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خ مور  696-2 جلسة شمارة بمصو» هاي درسي دانشگاهيبرنامه اصول حاكم بر تدوين«حاضر بر مبناي  برنامة 
با تأكيد بر برخي از اين اصول  ين راستا، اين فصلدر هم. تنظيم شده است )آموزش عالي(ريزي شوراي برنامه  11/8/87

  .خواهد دادمورد توجه قرار ا رهاي اصلي برنامه  ، برخي ويژگيهاو پيامدهاي آن
  

 ريزي درسي با تأكيد بر مديريت پويابرخورد علمي با برنامه .1-1

داليل و نتايج  ، اعم از ساختار يا محتوا، بر پايةبرنامه ءاجزا تا همةدر تنظيم و تدوين برنامه تالش شده است . 1-1-1 
مه بر مبناي يك فرايند منطقي صورت گرفته و در طراحي برنا ،به همين دليل. حاصل از اصول حاكم تعيين شوند

 . اساس آن تكميل شده است  اهداف هر بخش از برنامه دقيقاً بيان شده و سپس بر ،نهايت

گرفته و از تكيه بر  مورد تأكيد قرار» تنظيمي-خود«در تدوين برنامه، اصول مديريت پويا و استفاده از . 1-1-2    
تضمين  ،در اين ديدگاه. پرهيز شده است تا حد امكانتضمين كيفيت يتي درباب هاي ساختاري يا مدير فرض پيش

و  است هاي آموزشي در چارچوب مصوب برنامه و از طريق وزارت علوم، تحقيقات و فناوري صورت گرفته حداقل
  .مجري خواهد بود عهدة  برنامه بر بقيةاستانداردها با تنظيمات و اجراي  بقيةتضمين 

  
 برنامه ي اصليابر محتوتأكيد  .1-2

ي اصلي برنامه در قالب دروس الزامي و انتخابي اعنوان محتوي آموزشي بهها پذيري، حداقل ضمن تأكيد بر انعطاف
و دروس  كندميي اصلي و تخصصي هر رشته را تضمين ابرنامه، محتو راستا، هستةدر اين . اندگنجانده شده آندر 

معلوبراي تضمين  نيز پايه مشتركاندهطرّاحي شدخاص  پايةعلمي برنامه در يك  مات عمومي و جامعيت     .  
                                        

 تنظيمي آموزشي-ي و خودكارآمد .1-3

، عاليق و ها انگيزه نيز تنوع ي علوم وها در رشته ويژهبهها،  عدم همگوني دانشجويان پذيرفته شده در دانشگاه  .1- 1-3
صورت متمركز از صوصاً در شرايط فعلي كه پذيرش بهمخ(در نظر گرفته شده است گونه دانشجويان  عدادهاي ايناست

 .)شودانجام مي طريق كنكور سراسري

هاي موجود در بازار كار و تغييرات موجود در اين زمينه با توجه به  محدوديت ويژهآيندة شغلي و به .2- 1-3
  .است شده گرفته در نظران پذيرفته شده، ي متفاوت دانشجويها توانايي
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ي بومي و ها ي مورد نظر و همچنين مزيتها ي مختلف رشتهها شاخه  ها در زير ي مختلف دانشگاهها توانايي. 3- 1-3
  .استشده گرفته  در نظرتنوع كادر هيئت علمي آموزشي و پژوهشي، 

برنامه  »تنظيمي-خود«متضمن  هاي عاملو  بودهتوجه   عدم امكان بازنگري مستمر و متمركز در كشور مورد. 4- 1-3
ها، تأمين هيئت علمي در  الزم براي بازنگري در دروس و استاندارد آنعوامل  منفي در جهت اعمال دخور با پس
  .است شده گرفته در نظركار و نظاير آن  ي مورد نظر جامعه و بازارها رشته

  »ايرشته  بين«ي ها رشتهتحصيل در  اي ادامةبرتنوع عاليق و همچنين ايجاد محمل مناسب . 5- 1-3
(interdisciplinary) ها با تأكيد بر عدم لزوم تصويب برنامهاست شده گرفته در نظرد ي متعد.  

