
  مجازیدوره  _ ارشد برنامه ارائه دروس در مقطع کارشناسی

  واحد 32 _ «زبان انگلیسی آموزش»ارشد  جدول دروس مقطع کارشناسی

 واحد 8 _ نیمسال دوم  واحد 10 _نیمسال اول 

 نام درس کد درس
تعداد 

 واحد
 نام درس کد درس نوع درس

تعداد 

 واحد
 نوع درس

 اصلی 2 تدوین مطالب درسی تهیه و 4601048 اصلی 2 های خارجی زباناصول و روش تدریس  4601015

 اصلی 2  های زبان روش تدریس مهارت 4601295 اصلی 2 روش تحقیق کمی و کیفی در آموزش زبان 4601294

 اصلی 2 سنجش و ارزشیابی زبان 4601296 اختیاری 2 زبانشناسی در آموزش زبان 4601300

 اختیاری 2 نظریه های روانشناسی زبان 4601297 اختیاری 2 پژوهشی در آموزش زبانافزارهای  نرم 4601303

   اختیاری 2 نگارش متون علمی دانشگاهی 4601304

 واحد 6 _ نیمسال چهارم  واحد 8 _ نیمسال سوم 

  اصلی 2 (مسائل آموزش زبان)سمینار  4601089 اختیاری 2 انگلیسی برای اهداف ویژه 4601200

 اختیاری 2 تدریس عملی 4601278 اختیاری 2 نظریه های جامعه شناسی زبان  4601298

 اختیاری 2 درآمدی بر تحلیل گفتمان 4601299 اختیاری 2 فناوری در آموزش زبان  4601301

   اختیاری 2 بررسی آموزش زبان در ایران 4601302
 

  واحد 32 _ «انگلیسی و ادبیات زبان»ارشد  جدول دروس مقطع کارشناسی

 واحد 10 _ نیمسال دوم  واحد 10 _نیمسال اول 

 نام درس کد درس
تعداد 

 واحد
 نام درس کد درس نوع درس

تعداد 

 واحد
 نوع درس

 تخصصی 2 نقد و بررسی ادبیات فارسی  4601270 تخصصی 2 ادبیات قرن هفده و هیجده  4601007

 تخصصی 2 داستان کوتاه 4601271 تخصصی 2 شناخت ادبیات  4601100

 تخصصی 2 داستان بلند 4601272 تخصصی 4 نقد ادبی 4601275

 تخصصی 2 شعر معاصر انگلیسی 4601273 تخصصی 2 دوره تجدید حیات ادبی 4601306

 تخصصی 2 نمایشنامه نویسان معاصر انگلیسی 4601141  

 واحد 4 _ نیمسال چهارم  واحد 8 _ نیمسال سوم 

 تخصصی 2 سمینار  4601088 تخصصی 2 ادبیات اروپا  4601002

 تخصصی 2 شعرای بزرگ جهان  4601096 تخصصی 2 ادبیات امریکا 4601186

 تخصصی 2 شعر دوره رمانتیک 4601097
  

 تخصصی 2 بررسی آثار نمایشنامه نویسان بزرگ جهان 4601030
 

  واحد 32 _ «زبان انگلیسی مترجمی »ارشد جدول دروس مقطع کارشناسی

 واحد 8 _ نیمسال دوم  واحد 10 _نیمسال اول 

 نام درس کد درس
تعداد 

 واحد
 نام درس کد درس نوع درس

تعداد 

 واحد
 نوع درس

 اصلی 2 ترجمه متون اسالمی 4601223 اصلی 2 تحلیل انتقادی گفتمان  4601217

 اصلی 2 نظریه های ترجمه 4601233 اصلی 2 بررسی قرآن در ترجمه 4601218

 اختیاری 2 روزنامه نگاری بر خط 4601227 اصلی 2 نگارش خالق 4601220

 اختیاری 2 ترجمه سیاسی 4601229 اصلی 2 ترجمه خبر  4601221

   اصلی 2 روش تحقیق در ترجمه 4601232

 واحد 6 _ نیمسال چهارم  واحد 8 _ نیمسال سوم 

 اختیاری  2 ترجمهفرهنگ در  4601224 اصلی 2 ترجمه هم زمان 4601226

 اختیاری  4 سمینار  4601240 اصلی 2 ترجمه داستان 4601228

 اصلی 2 ترجمه پسااستعماری 4601231
  

 اختیاری 2 ترجمه شعر 4601219

 


