
  مقطع کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی _برنامه ارائه دروس 

 واحد 108 _ جدول دروس مقطع کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی

 واحد 14 _ نیمسال دوم  واحد 16 _نیمسال اول 

 نام درس کد درس
تعداد 

 واحد
 نام درس کد درس نوع درس

تعداد 

 واحد
 نوع درس

 اصلی 4 2خواندن و درک مفاهیم  4601056 اصلی 4 1 خواندن و درک مفاهیم 4601054

 اصلی 4 2دستور و نگارش  4601063 اصلی 4 1دستور و نگارش  4601138

 اصلی 4 2گفت و شنود آزمایشگاه  4601109 اصلی 4 1گفت و شنود آزمایشگاه  4601108

 اصلی 2 اصول و روش ترجمه 4601017 اصلی 4 فنون یادگیری زبان 4601176

 واحد 14 _ نیمسال چهارم  واحد 12 _ نیمسال سوم 

 اصلی 2 آواشناسی 4601027 اصلی 2 1درآمدی بر ادبیات انگلیسی  4601060

 اصلی 2 2درآمدی بر ادبیات انگلیسی  4601061 اصلی 2 ادبیات جهان 4601265

 اصلی 2 نمونه شعر ساده انگلیسی 4601144 اصلی 2 های نثر ساده نمونه 4601145

 اصلی 2 ترجمه متون ساده 4601160 اصلی 2 بیان شفاهی داستان 4601181

 اصلی 2 خواندن متون مطبوعاتی 4601051 اصلی 2 و تعبیرات زبان در ترجمه كاربرد اصطالحات 4601103

 اصلی 2 مقاله نویسی  4601118 اصلی 2 نگارش پیشرفته 4601137

 تخصصی 2 داستان كوتاه 4601059  

 واحد 14 _ نیمسال ششم  واحد 16 _ نیمسال پنجم 

 اصلی 2 2كلیات زبانشناسی  4601106 اصلی 2 1كلیات زبانشناسی  4601105

 تخصصی 4 2سیری در تاریخ ادبیات انگلیسی  4601093 اصلی 2 اساطیر یونان و روم 4601010

 تخصصی 2 انگلیسیشعر  4601095 اصلی 2 1بررسی آثار ترجمه شده اسالمی  4601028

 تخصصی 2 20تا  17 قرون نمایشنامه 4601263 تخصصی 2 نمایشنامه كالسیک و رنسانس 4601260

 تخصصی 2 2ترجمه متون ادبی  4601043 تخصصی 2 متون برگزیده نثر ادبی 4601111

 تخصصی 2 2بررسی آثار ترجمه شده اسالمی  4601029 تخصصی 2 1ترجمه متون ادبی  4601042

   تخصصی 4 1سیری در تاریخ ادبیات انگلیسی  4601091

 واحد 6 _ نیمسال هشتم  واحد 16 _ نیمسال هفتم 

 اصلی 2 ادبیات معاصر 4601266 اصلی 2 اصول و روش تحقیق  4601183

 تخصصی 2 نقد ادبیهای رویکرد 4601258 اصلی 4 روش تدریس زبان انگلیسی 4601072

 تخصصی 2 20رمان قرن  4601261 اصلی  2 آزمون سازی 4601009

 تخصصی 2 تاریخ نقد ادبی 4601262

  
 تخصصی 2 های ادبی مکتب 4601259

 تخصصی 2 فنون و صناعات ادبی 4601113

 تخصصی 2 19و  18رمان قرون  4601264
 

یتخصصدروس واحد  108عالوه بر گذراندن  ،جهت فارغ التحصیلی ات انگلیسی،ـزبان و ادبی یقطع کارشناسان مـدانشجوی :حـتوضی، 

 .می باشند واحد زبان دوم 12و  یـعموم دروس واحد 22گذراندن  بهزم ـمل


