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 های خارجی . معرفی گروه آموزشی زبان1

زبان در کشور و اهداف  این گروه رسالت خود را تالش در راستای تحقق اهداف نقشه جامع علمی کشور و اسناد پشتیبان نقشه در راستای ارتقای کیفیت آموزش  

ی کشور و کمک به دانشجویان، استادان و کارکنان برای داشتن تعامل دوجانبه مؤثر و عزتمندانه با  المللن گیری در جمع پنج دانشگاه تراز بیمدت دانشگاه برای قراربلند

 . داندالمللی میجامعه دانشگاهی بین 
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 خارجی های . اعضای گروه آموزش زبان 2

 اعضای هیأت علمی دائم  

 

 سوابق شماره تلفن  شماره اتاق آدرس ایمیل نام و نام خانوادگی ردیف

 zandi@iasbs.ac.ir حامد زندی  1

دانشکده علوم رایانه  

 و فناوری اطالعات،

 118اتاق  

3439-3315  

فرصت   -دکتری آموزش زبان انگلیسی از دانشگاه تهران

-مدیر گروه آموزشی زبا -مطالعاتی در دانشگاه ایلینوی آمریکا

 اه های خارجی در دانشگ ن

 shrahmani@iasbs.ac.ir شاهرخ رحمانی 2

دانشکده علوم رایانه  

 و فناوری اطالعات،

 121اتاق  

3443-3315  

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات  دکتری زبانشناسی از 

های خارجی  عضو هیأت علمی گروه آموزشی زبان -فرهنگی 

 دانشگاه 

 farnudi@iasbs.ac.ir بهمن فرنودی  3
 دانشکده فیزیک، 

 119اتاق  
2119-3315  

عضو  -دکتری فیزیک، مترجم شفاهی و کتبی، و ویراستار

سرپرست    -دانشگاههای خارجی وابسته گروه آموزشی زبان

 های خارجی دانشگاه سابق گروه آموزشی زبان
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 اعضای همکار 
 

 ردیف
نام و نام  

 خانوادگی
 سوابق شماره اتاق آدرس ایمیل

 Fatemeh.Sobouti@iasbs.ac.ir فاطمه ثبوتی  1

دانشکده علوم رایانه  

 و فناوری اطالعات،

 

انگلیسی در دانشگاه آزاد   دانشجوی دکتری رشته آموزش زبان

های خارجی  عضو همکار گروه آموزشی زبان -تهران، ورامین

 دانشگاه 

2 
مولود حسینی  

 منفرد 
m.monfared@iasbs.ac.ir 

دانشکده علوم رایانه  

 و فناوری اطالعات،

  

انگلیسی از دانشگاه ابردین   کارشناسی ارشد رشته آموزش زبان

 های خارجی دانشگاه عضو همکار گروه آموزشی زبان –اسکاتلند 

 

 

 

 

 



4 
 

 های حمایتی زبان انگلیسی کالسدفتر  مسئول
 

 شماره تلفن  شماره اتاق  آدرس ایمیل  نام و نام خانوادگی  ردیف 

 farnudi@iasbs.ac.ir بهمن فرنودی 1
 دانشکده فیزیک،

 119اتاق  
2119-3315  

 

 زبان  دفتر گروه مسئول
 

 شماره تلفن  شماره اتاق  آدرس ایمیل  نام و نام خانوادگی  ردیف 

3315-3435 دانشکده علوم رایانه و فناوری اطالعات pmovahed@iasbs.ac.ir پریچهر موحد 1  
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 های درسی. کتاب3

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

     

 

Top Notch    برای دانشجویان دکتری پیوسته 

        

 

 

 

 . دانشجویان ورودی جدید  4

 ها دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد تمامی رشته •

را اخذ کنند. این درس، یک درس سه   انگلیسی با اهداف دانشگاهیتوانند درس میفصل اول تحصیل خود، در هر فصلی که  5طی  دانشجویان ورودی جدید 

شود و تمامی دانشجویان کارشناسی ارشد بایستی این درس  واحدی است که جزو دروس اختیاری بوده و نمره آن مانند دروس دیگر با معدل جمع بسته می 

 را بگذرانند. 

