
مقطع کارشناسی

122510: کد رشته

3861: ترم اعمال قانون

3111: ترم ورود

دانشگاه پیام نور

96-97سال تحصیلی 

 و قبل از آن88مخصوص ورودیهای 

لیست ارائه دروس

زبان ادبیات انگلیسی:رشته

نام درسکد درسردیف
واحد 

نظری

واحد 

عملی
نوع درسپیش نیاز

اصلی14خواندن و درک مفاهیم 11225004

اصلی122گفت و شنود21212152

اصلی14دستور نگارش 31212107

عمومی3فارسی عمومی51213210

نام درسکد درسردیف
واحد 

نظری

واحد 

عملی
نوع درسپیش نیاز

اصلی1خواندن و درک مفاهیم 24خواندن و درک مفاهیم 11212105

اصلی1گفت و شنود222گفت و شنود21212153

اصلی1دستور نگارش 24دستور نگارش 31212109

اصلی2فنون یادگیری زبان41212110
تفسیرموضوعی نهج البالغه1233038

تفسیرموضوعی قرآن1233032

نام درسکد درسردیف
واحد 

نظری

واحد 

عملی
نوع درسپیش نیاز

تخصصی2، گفت و شنود 2، خواندن و درک مفاهیم 2دستور نگارش 2فنون و صناعات ادبی11212114

اصلی2، خواندن و درک مفاهیم 1دستور نگارش 12کلیات زبانشناسی 21212111

اصلی2، گفت و شنود 2، خواندن و درک مفاهیم 2دستور نگارش 12درآمدی بر ادبیات انگلیسی 31212116

اصلی2، گفت و شنود 2، خواندن و درک مفاهیم 2دستور نگارش 2نمونه های نثر ساده41212112

اصلی2دستور نگارش 2نگارش پیشرفته 51212113

اصلی2 و 1خواندن و درک مفاهیم32خواندن و درک مفاهیم 61212108

اصلی2، فنون یادگیری زبان، خواندن و درک مفاهیم 2دستور نگارش 2اصول و روش ترجمه71212115

عمومی12اندیشه اسالمی 81233030

ترم دوم

ترم اول

15جمع واحد ها

52
 ملزم به اخذ فقط یک عنوان درسی 5دانشجو از درس ردیف 

می باشد
عمومی

16جمع واحد ها

ترم سوم

16
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مقطع کارشناسی

122510: کد رشته

3861: ترم اعمال قانون

3111: ترم ورود

دانشگاه پیام نور

96-97سال تحصیلی 

 و قبل از آن88مخصوص ورودیهای 

لیست ارائه دروس

زبان ادبیات انگلیسی:رشته

نام درسکد درسردیف
واحد 

نظری

واحد 

عملی
نوع درسپیش نیاز

اصلی1کلیات زبانشناسی 22کلیات زبانشناسی 11212117

اصلی1درآمدی بر ادبیات انگلیسی 22درآمدی بر ادبیات انگلیسی 21212118

اصلی2، گفت و شنود 2، خواندن و درک مفاهیم 2دستور نگارش 2نامه نگاری31212119

اصلیاصول و روش ترجمه2ترجمه متون ساده 41212120

اصلیاصول و روش ترجمه2کاربرد اصطالحات و تعبیرات زبان در ترجمه51212121

اصلی،2، خواندن و درک مفاهیم 2دستور نگارش 2نمونه های شعر ساده 61212122

اصلینگارش پیشرفته3مقاله نویسی71212123

عمومی1اندیشه اسالمی 22اندیشه اسالمی81233031

نام درسکد درسردیف
واحد 

نظری

واحد 

عملی
نوع درسپیش نیاز

اصلی2، گفت و شنود 2، خواندن و درک مفاهیم 2دستور نگارش 2آواشناسی انگلیسی11212124

اصلی2کلیات زبانشناسی 12اصول و روش تحقیق 21212126

اصلی2، گفت و شنود 2، خواندن و درک مفاهیم 2دستور نگارش 2داستان کوتاه31212128

اصلی3خواندن و درک مفاهیم 2خواندن متون مطبوعاتی41212127

تخصصی2، گفت و شنود 2، خواندن و درک مفاهیم 2دستور نگارش 14سیری در تاریخ ادبیات انگلیسی 51212125

اصلیترجمه متون ساده، کاربرد اصطالحات و تعبیرات زبان در ترجمه12بررسی آثار ترجمه شده اسالمی 61212129

اصلی، نم ونه های شعر ساده2درآمدی بر ادبیات انگلیسی 2شعر انگلیسی71212130

عمومی 2فرهنگ و تمدن اسالم و ایران81229128

عمومی 1تربیت بدنی 101215427

ترم چهارم

16

ترم پنجم

17
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مقطع کارشناسی

122510: کد رشته

3861: ترم اعمال قانون

3111: ترم ورود

دانشگاه پیام نور

96-97سال تحصیلی 

 و قبل از آن88مخصوص ورودیهای 

لیست ارائه دروس

زبان ادبیات انگلیسی:رشته

نام درسکد درسردیف
واحد 

نظری

واحد 

عملی
نوع درسپیش نیاز

تخصصی1سیری در تاریخ ادبیات انگلیسی 24سیری در تاریخ ادبیات انگلیسی  11212131

اصلی1اصول و روش تحقیق 22اصول و روش تحقیق 21212132

اصلی1بررسی آثار و ترجمه شده اسالمی 22بررسی آثار و ترجمه شده اسالمی 31212133

اصلی2، گفت و شنود 2، دستور نگارش 2خواندن و درک مفاهیم 111بیان شفاهی داستان 41212150

