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 .1معرفی گروه آموزشی زبانهای خارجی
این گروه رسالت خود را تالش در راستای تحقق اهداف نقشه جامع علمی کشور و اسناد پشتیبان نقشه در راستای ارتقای کیفیت آموزش زبان در کشور و اهداف
بلندمدت دانشگاه برای قرارگیری در جمع پنج دانشگاه تراز بینالمللی کشور و کمک به دانشجویان ،استادان و کارکنان برای داشتن تعامل دوجانبه مؤثر و عزتمندانه با

جامعه دانشگاهی بینالمللی میداند.
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 .2اعضای گروه آموزش زبانهای خارجی
اعضای هیأت علمی دائم

ردیف

نام و نام خانوادگی

آدرس ایمیل

1

حامد زندی

zandi@iasbs.ac.ir

2

شاهرخ رحمانی

shrahmani@iasbs.ac.ir

3

بهمن فرنودی

farnudi@iasbs.ac.ir

شماره تلفن

شماره اتاق
دانشکده علوم رایانه
و فناوری اطالعات،

سوابق
دکتری آموزش زبان انگلیسی از دانشگاه تهران -فرصت

3315-3439

مطالعاتی در دانشگاه ایلینوی آمریکا -مدیر گروه آموزشی زبا-

اتاق 118

نهای خارجی در دانشگاه

دانشکده علوم رایانه

دکتری زبانشناسی از پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات

و فناوری اطالعات،

3315-3443

اتاق 121

فرهنگی -عضو هیأت علمی گروه آموزشی زبانهای خارجی
دانشگاه
دکتری فیزیک ،مترجم شفاهی و کتبی ،و ویراستار -عضو

دانشکده فیزیک،
اتاق 119

3315-2119

وابسته گروه آموزشی زبانهای خارجی دانشگاه -سرپرست
سابق گروه آموزشی زبانهای خارجی دانشگاه

2

اعضای همکار

ردیف

نام و نام
خانوادگی

1

فاطمه ثبوتی

2

مولود حسینی

آدرس ایمیل

Fatemeh.Sobouti@iasbs.ac.ir

شماره اتاق

سوابق

دانشکده علوم رایانه

دانشجوی دکتری رشته آموزش زبان انگلیسی در دانشگاه آزاد

و فناوری اطالعات،

تهران ،ورامین -عضو همکار گروه آموزشی زبانهای خارجی
دانشگاه

منفرد

m.monfared@iasbs.ac.ir

دانشکده علوم رایانه

کارشناسی ارشد رشته آموزش زبان انگلیسی از دانشگاه ابردین

و فناوری اطالعات،

اسکاتلند – عضو همکار گروه آموزشی زبانهای خارجی دانشگاه

3

مسئول دفتر کالسهای حمایتی زبان انگلیسی
ردیف
1

نام و نام خانوادگی

آدرس ایمیل

بهمن فرنودی

farnudi@iasbs.ac.ir

شماره اتاق

شماره تلفن

دانشکده فیزیک،

3315-2119

اتاق 119

مسئول دفتر گروه زبان
ردیف

نام و نام خانوادگی

آدرس ایمیل

شماره اتاق

شماره تلفن

1

پریچهر موحد

pmovahed@iasbs.ac.ir

دانشکده علوم رایانه و فناوری اطالعات

3315-3435

4

 .3کتابهای درسی
کتاب انگلیسی با اهداف دانشگاهی ( )English for Academic Purposes 101برای دانشجویان کارشناسی ارشد