تواند به کیفیت مطالعات و تحقیقات دانشجویان، با تسهیل  ای و مهارتی است که می دوره فشرده، مدون، حرفه دوره زبان انگلیسی با اهداف دانشگاهی یک  

 شود.المللی، کمک نماید؛ لذا گذراندن این درس در فصول قبل از آغاز تحقیقات توصیه می زبان و ارتباطات بینکارگیری منابع انگلیسیبه

شده است که به دانشجویان ای طراحی گونهتجربه ربع قرن تدریس زبان در دانشگاه تحصیالت تکمیلی این واحد درسی به آمده بر اساس  عملبا نیازسنجی به

های های آموزش زبان دانشگاههای دانشگاهی آشنا گردند. سرفصل های زبانی الزم برای موفقیت تحصیلی و پیشرفت علمی در محیطکمک نماید با مهارت 

هایی مانند نگارش نامه و چکیده و ارائه سخنرانی علمی های سرفصل جدید افزودن مهارت اند. از ویژگیگذاری شده ه خواندن متون پایهکشور بیشتر بر پای 
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یند.  المللی را نیز کسب نماعلمی بین  ارتباطاتهای گفتاری و نوشتاری پرکاربرد در  به شالوده درس است تا دانشجویان عالوه بر مهارت درک مطلب، مهارت 

 المللی را دارد. به یک دانشگاه بین شدنل ی تبدبرای  سالهدهی ابرنامه  هی پاکه دانشگاه تحصیالت تکمیلی علوم   استجهت ضروری آن   این امر از

 های زیر است: کتاب انگلیسی با اهداف دانشگاهی شامل مهارت

 های پایة خواندن و درک مطلب متون علمی  آشنایی با مهارت  -

 ها و تمرین نگارش آن نامهاختار چکیده مقاالت و پایانآشنایی با س -

 در متون علمی و چند صد لغت از فهرست کلمات عمومی پرکاربرد  پرکاربردی چند صد لغت ریادگی  -

 دانشگاهی ازیموردنفراگیری اصول رایانامه نگاری و نگارش رایانامه  -

 های تخصصی حوزه تحصیلی و پژوهشی دانشجو( تمرین تلفظ صحیح واژه اصول کلی و تمرین سخنرانی علمی به زبان انگلیسی )شامل  -

 ( CVحال علمی )نگارش شرح -

های زبان عمومی در مؤسسات زبان  شان زیر متوسط است، پیش از گرفتن درس، با ثبت نام در کالستوصیه گروه زبان این است که دانشجویانی که سطح زبان

های تقویتی این دوره، نسبت به افزایش سطح زبان عمومی خود اقدام نمایند. همچنین توصیه حتی شرکت در کالسو یا خودخوانی و مطالعات گروهی، و 

 شود که این دانشجویان در سال اول در این درس ثبت نام نکنند زیرا وقت کافی برای انجام تکالیف نخواهند داشت. می

 

 دانشجویان دکتری پیوسته رشته فیزیک  •

شوند  گیرد به دو کالس تفکیک میگذرانند که در ابتدا با توجه به تعیین سطحی که انجام میرا می  Top Notchهای  ( کتاب98جدید ) دانشجویان ورودی  

 Topسال( دروس انگلیسی عمومی )  2فصل )  6متوسط، متوسط(. دانشجویان دکتری پیوسته از فصل اول ورود به دوره دکتری پیوسته به مدت  )پیش

Notchیستی بگذرانند. پس از آن، زمانی که به سطح کارشناسی ارشد رسیدند، درس انگلیسی با اهداف دانشگاهی را بایستی پاس کنند )که دانشجویان( را با 