تخصصیترجمه متون ساده، کاربرد اصطالحات و تعبیرات زبان در ترجمه12ترجمه متون ادبی 51212134

تخصصی2، گفت و شنود 2، دستور نگارش 2خواندن و درک مفاهیم 3فرانسه (1)زبان دوم61212136
(اخالق کاربردی)آیین زندگی 1220433

(مبانی و مفاهیم)اخالق اسالمی 12330333

(باتاکید بر مباحث تربیتی)فلسفه اخالق 1211411

نام درسکد درسردیف
واحد 

نظری

واحد 

عملی
نوع درسپیش نیاز

تخصصی1ترجمه متون ادبی 22ترجمه متون ادبی 11212137

تخصصی2درآمدی بر ادبیات انگلیسی 12رمان 21212138

تخصصیفرانسه (1)زبان دم 3فرانسه (2)زبان دم 31212140

تخصصی2درآمدی بر ادبیات انگلیسی 12نمایشنامه 41212141

تخصصی، فنون و صناعات ادبی2 و 1درآمدی بر ادبیات انگلیسی 12نقد ادبی 51212142

اصلی2 و1کلیات زبانشناسی 4**روش تدریس زبان خارجی 71212143

عمومیتربیت بدنی1 1ورزش 81225428
آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران1223175

انقالب اسالمی ایران1220433

اندیشه سیاسی امام خمینی1220479

**

ملزم به اخذ فقط یک عنوان درسی می 9دانشجو از درس ردیف 92

باشد

عمومی

2
 ملزم به اخذ فقط یک عنوان درسی 7دانشجو از درس ردیف 

می باشد
عمومی

ترم هفتم

جمع واحد ها

جمع واحد ها

واحد درسی یا باالتر ارائه شود (نود) 90طی مصوبات، درس مذکور پس از اخذ 

18

17

ترم ششم

7
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مقطع کارشناسی

122510: کد رشته

3861: ترم اعمال قانون

3111: ترم ورود

دانشگاه پیام نور

96-97سال تحصیلی 

 و قبل از آن88مخصوص ورودیهای 

لیست ارائه دروس

زبان ادبیات انگلیسی:رشته

نام درسکد درسردیف
واحد 

نظری

واحد 

عملی
نوع درسپیش نیاز

تخصصی1نقد ادبی 22نقد ادبی 11212144

تخصصیفرانسه (2)زبان دوم 3فرانسه (3)زبان دوم 21212147

3
مکتب های ادبی1212148

2
، سیری در تاریخ ادبیات 2 و 1درآمدی بر ادبیات انگلیسی 

2 و 1انگلیسی 
تخصصی

اصلیروش تدریس زبان خارجی2آزمون سازی زبان انگلیسی41212145

تخصصی1رمان 22رمان 51212149

اصلی1بیان شفاهی داستان 211بیان شفاهی داستان 61212151

تخصصی2درآمدی بر ادبیات انگلیسی 2متون برگزیده نثر ادبی71212146

تخصصی1، درآمدی بر ادبیات انگلیسی 1نمایشنامه 22نمایشنامه 81225005

عمومی2دانش خانواده و جمعیت101233043

فرهنگی2حفظ جزء سی قرآن کریم 111220657

نوع درسردیف
تعداد 

واحد

41تخصصی1

78اصلی2

19عمومی3

138

عنوان درسکد درسردیف
واحد 

نظری

واحد 

عملی
نوع درسپیش نیاز

اختیاری2ارزشهای دفاع مقدس11220889

اختیاری2کارآفرینی21218808

جمع واحد ها

 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مصوبه شورای آموزشی 96/12/11 مورخ 2/85761 و 96/9/22 مورخ 2/208952بر اساس بخشنامه های شماره  :قابل توجه دانشجویان

 دروس زیر به عنوان دروس اختیاری در چهار چوب سنوات مجاز، مازاد بر سقف 96/4/26د مورخ /3/19352 و نامه معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی به شماره 96/4/3

.واحدهای دوره با ثبت نمره و تاثیر در معدل در کارنامه دانشجو درج می شود

19

ترم هشتم



برای  "1ورزش  "و  "تربیت بدنی " به ترتیب به جای دروس 1215430با کد  "ورزش ویژه " و درس 1215429با کد  "تربیت بدنی ویژه"درس 

.هستند، اعالم می گردد (بیماران  خاص و معلوالن)دانشجویانی که دارای شرایط جسمانی ویژه



 بدون پرداخت شهریه و با تاثیر 14/2/92د مورخ / 4834/3دانشجویان محترم می توانند درس حفظ جزء سی قرآن کریم را مطابق بخشنامه شماره 

.مثبت در معدل انتخاب نمایند

جمع کل واحد

4

www*pnueb*com

ل اول 96-97
نيمسا




