جهاددانشگاهی هرکس نیشابور
هعرفی هرکس
هزوش آهَسش جْاد داًطگاّی ًیطاتَر اس تاتستاى  1379فؼالیت خَد را تا تزگشاری والسْای آهَسش ستاى
اًگلیسی آغاس وزدُ است.در اٍلیي تزم فؼالیت  218فزاگیز یادگیزی ستاى اًگلیسی را در ایي هزوش آغاس وزدُ ٍ در حال
حاضز تا استمثال ٍ اػتواد فزاٍاى ضْزًٍذاى ػشیش ًیطاتَری ّوزاُ هی تاضذ تِ گًَِ ای وِ در ّز تزم تِ عَر هتَسظ
تیص اس ً 2000فز اس والسْای آهَسضی ایي هزوش استفادُ هی وٌٌذ ٍ تزخی فصَل ظزفیت هَجَد پاسخگَی هزاجؼیي
هحتزم ًوی تاضذ .والسْای هىالوِ ستاى اًگلیسی در دٍ گزٍُ ًَجَاًاى ( 8تزم ٍ )SO – S6 :تشرگساالى ( 15تزم:
 ٍ ) L1-L15در دٍ ضؼثِ ی هزوشی ٍ ػغار تزگشار هی گزدد .والس ّا اوثزا در ًَتت تؼذاس ظْز تزگشار هی ضَد ٍ
ساػات والس تا تَجِ تِ تزم آهَسضی ٍ تؼذاد فزاگیزاى تغییز هی یاتذ .اخیزا والس ّایی تزای گزٍُ سٌی تشرگسال ٍ
داًطجَیاى در ًَتت صثح ارائِ هی ضَدّ .ز تزم آهَسضی ضاهل  22جلسِ تَدُ وِ در عی دٍ هاُ ٍ ًین هاُ (دٍ جلسِ
در ّفتِ) تزگشار هی گزدد.
سایز فؼالیت ّای جْاد داًطگاّی ضاهل تزگشاری دٍرُ ّای وار آفزیٌی ،دٍرُ ّای تزتیت هذرس ستاى
اًگلیسی ،دٍرُ ّای آهَسش واهپیَتز ،دٍرُ ّای هىالوِ ستاى فزاًسِ هی تاضذ.

تقوین آهوزشی
والسْای آهَسضی در ّز تزم/فصل اس ّفتِ دٍم هاُ اٍل آغاس هی ضَد .آسهَى هیاى تزم درجلسِ دٍاسدّن ٍ
آسهَى پایاى تزم در جلسِ تیست ٍ دٍم تزگشار هی گزددً .وایص فیلن آهَسضی در  4جلسِ صَرت هی پذیزد .در جلسِ
یاسدّن ٍالذیي فزاگیزاى گزٍُ ًَجَاًاى در والس درس حضَر یافتِ ٍ در ارتثاط هستمین تا هذرس هزتَعِ در جزیاى
ٍضؼیت آهَسضی فزسًذ خَد لزار هی گیزًذ .در صَرتی وِ والس آهَسضی تِ دلیل تؼغیالت رسوی تیص اس یه جلسِ
تؼغیل ضَد جلسِ جثزاًی در رٍس جوؼِ تزگشار خَاّذ ضذ .والسْا در ّفتِ سَم ّز تزم/فصل پایاى هی یاتٌذ.
اهکانات
والس ّای آهَسضی جْاد داًطگاّی ًیطاتَر در حال حاضز ضاهل  7اتاق در ساختواى هزوشی ٍ

 9اتاق

آهَسضی در ساختواى ػغار هی تاضذ .والسْای آهَسضی جْت ًوایص فیلن ٍ پخص فایل ّای صَتی هجْش تِ
تلَیشیَى ّای ، LCDواهپیَتزٍ ،یذئَ پزٍصوتَرٍ ،حافظِ جاًثی هی تاضذ .هذرساى اسفلص وارت ٍ اًَاع دیىطٌزی ّا
ًیش تِ ػٌَاى ٍسایل ووه آهَسضی استفادُ هی ًوایٌذ.

