 - 400 )4002( دانشکده:

گروه آموزشی:

نيمسال:

مکان برگزاری کلسنام درس زمان تشکيل کلس درس نام استاد کد ارائه کد درس

175 - اصفهان )خوراسگان(

گروه آموزشي زبان هاي خارجي

47761425324200057گرامرودیکته 1 شنبه 13:00 تا 15:00 مرجان پالهنگ336 

 

شنبه 15:00 تا 17:00 

کلس 120

47761425334200042گرامرودیکته ) 2 ( سه شنبه 10:00 تا 12:00 مرجان پالهنگ337 

 

سه شنبه 13:00 تا 15:00 

کلس 97

47761425334200042گرامرودیکته ) 2 ( سه شنبه 10:00 تا 12:00 مرجان پالهنگ338 

 

سه شنبه 13:00 تا 15:00 

کلس 97

47761425344200052گرامرودیکته ) 3 ( چهارشنبه 08:00 تا 10:00 مرجان پالهنگ339 

 

چهارشنبه 10:00 تا 12:00 

کلس 88

47761425344200052گرامرودیکته ) 3 ( چهارشنبه 08:00 تا 10:00 مرجان پالهنگ340 

 

چهارشنبه 10:00 تا 12:00 

کلس 88

47761522664200070مکالمه 1 کلس 120پنج شنبه 08:00 تا 10:00 نسرین یوسفیان341 

47761522674200063مکالمه 2 پریسا موسوی 342 

روضاتی

کلس 130یکشنبه 08:00 تا 10:00 

47761529644200010نامه نگاری فرانسه کلس 216شنبه 13:00 تا 15:00 لیل حق شناس343 

واژه شناسی وترکیبات زبان 

فرانسه
47761557874200065 کلس 120پنج شنبه 13:00 تا 15:00 نسرین یوسفیان344 

47761561234200044وقایع نگاری کلس 128پنج شنبه 10:00 تا 12:00 لیل حق شناس345 

امثال و تعبیرات فرانسه 

بفارسی و بالعکس
47761742304200048 کلس 215یکشنبه 08:00 تا 10:00 رضوان صادقی قهساره346 

48011096044200075آواشناسی وفرانسه کلس 120پنج شنبه 10:00 تا 12:00 نسرین یوسفیان347 

زبان انگلیسی  )پیش نیاز 

دانشگاهی(
55004140226 کلس 215سه شنبه 08:00 تا 10:00 نفیسه ارفع الرفیعی348 

زبان انگلیسی  )پیش نیاز 

دانشگاهی(
55004140236 کلس 128سه شنبه 10:00 تا 12:00 نفیسه ارفع الرفیعی349 

5662111880890004برنامه ریزی درسی زبان کلس B( 320(یکشنبه 10:00 تا 12:00 حسین حیدری تبریزی350 

5662111880890009برنامه ریزی درسی زبان کلس B( 320(یکشنبه 08:00 تا 10:00 حسین حیدری تبریزی351 

5662117278890005تحقیق در آموزش زبان کلس B( 319(شنبه 13:00 تا 15:00 مهدی واعظ دلیلی352 

5662117278890010تحقیق در آموزش زبان کلس B( 319(یکشنبه 13:00 تا 15:00 مهدی واعظ دلیلی353 

5662121479890003جامعه شناسی زبان کلس B( 320(شنبه 10:00 تا 12:00 عزیزه چالک354 

5662121479890008جامعه شناسی زبان کلس B( 320(شنبه 08:00 تا 10:00 عزیزه چالک355 

5662126287890013رساله  356

5662126899890002روانشناسی  زبان  کلس B( 319(یکشنبه 08:00 تا 10:00 احمدرضا لطفی357 

5662126899890007روانشناسی  زبان  کلس B( 319(یکشنبه 10:00 تا 12:00 احمدرضا لطفی358 

