تٌام خذا
فرم طرح درس
داًطکذُ………:زبان و ادبیات………………… رضتِ…… :فرانسه………… ……….گرایص……… :مترجمی………………
هقطغ……:کارشناسی………….
ًام درس :مکالمه پیص……………………………… ………..تؼذاد ٍاحذ ًظری …4… :تؼذاد ٍاحذ ػولی …… :ػٌَاى درس
پیطٌیازً .……………… :ام هذرس………… :فهیم کالم……… توام ٍقت * ً یوِ ٍقت  هذػَ 

هحل ترگساری:

کالس* آزهایطگاُ 
ّذف کلی درس  :آهَزش هکالوات سادُ

رئَس هطالة
ّفتِ اٍل

هؼرفی رضتِ ٍ طرح اصَل اساسی درس

ّفتِ دٍم

آهَزش حرٍف الفثای فراًسِ ٍ خَاًذى ٍاشگاى سادُ

ّفتِ سَم

صرف افؼال گرٍُ اٍل ٍ ساختي جوالت سادُ تا آًْا

ّفتِ چْارم

صرف افؼال گرٍُ دٍم ٍ ساختي جوالت سادُ تا آًْا

ّفتِ پٌجن

هکالوِ رٍزهرُ(احَالپرسی ٍ طرح سَاالت ضخصی)

ّفتِ ضطن

آهَزش کلوات پرسطی ٍ ساختي جوالت تا آًْا

ّفتِ ّفتن

صرف افؼال گرٍُ سَم ٍ ساختي جوالت سادُ تا آًْا

ّفتِ ّطتن

دیالَگ گَیی ٍ ًوایص سادُ تِ فراًسِ

ّفتِ ًْن

هٌفی کردى جوالت ّوراُ تا آهَزش ٍاشگاى جذیذ

ّفتِ دّن

آهَزش حرٍف اضافِ ٍ توریي آًْا در جولِ

ّفتِ یازدّن

آهَزش اساهی کطَرّا

ّفتِ دٍازدّن

آهَزش ٍاشگاى هرتثط تا سفر

ّفتِ سیسدّن

آزهَى هکالوِ (پرسص ٍ پاسخ تِ فراًسِ)

ّفتِ چْاردّن

اجرای ًوایص تِ فراًسِ ٍ تکرار ٍاشگاى جذیذ تَسط داًطجَیاى

ّفتِ پاًسدّن

هرٍر هطالة

ّفتِ ضاًسدّن

آزهَى ًْایی

تَجِ:

در صَرت تغییر هثاحث ٍ ًحَُ تذریس درس در ّر ًیوسال الزم است فرم هرتَطِ هجذدا تَسط استاد هحترم تکویل ٍ جْت تِ رٍز رساًی در اختیار آهَزش داًطکذُ ٍ سایت ٍاحذ قرار گیرد.

ًحَُ ارزضیاتی فؼالیت داًطجَ در طی دٍرُ :آزهَى ضفاّی

هٌاتغ هطالؼاتی:
reflet-1
-2

-3
-4
تٌام خذا
فرم طرح درس
داًطکذُ ……:زبان و ادبیات ……………

……… رضتِ:

……فرانسه …………………….

گرایص:

…………ادبیات…………… هقطغ…:ارشد…………….
ًام درس……… :ترجمه متون ادبی از فرانسه به فارسی………………………………..

تؼذاد ٍاحذ ًظری …2 :تؼذاد ٍاحذ

ػولی …… :ػٌَاى درس پیطٌیازً .……………… :ام هذرس…… :فهیم کالم…………… توام ٍقت* ً یوِ ٍقت  هذػَ 
هحل ترگساری :کالس* آزهایطگاُ 
ّذف کلی درس :
رئَس هطالة
ّفتِ اٍل

هؼرفی درس ٍ طرح تیَری ّای ترجوِ

ّفتِ دٍم

ترجوِ ضؼری از تَدلر

ّفتِ سَم

ترجوِ ضؼری از کلَدل

ّفتِ چْارم

ترجوِ ضؼری از پرٍر

ّفتِ پٌجن

ترجوِ هتٌی از پرٍست

ّفتِ ضطن

ترجوِ هتٌی از اضویت

ّفتِ ّفتن

ترجوِ هتٌی از تَتي

ّفتِ ّطتن

ترجوِ ضؼری از پگی

ّفتِ ًْن

ترجوِ هتٌی از هَریاک

ّفتِ دّن

ترجوِ ضؼری از َّگَ

ّفتِ یازدّن

ترجوِ هتٌی از شیذ

ّفتِ دٍازدّن

ترجوِ هتٌی از هَدیاًَ

ّفتِ سیسدّن

ترجوِ ضؼری از فراًسیس شم

ّفتِ چْاردّن

ترجوِ هتٌی از ًَتَهة

ّفتِ پاًسدّن

ترجوِ ضؼری از ٍرلي

ّفتِ ضاًسدّن

ترجوِ هتٌی از کاهَ

تَجِ:

در صَرت تغییر هثاحث ٍ ًحَُ تذریس درس در ّر ًیوسال الزم است فرم هرتَطِ هجذدا تَسط استاد هحترم تکویل ٍ جْت تِ رٍز رساًی در اختیار آهَزش داًطکذُ ٍ سایت ٍاحذ قرار گیرد.

