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  ترم اول 

  

  ترم دوم 

 واحد ٢                          مسائل زبانشناسی        .١

 واحد ٢                           حقيق            روش ت .٢

 واحد  ٢                          نگارش پيشرفته          .٣

 واحد ٢                   اصول و تئوريھای تدريس     .۴

  واحد ٢               پيوتر                     مبانی کام .۵
  

 واحد ٢                       مون زبان خارجیآز .١

 واحد ٢                             تدريس مھارتھا .٢

 واحد ٢                         آواشناسی آموزشی .٣

 واحد  ٢                       تجزيه و تحليل ک*م  .۴

  واحد ٢    تدريس عملی يا جامع شناسی زبان   .۵

  ترم سوم 

  

  ترم چهارم 

  
 واحد ٢قابله ای و تجزيه و تحليل ک*م   زبانشناسی م .١

 واحد ٢           تھيه و تدوين مطالب درسی           .٢

 واحد ٢             سمينار مسائل آموزش زبان         .٣

 واحد ٢                  زبانشناسی کاربردی            .۴

  واحد  ٢    )   ESPانگليسی با اھداف ويژه          (  .۵

  
پژوھش محور )   - واحد ( آموزش  ۴پايان نامه     .١

  قيقاتی  ( آموزش محور ) يا پروژه تح
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دانشجوياني كه ليسانس آنها غير مرتبط مي باشد با نظر گروه ملزم به گذراندن دروسي از دوره دانشجوياني كه ليسانس آنها غير مرتبط مي باشد با نظر گروه ملزم به گذراندن دروسي از دوره دانشجوياني كه ليسانس آنها غير مرتبط مي باشد با نظر گروه ملزم به گذراندن دروسي از دوره دانشجوياني كه ليسانس آنها غير مرتبط مي باشد با نظر گروه ملزم به گذراندن دروسي از دوره 
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