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 انشکده ادبیات و علوم انسانید

 گروه زبان و ادبیات انگلیسی

 

 بندی دروس دورهُنمایه ترم

 زبان و ادبیات انگلیسیکارشناسی 

 به بعد 69دانشجویان ورودی  ویژة

 ترم اول
 نیازپیش نوع درس واحذ کذ درس عنواى درس ردیف

 ------ پاِٗ ٍ اصلٖ 1 11111121 1 فاّ٘نخَاًذى ٍ درن ه 1

 ------ پاِٗ ٍ اصلٖ 1 11111121 1دستَر ٍ ًگارش  1

 ------ پاِٗ ٍ اصلٖ 1 11111121 1 ٍ آزهاٗطگاُ گفت ٍ ضٌَد 3

 ------ پاِٗ ٍ اصلٖ 1 11111122 زتاى فٌَى ٗادگ٘رٕ 1

 ------ پاِٗ ٍ اصلٖ 1 11111122 آٍاضٌاسٖ 1

 ------ عوَهٖ 1 11112211 1ترت٘ت تذًٖ  *

اًتخاتٖ از گرٍُ هثاًٖ ًظرٕ درس عوَهٖ  *
 اسالم ضاهل

o 1شة اسالهی یانذ 
o  ٖ1اًذٗطٔ اساله 
o اًساى در اسالم 
o  حمَق اجتواعٖ ٍ س٘اسٖ در

 اسالم 

 
 

11112211 
11112211 
11112213 
11112211 

 ------ عوَهٖ 1

 11 جوع واحذها

 

 ترم دوم

 نیازپیش نوع درس واحذ کذ درس عنواى درس ردیف
 1 فاّ٘نخَاًذى ٍ درن ه پاِٗ ٍ اصلٖ 1 11111121 1 فاّ٘نخَاًذى ٍ درن ه 6

 1دستَر ٍ ًگارش  پاِٗ ٍ اصلٖ 1 11111121 1دستَر ٍ ًگارش  1

 1 ٍ آزهاٗطگاُ گفت ٍ ضٌَد پاِٗ ٍ اصلٖ 1 11111121  1 ٍ آزهاٗطگاُ گفت ٍ ضٌَد 8

 ، آٍاضٌاس1ٖدستَر ٍ ًگارش ، 1خَاًذى ٍ درن هفاّ٘ن  پاِٗ ٍ اصلٖ 1 11111221 1ول٘ات زتاًطٌاسٖ  1

 ----------- عوَهٖ 3 11112112 فارسٖ عوَهٖ *

 1ترت٘ت تذًٖ  عوَهٖ 1 11112211 1ترت٘ت تذًٖ  *

درس عوَهٖ اًتخاتٖ از گرٍُ هثاًٖ ًظرٕ  *
 اسالم ضاهل
o 1طٔ اسالهٖ ٗاًذ 

o  2انذیشة اسالهی 
o اًساى در اسالم 
o  حمَق اجتواعٖ ٍ س٘اسٖ در

 اسالم 

 
 

11112211 
11112211 
11112213 
11112211 

 پ٘طٌ٘از است.  1طٔ اسالهٖ ٗترإ اًذ 1طٔ اسالهٖ ٗاًذ عوَهٖ  1

 22 جوع واحذها
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 ترم سوم

 نیازپیش نوع درس واحذ کذ درس عنواى درس ردیف
 1دستَر ٍ ًگارش  پاِٗ ٍ اصلٖ 1 11111622 ًگارش پ٘طرفتِ 12

 1، گفت ٍ ضٌَد  1، خَاًذى ٍ درن هفاّ٘ن 1دستَر ٍ ًگارش  اصلٖپاِٗ ٍ  1 11111212 ت٘اى ضفاّٖ داستاى 11

 1، گفت ٍ ضٌَد  1، خَاًذى ٍ درن هفاّ٘ن 1دستَر ٍ ًگارش  پاِٗ ٍ اصلٖ 1 11111121 1درآهذٕ تر ادت٘ات اًگل٘سٖ  11

 ،  1، خَاًذى ٍ درن هفاّ٘ن 1دستَر ٍ ًگارش  پاِٗ ٍ اصلٖ 1 11111322 اصَل ٍ رٍش ترجوِ 13

