
  دروس کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی

شمارة 

  درس

شمارة   نیاز پیش  واحد  عنوان درس

  درس

  نیاز پیش  واحد  عنوان درس

  )واحد 16در مجموع (نیمسال دوم   )واحد 19 در مجموع(نیمسال اول 

  1خواندن و درك مفاهیم   4  2خواندن و درك مفاهیم   681007  ندارد  4  1خواندن و درك مفاهیم   681003

  1گفت و شنود   4  2گفت و شنود   681005  ندارد  4  1گفت و شنود   681001

  1دستور نگارش   4  2دستور نگارش   681006  ندارد  4  1دستور نگارش   681002

  ندارد  2  آواشناسی انگلیسی  681013  ندارد  4  فنون یادگیري زبان  681004

  ندارد  2  1اندیشه اسالمی   100009  ندارد  3  فارسی عمومی  100271

  )واحد 17 در مجموع(نیمسال چهارم   )واحد 16 در مجموع(نیمسال سوم 

  2، گفت و شنود 2، خواندن 2دستور   2  فنون و صناعات ادبی  681018  ، آواشناسی 2، خواندن 2دستور   2  1کلیات زبانشناسی   681026

  2خواندن و درك مفاهیم   2  نمونه هاي شعر ساده  681029  ، آواشناسی 2، خواندن 2دستور   2  1درآمدي بر ادبیات انگلیسی   681009

  فنون یادگیري زبان، 2، خواندن 2دستور   2  اصول و روش ترجمه  681011  2خواندن و درك مفاهیم   2  نمونه هاي نثر ساده  681022

  2گفت و شنود ، 2، خواندن 2دستور   2  داستان کوتاه  681021  1هم نیاز با درآمدي بر ادبیات انگلیسی   2  2درآمدي بر ادبیات انگلیسی   681016

  2گفت و شنود ، 2، خواندن 2دستور   2  نامه نگاري  681010  2گفت و شنود  ،2، خواندن 2دستور   2  بیان شفاهی داستان  681014

  1کلیات زبانشناسی   2  2کلیات زبانشناسی   681033  2دستور نگارش   2  نگارش پیشرفته  681012

  ندارد  3  فرانسه) 1(زبان دوم   681008  ندارد  2  تاریخ اسالم  100407

  1اندیشه اسالمی   2  2اندیشه اسالمی   100010  ندارد  2  جمعیت و تنظیم خانواده   100319

  )واحد 19 در مجموع(نیمسال ششم   )واحد 18در مجموع (نیمسال پنجم 

  2و  1کلیات زبانشناسی   4  زبان خارجیروش تدریس   681043  2و  1درآمدي بر ادبیات انگلیسی   2  اساطیر یونان و روم  681034

  سیري در تاریخ ادبیات  681024

  1انگلیسی  

  سیري در تاریخ ادبیات  681031  ، فنون و صناعات 2و1درآمدي بر ادبیات   4

  2انگلیسی  

  1سیري در تاریخ ادبیات انگلیسی   4

  بررسی آثار ترجمه شده  681025  اصول و روش ترجمه  2  ترجمه متون ساده  681020

  1اسالمی  

  اصول و روش ترجمه  2

کاربرد اصطالحات و تعبیرات زبان   681018

  در ترجمه

  2سیري در تاریخ ادبیات انگلیسی   2  ادبیات معاصر  681048  اصول و روش ترجمه  2

  ترجمه متون ساده، کاربرد اصطالحات   2  1ترجمه متون ادبی   681027  نگارش پیشرفته  2  مقاله نویسی  681017

  فرانسه) 2(زبان دوم   3  فرانسه) 3(زبان دوم   681023  فرانسه) 1(زبان دوم   3  فرانسه) 2(زبان دوم   681015

  یا آیین زندگی  2  اخالق اسالمی  100015  2خواندن و درك مفاهیم   2  خواندن متون مطبوعاتی  681030

 1  1تربیت بدنی  920001

  عملی

          ندارد



  )واحد 16در مجموع (هشتم  نیمسال  )واحد 17در مجموع (نیمسال هفتم 

  اصول و روش تحقیق ،2و1درآمدي بر ادبیات   2  20تا  17نمایشنامه قرن   681049  ، اصول و روش تحقیق2و1درآمد   2  نمایشنامه کالسیک و رنسانس  681042

  بررسی آثار ترجمه شده  681032

  2اسالمی  

  اصول و روش تحقیق ،2و1درآمدي بر ادبیات   2  20رمان قرن   681044  1بررسی آثار ترجمه شده اسالمی   2

  2سیر 2،و1درآمدي بر ادبیات   2  مکتب هاي ادبی  681041  ، فنون و صناعات 2و1 درآمدي بر ادبیات  2  ادبیات آمریکا  681038

، نمونه هاي شعر 2و  1درآمدي بر ادبیات   2  شعر انگلیسی  681039

  ساده، اصول و روش تحقیق

  2و1درآمدي بر ادبیات انگلیسی  2  ادبی متون برگزیده نثر  681036

  وفنون و صناعات ادبی2 سیر  2  رویکردهاي نقد ادبی  681040  2سیري در تاریخ ادبیات انگلیسی   2  ادبیات جهان  681045

  اصول و روش تحقیق  2  پروژه کارورزي  681050  روش تدریس زبان خارجی  2  آزمون سازي زبان انگلیسی  681047

  ندارد  2  انقالب اسالمی   100018  ، اصول و روش تحقیق2و  1درآمد  2  19و  18رمان قرن   681037

  تفسیر موضوعی قرانیا   2  تفسیر موضوعی نهج البالغه  100406  مقاله نویسی، فنون یادگیري زبان  2  اصول و روش تحقیق  681028

          1تربیت بدنی   1عملی  2تربیت بدنی  920002

  

 




