
 واحد( 32)جمع                                                                 دماوند    –آموزش عالي ارشاد  موسسه             

 98ماه مهرویرایش             (  98مهر  ورودیهاي(  انگلیسي آموزش زبان  سي ارشدکارشنا                                                                                                                         يصنا

 ترم دوم    ترم اول
 نیازدروس پیش حدتعداد وا نوع درس نام درس کد درس نیازدروس پیش احدتعداد و نوع درس نام درس کددرس

 اصول و روش های تدریس 2111201

 زبانهای خارجی

  2 تخصصی اصول و روش تدریس مهارتها 2111206  2 تخصصی 

  2 تخصصی آزمون زبان خارجی 2111207  2 تخصصی روش تحقیق 2111202

-تخصصی  زبانشناسی کاربردی 2111208  2 تخصصی مسائل زبانشناسی 2111203

 اختیاری

2  

 زبانشناسی مقابله ای و تجزیه و تحلیل 2111209  2 تخصصی آموزشی آواشناسی 2111204

 خطاها 

  2 تخصصی

  2 جبرانی  )جبرانی ( SPSS  آمار در تحقیق  2111210  2 اختیاری نگارش پیشرفته 2111205

     

   8                             )بدون احتساب جبراني (ع واحدها  جم  10جمع واحدها                                                         

 روش تدریس  پیش نیاز 

 ترم چهارم ترم سوم

 نیازدروس پیش تعداد واحد نوع درس نام درس کد درس نیازدروس پیش تعداد واحد نوع درس نام درس کد درس

-تخصصی  تهیه و تدوین مطالب درسی 2111211
 اختیاری

  4 تخصصی پایان نامه  2111116  2

       2 تخصصی روانشناسی زبان 2111212

  2 تخصصی انگلیسی با اهداف ویژه  2111213

  تجزیه و تحلیل کالم 2111214

 تخصصی
2  

  2 تخصصی در مسائل آموزش زبان  سمینار 2111215

 4                                    حد ها      جمع وا 10                        واحدها                           جمع                                        

 :تذکر 

صورتي که نمرات آنها در در سازي آزمون  و )دروس روش تحقیقمرتبط  کارشناسي. بگذراند  دروس جبراني را که در زمان ثبت نام توسط گروه تعیین مي شوددانشجو باید تا پایان نیمسال دوم  •

، آمار در آزمون سازي،یر مرتبط ) دروس روش تحقیق غ کارشناسي –کارشناسي نیمه مرتبط )دروس روش تحقیق ، آزمون سازي و آمار در تحقیق (  -(تحقیقدر   رآماوباشد  15تر از کارشناسي کم

   ( تحقیق و روش تدریس

 عدي را ندارد.اي بترمه را نگذرانده مجوز اخذ درس از دانشجو ملزم به رعایت جدول دروس مي باشد و مادامي که دروس یک ترم •

 احتساب دروس جبراني ( مي باشد. ا) ب 14کثر )با احتساب دروس جبراني ( وحدا 8حداقل انتخاب واحد در یک ترم  •

 د.نیمسال قابل افزایش مي باش 5نیمسال و در صورت اضطرار با درخواست دانشجو و تصویب شوراي تحصیالت تکمیلي تا  4حداکثر مدت تحصیل در این دوره  •

 ترم دانشجو اخراج خواهد شد .( 2در  مي باشد ) در صورت مشروطي 14و حداقل معدل هر ترم  12نمره قبولي در هر درس اقل حد •

 حداکثر تا ابتداي ترم سوم موضوع پایان نامه خود را به شوراي گروه اعالم نموده و به تصویب برساند.باید هر دانشجو  •