 1خَاًذى ٍ درن هفاّ٘ن  پاِٗ ٍ اصلٖ 1 11111122 ّإ ضعر سادًُوًَِ 11

 1خَاًذى ٍ درن هفاّ٘ن  پاِٗ ٍ اصلٖ 1 11111122 ّإ ًثر سادًُوًَِ 11

 1ول٘ات زتاًطٌاسٖ  پاِٗ ٍ اصلٖ 1 11111221 1ول٘ات زتاًطٌاسٖ  16

 1هفاّ٘ن  خَاًذى ٍ درن پاِٗ ٍ اصلٖ 1 11113122 خَاًذى هتَى هطثَعاتٖ 11

 1، گفت ٍ ضٌَد  1، خَاًذى ٍ درن هفاّ٘ن 1دستَر ٍ ًگارش  تخصصٖ 1 11113622 داستاى وَتاُ 18

اخالق درس عوَهٖ اًتخاتٖ از گرٍُ  *
 ضاهل: اسالهٖ
o  فلسفٔ اخالق )تا تىِ٘ تر

 هثاحث ترت٘تٖ(

o  اخالق اسالهی )هبانی و

 هفاهین(

o )ٕآٗ٘ي زًذگٖ )اخالق وارترد 

o  اسالمعرفاى عولٖ در 

 
 

11112211 
 

11112211 
 

11112213 
11112211 

 --------- عوَهٖ 1

 22 جوع واحذها

 

 ترم چهارم

 نیازپیش نوع درس واحذ کذ درس عنواى درس ردیف
 ًگارش پ٘طرفتِ پاِٗ ٍ اصلٖ 1 11113322 ًَٗسٖهمالِ 11

 ٍ رٍش ترجوِاصَل  پاِٗ ٍ اصلٖ 1 11111122 وارترد اصطالحات ٍ تعث٘رات در ترجوِ 12

 اصَل ٍ رٍش ترجوِ پاِٗ ٍ اصلٖ 1 11111622 ترجؤ هتَى سادُ 11

 1ً٘از تا درآهذٕ تر ادت٘ات اًگل٘سٖ ّن پاِٗ ٍ اصلٖ 1 11111121 1درآهذٕ تر ادت٘ات اًگل٘سٖ  11

 1درآهذٕ تر ادت٘ات اًگل٘سٖ  تخصصٖ 1 11111122 هتَى ترگسٗذٓ ًثر ادتٖ 13

 1، گفت ٍ ضٌَد  1، خَاًذى ٍ درن هفاّ٘ن 1دستَر ٍ ًگارش  تخصصٖ 1 11111322 فٌَى ٍ صٌاعات ادتٖ 11

 اصَل ٍ رٍش ترجوِ پاِٗ ٍ اصلٖ 1 11113121 1تررسٖ آثار ترجوِ ضذٓ اسالهٖ  11

 --------- تخصصٖ 3 11111121 1زتاى فراًسِ  16

درس عوَهٖ اًتخاتٖ از گرٍُ اًمالب  *
 اسالهٖ ضاهل:

o  ایراىانقالب اسالهی 
o ٖآضٌاٖٗ تا لاًَى اساس 
o ٌٖ٘اًذٗطٔ س٘اسٖ اهام خو 

 
 

11112231 
11112231 
11112233 

 --------- عوَهٖ 1

 11 جوع واحذها
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 ترم پنجن

 نیازپیش نوع درس واحذ کذ درس عنواى درس ردیف
 1ول٘ات زتاًطٌاسٖ  پاِٗ ٍ اصلٖ 1 11113122 رٍش تذرٗس زتاى خارجٖ 11

 ، فٌَى ٍ صٌاعات ادت1ٍٖ  1درآهذٕ تر ادت٘ات اًگل٘سٖ تخصصٖ 1 11111221 1ادت٘ات اًگل٘سٖ س٘رٕ در تارٗخ  18

 وارترد اصطالحات ٍ تعث٘رات در ترجوِ ، ترجؤ هتَى سادُ تخصصٖ 1 11111621 1ترجوِ ادتٖ  11

 1ٍ  1درآهذٕ تر ادت٘ات اًگل٘سٖ  پاِٗ ٍ اصلٖ 1 11111821 اساط٘ر ًَٗاى ٍ رٍم 32

 ًَٗسٖ، فٌَى ٗادگ٘رٕ زتاىهمالِ پاِٗ ٍ اصلٖ 1 11111211 ٍ رٍش تحم٘ك اصَل 31

 1زتاى فراًسِ  تخصصٖ 3 11111121 1زتاى فراًسِ  31

درس عوَهٖ اًتخاتٖ از گرٍُ تارٗخ ٍ توذى  *
 اسالهٖ ضاهل:

o ٖتارٗخ فرٌّگ ٍ توذى اساله 

o  تاریخ تحلیلی صذر

 اسالم
o تارٗخ اهاهت 

 

