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 دانطگاه ضهید مدنی آذربایجان

 انطکده ادبیات و علوم انسانید

 گروه زبان و ادبیات انگلیسی

 

 بندی دروسنمایه ترم

 ارضد کارضناسی دورهُ

 آموزش زبان انگلیسی

 به بعد 64دانطجویان ورودی  ویژة

 

 ترم اول 

 نوع درس واحد کد درس عنوان انگلیسی درس عنوان درس ردیف
 نیازپیص

 

 Principles and Methods of Language اصًل ي ريش تذریس ستاوُای خارجی 1

Teaching 
 وذارد اصلی 2 21331332

 ريش تحقیق کمی ي کیفی 2
 در آمًسش ستان 

Qualitative and Quantitative Research 

Methods in Language Teaching 21331333 2 وذارد اصلی 

 وذارد اختیاری Linguistics in Language Teaching 21331333 2 ستاوطىاسی در آمًسش ستان 3

 وذارد اختیاری Writing Academic Texts 21331333 2 وگارش متًن علمی داوطگاَی 4

 وذارد اختیاری Culture and Identity in Language Teaching 21331332 2 فزَىگ ي ًَیت در آمًسش ستان 5

 وذارد جثزاوی Teaching Methodology 21331233 4 ريش تذریس ستان اوگلیسی *

 33 جمع واحدها

ایه درس  ،گاوٍ آمًسش ستان اوگلیسی، ستان ي ادتیات اوگلیسی ي متزجمی ستان اوگلیسی کٍ در ديرٌ کارضىاسیَای سٍغیز اس گزایص َایرضتٍ *   داوطجًیان تا رضتٍ کارضىاسی وامتجاوس یعىی

 را تٍ َمزاٌ داوطجًیان کارضىاسی آمًسش ستان اوگلیسی اخذ ي پاس ومایىذ. آن َستىذاوذ، ملشم وگذراوذٌ را

 گزدد.  تًدٌ لیکه ایه ومزٌ در معذل ویمسال ي معذل کل داوطجً محاسثٍ ومی 12*   ومزٌ قثًلی در دريس جثزاوی 

 ترم دوم 

 نوع درس واحد کد درس عنوان انگلیسی درس عنوان درس ردیف
 نیازپیص

 

 وذارد اصلی Methods of Teaching Language Skills 21331331 2 َای ستانريش تذریس مُارت 6

 وذارد اصلی Language Testing and Assessment 21331332 2 سىجص ي ارسضیاتی ستان 7

 وذارد اختیاری Psycholinguistics Theories 21331333 2 َای رياوطىاسی ستان وظزیٍ 8

 وذارد اختیاری Introduction to Discourse Analysis 21331332 2 تحلیل گفتماندرآمذی تز  9

 یا        ريش تحقیق  *
 2کلیات ستان ضىاسی 

Research Methodology 

      or 

Linguistics 

21331232 
21331231 

 وذارد جثزاوی 2

 33 جمع واحدها

  
 ایىذ. * داوطجًیان تا رضتٍ کارضىاسی وامتجاوس مؤظفىذ یکی اس ایه دي درس را تٍ َمزاٌ داوطجًیان کارضىاسی آمًسش ستان اوگلیسی اخذ ي پاس وم

 

 ترم سوم

 نوع درس واحد کد درس عنوان درس به انگلیسی عنوان درس ردیف
 نیازپیص

 

 وذارد اصلی Seminar in Language Teaching Issues 21331333 2 سمیىار در مسائل آمًسش ستان 11

 وذارد اصلی Materials Development 21331334 2 تُیٍ ي تذيیه مطالة درسی 11

 Research Software Programs in افشارَای پژيَطی در آمًسش ستانوزم 12

Language Teaching 21331336 2 وذارد اختیاری 

 وذارد اختیاری Practicum 21331333 2 تذریس عملی 13

 2 جمع واحدها
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 ترم چهارم

 نوع درس واحد کد درس عنوان درس به انگلیسی عنوان درس ردیف
 نیازپیص

 

 گذراوذن کلیٍ ياحذَای تخصصی عملی Thesis 21331333 6 وامٍ *پایان 14

 6   جمع واحدها

 وامٍ اقذام ومایذ.  ویمسال چُارم، داوطجً مؤظف است در سمان اوتخاب ياحذ درآغاس َز ویمسال، وسثت تٍ اوتخاب ياحذ پایانوامٍ تا پایان پایان کار *   در صًرت پایان ویافته

 

 

 4 *جبرانیتعداد واحد های دروس 

 32 تعداد واحدهای دروس اصلی

 32 اختیاریتعداد واحدهای دروس 

 4 پایان نامهتعداد واحدهای 

 12 التحصیلیفارغجمع واحدهای درسی جهت 

 *يیژٌ داوطجًیان تا مذرک کارضىاسی در رضتٍ َای وامتجاوس                                       

 

 