 Top Notchبرای دانشجویان دکتری پیوسته

 .4دانشجویان ورودی جدید
• دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد تمامی رشتهها
دانشجویان ورودی جدید طی  5فصل اول تحصیل خود ،در هر فصلی که میتوانند درس انگلیسی با اهداف دانشگاهی را اخذ کنند .این درس ،یک درس سه
واحدی است که جزو دروس اختیاری بوده و نمره آن مانند دروس دیگر با معدل جمع بسته میشود و تمامی دانشجویان کارشناسی ارشد بایستی این درس
را بگذرانند.
دوره زبان انگلیسی با اهداف دانشگاهی یک دوره فشرده ،مدون ،حرفهای و مهارتی است که میتواند به کیفیت مطالعات و تحقیقات دانشجویان ،با تسهیل
بهکارگیری منابع انگلیسیزبان و ارتباطات بینالمللی ،کمک نماید؛ لذا گذراندن این درس در فصول قبل از آغاز تحقیقات توصیه میشود.
با نیازسنجی بهعملآمده بر اساس تجربه ربع قرن تدریس زبان در دانشگاه تحصیالت تکمیلی این واحد درسی بهگونهای طراحیشده است که به دانشجویان
کمک نماید با مهارتهای زبانی الزم برای موفقیت تحصیلی و پیشرفت علمی در محیطهای دانشگاهی آشنا گردند .سرفصلهای آموزش زبان دانشگاههای
کشور بیشتر بر پایه خواندن متون پایهگذاری شدهاند .از ویژگیهای سرفصل جدید افزودن مهارتهایی مانند نگارش نامه و چکیده و ارائه سخنرانی علمی
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به شالوده درس است تا دانشجویان عالوه بر مهارت درک مطلب ،مهارتهای گفتاری و نوشتاری پرکاربرد در ارتباطات علمی بینالمللی را نیز کسب نمایند.
این امر از آنجهت ضروری است که دانشگاه تحصیالت تکمیلی علوم پایه برنامهای دهساله برای تبدیلشدن به یک دانشگاه بینالمللی را دارد.
کتاب انگلیسی با اهداف دانشگاهی شامل مهارتهای زیر است:
 آشنایی با مهارتهای پایة خواندن و درک مطلب متون علمی آشنایی با ساختار چکیده مقاالت و پایاننامهها و تمرین نگارش آن یادگیری چند صد لغت پرکاربرد در متون علمی و چند صد لغت از فهرست کلمات عمومی پرکاربرد فراگیری اصول رایانامه نگاری و نگارش رایانامه موردنیاز دانشگاهی اصول کلی و تمرین سخنرانی علمی به زبان انگلیسی (شامل تمرین تلفظ صحیح واژههای تخصصی حوزه تحصیلی و پژوهشی دانشجو) نگارش شرححال علمی ()CVتوصیه گروه زبان این است که دانشجویانی که سطح زبانشان زیر متوسط است ،پیش از گرفتن درس ،با ثبت نام در کالسهای زبان عمومی در مؤسسات زبان
و یا خودخوانی و مطالعات گروهی ،و حتی شرکت در کالسهای تقویتی این دوره ،نسبت به افزایش سطح زبان عمومی خود اقدام نمایند .همچنین توصیه
میشود که این دانشجویان در سال اول در این درس ثبت نام نکنند زیرا وقت کافی برای انجام تکالیف نخواهند داشت.
• دانشجویان دکتری پیوسته رشته فیزیک
دانشجویان ورودی جدید ( )98کتابهای  Top Notchرا میگذرانند که در ابتدا با توجه به تعیین سطحی که انجام میگیرد به دو کالس تفکیک میشوند
