
 واحد( 32)جمع                                                                 دماوند    –آموزش عالي ارشاد  موسسه             

 1400شهريور ويرايش               انگلیسي آموزش زبان  سي ارشدکارشنا                                                                                                                         يصنا

 ترم دوم    ترم اول
 نیاز دروس پیش تعداد واحد نوع درس نام درس کد درس نیاز دروس پیش احد  تعداد و نوع درس نام درس کددرس

 اصول و روش های تدریس 

 زبانهای خارجی

  2 اصلی  ی زبان روش تدریس مهارتها   2  اصلی

کمی و کیفی در  روش تحقیق 

 آموزش زبان 

  2 اصلی  سنجش و ارزشیابی زبان    2 اصلی

  2 اصلی  نظریه های روانشناسی زبان    2 اصلی در آموزش زبان  زبانشناسی 

  2 اصلی  نرم افزارهای پژوهشی در آموزش زبان    2 اصلی نگارش متون علمی دانشگاهی  

       2 اصلی  در ایران بررسی آموزش زبان  

   8                             )بدون احتساب جبراني (جمع واحدها    10جمع واحدها                                                         

  

 ترم چهارم ترم سوم

 نیاز دروس پیش تعداد واحد درس نوع نام درس کد درس نیاز دروس پیش تعداد واحد نوع درس نام درس کد درس

  6 اصلی پایان نامه    2 اصلی  سمینار در مسائل آموزش زبان  

        2 اصلی  تهیه و تدوین مطالب درسی 

  2 اصلی  درآمدی بر تحلیل گفتمان  

  انگلیسی با اهداف ویژه  

 اصلی 
2  

     

 6                                    جمع واحد ها       8                        جمع واحدها                                                                  

 :تذکر 

  واحد، روش تدريس  2روش تدريس  ،واحد2 )دروس روش تحقیقد واح 6مرتبط   کارشناسي.بگذراند دروس جبراني را که در زمان ثبت نام توسط گروه تعیین مي شوددانشجو بايد تا پايان نیمسال دوم

 واحد( 2واحد، روش تدريس مهارتها  2روش تدريس ، واحد 2 )دروس روش تحقیق واحد  6 کارشناسي نیمه مرتبطباشد(،  18در صورتي که نمرات دروس کارشناسي پايین تر از  واحد 2مهارتها 

 ( واحد آزمون سازي را بگذرانند  2واحد ذکر شده  6واحد عالوه بر  8کارشناسي غیر مرتبط) 

 را نگذرانده مجوز اخذ درس از ترمهاي بعدي را ندارد. دانشجو ملزم به رعايت جدول دروس مي باشد و مادامي که دروس يک ترم 

  د.احتساب دروس جبراني ( مي باش ا) ب 14)با احتساب دروس جبراني ( وحداکثر  8حداقل انتخاب واحد در يک ترم 

  نیمسال قابل افزايش مي باشد. 5نیمسال و در صورت اضطرار با درخواست دانشجو و تصويب شوراي تحصیالت تکمیلي تا  4حداکثر مدت تحصیل در اين دوره 

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

 حداکثر تا ابتداي ترم سوم موضوع پايان نامه خود را به شوراي گروه اعالم نموده و به تصويب برساند.بايد جو هر دانش 