  
1-4 .يت پژوهشتأكيد بر اهم 

  ؛مناسب برنامه با استانداردهاي مورد نظر كيد بر لزوم ارائةضمن تأ
 امكان ارائة .است در نظر گرفته شدهايجاد دروس تكراري  بهو عدم تشويق  تادانبهينه از وقت اس استفادة .1- 1-4

در روز ماندن و پرداختن به پژوهش  به براي استادانتأكيد بر لزوم ايجاد زمان الزم براي  بادروس متنوع و تخصصي 
 .نظر گرفته شده است

در نظر گرفته ها  مكرر يا موازي كالس به ارائة ها و عدم تشويق تضمين تشكيل آسان و بدون مشكل كالس. 2- 1-4
  .شده است

ي مجاور و مشابه ها آشنايي بيشتر دانشجويان با رشته براي) در حد امكان(ع دانشجويي ها با تنو تشكيل كالس. 3- 1-4
  .در نظر گرفته شده استها و تمركززدايي علمي  بيشتر كالس اغناءو 
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  2فصل
  

تعاريف واژگان و ساختار 
  برنامه
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و سپس ساختار كلي برنامه را  خواهيم پرداخت 1در فصل  مطرح شدهدر اين فصل ابتدا به بررسي پيامدهاي اصول  
  .بر مبناي موارد مذكور ارائه خواهيم كرد

  
 برخي از پيامدهاي اصول حاكم . 2-1

 :برخي پيامدهاي اين اصول عبارتند از

ي الزم ها كه در آن فقط حداقلباشد لي از پيش تعيين شده چارچوب برنامه بايد داراي يك ساختار ك. 1- 2-1
  .گذاشته شودمجري  بر عهدةجزئيات بايد  ديگرو تعيين  تثبيت شوند

به اين معنا كه  ،باشد »ي به جزئيكلّ«مراتبيِ بلوك با روند سلسله -برنامه بايد داراي يك ساختار بلوك. 2- 2-1
تدريج با نزول در سلسله مراتب مطرح   بهنيز تر و دروس خاص اشندبد مشترك ي متعدها رشته  مياندروس باالتر 

  .شوند
و بر مبناي اين اهداف سياستگذاري و تكميل شود  ص تنظيم يابدهر بلوك از برنامه بايد با اهداف مشخّ. 3- 2-1
  ).ي دروساچه از لحاظ محتو چه از لحاظ تعداد واحد و(
در نظر ي آموزشي ها تضمين حداقل برايضرورت و فقط د در حفقط بايد دروس اجباري در برنامه . 2-1-4 

  .ص ارائه شوندپذير با اهداف مشخّبايد در يك قالب انعطافنيز دروس  ديگرو  گرفته شوند
  .ي الزم در هر رشته استها حداقل كنندةكه تضمين باشد صمشخّ» هستة«ل يك برنامه بايد شام. 5- 2-1
  .باشد كهاد/خش با حجم مناسبي مرتبط با دروس اختياريبرنامه بايد داراي يك ب. 6- 2-1
  
  تعاريف واژگان. 2-2

  .اندبه كار رفتهدر اين برنامه پردازيم كه مي يبه تعريف واژگان اكنون
  برنامه. 1- 2-2

و مقررات مربوطه اشاره دارد، كه در سطح وزارت علوم،  اارائه شده در اين مجموعه و جزئيات محتو به برنامة
درسي كه نهايتاً در هر يك  اين مفهوم با برنامة(شود ها مصوب ميدانشگاه براي اجرا در كليةات و فناوري تحقيق

  .)ها اجرا خواهد شد متفاوت استاز دانشگاه
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  آموزشي مجموعة  .2- 2-2
درسي  آموزشي هستند و اساساً در برنامة-ي مشترك علميها ي مختلف است كه داراي جنبهها اي از رشتهمجموعه

