برنامه امتحاني پايان ترم دانشکده ادبیات نیمسال اول سال تحصیلي96-97
ایام هفته

تربیت بدنی

ساعت

مترجمی

ادبیات

فلسفه

زبانشناسی

منطق 26)1نفر)-کالس 202

8

کالم اسالمی 10(2نفر) کالس 203
فلسفه اسالمی 30( 2نفر) کالس  202و

شنبه
96/10/16

کالس 203

10:30

فلسفه اسالمی 12(4نفر) کالس 205
16

8
عربی  32 ( 1نفر ) کالس 202

10:30

و کالس 203
کشف المحجوب(ارشد ()95

96/10/17
یکشنبه

4

نفر) کالس 202

14

ناصرخسرو(ارشد)96

(6

نفر)

کالس 202
16
ادبیات انقالب اسالمی ( 31

8
مدیریت
96/10/18
دوشنبه

2+

اصول دستور زبان ( 5

نفر) کالس  202و کالس 203
منابع

انسانی

ورزش(ارشد ( )96
10:30

مبانی نحو 12 ( ،نفر ) کالس 203

در

نفر )8

آزمایشگاه تربیت بدنی
مدیریت رفتار سازمانی(ارشد7 ( )95

آزمایشگاه

نفر)

عربی  1 +29+1 ( 3نفر) کالس

نفر) کالس

208

تفسیرقرآن 33(2نفر) کالس  406و کالس
407

ترجمه متون ادبی (  18نفر)

 202و کالس 203

کالس 406

تاثیر قران و حدیث (  3+ 18نفر)

ترجمه متون اقتصادی (24

کالس 203

نفر) کالس  406و کالس

سبک شناسی (  12نفر ) آزمایشگاه
زبان

علوم قرآنی( نفر  -)34کالس  306و کالس
307
روش تحقیق 11(2نفر) کالس 307

407

تربیت بدنی
14
16

8

مقدمات مکانیک حرکت انسان

مثنوی ( نفر  )35کالس 406

( 22نفر) کالس 306

و کالس 407

زبان تخصصی 25( ،1نفر) کالس 202
ساخت زبان فارسی ( نفر  )21کالس
307

فقه  ( 2نفر  )29کالس  205و کالس 203
فقه 10( 3نفر) کالس 203

خواندن و درک مفاهیم،3
( 37نفر)

کالس  202و

کالس 203
درآمدی بر ادبیات 19 (،2نفر

96/10/19
سه شنبه

10:30

کمک های اولیه ( نفر )19

تاریخ ادبیات 1

آزمایشگاه تربیت بدنی

کالس 205

(  17نفر)

) کالس 406
ترجمه اسالمی ( ،1نفر )18
کالس 306
ترجمه اسالمی 25 ( ،2نفر
) کالس  406و کالس 407
آزمون سازی (  24نفر

)

کالس  306و کالس 307
جامعه شناسی 12 (،نفر)کالس 202
زبانشناسی مقابله ای ( ،نفر  )9کالس

سهروردی(  36نفر) کالس  205و

8

202

کالس 203

تاریخچه زبانهای ایرانی ( نفر )4
کالس 202

96/10/20
چهارشنبه

برنامه ریزی استراتژیک(ارشد
10:30

 ( )95نفر  )7آزمایشگاه تربیت
بدنی
روش تحقیق

14

عروض و قافیه ( 4+34نفر) کالس
 202و کالس 203
مرجع شناسی ( 30نفر) کالس 203

ترجمه پیشرفته ( 2نفر )26
فقه (5نفر  )10کالس 407

کالس  406و کالس 407

و کالس 205
در

مدیریت

ورزشی(ارشد  10 ( )96نفر )
آزمایشگاه تربیت بدنی
کاربرد اصطالحات(،

نفر

 )22آزمایشگاه زبان
نمایش نامه نویسی( 8 +17نفر)

