
عملینظریعملینظری

5اصلی--22نگارش 9250139--اصلی--3خواندن و درک مطلب پیشرفته1250136

6 و 3اصلی11ترجمه متون10250142--اصلی--2کلیات زبانشناسی2250140

1اصلی--2خواندن متون مطبوعاتی11250144--اصلی--2اصول و روش ترجمه3250141

4اصلی2--4گفت و شنود 12250149--اصلی2--3گفت و شنود 4250148

1اصلی--12ادبیات انگلیسی 13250146--اصلی--12نگارش 5250138

6250137
کاربرد اصطالحات تعبیرات  زبان 

در ترجمه
2اصلی--2دستور زبان14250150--اصلی--2

7تربیتی--2مبانی برنامه ریزی درسی15250102--تربیتی--3اصول و فلسفه آموزش و پرورش7250101

--عمومی1--1ورزش16210--عمومی--2دانش خانواده و جمعیت811277

17250161
کاربرد نرم افزار های رایانه در 

آموزش
--تخصصی11

عملینظریعملینظری

18250143
نامه نگاری و تایپ التین با 

استفاده از کامپیوتر
926250153اصلی11

زبانشناسی مقابله ای و تجزیه و 

تحلیل خطاهای زبانی
14تخصصی--3

21تخصصی--42روش تدریس زبان انگلیسی 1227250155اصلی--2بیان شفاهی داستان19250151

1428250156تخصصی--2نظریات فراگیری زبان20250152
بررسی و تحلیل کتاب های انگلیسی 

دوره راهنمایی و روش تدریس آن ها
 یا همزمان27تخصصی11

22تخصصی211آزمون سازی 2029250158 و 14تخصصی--32روش تدریس زبان انگلیسی 21250154

تخصصی2--تدریس عملی30250159  یا همزمان23تخصصی--12آزمون سازی 22250157
  یا 28 و 27

همزمان

23250160
روش تحقیق در مسائل زبان 

آموزی
931250162تخصصی--2

طراحی مطالعه ی مسائل 

یادگیری و آموزش
 یا همزمان29تخصصی12

24250108
سازمان مدیریت در آموزش و 

پرورش
--تربیتی11روش تحقیق در علوم تربیتی32250104--تربیتی--2

25250145
نمونه های نثر و شعر ساده * 

انگلیسی
133903اصلی--3

تاریخ فرهنگ  و تمدن اسالم و 

ایران
--عمومی--2

13اصلی--23ادبیات انگلیسی * 26250147

عملینظریعملینظری

1907
مبانی )  2    اندیشه اسالمی 

(2نظری اسالم 
--اصلی--2بهداشت و محیط زیست4115--عمومی--2

2912
انقالب اسالمی ایران یا آشنایی با 

قانون اساسی
--عمومی--2دانش خانواده و جمعیت511277--عمومی--2

3904
آشنایی با )تفسیر موضوعی قرآن 

(منابع اسالمی
--عمومی--2
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برنامه دوره دو ساله کارشناسی ناپیوسته رشته آموزش زبان انگلیسی
:شماره بازنگری 

: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 

17 جمع واحدجمع واحد 18

نام درس
تعداد واحد

نام درسشماره درسردیف
تعداد واحد

نوع درس

.انتخاب گردد "2ادبیات انگلیسی "یا  "نمونه های نثر و شعر ساده انگلیسی"تنها یکی از دروس  * 

دانشجویانی که دوره کاردانی آنها نیمه مرتبط و یا غیر مرتبط بوده است جهت اطالع * 

.از دروس جبرانی به گروه آموزشی مربوطه مراجعه نمایند

پیش نیازنوع درس

نام درسشماره درسردیف
تعداد واحد

نوع درس

18جمع واحد17جمع واحد

شماره درسردیفپیش نیاز

.پذیرفته شدگانی که دروس زیر را در دوره کاردانی نگذرانده اند باید این دروس را عالوه بر جدول فوق بگذرانند*** 

نام درسشماره درسردیف
تعداد واحد

پیش نیازنوع درس پیش نیاز