 
 

----- 
11112211 

 
11112213 

 ----------- عوَهٖ 1

 11 جوع واحذها
 
 
 

 ترم ششن

 نیازپیش نوع درس واحذ کذ درس عنواى درس ردیف
 رٍش تذرٗس زتاى خارجٖ پاِٗ ٍ اصلٖ 1 11113122 سازٕ زتاىآزهَى 33

 1س٘رٕ در تارٗخ ادت٘ات اًگل٘سٖ  تخصصٖ 1 11111221 1س٘رٕ در تارٗخ ادت٘ات اًگل٘سٖ  31

 1تررسٖ آثار ترجوِ ضذُ اسالهٖ  پاِٗ ٍ اصلٖ 1 11111121 1تررسٖ آثار ترجوِ ضذُ اسالهٖ  31

 ، فٌَى ٍ صٌاعات ادتٖ 1ٍ  1درآهذٕ تر ادت٘ات اًگل٘سٖ  پاِٗ ٍ اصلٖ 1 11111232 ادت٘ات آهرٗىا 36

 اصَل ٍ رٍش تحم٘ك،  1ٍ  1درآهذٕ تر ادت٘ات اًگل٘سٖ  تخصصٖ 1 11111211 ًواٗطٌاهٔ والس٘ه ٍ رًساًس 31

 ، اصَل ٍ رٍش تحم٘ك 1ٍ  1درآهذٕ تر ادت٘ات اًگل٘سٖ  تخصصٖ 1 11111211 11ٍ  18رهاى لرٍى  38

 1زتاى فراًسِ  تخصصٖ 3 11111123 3زتاى فراًسِ  31

درس عوَهٖ اًتخاتٖ از گرٍُ آضٌاٖٗ تا  *
 هٌاتع اسالهٖ ضاهل:

o تفس٘ر هَضَعٖ لرآى 
o الثالغِتفس٘ر هَضَعٖ ًْج 

 

 
 

11112211 
11112211 

  عوَهٖ 1

 11 جوع واحذها
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 ترم هفتن

 نیازپیش نوع درس واحذ کذ درس عنواى درس ردیف
 اصَل ٍ رٍش تحم٘ك اصلٖ الساهٖ 1 11111221 پرٍشٓ وارٍرزٕ 12

 1س٘رٕ در تارٗخ ادت٘ات اًگل٘سٖ  پاِٗ ٍ اصلٖ 1 11111211 ادت٘ات هعاصر 11

 ، فٌَى ٍ صٌاعات ادتٖ  1س٘رٕ در تارٗخ ادت٘ات اًگل٘سٖ  تخصصٖ 1 11111211 تارٗخ ًمذ ادتٖ 11

، س٘رٕ در تارٗخ ادت٘ات 1درآهذٕ تر ادت٘ات اًگل٘سٖ  تخصصٖ 1 11111121 ّإ ادتٖهىتة 13
  1اًگل٘سٖ 

 ادتٖ، فٌَى ٍ صٌاعات  1س٘رٕ در تارٗخ ادت٘ات اًگل٘سٖ  تخصصٖ 1 11111113 ّإ ًمذ ادتٖرٍٗىرد 11

 ، اصَل ٍ رٍش تحم٘ك 1ٍ  1درآهذٕ تر ادت٘ات اًگل٘سٖ  تخصصٖ 1 11111218 12تا  11ًواٗطٌاهٔ لرٍى  11

 ، اصَل ٍ رٍش تحم٘ك 1ٍ  1درآهذٕ تر ادت٘ات اًگل٘سٖ  تخصصٖ 1 11111216 12رهاى لرى  16

  1ٍ  1اًگل٘سٖ ًوًَِ ّإ ضعر سادُ، درآهذٕ تر ادت٘ات  تخصصٖ 1 11113822 ضعر اًگل٘سٖ 11
 اصَل ٍ رٍش تحم٘ك

 1س٘رٕ در تارٗخ ادت٘ات اًگل٘سٖ  پاِٗ ٍ اصلٖ 1 11111211 ادت٘ات جْاى 18

 ----------- عوَهٖ 1 11111822 داًص خاًَادُ ٍ جوع٘ت *

 22 جوع واحذها

 

 

 11 تعذاد واحذ های دروس عووهی

 11 تعذاد واحذهای دروس پایه و اصلی

 13 تخصصی تعذاد واحذهای دروس

 111 تعذاد کل واحذهای دروس اختصاصی

 136 التحصیلیجوع واحذهای درسی جهت فارغ

 

 

 


