
  

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 چارت ترمی رشته زبان و ادبیات انگلیسی دوره کارشناسی مرکزآموزش عالی کوهدشت

 

 مرکز آموزش عالی کوهدشت

 بسمه تعالی

 ردیف نام درس نوع درس تعدادواحد شماره درس پیش نیاز

----- 046-11-19 واحد4  1خواندن ودرک مفاهیم  اصلی   1 

----- 063-11-19 واحد4  1دستورونگارش اصلی   2 

----- 115-11-19 واحد4  1گفت وشنود اصلی   3 

----- 101-11-19 واحد2   4 فنون یادگیری زبان اصلی 

----- 768-10-90 واحد2  1اندیشه اسالمی عمومی   5 

----- 757-10-90 واحد1  1تربیت بدنی  عمومی   6 

واحد17   -- جمع واحد ها  

 

 ردیف نام درس نوع درس تعداد واحد شماره درس پیش نیاز

1خواندن ودرک مفاهیم   051-11-19 واحد4  2خواندن ودرک مفاهیم  اصلی   1 

1دستورونگارش  064-11-19 واحد4  2دستور ونگارش  اصلی   2 

1گفت وشنود  111-11-19 واحد4  2گفت وشنود  اصلی   3 

------ 760-10-90 واحد3   4 فارسی عمومی عمومی 

------ 782-10-90 واحد2   5 تفسیر موضوعی قرآن عمومی 

واحد17   -- جمع واحدها  

 

 ردیف نام درس نوع درس تعداد واحد شماره درس پیش نیاز

1دستورونگارش  139-11-19  

 

واحد2  1 نگارش پیشرفته اصلی 

------ 005-11-19 واحد2   2 آواشناسی انگلیسی اصلی 

2خواندن ودرک مفاهیم   144-11-19 واحد2  انگلیسینمونه های شعر ساده  اصلی   3 

2خواندن ودرک مفاهیم   146-11-19 واحد2  نمونه های نثرساده  اصلی 

 انگلیسی

4 

*خواندن 2*دستورونگارش2و1وشنودگفت 

2ودرک مفاهیم   

057-11-19 واحد2  1درآمدی برادبیات انگلیسی  اصلی   5 

2خواندن ودرک مفاهیم   049-11-19 واحد2  دن متون مطبوعاتیخوان اصلی   6 

1تربیت بدنی   758-10-90 واحد1  2تربیت بدنی  عمومی   7 

1اندیشه اسالمی  769-10-90 واحد2  2اندیشه های اسالمی  عمومی   8 
فنون یادگیری زبان* خواندن ودرک مفاهیم 

2* دستور ونگارش 2  

016-11-19 واحد2   9 اصول وروش ترجمه اصلی 

واحد17   -- جمع واحدها  

 

 ردیف نام درس نوع درس تعداد واحد شماره درس پیش نیاز

 خواندن و*  آواشناسی انگلیسی

دستور ونگارش *  2درک مفاهیم 

2 

108-11-19  

 

واحد2 1کلیات زبان شناسی  اصلی   1 

*گفت 2خواندن ودرک مفاهیم 

2*دستورونگارش2وشنود  
099-11-19 واحد2   2 فنون وصناعات ادبی تخصصی 

19-11-044 اصول وروش ترجمه واحد2   3 ترجمه متون ساده اصلی 

همنیاز با درآمدی بر ادبیات 

1انگلیسی   

059-11-19 واحد2  2درآمدی برادبیات انگلیسی  اصلی   4 

* خواندن ودرک 2گفت وشنود 

2*دستورونگارش2مفاهیم   

030-11-19 واحد2   5 بیان شفاهی داستان اصلی 

----- 082-11-19 واحد3  1زبان دوم تخصصی   6 

----- 780-10-90 واحد2   7 تاریخ تحلیلی صدراسالم عمومی 

19-11-102 اصول وروش ترجمه واحد2  کاربرداصطالحات وتعبیرات  اصلی 

ترجمهزبان در   

8 

واحد17   -- جمع واحدها  

 

 نیمسال دوم نیمسال اول

 نیمسال چهارم نیمسال سوم



 

 

 

                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مرکز آموزش عالی کوهدشت

 ردیف نام درس نوع درس تعداد واحد شماره درس پیش نیاز

1کلیات زبان شناسی   110-11-19  

 

