
عملینظریعملینظری

1اصلی-4(2)خواندن و درک مطلب 71022605-اصلی-4(1)خواندن و درک مطلب11022601

2اصلی-4(2)دستور و نگارش 81022606-اصلی-4(1)دستور و نگارش 21022602

3اصلی-4(2)گفت و شنود 91022607-اصلی-4(1)گفت و شنود 31022603

6اصلی-2آواشناسی101022608-عمومی-3فارسی عمومی4113

5عمومی-2(2)اندیشه اسالمی 11907-عمومی-2(1)اندیشه اسالمی 5906

-اصلی-2روانشناسی تربیتی121022609-اصلی-2فنون یادگیری زبان انگلیسی61022604

-عمومی1-تربیت بدنی13205

عملینظریعملینظری

14تخصصی-2(2)کلیات زبانشناسی 10211022307تخصصی-2(1)کلیات زبانشناسی 141022301

15تخصصی-2کاربرد اصطالحات7221022304اصلی-4(3)خواندن و درک مطلب 151022610

15تخصصی-2نمونه های نثرساده انگلیسی8231022303و  7تخصصی-2اصول و روش ترجمه161022302

17تخصصی-2نگارش پیشرفته8241022305اصلی-2دستور زبان پیشرفته171022611

9251022308اصلی-4(3)گفت و شنود 181022612
جامعه شناسی آموزش و 

پرورش
16تخصصی-2

18تخصصی-2(1)بیان شفاهی داستان 13261022311عمومی1-1ورزش19210

527903عمومی-2اخالق اسالمی20956
تاریخ  فرهنگ و تمدن اسالم 

و ایران
11عمومی-2

15تخصصی-2نمونه های شعرساده انگلیسی281022316

18تخصصی-2مکالمه موضوعی291022306

19

پیش نیازنوع درس

جمع واحدجمع واحد

18جمع واحد17جمع واحد

نیمسال دوم –سال دوم نیمسال اول –سال دوم 

19

نام درسشماره درسردیف
تعداد واحد

نام درسشماره درسردیفپیش نیازنوع درس
تعداد واحد

پیش نیاز نام درسشماره درسردیف
تعداد واحد

نام درسشماره درسردیفپیش نیازنوع درس
تعداد واحد

نوع درس

صفحه )برنامه دوره چهارساله کارشناسی پیوسته رشته آموزش زبان انگلیسی  

: شماره بازنگری (1

: کد فرم 

نیمسال دوم –سال اول نیمسال اول –سال اول 



عملینظریعملینظری

301022313
زبانشناسی مقابله ای وتحلیل 

خطاها
35تخصصی-2ترجمه متون مطبوعاتی21381022336تخصصی-2

311022312
درآمدی بر ادبیات 

(1)انگلیسی
31تخصصی-4روش تدریس زبان انگلیسی23391022322تخصصی-2

21تخصصی-2واژه شناسی24401022315تخصصی-2نامه نگاری321022310

32تخصصی-2مقاله نویسی23411022320تخصصی-2ترجمه متون ساده331022309

21تخصصی-2روش تحقیق26421022314تخصصی-2(2)بیان شفاهی داستان  341022318

33تخصصی-2ترجمه پیشرفته15431022317تخصصی-2خواندن متون مطبوعاتی351022328

27441022319عمومی-2انقالب اسالمی ایران36912
درآمدی بر ادبیات انگلیسی  

(2)
31تخصصی-2

371022321
اصول و فلسفه آموزش و 

پرورش
25تخصصی-2

عملینظریعملینظری

451022325
تهیه مطالب کمک آموزشی 

زبان
50تخصصی-2 دبیرستان2تدریس عملی 41521022332تخصصی-2

50تخصصی-2تهیه مطالب درسی دبیرستان39531022330تخصصی-2سنجش و ارزشیابی461022329

46تخصصی-2آزمون سازی39541022331تخصصی-2تهیه مطالب درسی راهنمایی471022323

481022326
بررسی کتابهای درسی دوره 

راهنمایی
39551022333تخصصی-2

بررسی و تحلیل محتوای 

کتابهای دوره دبیرستان
48تخصصی-2

491022327
روش تدریس مهارتهای زبان 

انگلیسی
39561022334تخصصی-4

کاربرد کامپیوتر در آموزش 

زبان
49تخصصی-2

49تخصصی-2دو زبانگی39571022335تخصصی-2 راهنمایی1تدریس عملی 501022324

-عمومی-2دانش خانواده و جمعیت275811277عمومی-2تفسیر موضوعی قرآن51904

16

1614

صفحه )برنامه دوره چهارساله کارشناسی پیوسته رشته آموزش زبان انگلیسی  

2)

: کد فرم 

: شماره بازنگری 

تعداد واحد
پیش نیازنوع درس

تعداد واحد
پیش نیازنوع درس پیش نیاز

جمع واحدجمع واحد

جمع واحدجمع واحد

نام درس

16

 واحد135: جمع کل واحدها/   واحد  76: دروس تخصصی/   واحد  40: دروس اصلی/   واحد  19: دروس عمومی

نیمسال دوم –سال چهارم نیمسال اول –سال چهارم 

نام درسشماره درسردیف
تعداد واحد

شماره درسردیفپیش نیازنوع درس

نام درسشماره درسردیف نام درسشماره درسردیف
تعداد واحد

نوع درس

نیمسال دوم –سال سوم نیمسال اول –سال سوم 