 کنند(.  ها پاس میکارشناسی ارشد سایر رشته

Top Notch  بهرمند   نجهادر    اولمتد  شیزموآ  متد  خریناز آ  که   هددمی  تشکیلرا    نگساالربزو    ننا اجو  سنیدر رده    نگلیسیا  نباز  زشموآ  کاملدوره    یک  

م با اعتماد به نفس با جهان  أزبان آموز را برای برقراری ارتباط موفق و تو  Top Notch  .باشد می  نیز مناسب  لمللیابین  تمتحاناا   گیدماآ  جهت و    دهبو

 ترین حمطرو    رینقویتاز    یکی  که   النگمن   راتنتشاا  .سازدکنند، آماده می هایی که به زبان انگلیسی صحبت می ها و غیرانگلیسی زبان زبان اعم از انگلیسی  ،خارج

 یافت در  به  موفق   لسا  ن همادر    Top Notch.  د نمو  عرضه   لمللیابین  زار با  به   2006را در سال    Top Notchست،  ا   نجهادر    ن باز  زشموآ  کتب  انناشر

   .ید دگر( AEP)شی  زموآ  انناشر نجمناز ا نگلیسیا  نباز زشموآ بکتا بهترین هجایز

  نی کند. ایآماده م   یسیبه زبان انگل  نفسبهبا اعتمادتعامل    ی که بزرگساالن را برا  میکنی( استفاده م 2015)   Top Notch  از ویرایش سوم کتابدانشگاه    نی ما در ا

ناشدنی فراموش  کیستماتیس  بیای فشرده و باز  نی مناسب زبان، تمر  یورود  قی را از طر  یسیکه انگلطراحی شده    یسیانگل  برای آموزش ارتباطات به زبان  کتاب

   .سازدمی
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ی شده است.  در این فضا که  روزرسانبه کتاب داستان انگلیسی  160های خارجی و کتابخانه ترکمان، کنج زبان با افزایش بیش از با همکاری گروه آموزشی زبان 

مندان قرار داده شود. بخش عمده کنج زبان را  در دسترس عالقه خودآموز شرقی کتابخانه ترکمان قرار دارد، سعی شده است بعضی از منابع در بخش ضلع شمال

شود. برای کسب اطالعات بیشتر جهت نحوه استفاده از دهد که در شش سطح از مبتدی تا پیشرفته را شامل میی داستانی تشکیل میشدهیبندطبقه های  ابکت

توانند پس از مطالعه  میمندان  باشد. همچنین پوستری تهیه شده که عالقهمنابع کنج زبان، بروشور و نیز آلبومی تهیه شده است که در همان بخش در دسترس می

 ها، بازخورد خود را روی آن برای استفاده سایرین درج نمایند.کتاب
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 ها و سمینارها . کارگاه6

تحصیلی جدید  مشابه در سال های ها و برنامههایی را برگزار کرده است که برگزاری این کارگاهها و کارگاههای گذشته در فصول مختلف برنامهگروه زبان طی سال 

در    .باشد ها در دفتر گروه زبان موجود میها نیز فیلمبرداری شده و فیلم آن از طریق ایمیل و پوستر و غیره به اطالع دانشجویان خواهد رسید. برخی از این کارگاه

 .ایمیل کارشناس گروه خانم موحد ارسال فرماییدها می توانید درخواست خود را به  صورت تمایل برای در اختیار داشتن فیلم کارگاه

 خوانی به زبان انگلیسی برنامه داستان •

شود. این برنامه  برنامه بخش زبان برگزار میهای فوقبا هدف ارتقای سطح زبان انگلیسی دانشجویان و سایر اعضای دانشگاه در قالب فعالیت  این برنامه

 های مرتبط است. لیتگویی داستان، بحث و دیگر فعاشامل خالصه

 جلسات بحث آزاد به زبان انگلیسی •

شوند. جلسات بحث آزاد غالباً توسط دانشجویان پیش  های بحث آزاد تشکیل میبه منظور ارائه فرصتی برای دانشجویان جهت تمرین گفتار انگلیسی، گروه

