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. اين كتاب جزء منابع اصلي آزمون پاياني نيست اما دانشجويان به صورت فردي كتاب را مطالعه كنند
 نتيجه آن را به عنوان نمره كالسي منظور، هاي مربوط به هر قسمتQUIZ اساتيد پس از برگزاري
.فرمايند
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Author: L. A. Hill
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How Do You Do (CD: 1)

.  تشويق فرمايند5  و4  اساتيد تالش كنند دانشجويان را براي مطالعه موارد

: براي يادگيري و تمرين نظام آوايي زبان انگليسي كتاب زير پيشنهاد ميشود
6. A Practical Course in English Pronunciation
Author: A. C. Gimson

:  براي اين سطح فرهنگ واژگان زير توصيه ميشود
7.

Oxford Essential Dictionary

Basic  بهمراه کتابInteractions1  يكی از اساتيد کتاب.در صورتيكه کالس توسط دو استاد اداره می شود
 و کار بر رویPhonetics  و آموزشInterchange (Intro) را بعهده می گيرند و استاد ديگر کتابVocabulary
. را بعهده می گيرندHow do you do سی دی های

سرفصل درس زبان پيش نياز يك دکتری
1. Interchange ( Intro , 4th Edition: Units 1-11) 
Author: Jack C. Richards
Publisher: Cambridge, 3102

2. Interactions (1)( The Whole Book )
Authors: P. Hartmann & E. Kirn
Publisher: McGraw Hill - Sixth Edition

 در صورتيکه كالسهاي مقدماتي و پيش يک بطور مشترک برگزار مي شود ،از دانشجويان مقدماتي
خواسته شود كتاب ( ACCESSدر هر نوبت  4درس) را مطالعه كرده و در زماني خارج از وقت
كالس از ايشان آزمون بعمل آيد.
)3. Basic Oxford Word Skills (The whole book
Authors: Ruth Gairns and Stuart Redman
Publisher: Oxford, 3110

اين كتاب جزء منابع اصلي آزمون پاياني نيست اما دانشجويان به صورت فردي كتاب را مطالعه كنند.
اساتيد پس از برگزاري  QUIZهاي مربوط به هر قسمت ،نتيجه آن را به عنوان نمره كالسي منظور
فرمايند.
)4. Steps to Understanding( Parts 3 &4
Author: L. A. Hill
Publisher: Oxford, 0801

)5. How Do You Do (CDs: 2&3
اساتيد تالش كنند دانشجويان را براي مطالعه موارد  4و  5تشويق فرمايند.
براي يادگيري و تمرين نظام آوايي زبان انگليسي كتاب زير پيشنهاد ميشود:
6. A Practical Course in English Pronunciation
Author: A. C. Gimson

براي اين سطح فرهنگ واژگان زير توصيه ميشود :
7. Oxford Essential Dictionary.
 منابع آزمون پاياني
از همكاران گرامی درخواست می شود روش تدريس سر فصل و راهنمای معلم هر کتاب(درصورت موجود بودن) را از
مرکز زبان دريافت نمايند .لطفا سواالت و پيشنهادات خود را در خصوص سر فصل درس و نحوه اجرای آن با خانم
دکتر رحيمی و در خصوص بارم بندی امتحان و نحوه طراحی سواالت با آقای دکتر کندی مطرح نماييد.