ًحَُ ارزضیاتی فؼالیت داًطجَ در طی دٍرُ :اهتحاى ترجوِ ضؼر ٍ هتٌی هٌثَر

هٌاتغ هطالؼاتی:
- 1کتاتْای ادتیات فراًسِ

-2
-3
-4
تٌام خذا
فرم طرح درس
داًطکذُ………:زبان و ادبیات………… ……… رضتِ……………… :فرانسه ……….گرایص :ادبیات………………………
هقطغ……:دکتری………….
ًام درس… :نقد وبررسی ادبیات معاصر ایران…………………………… ………..تؼذاد ٍاحذ ًظری …2… :تؼذاد ٍاحذ ػولی:
…… ػٌَاى درس پیطٌیازً .……………… :ام هذرس…:فهیم کالم……………… توام ٍقت* ً یوِ ٍقت هذػَ
ترگساری :کالس آزهایطگاُ 
ّذف کلی درس :

رئَس هطالة
ّفتِ اٍل

هؼرفی ٍ طرح درس ٍ تؼییي تحقیقات هحَلِ تِ داًطجَیاى

ّفتِ دٍم

ادٍار تاریخی هختلف ادتیات ایراى

ّفتِ سَم

رٍیذادّای سیاسی ٍ تاثیر آى تر ادتیات ایراى

ّفتِ چْارم

هؼرفی ًَیسٌذُ ّای هؼاصر ایراى

ّفتِ پٌجن

صذ سال داستاى ًَیسی در ایراى ٍ هؼرفی شاًرّای اجتواػی ٍ ادتی رهاى

ّفتِ ضطن

هؼرفی گرایص ّای تازُ ادتی در ادتیات هؼاصر ایراى

ّفتِ ّفتن

هؼرفی ضاهلَ ٍ ًقذ ٍ تررسی دٍ ضؼر از ایطاى

ّفتِ ّطتن

هؼرفی هؼرفی رٍیا پیرزاد ٍ ًقذی تر اثرش(جراغْا را خاهَش هی کٌن) ٍ تطثیق آى تا هادام تَاری

ّفتِ ًْن

قرایت ضؼری از اخَاى ثالث ٍ ًقذی تر آى

ّفتِ دّن

هؼرفی ادتیات ریالیسن ٍ ًاتَرالیسن در ایراى تا آثار چَتک ٍ ّذایت ٍ تطثیق آًْا تا آثار زٍال

ّفتِ یازدّن

هؼرفی ادتیات جٌگ تا آثار احوذ هحوَد ٍ اسواػیل فصیح

ّفتِ دٍازدّن

هؼرفی ادتیات تاریخ گرا تا هؼرفی آثار داًطَر

ّفتِ سیسدّن

هؼرفی ادتیات رٍستایی ٍ اقلیوی تا آثار کلکی

ّفتِ چْاردّن

داستاى ًَیساى هذرًیست هاًٌذ گلطیری ٍ تطثیق آًْا تا هذرًیستْای فراًسَی

ّفتِ پاًسدّن

رهاى اجتواػی در ایراى ٍ قیاس آى تا رهاى اجتواػی فراًسِ

ّفتِ ضاًسدّن

جستجَی َّیت ٍ اهٌیت تا تررسی آثار جوالسادُّ ،ذایت

تَجِ:

در صَرت تغییر هثاحث ٍ ًحَُ تذریس درس در ّر ًیوسال الزم است فرم هرتَطِ هجذدا تَسط استاد هحترم تکویل ٍ جْت تِ رٍز رساًی در اختیار آهَزش داًطکذُ ٍ سایت ٍاحذ قرار گیرد.

