
عملینظریعملینظری

1پایه-2خواندن انگلیسی پیشرفته9102205-پایه-2خواندن پایه1102201

2پایه-2دستور زبان انگلیسی پیشرفته10102206-پایه-2دستور زبان پایه2102202

3102203
مهارتهای گفتاری و شنیداری 

پایه
11102207-پایه-2

مهارتهای گفتاری و شنیداری 

پیشرفته
3پایه-2

-پایه-2نگارش پایه12102208-پایه-2مهارتهای مطالعه و یادگیری4102204

-تخصصی-2اصول و روش ترجمه13102209-عمومی1-تربیت بدنی5205

-تخصصی-2آواشناسی آموزشی14102210-عمومی-3فارسی عمومی6113

8عمومی-22اندیشه اسالمی 15907-عمومی-2دانش خانواده و جمعیت711277

5عمومی1-1ورزش 16210-عمومی-12اندیشه اسالمی 8906

عملینظریعملینظری

17تخصصی-2زبانشناسی کاربردی25102218-پایه-2مبانی زبانشناسی17102211

18تخصصی-22روانشناسی یادگیری زبان 26102219-تخصصی-12روانشناسی یادگیری زبان 18102212

-تخصصی-14زبان دوم 1227102220پایه-2نگارش پیشرفته19102213

1128102221پایه-2مکالمه موضوعی20102214
خواندن انتقادی متون رسانه ایی 

و مطبوعاتی
22تخصصی-2

19تخصصی-2مقاله نویسی929102222تخصصی-2آشنایی با ادبیات داستانی21102215

22102216
خواندن متون رسانه ای و 

مطبوعاتی
9تخصصی-4آشنایی با ادبیات نمایشی130102223تخصصی-2

21تخصصی-2شعر انگلیسی31102224-تخصصی-2کاربرد واژگان و اصطالحات23102217

-عمومی-2اخالق اسالمی24956

برنامه دوره چهارساله کارشناسی پیوسته آموزش زبان انگلیسی 

: شماره بازنگری (1صفحه ) به بعد 1400دانشجویان ورودی 

:کد فرم 

نیمسال دوم –سال اول نیمسال اول –سال اول 

پیش نیاز نام درسشماره درسردیف
تعداد واحد

نام درسشماره درسردیفپیش نیازنوع درس
تعداد واحد

نوع درس

نیمسال دوم –سال دوم نیمسال اول –سال دوم 

15

نام درسشماره درسردیف
تعداد واحد

نام درسشماره درسردیفپیش نیازنوع درس
تعداد واحد

18جمع واحد16جمع واحد

جمع واحدجمع واحد 16

پیش نیازنوع درس



عملینظریعملینظری

32102225
خواندن متون تخصصی آموزش 

زبان
33تخصصی-2مبانی سنجش زبان939102231تخصصی-2

1740102232تخصصی-4اصول و روش های آموزش زبان33102226
مبانی آموزش زبان بکمک 

فناوری
33تخصصی-2

1341102233تخصصی-2ترجمه متون ساده34102227
مکالمه تخصصی در مورد 

آموزش زبان
20تخصصی-2

--تخصصی-2بررسی آثار ترجمه شده اسالمی1142102234اختیاری-2فنون سخنرانی و مناظره35102228

--تخصصی -2نقد و بررسی مواد آموزشی43102235-تخصصی-2مدیریت کالس36102229

2744102236تخصصی -24زبان دوم 37102230
نگارش تخصصی در مورد 

آموزش زبان
29تخصصی-2

38903
تاریخ فرهنگ و تمدن اسالم و 

ایران
--اختیاری-2کاربرد ادبیات در آموزش زبان45102237-عمومی-2

--عمومی-2تفسیر موضوعی قرآن46904

عملینظریعملینظری

39تخصصی--2سنجش مهارتهای زبان54102245--تخصصی-2مقدمات پژوهش47102238

33تخصصی--4روش تدریس مهارتها3355102246تخصصی-12تدریس عملی 48102239

48تخصصی--22تدریس عملی 3956102247تخصصی-2سنجش مولفه های زبان49102240

--اختیاری--2مقدمات جامعه شناسی زبان3357102248تخصصی-4روش تدریس مولفه های زبان50102241

58102249--اختیاری-2اخالق حرفه ای در تدریس51102242
نقد و بررسی برنامه های دری 

زبان انگلیسی
--تخصصی--2

4359102250تخصصی-2تهیه مطالب درسی52102243
روش های پژوهش و تحلیل داده 

ها در آموزش زبان
47تخصصی--2

53102244
آموزش زبان به کودکان و 

نوجوانان
--عمومی--2انقالب اسالمی3360912تخصصی-2

 واحد 8: دروس اختیاری/      واحد     82: دروس تخصصی/      واحد     22: دروس پایه/      واحد     19: دروس عمومی

نیمسال دوم –سال سوم نیمسال اول –سال سوم 

نام درسشماره درسردیف
تعداد واحد

نوع درس

 واحد131:   جمع کل واحدها

نیمسال دوم –سال چهارم نیمسال اول –سال چهارم 

نام درسشماره درسردیف
تعداد واحد

شماره درسردیفپیش نیازنوع درس

نام درسشماره درسردیف

جمع واحدجمع واحد

جمع واحدجمع واحد

نام درس

1816

1616

برنامه دوره چهارساله کارشناسی پیوسته آموزش زبان انگلیسی 

(2صفحه ) به بعد 1400دانشجویان ورودی 

:کد فرم 

: شماره بازنگری 

تعداد واحد
پیش نیازنوع درس

تعداد واحد
پیش نیازنوع درس پیش نیاز