  .پذير استها وجود دروس مشترك امكانآن
  »در اختيار دانشگاه«ضوابط . 3- 2-2
ها رعايت آن ،و پس از آن شودميصالح در دانشگاه تثبيت ط مرجع ذيدرسي هستند كه توس ضوابطي در برنامة 

تواند به زير ضـوابط مياختيار تعيين اين . الزامي است) دانشجو-گروه-نظير دانشكده(ي مربوطه ها در زير مجموعه
كار رفته باشد  به» فقط در اختيار دانشگاه«عبارت ي مربوطه با رعايت سلسله مراتب تفويض شود، مگر ها مجموعه

  ....)و معافيت دروس: مثال(
  »در اختيار دانشكده«ضـوابط . 4- 2-2

  .شودمي تعريف» دانشكده«درباب  است اما 3-2-2مشابه 
  »در اختيار گروه«ضوابط . 5- 2-2

- تصميم ،اي گروه وجود نداشته باشدچنانچه در دانشكده. شودتعريف مي» گروه« درباب است اما 3-2-2مشابه 

  . دانشكده خواهد بود اختيارات مربوطه به عهدة بارةگيري در
  
  »در اختيار دانشجو«ضـوابط . 6- 2-2

ت ويژه و در اختيار دانشجو در چارچوب ساير مقررات بدون محدوديدرسي هستند كه اساساً  رنامةضوابطي در ب
   .)اي برخوردار استيت ويژههدايت استاد راهنما از اهم( هستند

  »اميالز«درس . 7- 2-2
 ن در برنامه مشخّدرسي است كه با سرفصل معيط دانشجو ص شده و اخذ آن با رعايت ساير مقررات برنامه توس

  .الزامي است
  »انتخابي«درس. 8- 2-2

ط برنامه درسي است كه اخذ آن با رعايت ساير مقررات برنامه از بين جدولي از دروس كه چارچوب آن توس
  .ص شده است، الزامي استمشخّ

  »اختياري«درس . 9- 2-2
  .است» در اختيار دانشجو«مقررات درسي است كه اخذ آن با رعايت ساير 
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  »نيازپيش«درس . 10- 2-2
 .ذ و قبولي در آن قبل از درس ديگري الزامي باشددرسي است كه اخ

  »نيازهم«درس . 11- 2-2
  . پذيرد  صورت مي آنيا قبل از درسي ديگر زمان با درسي است كه اخذ آن هم

  »پايه«درس . 12- 2-2
علت  گذراندن دروس اصلي و تخصصي رشته و يا به برايدرسي است كه در برنامه به دليل آماده نمودن دانشجو 

  .شودعلمي و عملي او و همچنين درك بهتر ساير دروس ارائه مي ايش اطالعات و تقويت بنيةافز
  
  »گروه«. 13- 2-2

» گروه«  چنانچه در ساختار دانشگاه. كه برنامه را در يك رشته اجرا خواهد كرد است  ترين واحد آموزشيكوچك
 .شودوظايف و اختيارات به دانشكده منتقل مي موجود نباشد،كلية

 
  ساختار برنامه. 2-3
  
 واحد 27                        دروس عمومي         -

 واحد 76              اصلي                      دروس -

 واحد 51                         تخصصي    دروس  -

       
  :هاي برنامه به شرح زير است اهداف هر يك از بخش -
  )1جدول شماره(دروس عمومي . 1- 2-3

  .شوند  ي مصوب وزارت علوم تحقيقات و فناوري تعيين ميها ن دروس در چارچوب آئين نامهاي
  ) 2هاي  جداول شماره( اصلي دروس. 2- 2-3

  .شود درسي تقسـيم مي واحد  76 مجموعه به ايندروس 
  )3جدول شماره ( تخصصيدروس . 3- 2-3

  .شود درسي تقسـيم مي واحد  51 مجموعه بهدروس اين 
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  3فصل
  