ًحَُ ارزضیاتی فؼالیت داًطجَ در طی دٍرُ:

هحل

هٌاتغ هطالؼاتی:
-1
-2
-3
-4
تٌام خذا
فرم طرح درس
داًطکذُ…………:زبان و ادبیات……………… رضتِ……… :فرانسه……… ……….گرایص… :مترجمی……………………
هقطغ…………:ارشد…….
ًام درس………… :روش تحقیق…………………… ………..تؼذاد ٍاحذ ًظری …2… :تؼذاد ٍاحذ ػولی …… :ػٌَاى درس
پیطٌیازً .……………… :ام هذرس………… :فهیم کالم……… توام ٍقت * ًیوِ ٍقت  هذػَ 

هحل ترگساری :کالس 

آزهایطگاُ 
ّذف کلی درس :

رئَس هطالة
ّفتِ اٍل

آضٌایی تا ضیَُ ّای تحقیق

ّفتِ دٍم

اصَل اتتذایی پایاى ًاهِ ًَیسی

ّفتِ سَم

اّویت ٍ اًتخاب هَضَع

ّفتِ چْارم

ضیَُ رفرًس دادى

ّفتِ پٌجن

چگًَگی ًَضتي چکیذُ تا هثالْای هتفاٍت

ّفتِ ضطن

چگًَگی ًَضتي هقذهِ تا هثالْای هتفاٍت

ّفتِ ّفتن

چگًَگی ًَضتي تخص اصلی پایاى ًاهِ تا هثالْای هتفاٍت

ّفتِ ّطتن

ًَضتي هقالِ

ّفتِ ًْن

چکیذُ هقالِ تِ فارسی ٍ فراًسِ

ّفتِ دّن

هقذهِ هقالِ تِ فارسی ٍ فراًسِ

ّفتِ یازدّن

تخص اصلی هقالِ تِ فارسی ٍ فراًسِ

ّفتِ دٍازدّن

خَاًذى هقاالت ترتر داًطجَیاى

ّفتِ سیسدّن

هؼرفی هجالت هؼتثر داخلی ٍ خارجی

ّفتِ چْاردّن

آزهَى ًَضتي چکیذُ هقالِ

ّفتِ پاًسدّن

هرٍر چکیذُ –هقذهِ ٍ ًتیجِ هقاالت داًطجَیاى

ّفتِ ضاًسدّن

خَاًذى تخص اصلی هقاالت داًطجَیاى ٍ تررسی آًْا

تَجِ:

در صَرت تغییر هثاحث ٍ ًحَُ تذریس درس در ّر ًیوسال الزم است فرم هرتَطِ هجذدا تَسط استاد هحترم تکویل ٍ جْت تِ رٍز رساًی در اختیار آهَزش داًطکذُ ٍ سایت ٍاحذ قرار گیرد.

ًحَُ ارزضیاتی فؼالیت داًطجَ در طی دٍرُ:

هٌاتغ هطالؼاتی:
-1
-2
-3
-4
تٌام خذا
فرم طرح درس
داًطکذُ …………………………:رضتِ ……….……………… :گرایص ……………………… :هقطغ…….…………:
ًام درس ………..……………………………… :تؼذاد ٍاحذ ًظری …… :تؼذاد ٍاحذ ػولی …… :ػٌَاى درس پیطٌیاز:
………………ً .ام هذرس …………………:توام ٍقت ً یوِ ٍقت هذػَ

هحل ترگساری :کالس آزهایطگاُ 

ّذف کلی درس :

رئَس هطالة
ّفتِ اٍل
ّفتِ دٍم
ّفتِ سَم
ّفتِ چْارم
ّفتِ پٌجن
ّفتِ ضطن
ّفتِ ّفتن
ّفتِ ّطتن
ّفتِ ًْن
ّفتِ دّن
ّفتِ یازدّن
ّفتِ دٍازدّن
ّفتِ سیسدّن
ّفتِ چْاردّن
ّفتِ پاًسدّن
ّفتِ ضاًسدّن
تَجِ:

در صَرت تغییر هثاحث ٍ ًحَُ تذریس درس در ّر ًیوسال الزم است فرم هرتَطِ هجذدا تَسط استاد هحترم تکویل ٍ جْت تِ رٍز رساًی در اختیار آهَزش داًطکذُ ٍ سایت ٍاحذ قرار گیرد.

ًحَُ ارزضیاتی فؼالیت داًطجَ در طی دٍرُ:

هٌاتغ هطالؼاتی:
-1
-2
-3
-4
تٌام خذا
فرم طرح درس
داًطکذُ …………………………:رضتِ ……….……………… :گرایص ……………………… :هقطغ…….…………:
ًام درس ………..……………………………… :تؼذاد ٍاحذ ًظری …… :تؼذاد ٍاحذ ػولی …… :ػٌَاى درس پیطٌیاز:
………………ً .ام هذرس …………………:توام ٍقت ً یوِ ٍقت هذػَ

هحل ترگساری :کالس آزهایطگاُ 

ّذف کلی درس :