(پیشمتوسط ،متوسط) .دانشجویان دکتری پیوسته از فصل اول ورود به دوره دکتری پیوسته به مدت  6فصل ( 2سال) دروس انگلیسی عمومی ( Top
 )Notchرا بایستی بگذرانند .پس از آن ،زمانی که به سطح کارشناسی ارشد رسیدند ،درس انگلیسی با اهداف دانشگاهی را بایستی پاس کنند (که دانشجویان
کارشناسی ارشد سایر رشتهها پاس میکنند).
 Top Notchیک دوره کامل آموزش زبان انگلیسی در رده سنی جوانان و بزرگساالن را تشکیل میدهد که از آخرین متد آموزشی متداول در جهان بهرمند
بوده و جهت آمادگی امتحانات بینالمللی نیز مناسب میباشد Top Notch .زبان آموز را برای برقراری ارتباط موفق و توأم با اعتماد به نفس با جهان
خارج ،اعم از انگلیسیزبانها و غیرانگلیسی زبانهایی که به زبان انگلیسی صحبت میکنند ،آماده میسازد .انتشارات النگمن که یکی از قویترین و مطرحترین
ناشران کتب آموزش زبان در جهان است Top Notch ،را در سال  2006به بازار بینالمللی عرضه نمود Top Notch .در همان سال موفق به دریافت
جایزه بهترین کتاب آموزش زبان انگلیسی از انجمن ناشران آموزشی ( )AEPگردید.
ما در این دانشگاه از ویرایش سوم کتاب  )2015( Top Notchاستفاده میکنیم که بزرگساالن را برای تعامل با اعتمادبهنفس به زبان انگلیسی آماده میکند .این
کتاب برای آموزش ارتباطات به زبان انگلیسی طراحی شده که انگلیسی را از طریق ورودی مناسب زبان ،تمرین فشرده و بازیابی سیستماتیک فراموشناشدنی
میسازد.
 .5معرفی کنج زبان
با همکاری گروه آموزشی زبانهای خارجی و کتابخانه ترکمان ،کنج زبان با افزایش بیش از  160کتاب داستان انگلیسی بهروزرسانی شده است .در این فضا که
در بخش ضلع شمالشرقی کتابخانه ترکمان قرار دارد ،سعی شده است بعضی از منابع خودآموز در دسترس عالقهمندان قرار داده شود .بخش عمده کنج زبان را
کتابهای طبقهبندیشدهی داستانی تشکیل میدهد که در شش سطح از مبتدی تا پیشرفته را شامل میشود .برای کسب اطالعات بیشتر جهت نحوه استفاده از
منابع کنج زبان ،بروشور و نیز آلبومی تهیه شده است که در همان بخش در دسترس میباشد .همچنین پوستری تهیه شده که عالقهمندان میتوانند پس از مطالعه
کتابها ،بازخورد خود را روی آن برای استفاده سایرین درج نمایند.
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 .6کارگاهها و سمینارها
گروه زبان طی سالهای گذشته در فصول مختلف برنامهها و کارگاههایی را برگزار کرده است که برگزاری این کارگاهها و برنامههای مشابه در سالتحصیلی جدید
از طریق ایمیل و پوستر و غیره به اطالع دانشجویان خواهد رسید .برخی از این کارگاهها نیز فیلمبرداری شده و فیلم آنها در دفتر گروه زبان موجود میباشد .در
صورت تمایل برای در اختیار داشتن فیلم کارگاهها می توانید درخواست خود را به ایمیل کارشناس گروه خانم موحد ارسال فرمایید.
•