مقطع كارشناسي  نامةبر
  زبان و ادبيات انگليسي
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   عموميدروس :   1 جدول. 3-1

  واحد  نام درس  رديف
  ساعت

  جمع  عملي  نظري
 51  51 3 )2و  1(اخالق و تربيت اسالمي  1

 34  34 2 هاي آن از قرن سيزدهمانقالب اسالمي و ريشه 2

 34  34 2 تاريخ اسالم 3

 34 34  1 )1(تربيت بدني  4

 34 34  1 )عملي) (2(تربيت بدني  5

 51 34 17 2 )نظري و عملي) (1(زبان خارجي  6

 51 34 17 2 )عملي و نظري) (2(زبان خارجي  7

 34  34 2 شناسيزيست 8

 34  34 2 )1(فارسي  9

 34  34 2 )2(فارسي  10

 68  68 4 )آيات و احاديث(متون اسالمي  11

 34  34 2 )1(معارف اسالمي  12

 34  34 2 )2(معارف اسالمي  13

  527  136  391 27  جمع
  

 .و دو درس از اين سه درس بايد توسط دانشجو انتخاب و گذرانده شود واحد هستند 2يك داراي ارزش  هر 8 و 11 و 2هاي  دروس رديف •

ها دروس اند و به جاي آناي تخصصيداراي محتو )7 و 6هاي  رديف( 2 و 1انگليسي دروس زبان خارجي  و ادبيات كارشناسي زبان در دورة   :هتوج
  .شود ارائه مي) 2جدول در  8رديف ( خواندن متون مطبوعاتيو  )2جدول در  20رديف ( هاي نثر ساده نمونه
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  اصليدروس  :  2جدول. 3-2

