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 زبان و کارشناسی
 زبان شناسی 

 واحذ 136

 :مهاد

 شناسیزبان 

 واحذ 70

 درس های تخصصی 
 اختیاری

 واحذ 10

 :کهاد

 خارجیزبان 

 واحذ 40

 واحذ 61  واحذهای عمومی 



 چارت درسی

  (به بعد 99ورودی سزفصل جدید ) -  بزناهه تزهی رشته سباى و سباى شناسی

 سال اولوني

 پيش نياس تعداد واحد نام درس

 --- 4 6گفت و ضنود زباى خارجی 

 --- 4 6دستور و نگارش زباى خارجی 

 --- 4 6خوانذى و درن هفاهین زباى خارجی 

 --- 2 )نثر لذین و جذیذ(   6درآهذی بر ادبیات فارسی 

 --- 6 6کارگاه رایانه 

 --- 2 6انذیطه اسالهی 

 --- 2 اخالق اسالهی

 --- 6 6تربیت بذنی 

  20 جوع 

 

 نيوسال دوم

 نياس پيش تعداد واحد نام درس

 6گفت و ضنود زباى خارجی  4 2گفت و ضنود زباى خارجی 

 6دستور و نگارش زباى خارجی  4 2دستور و نگارش زباى خارجی 

 6خوانذى و درن هفاهین زباى خارجی  4 2خوانذى و درن هفاهین زباى خارجی 

 --- 2 زباى فارسی توصیفیدستور 

 لذین و جذیذ( ضعر)   2درآهذی بر ادبیات فارسی 
2 

)نثر لذین و    6درآهذی بر ادبیات فارسی 

 جذیذ(

 6کارگاه رایانه  6 2کارگاه رایانه 

 6انذیطه اسالهی  2 2انذیطه اسالهی 

 6تربیت بذنی  6 2تربیت بذنی 

  20 جوع 

 

 

 



 نيوسال سوم

 پيش نياس تعداد واحد نام درس

 2گفت و ضنود زباى خارجی  2 پیطرفتهگفت و ضنود زباى خارجی 

 2دستور و نگارش زباى خارجی  2 پیطرفتهزباى خارجی دستور 

 2خوانذى و درن هفاهین زباى خارجی  2 پیطرفتهخوانذى و درن هفاهین زباى خارجی 

 2خوانذى و درن هفاهین زباى خارجی  2 درآهذی بر زباى ضناسی

 2گفت و ضنود زباى خارجی  2 )تولیذی( 6آواضناسی و واج ضناسی 

 یزباى فارس توصیفیدستور  2 نگارش پیطرفته زباى فارسی

 --- 2 آضنایی با زباى فارسی باستاى

 --- 2 خوانذى انتمادی هتوى زباى ضناسی فارسی

 --- 2 تفسیر هوضوعی لرآى

 --- 2 تاریخ تحلیلی صذر اسالم

  20 جوع 

 

