
 (1400  ماه مهر  يرايش)و                                                                                                   دماوند –سسه آموزش عالي ارشاد ؤم                                                                                                           135مجموع واحدها  

 و بعد از آن 1400ورودي  زبان انگليسيآموزش رشته  4-3-2-1هاي  دروس ترم

 ترم دوم  ترم اول
 نياز دروس پيش تعداد واحد نوع درس نام درس كد درس نياز دروس پيش احد  تعداد و نوع درس نام درس كددرس

 خواندن پایه 2 پایه تهخواندن پیشرف 1113000 __ 2 پایه خواندن پایه 111321

 هدستور پای 2 پایه پیشرفته زبان دستور 1113001 __ 2 پایه هپایزبان دستور  111322

 نگارش پایه 2 پایه نگارش پیشرفته 1113002 __ 2 پایه مهارت شنیداری و گفتاری پایه 111239

 پایه مهارت شنیداری و گفتاری 2 پایه پیشرفته گفتاریو مهارت های شنیداری 111245 __ 2 پایه مهارت مطالعه و یادگیری 111240

 __ 2 پایه مبانی زبان شناسی 1112408 __ 2 پایه نگارش پایه 111323

 __ 2 پایه مکالمه موضوعی 1113003 __ 2 عمومی )مبداو معاد(1اندیشه اسالمی 431011

 __ 2 تخصصی اتکاربرد واژگان و اطالع 1113004 __ 3 عمومی فارسی عمومی 432068

 1اندیشه اسالمی 2 عمومی )نبوت و امامت(2اندیشه اسالمی 431012 __ 1 عمومی تربیت بدنی 920001

          

 16جمع واحدها  16جمع واحدها 

 ترم چهارم ترم سوم
 نياز يشدروس پ تعداد واحد نوع درس نام درس كد درس نياز دروس پيش تعداد واحد نوع درس نام درس كد درس

 __ 2 تخصصی اصول و روش ترجمه 111125 __ 4 تخصصی 1زبان دوم  1113009

 __ 2 تخصصی 1روانشناسی یادگیری زبان  1113008 خواندن پایه 2 تخصصی و مطبوعاتی خواندن متون رسانه ای 111252

 1زبان دوم  4 تخصصی 2وم زبان د 1113014 خواندن پیشرفته 2 تخصصی خواندن متون تخصصی آموزش زبان 1113005

 خواندن پیشرفته 2 تخصصی  آشنایی با ادبیات نمایشی 1113010 مکالمه موضوعی 2 تخصصی زبان آموزشدرموردمکالمه تخصصی  1113006

 مقاله نویسی 2 تخصصی زبان نگارش تخصصی در مورد آموزش 1113011 نگارش پیشرفته 2 تخصصی مقاله نویسی 111138

 __ 2 تخصصی یآواشناسی آموزش 1113012 مبانی زبان شناسی 2 تخصصی شناسی کاربردی زبان 111256

و  متون رسانه ای انتقادی خواندن 113034 خواندن پیشرفته 2 تخصصی آشنایی با ادبیات داستانی 1113007

 مطبوعاتی

 خواندن متون رسانه ای 2 تخصصی

 و مطبوعاتی

 تربیت بدنی 1 عمومی (1ورزش) 920002 __ 2 عمومی فلسفه اخالق 431052

          

 17 جمع واحدها 18ا جمع واحده

                                                                                                      



 

 (1400  ماه آذر )ويرايش دماوند                                                                                  –سسه آموزش عالي ارشاد ؤم                                                                                                                 135   مجموع واحدها     

  و بعد از آن 1400ورودي  زبان انگليسي آموزشرشته  8-7-6-5هاي  دروس ترم       

 ترم  ششم  ترم پنجم

 نياز دروس پيش تعداد واحد نوع درس نام درس كد درس نياز دروس پيش احد  تعداد و نوع درس نام درس كددرس

 ت پژوهشمقدما 2 تخصصی زبان آموزشدر روش های پژوهش و تحلیل داده ها  1113017 2زبان دوم  4 تخصصی-اختیاری  3زبان دوم  1113035

 __ 2 تخصصی ینقد و بررسی مواد آموزش 1113018 داستانیآشنایی با ادبیات  2 تخصصی شعر انگلیسی 111144

 زبان آموزش های اصول و روش 4 تخصصی ی زبانروش تدریس مهارتها 111309 مبانی زبان شناسی 4 تخصصی زبان  آموزش های اصول و روش 1113015

 زبان آموزش های اصول و روش 4 تخصصی زبانروش تدریس مولفه های  1113037 اصول و روش ترجمه 2 تخصصی ترجمه متون ساده 111129

 زبان آموزش های اصول و روش 2 تخصصی زبان مبانی سنجش 1113020 __ 2 تخصصی مقدمات پژوهش 1113016

 زبان آموزش های اصول و روش 2 تخصصی آموزش زبان به کودکان و نوجوانان 1113021 1روانشناسی یادگیری زبان  2 تخصصی 2روانشناسی یادگیری زبان  1113036

 __ 2 عمومی تفسیر موضوعی قرآن 431051 __ 2 عمومی تاریخ فرهنگ و تمدن 431041

          

 18  جمع واحدها                                 18  جمع واحدها

 ترم هشتم ترم هفتم

 نياز دروس پيش تعداد واحد نوع درس نام درس كد درس نياز دروس پيش تعداد واحد نوع درس سنام در كد درس

 زبان آموزش های اصول و روش 2 تخصصی 2تدریس عملی  1113027 زبان آموزش های اصول و روش 2 تخصصی 1تدریس عملی  1113028

 __ 2 تخصصی مدیریت کالس 1113013 زبان مبانی سنجش 2 تخصصی سنجش مهارت های زبان 1113022

 ینقد و بررسی مواد آموزش 2 تخصصی تهیه مطالب درسی 1113030 زبان مبانی سنجش 2 تخصصی مولفه های زبانسنجش   1113019

 __ 2 تخصصی یسیانگل زبان ینقد و بررسی برنامه های درس 1113031 زبان آموزش های اصول و روش 2 تخصصی مبانی آموزش زبان به کمک فناوری 1113023

 __ 2 تخصصی-اختیاری  ای در تدریس اخالق حرفه 1113032 پیشرفته گفتاریو مهارت های شنیداری 2 تخصصی-اختیاری  فنون سخنرانی و مناظره 1113024

 __ 2 تخصصی-اختیاری  زبان بینابینی 1113033 __ 2 تخصصی اسالمی ترجمه شده بررسی آثار 1113026

 (تدریس عملی مقدماتی)ناعات ادبیفنون و ص 111150
 تخصصی-اختیاری 

 __ 2 تخصصی-اختیاری  کاربرد ادبیات در آموزش زبان 1113025 __ 2

 __ 2 عمومی دانش خانواده و جمعیت 440001 __ 2 عمومی آشنایی با قانون اساسی 431032

          

 16  واحدها جمع                                    16جمع واحدها  

 