برنامه داستانخوانی به زبان انگلیسی
این برنامه با هدف ارتقای سطح زبان انگلیسی دانشجویان و سایر اعضای دانشگاه در قالب فعالیتهای فوقبرنامه بخش زبان برگزار میشود .این برنامه
شامل خالصهگویی داستان ،بحث و دیگر فعالیتهای مرتبط است.

•

جلسات بحث آزاد به زبان انگلیسی
به منظور ارائه فرصتی برای دانشجویان جهت تمرین گفتار انگلیسی ،گروههای بحث آزاد تشکیل میشوند .جلسات بحث آزاد غالباً توسط دانشجویان پیش
برده شده و توسط آموزشیار مجرب سرپرستی میشوند.

•

سخنرانی علمی دانشجویان دانشگاه به زبان انگلیسی
هدف از برگزاری این برنامه در وهله اول تشویق دانشجویان توانمند در زمینه ارائه و سخنرانی انگلیسی است که در میان سایر فعالیتها توسط گروه زبان
دانشگاه انجام میگیرد .این سخنرانیها توسط دانشجویان کارشناسی ارشدی ارائه میشود که درس انگلیسی با اهداف دانشگاهی را گذرانده و مهارتهای
علمی خود را سازماندهی کردهاند.

•

کارگاه مقدمات نوشتن نامههای الکترونیکی
این کارگاه با هدف آموزش نوشتن نامههای رسمی و آکادمیک به دانشجویان و اعضای دانشگاه برگزار میگردد.

•

کارگاه اخالق در رایاسپهر
این کارگاه با هدف آموزش نحوه تعامل و آداب معاشرت به زبان انگلیسی در فضای مجازی و اینترنت به دانشجویانی که درس زبان انگلیسی با اهداف
دانشگاهی را میگذرانند و نیز سایر اعضای دانشگاه انجام میشود.

•

کارگاه فرهنگ لغت
بدون شک استفاده صحیح از فرهنگهای لغت تکزبانه و آشنایی با اطالعاتی که ارائه میکنند یکی از ابزارهای مهمی است که زبانآموزان را در مسیر
یادگیری زبان جدید یاری میکند .این برنامه با هدف آموزش نحوه استفاده و مراجعه به فرهنگهای لغت تکزبانه با تأکید بر Oxford Elementary
 Learners Dictionaryبرگزار میگردد.

•

کارگاه کالبدشکافی یک سخنرانی ،چگونه سخنرانی ام را بهتر کنم
هدف از برگزاری این برنامه در وهله اول طریقه اصالح و بهبود یک سخنرانی علمی به زبان انگلیسی و همچنین آموزش و کمک به دانشجویان به یادگیری
ارائه علمی به زبان انگلیسی و در جمع دانشگاهی و تخصصی است.

•

کارگاه چکیدهنویسی به زبان انگلیسی
هدف از برگزاری این کارگاه آشنایی دانشجویان با سبک و سیاق نوشتن چکیده برای مقاالت در نشریات و کنفرانسهای معتبر میباشد.

•

کارگاه بهبود دانش واژگانی
هدف از این کارگاه آشنایی با ابعاد مختلف دانش واژگانی و نحوه اولویت دادن به یادگیری لغات میباشد.

•

کارگاههای دستور زبان انگلیسی
هدف از برگزاری این کارگاهها آموزش گرامرهای پرکاربرد و ضروری مورد نیاز دانشجویان و ارتقای سطح زبان انگلیسی دانشجویان است.

•

کارگاه فنون طراحی مؤثر اسالید برای سخنرانی دانشگاهی
هدف از این کارگاه آموزش طراحی اسالیدهای یک سخنرانی علمی مؤثر میباشد .نکات و موضوعات مهم و قابلتوجه در زمینه طراحی اسالیدها ،محتوای
اسالیدها و نحوه چینش محتوا ارائه میگردد.

•

کارگاه نگارش بیانیه هدف ()SoP
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بسیاری از دانشجویان نیاز دارند که برای دریافت پذیرش و نیز استفاده از فرصتهای مطالعاتی ،بیانیه هدف بنویسند .این کارگاه کمک میکند که با نحوه نگارش
تأثیرگذار بیانیه هدف آشنا شوند.
•

کارگاه اینامهنگاری
نگارش ایمیل در محیطهای دانشگاهی با ظرافتهای خاصی همراه است که دانشجویان میتوانند در این کارگاهها با مبانی و اصول اینامهنگاری مؤثر آشنا شوند.

•

کارگاه راهبرد مقالهنویسی ()Paraphrasing
هدف از این کارگاه آشنایی با تکنیکهای مهم و اصلی در نگارش بخشهایی از مقاله که از منابع دیگر استفاده میکنند میباشد به طوری که از سرقت علمی
در نگارش مقاالت اجتناب شود.

