
 

 

 

        برنامه درسي دوره دو ساله         

 آموزش زبان انگلیسي کارشناسي ارشد 

 به بعد 99ورودی سال  به کمک فناوری

 کذ فزم:

 2 : ضمارٌ تاسوگزی

 تزم  ايل دريس ضمارٌ درس ردیف
 ياحذ تعذاد

 تزم   ديم دريس ضمارٌ درس ردیف پیص ویاس
 ياحذ تعذاد

 پیص ویاس
 ع ن ع ن

1 552555 
ريش تحمیك کمی ي کیفی  در آمًسش 

 در عصز دیجیتال ستان
 --- -- 2 ريش تذریس مُارتُا ي مًلفٍ َای ستان 552555 6 -- -- 2

 3 5 5 کارتزد فىايری در سىجص ستان 552556 7 -- -- 2 اصًل ي ريش تذریس ستاوُای خارجی 552552 2

 4ي  2 -- 2 کارتزد فىايری َای سیار در آمًسش ستان  552557 8 -- -- 2 سىجص ي ارسضیاتی ستان 552553 3

 --- -- 2 اصًل ي وظزیٍ َای یادگیزی اس راٌ دير  552558 9 -- -- 2  اصًل آمًسش ستان تٍ کمک فىايری 552554 4

 4ي  2 -- 2 کارتزد پیکزٌ در آمًسش ستان 552559 11 -- -- 2 ممالٍ وًیسی 552559 5

 01:  جمع واحد 01:  جمع واحد

 تزم   سًم دريس ضمارٌ درس ردیف
 ياحذ تعذاد

 تزم   چُارم دريس ضمارٌ درس ردیف پیص ویاس
 ياحذ تعذاد

 پیص ویاس
 ع ن ع ن

 552554 55 4ي  2 -- 2 سمیىار آمًسش ستان تٍ کمک فىايری 552555 11
 پایان وامٍ

 
-- 6 -- 

       4ي  2 5 5 تُیٍ يتذيیه مطالة درسی چىذ رساوٍ  552555 12

13 552552 
تزتیت دتیز متخصص آمًسش ستان تٍ 

  کمک فىايری
       4ي  2 -- 2

14 552553 
آمًسش مُارتُا ي مًلفٍ َای ستان تا 

 فىايری 
       5ي  4 5 5

  6جمع واحد :   8جمع واحد : 

  43جمع کل واحد ها : 

 برای دارندگان مدرک کارشناسی جبرانی**  دروس 

 واحد 4واحد و  نیمه مرتبط  6رشته های غیرمرتبط    
 

  جثزاوی دريس ضمارٌ درس ردیف
 ياحذ تعذاد

 ياحذ درسی تاضذ. 54تا  8( تعذاد ياحذَای اوتخاتی درَزویمسال تایذ  تیه 5 پیص ویاس
 ع ن

5 552555 
        اصًل ي ريضُای آمًسش ستان        

 ) ريش تذریس مُارتُا(
 ( رعایت پیص ویاس تٍ عُذٌ داوطجًست ، لذا دلت دراوتخاب ياحذ دريس الشامی می تاضذ. 2 -- -- 3

2 552556 
 مثاوی آمًسش ستان تٍ کمک فىايری

 )کارتزد کامپیًتز در آمًسش ستان(
 تاضذ . 54ومزات تزمی اي کمتز اس گزدد کٍ میاوگیه ( داوطجًی مطزيط تٍ داوطجًیی اطالق می 3 -- -- 2

3 552557 
 مثاوی سىجص ستان 

 )آسمًن ساسی(
 می تاضذ . 52( حذالل ومزٌ لثًلی تزای کلیٍ دريس ومزٌ 4 -- -- 2

 -- - 2 ريش تحمیك  552558 4
تاضذ   54کمتز يچىاوچٍ میاویگیه دي ویمسال تحصیلی کمتز اس  54( میاوگیه ومزات در َز تزم وثایستی اس  5

 داوطجً اس ادامٍ تحصیل محزيم خًاَذ ضذ .

 ( گذراوذن درس مثاوی آمًسش ي فىايری تزای رضتٍ َای غیز مزتثط ي ویمٍ مزتثط الشامی َست. 6 

 