56621341355890016سنجش زبان دوشنبه 15:00 تا 17:00 سیدامید طباطبائی359 

5662150259890001مطالعات فراگیری زبان اول کلس B( 319(شنبه 08:00 تا 10:00 احمدرضا لطفی360 

5662150259890006مطالعات فراگیری زبان اول کلس B( 319(شنبه 10:00 تا 12:00 احمدرضا لطفی361 

5714119893100340تهیه وتدوین مطالب درسی زهرا شیریان 362 

دستجردی

شنبه 08:00 تا 10:00 

5714119893100342تهیه وتدوین مطالب درسی زهرا شیریان 363 

دستجردی

شنبه 10:00 تا 12:00 

ادامه دارد...



ليست کلس درسها بر اساس روز و مکان تشکيل کلس

از صفحه:

1401/2/17

1417

بسمه تعالی

9:31:17 ساعت:

تاریخ:

ردیف

نیمسال دوم سال تحصیلی 401 - 400 )4002( دانشکده:

گروه آموزشی:

نيمسال:

مکان برگزاری کلسنام درس زمان تشکيل کلس درس نام استاد کد ارائه کد درس

175 - اصفهان )خوراسگان(

گروه آموزشي زبان هاي خارجي

5714119893100344تهیه وتدوین مطالب درسی زهرا شیریان 364 

دستجردی

یکشنبه 20:00 تا 22:00 

5714119893100346تهیه وتدوین مطالب درسی زهرا شیریان 365 

دستجردی

شنبه 13:00 تا 15:00 

5714119893100348تهیه وتدوین مطالب درسی زهرا شیریان 366 

دستجردی

شنبه 15:00 تا 17:00 

5714125186100330درامدی بر تحلیل گفتمان پنج شنبه 19:00 تا 21:00 بهنام قاسمی367 

5714125186100332درامدی بر تحلیل گفتمان شنبه 19:00 تا 21:00 بهنام قاسمی368 

5714125186100334درامدی بر تحلیل گفتمان شنبه 10:00 تا 12:00 سمانه یزدانی369 

5714125186100336درامدی بر تحلیل گفتمان شنبه 17:00 تا 19:00 بهنام قاسمی370 

5714125186100338درامدی بر تحلیل گفتمان پنج شنبه 17:00 تا 19:00 بهنام قاسمی371 

روش تحقیق کمی و کیفی در 

آموزش زبان
5714128100100130 جمعه 17:00 تا 19:00 بهرنگ م صالحی372 

روش تحقیق کمی و کیفی در 

آموزش زبان
5714128100100132 جمعه 19:00 تا 21:00 بهرنگ م صالحی373 

5714128301100240روش تدریس مهارتهای زبان شنبه 15:00 تا 17:00 الهه سلیمانی374 

5714128301100242روش تدریس مهارتهای زبان شنبه 17:00 تا 19:00 الهه سلیمانی375 

5714128301100244روش تدریس مهارتهای زبان شنبه 10:00 تا 12:00 بهنام قاسمی376 

5714128301100246روش تدریس مهارتهای زبان شنبه 13:00 تا 15:00 بهنام قاسمی377 

5714128301830004روش تدریس مهارتهای زبان احسان رضوانی 378 

سیچانی

کلس B( 118(شنبه 10:00 تا 12:00 

5714128301830009روش تدریس مهارتهای زبان احسان رضوانی 379 

سیچانی

کلس B( 118(شنبه 08:00 تا 10:00 

5714131247100140زبانشناسی و آموزش زبان شنبه 20:00 تا 22:00 بهرنگ م صالحی380 

5714131247100142زبانشناسی و آموزش زبان پنج شنبه 13:00 تا 15:00 بهرنگ م صالحی381 

سمینار در مسائل آموزش 

زبان
5714133821100320 شنبه 10:00 تا 12:00 فاطمه کریمی382 

سمینار در مسائل آموزش 

زبان
