
نیمسال 

ارائه
نام درس

تعداد 

واحد
دروس پیشنیاز یا همنیازنوع درس

جبرانی2زبان پیش دانشگاهی

پایه واصلی4(1)خواندن ودرک مطلب 

پایه واصلی4(1)دستور نگارش 

پایه واصلی4(1)گفت و شنود 

پایه واصلی2فنون یادگیری

عمومی2(مبدأ ومعاد ) 1اندیشه اسالمی

فنون یادگیریپایه واصلی2آوا شناسی

(1)خواندن و درک مطلب پایه واصلی4(2)خواندن و درک مطلب 

(1)دستور نگارش پایه واصلی4(2)دستور نگارش 

(1)گفت و شنود پایه واصلی4(2)گفت و شنود 

پایه واصلی2روان شناسی تربیتی

عمومی1(1)تربیت بدنی 

عمومی3زبان انگلیسی

(2)خواندن و درک مطلب پایه واصلی4(3)خواندن و درک مطلب 

(2)دستور نگارش پایه واصلی2دستور زبان پیشرفته

(2)گفت و شنود پایه واصلی4(3)گفت و شنود 

آوا شناسیتخصصی2(1)کلیات زبان شناسی 

تخصصی2اصول و روش ترجمه

عمومی2(نبوت و امامت ) 2اندیشه اسالمی

عمومی3زبان فارسی  

عمومی1(1)ورزش 

(3)خواندن و درک مطلب تخصصی2نمونه های نثر ساده انگلیسی

(3)خواندن و درک مطلب تخصصی2کاربرد اصطالحات

دستور زبان پیشرفتهتخصصی2نگارش پیشرفته

(3)گفت و شنود تخصصی2مکالمه موضوعی

(1)کلیات زبان شناسی تخصصی2(2)کلیات زبان شناسی 

اصول و روش ترجمهتخصصی2جامعه شناسی آموزش و پرورش

عمومی2تاریخ تحلیلی صدر اسالم 

عمومی2دانش خانواده و جمعیت

وم
 د

ال
مس

نی

 واحد20: جمع کل

 مهر دانشموسسه آموزش عالی افران

گلیسی ن
ان ا وزش زب ربانهم زمان بندی ردوس مقطع کارشناسی رشته   آم

ل
او

ل 
سا

یم
ن

 واحد18: جمع کل
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 واحد20: جمع کل
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نی

 واحد16: جمع کل
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دروس پیشنیاز یا همنیازنوع درس

 مهر دانشموسسه آموزش عالی افران

گلیسی ن
ان ا وزش زب ربانهم زمان بندی ردوس مقطع کارشناسی رشته   آم

ل
او

ل 
سا
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ن

نمونه های نثر ساده انگلیسیتخصصی2ترجمه متون ساده

نگارش پیشرفتهتخصصی2نامه نگاری

نمونه های نثر ساده انگلیسیتخصصی2(1)بیان شفاهی داستان 

نمونه های نثر ساده انگلیسیتخصصی2(1)درآمدی بر ادبیات 

(2)کلیات زبان شناسی تخصصی2زبان شناسی مقابله ای و تحلیل خطاها

(2)کلیات زبان شناسی تخصصی2روش تحقیق

(2)کلیات زبان شناسی تخصصی2واژه شناسی

عمومی2اندیشه سیاسی امام خمینی

نمونه های نثر ساده انگلیسیتخصصی2شعر ساده

ترجمه متون سادهتخصصی2ترجمه پیشرفته 

(1)بیان شفاهی داستان تخصصی2(2)بیان شفاهی داستان 

(1)درآمدی بر ادبیات تخصصی2(2)درآمدی بر ادبیات 

(1)درآمدی بر ادبیات تخصصی4روش های تدریس زبان انگلیسی

عمومی2(اخالق کاربردی )آیین زندگی 

عمومی2تفسیر موضوعی قرآن 

نامه نگاریتخصصی2مقاله نویسی

جامعه شناسی آموزش و پرورشتخصصی4اصول و فلسفه آموزش و پرورش 

روش های تدریس زبان انگلیسیتخصصی2سنجش و ارزیابی 

روش های تدریس زبان انگلیسی تخصصی2تهیه مطالب درسی راهنمایی 

روش های تدریس زبان انگلیسیتخصصی2راهنمایی (1)تدریس عملی 

روش های تدریس زبان انگلیسیتخصصی2بررسی کتاب های درسی راهنمایی

روش های تدریس زبان انگلیسیتخصصی4روش های تدریس مهارت های زبان 

(2)درآمدی بر ادبیات تخصصی2خواندن متون مطبوعاتی

مقاله نویسیتخصصی2تهیه مطالب کمک آموزشی 

راهنمایی (1)تدریس عملی تخصصی2(دبیرستان)تهیه مطالب درسی 

راهنمایی (1)تدریس عملی تخصصی2دبیرستان  (2)تدریس عملی 

سنجش و ارزیابی تخصصی2آزمون سازی

بررسی کتاب های درسی راهنماییتخصصی2بررسی و تحلیل محتوای کتاب های دوره دبیرستان

روش های تدریس مهارت های زبان تخصصی2کاربرد کامپیوتر در آموزش زبان

روش های تدریس مهارت های زبان تخصصی2دو زبانگی

خواندن متون مطبوعاتیتخصصی2ترجمه متون مطبوعاتی
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 واحد16: جمع کل

 واحد140: جمع کل واحدهای دوره بدون  احتساب دروس جبرانی 
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 واحد16: جمع کل
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 واحد20:جمع کل
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 واحد16: جمع کل