رئَس هطالة
ّفتِ اٍل
ّفتِ دٍم
ّفتِ سَم
ّفتِ چْارم
ّفتِ پٌجن
ّفتِ ضطن
ّفتِ ّفتن
ّفتِ ّطتن
ّفتِ ًْن
ّفتِ دّن
ّفتِ یازدّن
ّفتِ دٍازدّن
ّفتِ سیسدّن
ّفتِ چْاردّن
ّفتِ پاًسدّن
ّفتِ ضاًسدّن
تَجِ:

در صَرت تغییر هثاحث ٍ ًحَُ تذریس درس در ّر ًیوسال الزم است فرم هرتَطِ هجذدا تَسط استاد هحترم تکویل ٍ جْت تِ رٍز رساًی در اختیار آهَزش داًطکذُ ٍ سایت ٍاحذ قرار گیرد.

ًحَُ ارزضیاتی فؼالیت داًطجَ در طی دٍرُ:

هٌاتغ هطالؼاتی:
-1
-2
-3
-4
تٌام خذا
فرم طرح درس
داًطکذُ …………………………:رضتِ ……….……………… :گرایص ……………………… :هقطغ…….…………:
ًام درس ………..……………………………… :تؼذاد ٍاحذ ًظری …… :تؼذاد ٍاحذ ػولی …… :ػٌَاى درس پیطٌیاز:
………………ً .ام هذرس …………………:توام ٍقت ً یوِ ٍقت هذػَ

هحل ترگساری :کالس آزهایطگاُ 

ّذف کلی درس :

رئَس هطالة
ّفتِ اٍل
ّفتِ دٍم
ّفتِ سَم
ّفتِ چْارم
ّفتِ پٌجن
ّفتِ ضطن
ّفتِ ّفتن
ّفتِ ّطتن
ّفتِ ًْن
ّفتِ دّن
ّفتِ یازدّن
ّفتِ دٍازدّن
ّفتِ سیسدّن
ّفتِ چْاردّن
ّفتِ پاًسدّن
ّفتِ ضاًسدّن
تَجِ:

در صَرت تغییر هثاحث ٍ ًحَُ تذریس درس در ّر ًیوسال الزم است فرم هرتَطِ هجذدا تَسط استاد هحترم تکویل ٍ جْت تِ رٍز رساًی در اختیار آهَزش داًطکذُ ٍ سایت ٍاحذ قرار گیرد.

ًحَُ ارزضیاتی فؼالیت داًطجَ در طی دٍرُ:

هٌاتغ هطالؼاتی:
-1
-2
-3
-4
تٌام خذا
فرم طرح درس
داًطکذُ …………………………:رضتِ ……….……………… :گرایص ……………………… :هقطغ…….…………:
ًام درس ………..……………………………… :تؼذاد ٍاحذ ًظری …… :تؼذاد ٍاحذ ػولی …… :ػٌَاى درس پیطٌیاز:
………………ً .ام هذرس …………………:توام ٍقت ً یوِ ٍقت هذػَ

هحل ترگساری :کالس آزهایطگاُ 

ّذف کلی درس :

رئَس هطالة
ّفتِ اٍل
ّفتِ دٍم
ّفتِ سَم
ّفتِ چْارم
ّفتِ پٌجن
ّفتِ ضطن
ّفتِ ّفتن
ّفتِ ّطتن
ّفتِ ًْن
ّفتِ دّن
ّفتِ یازدّن
ّفتِ دٍازدّن
ّفتِ سیسدّن
ّفتِ چْاردّن
ّفتِ پاًسدّن
ّفتِ ضاًسدّن
تَجِ:

در صَرت تغییر هثاحث ٍ ًحَُ تذریس درس در ّر ًیوسال الزم است فرم هرتَطِ هجذدا تَسط استاد هحترم تکویل ٍ جْت تِ رٍز رساًی در اختیار آهَزش داًطکذُ ٍ سایت ٍاحذ قرار گیرد.

ًحَُ ارزضیاتی فؼالیت داًطجَ در طی دٍرُ:

هٌاتغ هطالؼاتی:
-1
-2
-3
-4
تٌام خذا
فرم طرح درس
داًطکذُ …………………………:رضتِ ……….……………… :گرایص ……………………… :هقطغ…….…………:
ًام درس ………..……………………………… :تؼذاد ٍاحذ ًظری …… :تؼذاد ٍاحذ ػولی …… :ػٌَاى درس پیطٌیاز:
………………ً .ام هذرس …………………:توام ٍقت ً یوِ ٍقت هذػَ

هحل ترگساری :کالس آزهایطگاُ 

ّذف کلی درس :

رئَس هطالة
ّفتِ اٍل
ّفتِ دٍم
ّفتِ سَم
ّفتِ چْارم
ّفتِ پٌجن
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