5714133821100322 شنبه 13:00 تا 15:00 فاطمه کریمی383 

سمینار در مسائل آموزش 

زبان
5714133821100324 شنبه 15:00 تا 17:00 فاطمه کریمی384 

سمینار در مسائل آموزش 

زبان
5714133821100326 شنبه 15:00 تا 17:00 گلناز جمالی فر385 

سمینار در مسائل آموزش 

زبان
5714133821100328 شنبه 13:00 تا 15:00 گلناز جمالی فر386 

5714134148100230سنجش و ارزشیابی زبان شنبه 17:00 تا 19:00 سیدامید طباطبائی387 

5714134148100232سنجش و ارزشیابی زبان جمعه 10:00 تا 12:00 سیدامید طباطبائی388 

5714134148100234سنجش و ارزشیابی زبان شنبه 19:00 تا 21:00 سیدامید طباطبائی389 

5714134148100236سنجش و ارزشیابی زبان جمعه 13:00 تا 15:00 سیدامید طباطبائی390 

5714134148830003سنجش و ارزشیابی زبان کلس B( 220(شنبه 08:00 تا 10:00 حسین حیدری تبریزی391 

5714134148830008سنجش و ارزشیابی زبان کلس B( 220(شنبه 10:00 تا 12:00 حسین حیدری تبریزی392 

5714140495100310فناوری درآموزش زبان پنج شنبه 17:00 تا 19:00 احمد مولوی393 

5714140495100312فناوری درآموزش زبان پنج شنبه 19:00 تا 21:00 احمد مولوی394 

ادامه دارد...



ليست کلس درسها بر اساس روز و مکان تشکيل کلس

از صفحه:

1401/2/17

1517

بسمه تعالی

9:31:17 ساعت:

تاریخ:

ردیف

نیمسال دوم سال تحصیلی 401 - 400 )4002( دانشکده:

گروه آموزشی:

نيمسال:

مکان برگزاری کلسنام درس زمان تشکيل کلس درس نام استاد کد ارائه کد درس

175 - اصفهان )خوراسگان(

گروه آموزشي زبان هاي خارجي

5714140495100314فناوری درآموزش زبان جمعه 13:00 تا 15:00 احمد مولوی395 

5714140495100316فناوری درآموزش زبان جمعه 17:00 تا 19:00 احمد مولوی396 

5714140495100318فناوری درآموزش زبان جمعه 15:00 تا 17:00 احمد مولوی397 

نرم افزارهای پژوهشی در 

آموزش زبان
5714153251830001 کلس B( 118(یکشنبه 10:00 تا 12:00 مهدی واعظ دلیلی398 

نرم افزارهای پژوهشی در 

آموزش زبان
5714153251830006 کلس B( 118(یکشنبه 08:00 تا 10:00 مهدی واعظ دلیلی399 

نظریه های جامعه شناسی 

زبان
5714153534100220 مرجان لطفی 400 

خواجوئی

چهارشنبه 17:00 تا 19:00 

نظریه های جامعه شناسی 

زبان
5714153534100222 مرجان لطفی 401 

خواجوئی

چهارشنبه 19:00 تا 21:00 

نظریه های جامعه شناسی 

زبان
5714153534100224 مرجان لطفی 402 

خواجوئی

چهارشنبه 15:00 تا 17:00 

نظریه های جامعه شناسی 

زبان
5714153534100226 یکشنبه 21:00 تا 23:00 مهدی قربانیان403 

نظریه های جامعه شناسی 

زبان
5714153534830002 کلس B( 220(یکشنبه 08:00 تا 10:00 عزیزه چالک404 

نظریه های جامعه شناسی 

زبان
5714153534830007 کلس B( 220(یکشنبه 10:00 تا 12:00 عزیزه چالک405 

5714153538100210نظریه های روانشناسی زبان پنج شنبه 17:00 تا 19:00 فریبا حقیقی ایرانی406 

