رشته اهی دانشکده ادبیات دانش گاه ازلرها(س)
مقطع تحصیلی

رشتهی تحصیلی

کارشناسی
زبان و ادبیات فارسی

*

زبانشناسی همگانی

کارشناسی
ارشد

آدرس پستی :تهران،خیابان ونك،ده ونك  ،دانشگاه
دکترا

*

*

*

*

آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان

زبان و ادبیات عربی

*

زبان و ادبیات انگلیسی

*

*

*

*

*

مترجمی زبان عربی

*

*
*

آموزش زبان انگلیسی
مترجمی زبان فرانسه

*

زبان روسی

*

زنی رفهیخته و جامعه ای بالنده رت
با توهش

آدرس الكترونیكی:

*

تاریخ اسالم

کدپستی9881989991 :
تلفكس99089019 :

*
تاریخ

الزهرا(س)،دانشكده ادبیات  ،کدپستی

*

*

D.adabiatzaban@alzahra.ac.ir

ی

اسالم ،اتر خ ،رفهنگ،ادبیات و همدلی چند زباهن

آزمایشگاه تخصصی آواشناسی
مجهز به اتاقك عایق صدا  ،و ابزارهای ضبط

رطرفطهای،

رنجرهنگار ،کام نگار آماده برای پژوه های صوت شناختی
و آزمایشگاهی زبان فارسی  ،گویش های ایران و روزه های
کاربردی

ال

ن
دانشکده ادبیات دا ش گاه ازلرها(س)با قدمت بیش از 35
سال و هب پشتواهن  35استاد رفهیخته 02 ،کارشناس مجرب و
نش مح
 0522دا جوی قق ،مأموریت خود را هب عنوان یک واحد
هم
تن نم
آموزشی -رفهنگی ظیم وده است .این تالش اه سو با
گس
ترش رفهنگ و ردک جامعه جهانی با دمد از تعالیم عالیه الهی
صورت می پذرید .رد حال حارض ریاست دانشکده را
مح
رسکا رخانم دکتر بوهب مبارشی ربعهده دارند .

کتابخانةکوثر
این بوستان کتاب پذیرای نیازهای اطالعاتی  ،علمی و
فرهنگی اندیشمندان است با  10500عنوان کتاب  ،پایان-

مجالت دانشکده ادبیات

نامه چاپی و الكترونیكی فارسی وغیرفارسی وهمچنین
مرکزی است برای برگزاری کارگاههای تخصصی مهارتهای
بازیابی اطالعات ،فعالیتهای علمی و فرهنگی سرای کتاب

مرکز چندرسانه ای
این مرکز محل تشكیل کالسهای آموزشی و کارگاههای
فیلم ،متون مطبوعاتی ،ترجمه ،موتورهای جسطتطجطو،
تولید درس افزارهای چندرسانه ای است .همطچطنطیطن
جلسات دفاع بین المللی به صورت مجازی در این مرکطز
برگزار می شود.

-1مجله علمی پژوهشی زبان پژوهی
- 2مجله علمی پژوهشی تاریخ اسالم و ایران
 -3مجله تاریخ نگری و تاریخ نگاری
-4مجله علمی پژوهشی ادبیات عرفانی
- 5مجله افق های زبان