8

کالس  203و کالس 205

96/10/21
پنج شنبه

ادبیات معاصر ایران 10( ،نفر) کالس
205

نامه نگاری ( 20نفر) کالس

آشنایی با کامپیوتر( نفر  )25کالس

306

202

خواندن و درک ( ،1نفر )29
10:30

فیزیولوژی ورزش( 24+19+1

بالغت ( 1

نفر) کالس  202و کالس 203

و کالس 407

نفر  )33کالس 406

کالس  407و کالس 306
نگارش پیشرفته ()36

کارتحقیقی( نفر  )7کالس 205

ادبیات عرب 26(1نفر) کالس 306و کالس
کاربرد رایانه (  20نفر ) آزمایشگاه

307

زبان

ادبیات عرب)28(2
ادبیات عرب 10(4نفر) کالس 205

اصول برنامه ریزی آموزش
تربیت بدنی ( نفر -)15
آزمایشگاه تربیت بدنی
اصول و روش شناسی تمرین
( 16نفر) کالس  203و کالس
205
14
معنی شناسی 12( ،نفر) کالس 205
آمار و روش تحقیق علمی ( 5نفر)

8

کالس 205
مبانی عرفان و تصوف ( نفر )31

96/10/22

کالس  202و کالس 203

جمعه

-عربی  13 +1( 5نفر ) کالس

10:30

203
تاریخ ادبیات  34 ( 2نفر) کالس
 306و کالس 307
بیوشیمی و تغذیه ورزشی ( نفر

مبانی زبانشناسی 25( ،1نفر) کالس

 -)29کالس  202و کالس 205
8

روش تحقیق2

ایمنی و بهداشت فردی در

(  )23نفر

کالس 203

ورزش ( 21+23نفر) کالس

 406و کالس 407
واج شناسی زبان فارسی ( 9نفر) کالس

کالم جدید 17(2نفر) کالس 205

407

 306و کالس 307
آشنایی با ادبیات معاصر38( ،
نفر) کالس  202و کالس
203
96/10/23
شنبه

10:30

زبان تخصصی(ارشد 8( )96

کلیات زبانشناسی  ( ،2نفر

نفر) -آزمایشگاه تربیت بدنی

 )19آزمایشگاه زبان

نظریه

های

سازمان

و

مدیریت(ارشد  ( )95نفر )7

آیین نگارش و ویرایش( 2 + 31
نفر) کالس  406و کالس 407

آزمایشگاه تربیت بدنی

خواندن مطبوعاتی ( 18نفر)،

مبانی واج شناسی (  20نفر ) کالس
205

کالس 306
روش تدریس ( نفر )26
کالس  306و 307
زبان خارجه(ارشد  ( )95نفر )4

14

کالس 208
مبانی فلسفه 9( ،نفر) کالس 307
متون خارجی در مبانی علوم

8

زیستی ورزش( نفر  )17کالس

کارگاه ویرایش ( ،نفر  )14کالس 205

خاقانی( نفر  )16کالس 306

203

203

آواشناسی ( 5نفر) کالس 205

96/10/24
یکشنبه

مدیریت
10:30

تعلیم وتربیت( نفر  )29کالس  202و کالس

بازار

ورزش(ارشد)95

یابی

در

( نفر )7

آزمایشگاه تربیت بدنی

ادبیات عامیانه ( نفر -)31
کالس  202و کالس 203

منطق  (-3نفر  )27کالس  306و کالس 307

حافظ  ( 2نفر  )35کالس

تاریخ تحلیلی اسالم( نفر  )12کالس 307

 203و کالس 205
تاریخ بیهقی(ارشد  6 ( )96نفر)

14

کالس 205
فنون یادگیری( ،نفر )39
کالس  306و کالس 307
روش تحقیق 26( ،1نفر)

8

تاریخ ایران  25 ( 1نفر) آزمایشگاه زبان

کالس 202
ترجمه مطبوعاتی 23 ( 2نفر)
کالس 203
دستور و نگارش  ( ،1نفر

96/10/25
دوشنبه

10:30

ترکیب بدن و کنترل وزن (22

 )30کالس  202و کالس

نفر) -کالس 406

203

متون خارجی در علوم ورزشی
( 9 +24نفر ) کالس  306و
کالس 307

شاهنامه  35 ( - 1نفر )
طنزنویسی ( +1

 16نفر )