•

کارگاه معرفی آزمونهای زبان انگلیسی
این برنامه با هدف آشنایی با آزمونهای بینالمللی زبان انگلیسی و نحوه کسب آمادگی و اقدام برای شرکت در این آزمونها برگزار میشود که به ارائه نکات
و موضوعات مهم و قابلتوجه در زمینه نحوه برگزاری ،مواد امتحانی ،مقایسه نتایج آزمونها و نحوه ارائه گواهینامههای آزمونهای بینالمللی زبان انگلیسی از
جمله  IELTS ،TOFELو  PTEمیپردازد.

•

کارگاه آموزش الفبای آوایی زبان انگلیسی
این کارگاه با هدف آموزش الفبای آوایی زبان انگلیسی ،به ارائه نکات و موضوعات مهم و قابلتوجه در زمینه آواهای زبان انگلیسی ،همخوانها ،واکهها و
واکههای مرکب ،نحوه تلفظ صحیح آنها و جفتهای کمینه آواها در زبان انگلیسی میپردازد.

•

کارگاه آموزش قواعد آوایی و تلفظی زبان انگلیسی (ترکیب صداها)
هدف از برگزاری این کارگاه ،آموزش قواعد آوایی و تلفظی زبان انگلیسی میباشد که به بررسی نحوه ترکیب و تبدیل صداها در کلمات و همچنین در مرز بین

کلمات میپردازد.
•

کارگاه تمرین بخش درک مطلب ( )Readingو بخش دستور زبان ( )Grammarآزمون زبان انگلیسی MSRT
با توجه به اینکه دانشجویان (به ویژه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد) برای ورود به مقطع دکتری نیاز به شرکت در آزمونهای زبان انگلیسی به ویژه آزمون
 MSRTدارند ،هدف از این برنامه آشنایی با بخش درک مطلب و بخش گرامر آزمون  MSRTو آموزش نحوه پاسخگویی به سؤاالت بخش  Readingاین
آزمونها میباشد.

•

کارگاه معرفی برنامه های آموزشی و فعالیتهای فوق برنامه گروه زبان
این کارگاه با هدف آشنایی دانشجویان (به ویژه دانشجویان ورودی جدید) با اعضای هیأت علمی و اساتید مدعو گروه زبان ،برنامههای آموزشی و فعالیتهای
فوق برنامه گروه زبان از جمله کالسهای بحث آزاد به زبان انگلیسی ،کالسهای مکالمه انگلیسی بر اساس داستان ،کالسهای حمایتی زبان انگلیسی ،کارگاهها
و سمینارهای گروه زبان برگزار میشود.

•

کارگاه چطوری انگلیسیمو خوب کنم؟
هدف از برگزاری این کارگاه ،آشنایی دانشجویان و عالقهمندان به یادگیری و پیشرفت در مهارتهای زبان انگلیسی به کمک منابع موجود در دانشگاه (کتاب،
صوت ،فیلم) ،اینترنت ،وسایل هوشمند و مورد استفاده روزمره و نحوه استفاده صحیح و درست از زبان است به گونهای که برای خود فرد یا دیگران خطرناک
نباشد و اهداف آنها به نحو صحیح برآورده نماید.

•

کارگاه چگونه اینامههای دانشگاهیم را مؤثرتر کنم؟
در این کارگاه دانشجویان و عالقهمندان با قالب اینامهنگاری و جزئیات مهم آن در دنیای آکادمیک و بخشهای مختلف یک اینامه دانشگاهی آشنا میشوند به
گونهای که اهداف آنها را به نحو صحیح برآورده نموده و مؤثر واقع شود.

•

کارگاه چگونه شرححال علمیام را مؤثرتر کنم؟
این کارگاه با هدف آشنایی دانشجویان و عالقهمندان با نحوه نگارش شرح زندگی ،بخشهای مختلف و جزئیات مهم آنها در دنیای آکادمیک برگزار میگردد.

