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 تعالی باسمه

 زبان شناسی کارشناسی دوره درسی برنامه

 اول نیمسال

 ردیف درسنام  واحدتعداد  نوع درس پیش نیاز
)1(مبانی زبان شناسی  2 اصلی -  1 
)1(تاریخ ایران  2 اصلی -  2 
)1(تخصصی زبان انگلیسی  4 اصلی -  3 
 4 ریاضیات و آمار 2  اصلی -
 5 تاریخ علم 2  اصلی -
 6 آشنایی با کامپیوتر 2  اصلی -
فارسی زبان 3 عمومی -  7 
 -  1تربیت بدنی  1  عمومی  -

 

  دوم  نیمسال
 ردیف نام درس واحدتعداد  نوع درس پیش نیاز

)2(مبانی زبان شناسی  2 اصلی 1  8 
 9 مبانی آواشناسی 2  اصلی 1
)2(تاریخ ایران  2 اصلی 2  10 
)2(زبان انگلیسی تخصصی  4 اصلی 3  11 
شناسی روش تحقیق و مرجع شناسی در زبان 2  تخصصی 4  12 
شناختی هاي زبان کاربرد رایانه در پژوهش 2  تخصصی 6  13 
)1(ادبیات فارسی  2 اصلی 7  14 
 -  دانش خانواده و جمعیت 2  عمومی -
 -  1ورزش   1  عمومی -
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  سوم نیمسال
 ردیف نام درس واحدتعداد  نوع درس پیش نیاز

 15 نگارش فارسی 2 اصلی 7
هاي ایرانی تاریخ زبان 2  اصلی 8  16 
 17 مبانی واج شناسی 2  تخصصی 9

فارسی ساخت زبان 2 اصلی 8-9  18 
)3(زبان انگلیسی تخصصی  4 اصلی 11  19 
تطبیقی -آشنایی با زبان شناسی تاریخی 2  تخصصی 12  20 
)2(ادبیات فارسی  2 اصلی 14  21 
 22 مبانی فلسفه 2 اصلی -
 -  1اندیشه اسالمی  2  عمومی  -

 

  چهارم نیمسال
 ردیف نام درس واحدتعداد  نوع درس پیش نیاز

 23 مبانی منطق جدید 2 اصلی 4-22
شناسی آشنایی با تاریخ زبان 2  تخصصی 12  24 
باستانفارسی  آشنایی با زبان 2 اصلی 16  25 
 26 کارگاه ویرایش 2 اصلی 18
 27 مبانی صرف 2 تخصصی 18
)4(زبان انگلیسی تخصصی  4 اصلی 19  28 
 29 تاریخ ادبیات فارسی 2 اصلی 21
 30 آشنایی با ادبیات معاصر ایران 2 اصلی 21

 -  2اندیشه اسالمی   2  عمومی 1اندیشه اسالمی 
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  پنجم نیمسال
 ردیف  نام درس واحد تعداد   نوع درس پیش نیاز

 31  شناسی زبان اصول جامعه 2 تخصصی 8
هاي نوشتاري نظام 2 تخصصی 16  32 
فارسی میانه آشنایی با زبان 2 اصلی 25  33 
نگاري مبانی فرهنگ 2 اصلی 26  34 
 35 مبانی نحو 2 تخصصی 27
 36 اصول و مبانی نظري ترجمه 2 تخصصی 28
)5(تخصصی  زبان انگلیسی 4 تخصصی 28  37 

شناسی ادب فارسی سبک 2 اصلی 29-30  38 
 -  اخالق اسالمی  2  عمومی -

 

  نیمسال ششم
 ردیف نام درس واحدتعداد  نوع درس پیش نیاز

 39 اصول آموزش زبان 2 تخصصی 8
هاي ایرانی آشنایی با گویش  2  تخصصی 16  40 
فارسی شناسی زبان واج  2  تخصصی 17  41 
تطبیقی ادبیات  2  تخصصی 21  42 
شناسی آشنایی با مکاتب زبان 2 تخصصی 24  43 
فارسی شناسی زبان واژه 2 تخصصی 27  44 
هاي زبان فارسی گونه  2  تخصصی 31  45 
شناسی کاربردي مبانی زبان 2 تخصصی 35  46 
  47 آشنایی با معنی شناسی 2 تخصصی 35
 -  انقالب اسالمی  2  عمومی -
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  هفتم نیمسال
 ردیف نام درس واحدتعداد  نوع درس پیش نیاز

شناسی پژوهش میدانی در زبان 2 تخصصی 12  48 
اي شناسی مقابله مبانی زبان 2 تخصصی 35  49 
 50 آزمون سازي 2 تخصصی 39

شناسی زبان آشنایی با روان 2 تخصصی 39-46  51 
 52 توصیف ساختمان دستوري زبان عربی 4 تخصصی 44
شناسی زبان کاربردمبانی  2 تخصصی 47  53 
 -  تاریخ و تمدن اسالمی  2  عمومی -
 -  تفسیر موضوعی قرآن  2  عمومی -

 

:توضیحات  

رعایت اصل پیش نیازي در هنگام انتخاب واحد بر عهده شخص دانشجو است و هرگونه سهل انگاري در این رابطه  )1
 .نخواهد کردشناسی هیچگونه مسئولیتی را متوجه گروه زبان 

از (امور آموزشی هرگونه هرگونه مشکل آموزشی، توصیه اکید میشود که دانشجویان قبل از انجام بروز جهت جلوگیري از  )2
   .مشورت نمایندگروه کارشناس  حتما با...) قبیل حذف و اضافه، حذف تکدرس و


