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 آرایش دروس - کارشناسی ارشد  ناپیوسته آموزش زبان انگلیسی

 جمع واحد: 32  ) بدون احتساب دروس جبرانی(

 

 نیمسال اول

 

 

 

 نیمسال دوم

 

 

 

 ردیف نام درس شماره درس تعداد واحد نوع درس پیش نیاز

 نظری عملی جمع
 1 روش تحقیق کمی و کیفی در آموزش زبان  2 - 2 اصلی -

 2 اصول و روش تدریس زبان های خارجی  2 - 2 اصلی -

 3 زبان شناسی در آموزش زبان  2 - 2 اختیاری -

 4 نگارش متون علمی دانشگاهی  2 - 2 اختیاری -

 جمع واحد 8

نوع  پیش نیاز

 درس

 ردیف نام درس شماره درس تعداد واحد

 نظری عملی جمع

خارجی های زبان تدریس روش و اصول  1 روش تدریس مهارت های زبان  2 - 2 اصلی 

 2 سنجش و ارزشیابی زبان  2 - 2 اصلی -

، خارجی های زبان تدریس روش و اصول

زبان آموزش در شناسی زبان  

 3 نظریه های روان شناسی زبان  2 - 2 اختیاری

خارجی های زبان تدریس روش و اصول  4 انگلیسی برای اهداف ویژه  2 - 2 اختیاری 

 5 درآمدی بر تحلیل گفتمان  2 - 2 اختیاری -

 جمع واحد 10
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سومنیمسال   

 

 

چهارمنیمسال   

 

 

 

 

 

 

 

 

تذکر:  *  

 1ذکر شده در جدول شماره در صورت غیر مرتبط بودن رشته مقطع کارشناسی دانشجو  و عدم گذراندن دروس  .1

ثبت نام  در زمانکه را  آن دروساز  تمامی یا تعدادیدانشجو باید تا پایان نیمسال دوم،  ،در دوره کارشناسی

  بگذراند.  ،در چهارچوب برنامه های مصوب آموزشی تحت عنوان دروس جبرانی ،می شود تعیین   توسط گروه

 

 

 

نوع  پیش نیاز

 درس

 ردیف نام درس شماره درس تعداد واحد

 نظری عملی جمع

خارجی های زبان تدریس روش و اصول آموزش زبان ئلسمینار در مساِ  2 - 2 اصلی   1 

 اصول و روش تدریس زبان های خارجی،

زبان های مهارت تدریس روش  

درسی مطالب تدوین و تهیه  2 - 2 اصلی  2 

 3 بررسی آموزش زبان در ایران  2 - 2 اختیاری -

 4 نظریه های جامعه شناسی زبان  2 - 2 اختیاری -

 جمع واحد 8

 ردیف نام درس شماره درس تعداد واحد نوع درس پیش نیاز

 نظری عملی جمع
 1 پایان نامه کارشناسی ارشد  - 6 6 اصلی -

 جمع واحد 6
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موزش زبان انگلیسیآدروس جبرانی مقطع کارشناسی ارشد  :1جدول شماره   

 

مسولیت رعایت پیش نیازی دروس به عهده دانشجو می باشد لذا در صورت عدم رعایت آن،  .2

  دروس رعایت نشده حتی در زمان فارغ التحصیلی حذف و مجددا باید گذرانده شود.

دانشجو ملزم به رعایت جدول دروس می باشد و تا مادامی که دروس یک ترم را نگذرانده، مجوز .3

. بعدی را ندارد یاخذ درس از ترم ها  

واحد 14و  8. حداقل  و حداکثر انتخاب واحد در یک ترم با احتساب دروس جبرانی به ترتیب  4  

می باشد.   

ال و در صورت اضطرار با در خواست دانشجو و تصویب نیمس 4. حداکثر مهلت تحصیل در این دوره، 5

باشد.نیمسال قابل افزایش می  5شورای تحصیالت تکمیلی تا   

می باشد) در صورت مشروطی  14و حداقل معدل در هر ترم  12. حداقل نمره قبولی در هر درس 6

 در دو ترم، دانشجو اخراج خواهد شد(.

م سوم موضوع پایان نامه خود را به شورای گروه اعالم نموده . هر دانشجو باید حداکثر تا ابتدای تر7

 و به تصویب برساند.

 

 ردیف نوع درس تعداد کل واحد

 1 اصلی 18

 2 اختیاری 14

کل جمع 32  

 

 ردیف نام درس شماره درس تعداد واحد نوع درس پیش نیاز

 نظری عملی جمع

 1 روش تدریس  4  4 جبرانی 

 2 روش تحقیق  2  2 جبرانی 

 3 زبان شناسی  2  2 جبرانی 

 4 آزمون سازی زبان  2  2 جبرانی 