واحد2 2سی کلیات زبان شنا اصلی   1 

* فنون 2و1درآمدی برادبیات انگلیسی

 وصناعات ادبی
088-11-19 واحد4  سیری در تاریخ ادبیات  تخصصی 

1انگلیسی   

2 

*خواندن 2*دستورونگارش2و1وشنودگفت 

2ودرک مفاهیم   

128-11-19 واحد2   3 نامه نگاری انگلیسی اصلی 

19-11-122 نگارش پیشرفته واحد2   4 مقاله نویسی اصلی 

* 2* خواندن ودرک مفاهیم 2گفت وشنود 

2دستور ونگارش   

056-11-19 واحد2   5 داستان کوتاه تخصصی 

1زبان دوم  083-11-19 واحد3  2زبان دوم تخصصی   6 

-------- 774-10-90 واحد2  آیین زندگی)اخالق  عمومی 

 کاربردی(

7 

واحد17   -- جمع واحدها  

 

داد تع شماره درس پیش نیاز

 واحد

 ردیف نام درس نوع درس

2و 1کلیات زبان شناسی  077-11-19  

 

واحد4  1 روش تدریس زبان انگلیسی اصلی 

فنون یادگیری زبان مقاله نویسی*  014-11-19 واحد2   2 اصول وروش تحقیق اصلی 

زبان در  کاربرداصطالحات وتعبیرات

 ترجمه* ترجمه متون ساده
040-11-19 واحد2  1ترجمه متون ادبی  تخصصی   3 

19-11-022 اصول وروش ترجمه واحد2  1بررسی آثار ترجمه شده اسالمی  اصلی   4 

2زبان دوم  084-11-19 واحد3  3زبان دوم  تخصصی   5 

1سیری در تاریخ ادبیات انگلیسی  089-11-19 واحد4  2ادبیات انگلیسی  سیری در تاریخ تخصصی   6 

واحد17   -- جمع واحدها  

 

 ردیف نام درس نوع درس تعداد واحد شماره درس پیش نیاز

19-11-004 روش تدریس زبان انگلیسی واحد2   1 آزمون سازی زبان اصلی 

* فنون 2سیری در تاریخ ادبیات انگلیسی 

 وصناعات ادبی

078-11-19 واحد2   2 رویکردهای نقد ادبی تخصصی 

2سیری در تاریخ ادبیات انگلیسی   011-11-19 واحد2   3 ادبیات معاصر اصلی 

برادبیات اصول وروش تحقیق* درآمدی 

2و1انگلیسی  

070-11-19 واحد2  19و18رمان قرون  تخصصی   4 

اصول وروش تحقیق* درآمدی برادبیات 

2و1انگلیسی  

143-11-19 واحد2   5 نمایشنامه کالسیک ورنسانس تخصصی 

2سیری در تاریخ ادبیات انگلیسی  010-11-19 واحد2   6 ادبیات جهان اصلی 

2و1درآمدی برادبیات انگلیسی   013-11-19 واحد2   7 اساطیر یونان وروم اصلی 

1بررسی آثار ترجمه شده اسالمی   023-11-19 واحد2  2بررسی آثار ترجمه شده اسالمی  تخصصی   8 

------ 776-10-90 واحد2   9 انقالب اسالمی ایران عمومی 

واحد18   -- جمع واحدها  

 

 ردیف نام درس نوع درس تعداد واحد شماره درس پیش نیاز

* نمونه های 2و1درآمدی برادبیات انگلیسی

 شعر ساده انگلیسی* اصول وروش تحقیق

093-11-19 واحد2   1 شعر انگلیسی تخصصی 

2و1درآمدی برادبیات انگلیسی   119-11-19 واحد2   2 متون برگزیده نثر ادبی تخصصی 

* درآمدی 2سیری در تاریخ ادبیات انگلیسی

2برادبیات انگلیسی  

125-11-19 واحد2   3 مکتب های ادبی تخصصی 

* فنون 2و1درآمدی برادبیات انگلیسی

 وصناعات ادبی

007-11-19 واحد2   4 ادبیات آمریکا اصلی 

اصول و روش تحقیق ، درآمدی بر ادبیات 

2و1انگلیسی   

069-11-19 واحد2  20رمان قرن  تخصصی   5 

19-11-031 اصول وروش تحقیق واحد2   6 پروژه کارورزی اصلی الزامی 

اصول و روش تحقیق ، درآمدی بر ادبیات 

2و1انگلیسی   
142-11-19 واحد2  -17نمایشنامه قرون  تخصصی 

20 
7 

------ 784-11-19 واحد2   8 دانش خانواده عمومی 
واحد16   -- جمع واحدها  

 

ششمنیمسال  نیمسال پنجم  

هفتمنیمسال   

 نیمسال هشتم