 نيوسال چهارم

 پيش نياس تعداد واحد نام درس

 زباى خارجی پیطرفتهدستور  2 زباى خارجی پیطرفته نگارش

 زباى خارجی پیطرفتهدستور  2 گاری زباى خارجی پیطرفتهنناهه 

 گفت و ضنود زباى خارجی پیطرفته 2 گفتگوهای زباى ضناختی به زباى خارجی

 آضنایی با زباى فارسی باستاى 2 آضنایی با زباى فارسی هیانه

 2 گرا()دستورهای صورت 6درآهذی بر نظریه های دستور 
 درآهذی بر زباى ضناسی

 خوانذى و درن هفاهین زباى خارجی پیطرفته

 2 اصول هعناضناسی
 درآهذی بر زباى ضناسی

 خوانذى و درن هفاهین زباى خارجی پیطرفته

 خوانذى و درن هفاهین زباى خارجی پیطرفته 2 اصول و روش ترجوه

 )تولیذی( 6آواضناسی و واج ضناسی  2 )صوت ضناختی و ضنیذاری( 2آواضناسی و واج ضناسی 

 2 )اصول و هبانی نظری( 6ساختواژه 
 درآهذی بر زباى ضناسی

 خوانذى و درن هفاهین زباى خارجی پیطرفته

 --- 2 انمالب اسالهی ایراى

  20 جوع 



 نيوسال پنجن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نام درس
 تعداد

 واحد
 پيش نياس

 طرفتهیپ ینگارش زباى خارج 2 هماله نویسی زباى خارجی

 2خوانذى و درن هفاهین زباى خارجی  2 اصطالحات و تعبیرات در زباى خارجی هعاصر

 3 دستور تاریخی زباى فارسی
 آضنایی با زباى فارسی باستاى

 آضنایی با زباى فارسی هیانه

 2 گرا( نمص ی)دستورها 2دستور  یهاهیبر نظر یدرآهذ
-ورهای صورتت)دس6دستور  یها هیبر نظر یدرآهذ

 گرا(

 ) اصول و هبانی نظری(  6ساختواژه  2 (ساختواژه زباى فارسی) 2ساختواژه 

 --- 2 آهار و روش تحمیك

 2 ضناسی رواى ضناختی درآهذی بر زباى
 درآهذی بر زباى ضناسی

 خوانذى و درن هفاهین زباى خارجی پیطرفته

 2 درآهذی بر زباى ضناسی اجتواعی
 درآهذی بر زباى ضناسی

 پیطرفتهخوانذى و درن هفاهین زباى خارجی 

 --- 2 دانص خانواده و جوعیت

  19 جوع 



 نيوسال ششن

 نام درس
 تعداد

 واحد
 پيش نياس

 2 )رویکردهای صورت گرا( 6دستور تحلیلی زباى فارسی 
 2و  6 دستور یها هیبر نظر یدرآهذ

 زباى فارسی توصیفیدستور 

 2 درآهذی بر تحلیل گفتواى و کاربردضناسی زباى
 درآهذی بر زباى ضناسی

 گرا()دستورهای نمص 2درآهذی بر نظریه های دستور

 2 درآهذی بر زباى ضناسی ضناختی
 درآهذی بر زباى ضناسی

 خوانذى و درن هفاهین زباى خارجی پیطرفته

 2 درآهذی بر زباى ضناسی رایانطی
 2و  6کارگاه رایانه 

 درآهذی بر زباى ضناسی

 درآهذی بر زباى ضناسی 2 دانطونذاى ایراى اسالهیی ختهطالعات زباى ضنا

 یرواى ضناخت یبر زباى ضناس یدرآهذ 2 هبانی روش تذریس زباى

 2 روش تحمیك هیذانی در زباى ضناسی

 آهار و روش تحمیك

ضناختی و )صوت 2آواضناسی و واج ضناسی

 ضنیذاری(

 درآهذی بر زباى ضناسی اجتواعی

 2 رایاسپهرنگارش و ویرایص فارسی در 
 2و  6 انهیکارگاه را

 نگارش پیطرفته زباى فارسی 

 به درس تعریف ضذه بستگی دارد  2 6واحذ اختیاری آزاد 

 اصول و روش ترجوه 2 ترجوه پیطرفته )اختیاری(

  20 جوع 

 

 

 

 

 

 

 



 

 نيوسال هفتن

 پيش نياس تعداد واحد نام درس 

 2 )رویکردهای نمص گرا( 2دستور تحلیلی زباى فارسی 
)رویکردهای  6دستور تحلیلی زباى فارسی 

 گرا(صورت

 اصول و روش ترجوه 2 اختینترجوه هتوى زباى ض

 هبانی روش تذریس زباى 2 ضیابیاصول آزهوى سازی و ارز

 هبانی روش تذریس زباى 2 لی زباى خارجیوتذریس ع

ها یا گویص گویص ضناسی )بررسی هیذانی و عولی یکی از زباى 

 (های ایراى
 روش تحمیك هیذانی در زباى ضناسی 3

 2 تذریس عولی زباى فارسی )اختیاری(
 هبانی روش تذریس زباى

 دستور توصیفی زباى فارسی

 به درس تعریف ضذه بستگی دارد 2 2واحذ اختیاری آزاد 

 به نوع کارآهوزی بستگی دارد 2 ) اختیاری( کارآهوزی

  17 جوع 

 

 گزدد.ارائه هی دانشگاه دروس اختياری در چارت با توجه به شزایط گزوه سباى و سباى شناسیتذکز: 

 

 

 