•

کارگاه شعر انگلیسى :بلندخوانى و کمى تمرین
هدف از برگزاری این کارگاه ،آشنایی دانشجویان و عالقهمندان با شعرها و شعرای انگلیسی زبان و نحوه خواندن صحیح اشعار انگلیسی میباشد.
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•

مسابقه داستاننویسی به زبان انگلیسی
در این مسابقه که با هدف تشویق زبانآموزان و دانشجویان به مطالعه و نگارش زبان انگلیسی ،در راستای فعالیتهای فوقبرنامه گروه آموزشی زبانهای خارجی
برگزار میشود نیمی از یک داستان انگلیسی به دانشجویان ارائه میگردد و از آنها خواسته میشود که داستان را بخوانند و ادامه آن را در مدت زمان یک و نیم
ساعت و در قالب  250الی  300لغت تکمیل کنند .امتیازدهی در این مسابقه بر اساس دانش لغات ،دانش دستوری و خالقیت و جذابیت در داستان انجام میگیرد،
و به داستانهای برتر جوایزی اعطا میشود.

•

کارگاه عمومی برای معرفی منابع آموزشی زبان انگلیسی
در این کارگاه ،به پرسش و پاسخ در مورد نحوه یادگیری زبان خواهیم پرداخت .این کارگاه برای همه افراد از مبتدی تا پیشرفته می تواند مفید باشد.

•

کارگاه آشنایی با ساختار بخش مقدمه مقاالت علمی به زبان انگلیسی
دانشجویان با شرکت در این کارگاه توانایی ابتدایی مورد نیاز برای مطالعه و بررسی اصول نگارش بخش نتیجه گیری مقاالت در رشته تحصیلی خود و مجله
هدف خود را کسب میکنند.

•

کارگاه آشنایی با ساختار بخش نتیجه گیری مقاالت علمی به زبان انگلیسی

•

کارگاه آشنایی با نگارش مقاالت انگلیسی
برای شرکت در این کارگاه حداقل سطح زبانی متوسط نیاز است .این کارگاه برای کسانی که نیاز دارند مقاالت بین المللی چاپ کنند ولی هنوز تجربه
کافی در این زمینه ندارند ،دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد و دکتری و دانشگاهیان مجرب در زمینه فعالیت های علمی پژوهشی میتواند مفید باشد.

 .8جدول کالس های فصل زمستان 1400گروه آموزشی زبانهای خارجی

درس

مدرس

زمان

کارشناسی ارشد و

زبان انگلیسی با اهداف دانشگاهی

حامد زندی

شنبه و دوشنبه 15:30 -17:00

دکتری پیوسته سال چهارم

زبان انگلیسی با اهداف دانشگاهی

مولود حسینی

شنبه و چهارشنبه 11:00 -12:30

زبان انگلیسی با اهداف دانشگاهی

شاهرخ رحمانی

یکشنبه و سه شنبه 11:00 -12:30

زبان انگلیسی با اهداف دانشگاهی

شاهرخ رحمانی

یکشنبه و سه شنبه 14:00 -15:30

زبان انگلیسی با اهداف دانشگاهی

شاهرخ رحمانی

یکشنبه و سه شنبه 15:30 -17:00

زبان انگلیسی با اهداف دانشگاهی

فاطمه ثبوتی

یکشنبه و سه شنبه 9:30 -11:00

دکتری پیوسته فیزیک

کالس تمرین پشتیبانی

بهمن فرنودی

چهارشنبه 17:00

دکتری پیوسته فیزیک 1400

زبان جبرانی 1

حامد زندی

شنبه و دوشنبه 14:00 -15:30

زبان ( 4مقدماتی)

بهمن فرنودی

شنبه و دوشنبه 15:30 -17:00

دکتری پیوسته فیزیک 99
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