 واحد نام درس رديف
 ساعت

 نياز با زمان ارائه درس پيش
 جمع عملي نظري

 34 2 سازي زبانآزمون 1
 

 روش تدريس زبان خارجي  34

 34 2 آوا شناسي انگليسي 2
 

34 
دستور و نگارش  - ) 3و  2و  1(خواندن و درك مفاهيم 

 )2و  1(گفت و شنود  - ) 2و  1(

 68 4 2و  1اصول و رورش تحقيق  3
 

68 
 -) به زبان انگليسي(  2و  1شناسي يات زبانكلّ

 ) 2و  1(درآمدي بر ادبيات 

 34 2 اصول و روش ترجمه 4
 

34 
دستور و نگارش  - ) 3و  2و  1(خواندن و درك مفاهيم 

 فنون يادگيري زبان - ) 2و  1(

 34 2 )1(اسالمي  بررسي آثار ترجمه شدة 5
 

34 
كاربرد اصطالحات و تعبيرات زبان  -متون ساده  ترجمة

 در ترجمه 

 68 4 2و  1بيان شفاهي داستان  6
 

68 
دستور و نگارش  - ) 3و  2و  1(مفاهيم  خواندن و درك

 )2و  1(گفت و شنود  - ) 2و  1(

 اصول و روش ترجمه  34 34 2 متون ساده ترجمة 7

 -  - ) 3و  2و  1(خواندن و درك مفاهيم  34 34 2 متون مطبوعاتي نخواند  8

 -  - 204 204 12 )3و  2و  1(خواندن و درك مفاهيم   9

 68 4 )2و  1(درآمدي بر ادبيات   10
 

68 
دستور و نگارش  - ) 3و  2و  1(خواندن و درك مفاهيم 

 )2و  1(گفت و شنود  - ) 2و  1(

 -  - 136 136 8 )2و  1(دستور و نگارش   11

 ) به زبان انگليسي(  2و  1شناسي يات زبانكلّ 68 68 4 روش تدريس زبان خارجي 12

 -  - 34 34 2 فنون يادگيري زبان  13

 -  - 236 136 8 )2و  1(و شنود گفت  14

 نگارش پيشرفته  34 34 2 نويسيمقاله  15

 ) 2و  1(گفت و شنود  34 34 2 مكالمه موضوعي  16

 34 2 نگارينامه  17
 

34 
دستور و نگارش  - ) 3و  2و  1(خواندن و درك مفاهيم 

 )2و  1(گفت و شنود  - ) 2و  1(

 ) 2و  1(ارش دستور و نگ 34 34 2 نگارش پيشرفته  18

 34 2 )انگليسي(هاي شعر ساده نمونه  19
 

 ) 3و  2و  1(خواندن و درك مفاهيم  34

 34 2 )انگليسي(هاي نثر ساده نمونه  20
 

34 
دستور و نگارش  - ) 3و  2و  1(خواندن و درك مفاهيم 

 )2و  1(گفت و شنود  - ) 2و  1(

 اصول و روش ترجمه  34 34 2 كاربرد اصطالحات و تعبيرات زبان در ترجمه  21

 68 4 )به زبان انگليسي(  2و  1كليات زبانشناسي  22
 

68 
دستور و نگارش  - ) 3و  2و  1(خواندن و درك مفاهيم 
 ) 2و  1(
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 زبان و ادبيات انگليسي شيآموز مجموعة ؛كارشناسي مقطع برنامة 

 

  
  

  تخصصي دروس:   3 جدول. 3-3

 درس نياز با زمان ارائةپيش ساعت واحد نام درس رديف

 جمع عملي نظري

 34 2 ساطير يونان و رما 1
 

34 
و  1(دستور و نگارش  - ) 3و  2و  1(خواندن و درك مفاهيم 

 )2و  1(گفت و شنود  -) 2

 ) 1(بررسي آثار ترجمه شده اسالمي  34 34 2 )2(بررسي آثار ترجمه شده اسالمي  2

 68 4 )2و  1( ادبي  ترجمة 3
 

68 
زبان در كاربرد اصطالحات و تعبيرات  -متون ساده  ترجمة

 ترجمه 

 34 2 داستان كوتاه 4
 

34 
و  1(دستور و نگارش  - ) 3و  2و  1(خواندن و درك مفاهيم 

 )2و  1(گفت و شنود  -) 2

 ) 2و  1(درآمدي بر ادبيات  68 68 4 2و  1رمان  5

6 153 9 )3و  2و  1(م زبان دو 
 

153 
و  1(دستور و نگارش  - ) 3و  2و  1(خواندن و درك مفاهيم 

 )2و  1(گفت و شنود  -) 2

 136 8 )2و  1(سيري در تاريخ ادبيات انگليسي  7
 

136 
و  1(دستور و نگارش  - ) 3و  2و  1(خواندن و درك مفاهيم 

 )2و  1(گفت و شنود  -) 2

 ) 2و  1(سيري در تاريخ ادبيات انگليسي  34 34 2 )3(سيري در تاريخ ادبيات انگليسي  8

 34 2 شعر انگليسي 9
 

34 
هاي شعر ساده نمونه –) 2و  1(رآمدي بر ادبيات د

 ) انگليسي(

 34 2 فنون و صناعت ادبي 10
 

34 
و  1(دستور و نگارش  - ) 3و  2و  1(خواندن و درك مفاهيم 

 )2و  1(گفت و شنود  -) 2

 34 2 نثر ادبي متون برگزيدة 11
 

 ) 2و  1(درآمدي بر ادبيات  34

 68 4 )2و  1(هاي ادبي مكتب 12
 

68 
سيري در تاريخ ادبيات  -) 2و  1(درآمدي بر ادبيات 

 ) 3(انگليسي 

 68 4 2و  1نقد ادبي  13
 

 فنون و صناعت ادبي  -) 2و  1(درآمدي بر ادبيات  68

 68 4 )2و  1(نمايشنامه  14
 

 ) 2و  1(درآمدي بر ادبيات  68

 867 - 867 51  جمع
  

  
  
  


