
 

 

 

        برنامه درسي دوره دو ساله         

          آموزش زبان انگلیسي کارشناسي ارشد 

 به بعد 69ورودی سال 

 T-TU-50/50کد فرم:

 3 : شماره بازنگری

 ترم  اول دروس شماره درس ردیف
 واحد تعداد

 ترم   دوم دروس شماره درس ردیف پیش نیاز
 واحد تعداد

 پیش نیاز
 ع ن ع ن

0 3336355 
روش تحقیق کمی و کیفی          

 در آموزش زبان
 2 -- 2 روش تدریس مهارتهای زبان 3336353 0 -- -- 2

2 3336350 
       اصول و روش تدریس 

 زبانهای خارجی
 -- -- 2 سنجش و ارزشیابی زبان 3336350 6 -- -- 2

 3و  2 -- 2 نظریه های روانشناسی زبان 3336356 7 -- -- 2 زبانشناسی در آموزش زبان 3336352 3

 -- -- 2 درآمدی بر  تحلیل گفتمان 3336357 8 -- -- 2 نگارش متون علمی دانشگاهی 3336353 3

 9 3336358 
نرم افزار های پژوهشی                    

 در آموزش زبان
2 -- -- 

 01:  جمع واحد 8:  جمع واحد

 ترم   سوم دروس شماره درس ردیف
 واحد تعداد

 ترم   چهارم دروس شماره درس ردیف پیش نیاز
 واحد تعداد

 پیش نیاز
 ع ن ع ن

 3336303 03 0و  2 -- 2 سمینار در مسایل آموزش زبان 3336359 05
 پایان نامه

 )مخصوص دانشجویان پژوهش محور(
6 -- -- 

 3336308 00 0و  2 -- 2 تهیه وتدوین مطالب درسی 3336305 00
 انگلیسی برای اهداف ویژه

 )مخصوص دانشجویان آموزش محور(
2 -- -- 

 3336309 06 -- -- 2 جامعه شناسی زباننظریه های  3336300 02
 فرهنگ و هویت در آموزش زبان
 )مخصوص دانشجویان آموزش محور(

2 -- -- 

 3336325 07 0و  2 0 0 تدریس عملی 3336302 03
 فناوری در آموزش زبان

 )مخصوص دانشجویان آموزش محور(
2 -- -- 

  8جمع واحد : 
 واحد پایان نامه  6برای دانشجویان شیوه پژوهش محور  ** 

  واحد درسی  6برای دانشجویان شیوه آموزش محور   **                      

  23جمع کل واحد ها : 

 برای دارندگان مدرک کارشناسی **  دروس جبرانی

 واحد 4واحد و  نیمه مرتبط   6رشته های غیرمرتبط    
 

  جبرانی دروس شماره درس ردیف
 واحد تعداد

 واحد درسی باشد. 03تا  8( تعداد واحدهای انتخابی درهرنیمسال باید  بین 0 پیش نیاز
 ع ن

 دانشجوست ، لذا دقت درانتخاب واحد دروس الزامی می باشد.( رعایت پیش نیاز به عهده  2 -- -- 4 زبان انگلیسی روش تدریس 0522322 0

 باشد . 03گردد که میانگین نمرات ترمی او کمتر از ( دانشجوی مشروط به دانشجویی اطالق می 3 -- -- 3 روش تحقیق 0522303 2

 .می باشد  02( حداقل نمره قبولی برای کلیه دروس نمره 3 -- -- 3 زبانشناسیکلیات  0522350 3

3 
0522330 

 -- -- 3 آزمون سازی زبان
باشد   03کمتر وچنانچه میانیگین دو نیمسال تحصیلی کمتر از  03( میانگین نمرات در هر ترم نبایستی از  0

 205007 دانشجو از ادامه تحصیل محروم خواهد شد .

 