 شوند. برده شده و توسط آموزشیار مجرب سرپرستی می

 دانشجویان دانشگاه به زبان انگلیسی سخنرانی علمی  •

ها توسط گروه زبان  هدف از برگزاری این برنامه در وهله اول تشویق دانشجویان توانمند در زمینه ارائه و سخنرانی انگلیسی است که در میان سایر فعالیت

های  شود که درس انگلیسی با اهداف دانشگاهی را گذرانده و مهارتها توسط دانشجویان کارشناسی ارشدی ارائه میگیرد.  این سخنرانی دانشگاه انجام می

 اند. علمی خود را سازماندهی کرده

 یکیالکترون  یهاکارگاه مقدمات نوشتن نامه •

 .گرددهای رسمی و آکادمیک به  دانشجویان و اعضای دانشگاه برگزار میکارگاه با هدف آموزش نوشتن نامهاین 

 کارگاه اخالق در رایاسپهر  •

اف  کارگاه با هدف آموزش نحوه تعامل و آداب معاشرت به زبان انگلیسی در فضای مجازی و اینترنت به دانشجویانی که درس زبان انگلیسی با اهداین  

 شود. گذرانند و نیز سایر اعضای دانشگاه انجام میدانشگاهی را می

 کارگاه فرهنگ لغت  •

آموزان را در مسیر  کنند یکی از ابزارهای مهمی است که زبانزبانه و آشنایی با اطالعاتی که ارائه میهای لغت تکبدون شک استفاده صحیح از فرهنگ

 Oxford Elementaryزبانه با تأکید بر  های لغت تکبا هدف آموزش نحوه استفاده و مراجعه به فرهنگ  این برنامهکند.  یادگیری زبان جدید یاری می

Learners Dictionary  گردد. یبرگزار م 

 ام را بهتر کنم ی چگونه سخنران ،یسخنران   کی یکارگاه کالبدشکاف •

ه یادگیری 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 ب

 ست. ارائه علمی به زبان انگلیسی و در جمع دانشگاهی و تخصصی ا
 

 نویسی به زبان انگلیسی کارگاه چکیده •

 باشد. های معتبر میهدف از برگزاری این کارگاه آشنایی دانشجویان با سبک و سیاق نوشتن چکیده برای مقاالت در نشریات و کنفرانس

 

 کارگاه بهبود دانش واژگانی  •

 باشد. اولویت دادن به یادگیری لغات میهدف از این کارگاه آشنایی با ابعاد مختلف دانش واژگانی و نحوه 
 

 های دستور زبان انگلیسی کارگاه •

 است. و ارتقای سطح زبان انگلیسی دانشجویانها آموزش گرامرهای پرکاربرد و ضروری مورد نیاز دانشجویان هدف از برگزاری این کارگاه

 

 کارگاه فنون طراحی مؤثر اسالید برای سخنرانی دانشگاهی  •

توجه در زمینه طراحی اسالیدها، محتوای باشد. نکات و موضوعات مهم و قابلکارگاه آموزش طراحی اسالیدهای یک سخنرانی علمی مؤثر می هدف از این  

 گردد.اسالیدها و نحوه چینش محتوا ارائه می 

 (SoPکارگاه نگارش بیانیه هدف )  •
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نحوه نگارش  کند که با  های مطالعاتی، بیانیه هدف بنویسند. این کارگاه کمک می اده از فرصتبسیاری از دانشجویان نیاز دارند که برای دریافت پذیرش و نیز استف

 تأثیرگذار بیانیه هدف آشنا شوند. 