اصول ومبانی ترجمه ( ،نفر

زبان تخصصی ( 3نفر  )20کالس 205

فلسفه اشراق( 21نفر) کالس 407

 )24آزمایشگاه زبان
ترجمه پیشرفته  ( 1نفر )18
کالس 203

14
96/10/26
سه شنبه

روش تحقیق ومرجع شناسی 9 (،نفر )
8

کالس 202
فرهنگ نگاری (،نفر  )15کالس 202

اصول فقه 26( 1نفر) کالس  203و کالس
205

مقدمات زبانشناسی( نفر  )5کالس
202
اصول و مبانی مدیریت(ارشد
10:30

 8 ( )96نفر ) آزمایشگاه
تربیت بدنی

زبان تخصصی ( نفر  - )30کالس
205و کالس 203

8

307

ادبیات معاصر  ( 2نفر  )34کالس

زبان تخصصی 10(4نفر) کالس 307

 202و 203
نگارش فارسی 38 ( ،نفر)

روش تحقیق در تربیت بدنی
( 1+ 12نفر) آزمایشگاه تربیت

زبان تخصصی 30(1نفر) کالس  306و کالس

گلستان(  17+ 5نفر ) کالس 306

بدنی

کالس  202و کالس 203
واژه شناسی( 18

نفر)

ریاضیات وآمار (  30نفر) کالس 307و

تحقیق درنهج البالغه( نفر  )32کالس  406و

کالس 406

کالس 407

آزمایشگاه زبان
ترجمه اسناد 19 (،1نفر

96/10/27
چهارشنبه

مبانی مدیریت ( 1 +25+22
10:30

نفر ) کالس  202و کالس
203

)کالس 205
تاریخ بیهقی (  30نفر) کالس 406

ترجمه اسناد 24( ،2نفر)

ادبیات فارسی2

و کالس 407

آزمایشگاه زبان

307

(

 24نفر) کالس

ترجمه متون سیاسی ( 24نفر)
کالس 306
نگارش فارسی 20( ،نفر) کالس 202
تاریخ زبانشناسی 9 ( ،نفر) کالس 203
منطق جدید (1نفر  )12کالس 205

قصاید ناصر خسرو (  4+ 32نفر

8

دستور زبان عربی 15 (،نفر)کالس

) کالس  306و کالس 307

منطق جدید (2نفر  )6کالس 205

203
مبانی کامپیوتر (  4نفر) کالس 202

فیزیولوژی انسان(  36+1نفر)

96/10/28

 -کالس  202و کالس 203

پنج شنبه

فعالیت بدنی و تندرستی( 23
10:30

نفر ) -کالس 306
تحلیل آماری و کاربرد نرم

ترجمه متون ساده 20 (،نفر )

سبک شناسی نثر (  34نفر)

کالس 205

کالس  406و کالس 407

ترجمه مطبوعاتی 25( 1نفر)

اصول عقاید (1نفر  )27کالس  307و کالس
407

آزمایشگاه زبان

افزارهای آماری در ورزش( 7
نفر) کالس 203
عربی
14

 -1صرف و نحو(ارشد

 ( -)96نفر  )6کالس 205

اصول عقاید 28(3نفر) کالس  406و کالس

عربی -3نظم عربی(ارشد 4 ( )95

407

نفر) کالس 205

پیشگامان نظم فارسی (2 +37
نفر) -کالس  306و کالس 307
8
96/10/29

دستور زبان(  1 +2-29نفر)

فارسی عمومی

کالس  406و کالس 407

فارسی عمومی

ادبیات دوره بازگشت (  32نفر)

جمعه

کالس  205و کالس 203
10:30
14

نظامی (  1 +16نفر) کالس 205

مقابله ای ساخت ( نفر )19

منطق جدید ( ،نفر  ) 15کالس 202

آزمایشگاه زبان

فارسی باستان (  9نفر) کالس 202

