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زاًؾگبُ ٍلي عصز  84 *  حغي رًجبز عغىزي هىبًيه الگزاًضي ٍ ّبهيلتًَي 

پله   86*   افؾيي زروي تىٌَلَصي هعوبري 
پله  86*   اوبز هحوَز آببزي  (1ٍ2)ريبضيبت پبيِ بزاي التصبززاًبى  

بزرعي تطبيمي اًسيؾِ ّبي عيبعي 

زر هسيزيت اعالهي ٍ هسيزيت 

هبويبٍليغتي 

پله  85 *  هْسي ابزاّيوي ًضاز 

پله  86 *  هحتؾن هحوسي  1ٍ2آييي ًگبرػ 

هحوسحغي ؽيززرُ ٌّسعِ فزاوتبلي 

حميمي 

پله  86*   

فزٌّگ صبزق ٍاصُ ًبهِ تزبيت بسًي 

 (اًگليغي بِ فبرعي)

پله  87 *  عيس احوس ًضاز عجبزي 

فزٌّگ صبزق ٍاصُ ًبهِ تزبيت بسًي 

 (فبرعي بِ اًگليغي)

پله  87 *  عيس احوس ًضاز عجبزي 

پله  86 *  عيس احوس ًضاز عجبزي ٍاصُ ًبهِ تَصيفي تزبيت بسًي 

پله  86*   هحوس رضب زّمبًي ذالصِ اي بز طزح ٍ تجشيِ آسهبيؾْب 

پله  85*  * عيغي اعفٌسيبرپَر ؽٌبعبيي ٍ ًمؾِ بززاري ذبن 

ِ اي بز احتوبل ٍ اعتٌببط  همسه

آهبري زر علَم وؾبٍرسي 

پله  87 *  هحوسرضب زّمبًي 

پله  88*   هحوس حغي سازُ رٍاى ؽٌبعي بزاي هعلويي سببى 

پله  88 *  حويسرضب رٍعتب آوَاپًَيه 

هعزفي ٍ عولىزز زرسّبي حزوتي ٍ 

اجزايي زر اًَاع عبسُ ّب 

پله  87 *  عببط زرة ٌّشي 

پله  89 *  عويع - ايشزي حوشُ حؾزُ ؽٌبعي 

پله  89 *  عويع - حوشُ ايشزيرزُ بٌسي حؾزات 

ِ ّبي جٌظ پغتِ  پله  89 *  حويسرضب وزيوي فيلَصًي گًَ

پله  89*   ؽبّزخ ؽْزيَر تجشيِ ٍ تحليل ٍ طزاحي عيغتن ّب 

فزٌّگ اصطالحبت زعتَري سببى 

اًگليغي 

فزٌّگ هعبصز  71* *  طبّزُ احوسي پَر 

ّبي ويفي زر سببى  رٍػ پضٍّؼ

 ؽٌبعي اجتوبعي
  91*   طبّزُ احوسي پَر 

پله  85*   فضل الِ علطبًي عبذتوبى عبسي التصبزي 

 (هؾْس)ًيوب  82 *  علي تَولي تحميك زر عوليبت 

  91 *  علي تَولي هببًي آًبليش عسزي 

  82 *  بْوي عْزابي زٍروبري 

    * هحوس عبسي عزبلَ  1ٍ2ٍ3عئَاالت آًبليش 

ؽْزآة  84*   هصطفي ّبزٍي ًضاز  هببًي هسيزيت ٍارسيببي عزهبيِ گذاري



  90  * هرتبر وويلي فزّبز ٍ ؽيزيي 

هَعغِ پضٍّؾي حىوت ٍ  90 *  هحغي پَرهرتبر   البيبض ٍ الغَاز 

فلغفِ ايزاى ٍ ٍاحس تحميمبتي 

تبريد فزٌّگ عملي جْبى 

-اعالم زاًؾگبُ اساز بزليي

 آلوبى
عولىزز گيبّبى سراعي فيشيَلَصي ٍ 

فزايٌسّب 

زاًؾگبُ تْزاى  85 *  ؽْبة هساح حغيٌي 

Theories and principles of 

franslations 
  88 *  عويِ زل سًسُ رٍي 

پزعؼ ًبهِ زر تحميك پيزاهَى سببى 

 زٍم

  91 *  عويِ زل سًسُ رٍي 

Selected literary short 

questions with answers for 

B.A honours 

     عْيال فغفَري 

اعوبعيل – عْيال فغَري  ازبيبت هغش

سّسي 

  * 91  

Writing research paper  اعوبعيل – عْيال فغَري

سّسي 

  * 91  

 