5714153538100212نظریه های روانشناسی زبان شنبه 19:00 تا 21:00 فریبا حقیقی ایرانی407 

5714153538100214نظریه های روانشناسی زبان پنج شنبه 19:00 تا 21:00 فریبا حقیقی ایرانی408 

5714153538100216نظریه های روانشناسی زبان پنج شنبه 15:00 تا 17:00 فریبا حقیقی ایرانی409 

نگارش متون علمی 

دانشگاهی
5714154934100120 یکشنبه 17:00 تا 19:00 نازلی عضدی اول410 

نگارش متون علمی 

دانشگاهی
5714154934100122 یکشنبه 19:00 تا 21:00 نازلی عضدی اول411 

اصول و روش تدریس زبانهای 

خارجی
5714168561100110 جمعه 15:00 تا 17:00 گلناز جمالی فر412 

اصول و روش تدریس زبانهای 

خارجی
5714168561100112 جمعه 13:00 تا 15:00 گلناز جمالی فر413 

5714184490100250انگلیسی برای اهداف ویژه چهارشنبه 19:00 تا 21:00 کیان پیشکار414 

5714184490100252انگلیسی برای اهداف ویژه چهارشنبه 17:00 تا 19:00 کیان پیشکار415 

5714184490100254انگلیسی برای اهداف ویژه پنج شنبه 17:00 تا 19:00 کیان پیشکار416 

5714184490100256انگلیسی برای اهداف ویژه پنج شنبه 19:00 تا 21:00 کیان پیشکار417 

5714184490830005انگلیسی برای اهداف ویژه کلس B( 118(یکشنبه 13:00 تا 15:00 سحر نجارزادگان418 

5714184490830010انگلیسی برای اهداف ویژه کلس B( 118(شنبه 13:00 تا 15:00 سحر نجارزادگان419 

5714185334830011پایان نامه  420

61022073164200012درک متن-سطح پایه یکشنبه 08:00 تا 10:00 مرجان پالهنگ421 

 

یکشنبه 10:00 تا 12:00 

کلس 120

61022073164200012درک متن-سطح پایه یکشنبه 08:00 تا 10:00 مرجان پالهنگ422 

 

یکشنبه 10:00 تا 12:00 

کلس 120

6102207317420008درک متن-سطح میانی شنبه 08:00 تا 10:00 لیل حق شناس423 

 

شنبه 10:00 تا 12:00 

کلس 322

ادامه دارد...



ليست کلس درسها بر اساس روز و مکان تشکيل کلس

از صفحه:

1401/2/17

1617

بسمه تعالی

9:31:17 ساعت:

تاریخ:

ردیف

نیمسال دوم سال تحصیلی 401 - 400 )4002( دانشکده:

گروه آموزشی:

نيمسال:

مکان برگزاری کلسنام درس زمان تشکيل کلس درس نام استاد کد ارائه کد درس

175 - اصفهان )خوراسگان(

گروه آموزشي زبان هاي خارجي

6102207317420008درک متن-سطح میانی شنبه 08:00 تا 10:00 لیل حق شناس424 

 

شنبه 10:00 تا 12:00 

کلس 322

مهارت های شنیداری و 

گفتاری-سطح پایه
61022073184200014 یکشنبه 13:00 تا 15:00 مسعود قبه425 

 

چهارشنبه 10:00 تا 12:00 

کلس 120

مهارت های شنیداری و 

گفتاری-سطح پایه
61022073184200014 یکشنبه 13:00 تا 15:00 مسعود قبه426 

 

چهارشنبه 10:00 تا 12:00 

کلس 120

مهارت های شنیداری و 

گفتاری-سطح میانی
61022073194200013 یکشنبه 08:00 تا 10:00 مسعود قبه427 

 

یکشنبه 10:00 تا 12:00 

کلس 325

مهارت های شنیداری و 

گفتاری-سطح میانی
61022073194200013 یکشنبه 08:00 تا 10:00 مسعود قبه428 

 