 نگاری کارگاه اینامه •

 نگاری مؤثر آشنا شوند. اصول اینامهها با مبانی و  توانند در این کارگاههای خاصی همراه است که دانشجویان می های دانشگاهی با ظرافتنگارش ایمیل در محیط

 ( Paraphrasingنویسی )کارگاه راهبرد مقاله •

باشد به طوری که از سرقت علمی  کنند می هایی از مقاله که از منابع دیگر استفاده می های مهم و اصلی در نگارش بخشهدف از این کارگاه آشنایی با تکنیک

 در نگارش مقاالت اجتناب شود. 

 های زبان انگلیسی معرفی آزمونکارگاه  •

شود که به ارائه نکات ها برگزار می المللی زبان انگلیسی و نحوه کسب آمادگی و اقدام برای شرکت در این آزمونهای بینبا هدف آشنایی با آزمون  این برنامه

المللی زبان انگلیسی از های بینهای آزمون ها و نحوه ارائه گواهینامهآزمونتوجه در زمینه نحوه برگزاری، مواد امتحانی، مقایسه نتایج  و موضوعات مهم و قابل

 پردازد. می  PTEو  TOFEL ،IELTSجمله 

 کارگاه آموزش الفبای آوایی زبان انگلیسی  •

ها و  ها، واکهبان انگلیسی، همخوانتوجه در زمینه آواهای زکارگاه با هدف آموزش الفبای آوایی زبان انگلیسی، به ارائه نکات و موضوعات مهم و قابلاین  

 پردازد. های کمینه آواها در زبان انگلیسی می ها و جفتهای مرکب، نحوه تلفظ صحیح آنواکه

 کارگاه آموزش قواعد آوایی و تلفظی زبان انگلیسی )ترکیب صداها(   •

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

 .پردازدکلمات می 

 MSRTآزمون زبان انگلیسی  ( Grammar) بخش دستور زبانو  (Readingبخش  درک مطلب ) نکارگاه تمری •

های زبان انگلیسی به ویژه آزمون مقطع دکتری نیاز به شرکت در آزمونبا توجه به اینکه دانشجویان )به ویژه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد( برای ورود به  

MSRT    دارند، هدف از این برنامه آشنایی با بخش درک مطلب و بخش گرامر آزمونMSRT    و آموزش نحوه پاسخگویی به سؤاالت بخشReading    این

 باشد. ها می آزمون

 نامه گروه زبانهای فوق برکارگاه معرفی برنامه های آموزشی و فعالیت •

های  های آموزشی و فعالیتآشنایی دانشجویان )به ویژه دانشجویان ورودی جدید( با اعضای هیأت علمی و اساتید مدعو گروه زبان، برنامهاین کارگاه با هدف  

ها های حمایتی زبان انگلیسی، کارگاهداستان، کالسهای مکالمه انگلیسی بر اساس  های بحث آزاد به زبان انگلیسی، کالس فوق برنامه گروه زبان از جمله کالس

 شود. برگزار می  و سمینارهای گروه زبان

 مو خوب کنم؟چطوری انگلیسیکارگاه  •

دانشگاه )کتاب، های زبان انگلیسی به کمک منابع موجود در مندان به یادگیری و پیشرفت در مهارتآشنایی دانشجویان و عالقههدف از برگزاری این کارگاه، 

که برای خود فرد یا دیگران خطرناک ای  به گونه  است  صوت، فیلم(، اینترنت، وسایل هوشمند و مورد استفاده روزمره و نحوه استفاده صحیح و درست از زبان

 ها به نحو صحیح برآورده نماید.نباشد و اهداف آن

 را مؤثرتر کنم؟  میدانشگاه  یهانامهیکارگاه چگونه ا •

به    شوندهای مختلف یک اینامه دانشگاهی آشنا می و بخش  در دنیای آکادمیک  نگاری و جزئیات مهم آنمندان با قالب اینامهدانشجویان و عالقه  کارگاه  در این