یکشنبه 10:00 تا 12:00 

کلس 325

61022073204200023دستور زبان-سطح پایه دوشنبه 08:00 تا 10:00 مرجان پالهنگ429 

 

دوشنبه 10:00 تا 12:00 

کلس 120

61022073204200023دستور زبان-سطح پایه دوشنبه 08:00 تا 10:00 مرجان پالهنگ430 

 

دوشنبه 10:00 تا 12:00 

کلس 120

61022073214200031نگارش-سطح پایه سه شنبه 08:00 تا 10:00 مسعود قبه431 

 

سه شنبه 10:00 تا 12:00 

کلس 120

61022073214200031نگارش-سطح پایه سه شنبه 08:00 تا 10:00 مسعود قبه432 

 

سه شنبه 10:00 تا 12:00 

کلس 120

61022073234200022دستور زبان -سطح میانی کلس 120چهارشنبه 08:00 تا 10:00 مسعود قبه433 

61022073264300040نگارش-سطح میانی کلس 423دوشنبه 10:00 تا 12:00 مسعود قبه434 

6151105339300150اصول دستور زبان چهارشنبه 17:00 تا 19:00 مرضیه بدیعی435 

6151109588300110آواشناسی جمعه 08:00 تا 10:00 فرشته مهدوی436 

6151126264300250رده شناسی زبان شنبه 15:00 تا 17:00 437 

6151131251300260زبانشناسی کاربردی شنبه 08:00 تا 10:00 مرضیه بدیعی438 

6151136769300140صرف جمعه 10:00 تا 12:00 فرشته مهدوی439 

6151150585300230معنی شناسی شنبه 13:00 تا 15:00 مرضیه بدیعی440 

6151150935300120مقدمات زبان شناسی شنبه 08:00 تا 10:00 کیان پیشکار441 

6151153167300240نحو پنج شنبه 13:00 تا 15:00 442 

6151155764300210واج شناسی جمعه 13:00 تا 15:00 فرشته مهدوی443 

6151207547300220زبان شناسی اجتماعی شنبه 20:00 تا 22:00 مهدی قربانیان444 

61991095804200099انواع نوشته های منثور پریسا موسوی 445 

روضاتی

کلس 217دوشنبه 08:00 تا 10:00 

7000000602890012رساله )2 واحد(  446

7000000606935001رساله )6 واحد(  447

7000000606985012رساله )6 واحد(  448

7000000608890011رساله )8 واحد(  449

70000006181994145185رساله )18 واحد(  450

ادامه دارد...



ليست کلس درسها بر اساس روز و مکان تشکيل کلس

از صفحه:

1401/2/17

1717

بسمه تعالی

9:31:17 ساعت:

تاریخ:

ردیف

نیمسال دوم سال تحصیلی 401 - 400 )4002( دانشکده:

گروه آموزشی:

نيمسال:

مکان برگزاری کلسنام درس زمان تشکيل کلس درس نام استاد کد ارائه کد درس

175 - اصفهان )خوراسگان(

گروه آموزشي زبان هاي خارجي

70000021711420007زبان تخصصی پریسا موسوی 451 

روضاتی

یکشنبه 17:00 تا 19:00 

700000217142002171زبان تخصصی کلس 216دوشنبه 13:00 تا 15:00 مسعود قبه452 

7000002172300130روش تحقیق شنبه 10:00 تا 12:00 محسن بختیار453 

901804200098زبان خارجی پنج شنبه 08:00 تا 10:00 رضوان صادقی قهساره454 

 

پنج شنبه 10:00 تا 11:00 

)B( 319 کلس

901804200098زبان خارجی پنج شنبه 08:00 تا 10:00 رضوان صادقی قهساره455 

 

پنج شنبه 10:00 تا 11:00 

)B( 319 کلس

999999991890015آزمون جامع  456

999999991985012آزمون جامع  457

پايان گزارش