 . نموده و مؤثر واقع شودبه نحو صحیح برآورده  را هاای که اهداف آنگونه

 را مؤثرتر کنم؟  امحال علمیشرحکارگاه چگونه  •

 گردد.برگزار می   ها در دنیای آکادمیکو جزئیات مهم آنهای مختلف  ، بخشمندان با نحوه نگارش شرح زندگی آشنایی دانشجویان و عالقهاین کارگاه با هدف  

 بلندخوانى و کمى تمرین :شعر انگلیسىکارگاه  •

 باشد.انگلیسی می  مندان با شعرها و شعرای انگلیسی زبان و نحوه خواندن صحیح اشعارآشنایی دانشجویان و عالقههدف از برگزاری این کارگاه، 
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 نویسی به زبان انگلیسی مسابقه داستان •

خارجی های  برنامه گروه آموزشی زبانهای فوقآموزان و دانشجویان به مطالعه و نگارش زبان انگلیسی، در راستای فعالیتمسابقه که با هدف تشویق زبان در این  

شود که داستان را بخوانند و ادامه آن را در مدت زمان یک و نیم ها خواسته می گردد و از آنشود نیمی از یک داستان انگلیسی به دانشجویان ارائه می برگزار می 

گیرد، قیت و جذابیت در داستان انجام می لغت تکمیل کنند. امتیازدهی در این مسابقه بر اساس دانش لغات، دانش دستوری و خال  300الی    250ساعت و در قالب  

 شود. های برتر جوایزی اعطا میو به داستان

 کارگاه عمومی برای معرفی منابع آموزشی زبان انگلیسی  •

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

 

 کارگاه آشنایی با ساختار بخش مقدمه مقاالت علمی به زبان انگلیسی  •

توانایی ابتدایی مورد نیاز برای مطالعه و بررسی اصول نگارش بخش نتیجه گیری مقاالت در رشته تحصیلی خود و مجله  کارگاه  دانشجویان با شرکت در این 

 کنند. هدف خود را کسب می 

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

 مقاالت انگلیسی   آشنایی با نگارش کارگاه  •

وز تجربه  برای شرکت در این کارگاه حداقل سطح زبانی متوسط نیاز است. این کارگاه برای کسانی که نیاز دارند مقاالت بین المللی چاپ کنند ولی هن 

 .مفید باشدتواند می ند، دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد و دکتری و دانشگاهیان مجرب در زمینه فعالیت های علمی پژوهشی کافی در این زمینه ندار

 

 

 

 های خارجی گروه آموزشی زبان 1400زمستانفصل . جدول کالس های 8 

 

 

 

 

 زمان  مدرس درس  

 کارشناسی ارشد و 

 دکتری پیوسته سال چهارم

 15:30  -17:00شنبه و دوشنبه  حامد زندی  زبان انگلیسی با اهداف دانشگاهی 

 11:00 -12:30شنبه و چهارشنبه  مولود حسینی زبان انگلیسی با اهداف دانشگاهی 

 11:00 - 12:30شنبه  یکشنبه و سه شاهرخ رحمانی زبان انگلیسی با اهداف دانشگاهی 

 14:00 - 15:30شنبه  یکشنبه و سه شاهرخ رحمانی زبان انگلیسی با اهداف دانشگاهی 

 15:30 - 17:00شنبه  یکشنبه و سه شاهرخ رحمانی زبان انگلیسی با اهداف دانشگاهی 

 9:30 - 11:00یکشنبه و سه شنبه  فاطمه ثبوتی زبان انگلیسی با اهداف دانشگاهی 

 دکتری پیوسته فیزیک 

 1400دکتری پیوسته فیزیک 

 

 99دکتری پیوسته فیزیک 

 17:00چهارشنبه  بهمن فرنودی  کالس تمرین پشتیبانی 

 14:00  -15:30وشنبه دشنبه و  حامد زندی  1جبرانی زبان 

 15:30  -17:00 شنبه و دوشنبه  بهمن فرنودی  )مقدماتی(  4زبان 