اساتیذ
در حال حاضز  30هذرس ستاى اًگلیسی تا هذارن وارضٌاسی ٍ وارضٌاسی ارضذ تا هزوش آهَسش ًیطاتَر
ّوىاری هی وٌٌذ .ایي افزاد پس اس ضزوت ٍ لثَلی در آسهَى وتثی ٍ ضفاّی ٍرٍدی ،دٍرُ ّای آهَسضی رٍش تذریس
ستاى اًگلیسی را گذراًذُ ٍ در هزوش هطغَل تِ وار ضذُ اًذ .ػولىزد ایي هذرسیي در ّز تزم آهَسضی اس عزیك تَسیغ
تزگِ ّای ارسضیاتی در هیاى فزاگیزاى هَرد سٌجص لزار هی گیزد .تاستیٌی والسْای آهَسضی )(Observation
ًیش تَسظ هذیز هزوش در ّز سال  2تار صَرت هی گیزد.

آیین ناهه آهوزشی

شرایط ثبت نام
ثثت ًام داٍعلثاى در گزٍُ ًَجَاًاى پس اس پایاى سال چْارم دتستاى ٍ در گزٍُ تشرگساالى پس اس پایاى سال
سَم راٌّوایی اهىاى پذیز هی تاضذ .هتماضیاى در تواهی سغَح تِ استثٌای سغح همذهاتی گزٍُ ًَجَاًاى ٍ سغح
همذهاتی تشرگساالى هلشم تِ ضزوت در آسهَى تؼییي سغح هی تاضٌذ .تزای ضزوت در آسهَى تؼییي سغح داٍعلثاى یه
هاُ لثل اس ضزٍع ّز تزم تا در دست داضتي وارت ضٌاسایی ٍ فیص ٍاریشی تِ دفتز آهَسش هزاجؼِ وزدُ ٍ پس اس
هطخص ضذى سغح آهَسضی در صَرت ٍجَد ظزفیت در والس ثثت ًام هی ضًَذ .در صَرت ػذم ٍجَد ظزفیت،
داٍعلة  3هاُ در ًَتت اًتظار هی هاًذ ٍ در تزم آیٌذُ ثثت ًام خَاّذ ضذ .ثثت ًام سغَح  ٍ 12تاالتز در تزم تْار  93تِ
صَرت ایٌتزًتی ٍ سایز سغَح تصَرت حضَری در هحل جْاد داًطگاّی اًجام هی ضَد.

سنجش عولکرد فراگیر
هالن لثَلی فزاگیز در ّز تزم وسة حذالل ًوزُ  75اس ً 100وزُ است وِ ضاهل آسهَى هیاى تزم ( ً 10وزُ)،
آسهَى پایاى تزم (ً 30وزُ) ٍ ،فؼالیت والسی ( ً 60وزُ) هی تاضذ .تؼذاد جلسات هجاس غیثت ( هَجِ ٍ غیز هَجِ)
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جلسِ تَدُ ٍ در صَرت افشایص ،فزاگیز هجاس تِ ضزوت در آسهَى پایاى تزم ًوی تاضذ .فزاگیز هی تَاًذ در ّز سال اس 2
تزم هزخصی غیزهتَالی استفادُ ًوایذ .در صَرت داضتي دٍ تزم هزخصی هتَالی فزاگیز هَظف تِ ضزوت در آسهَى
تؼییي سغح ٍ اداهِ تحصیل تز هثٌای ًتیجِ آسهَى هی تاضذ.
هذرک وگواهیناهه
فزاگیزاى در صَرت ًیاس در پایاى ّز تزم هی تَاًٌذ وارًاهِ لثَلی یا ػذم لثَلی آى تزم را دریافت ًوایٌذ .پس اس
پایاى دٍرُ (سغح  )15تا ارائِ هذارن السم گَاّیٌاهِ جْاد داًطگاّی تا تاییذ ساسهاى هزوشی صادر خَاّذ ضذ.
هشخصات هنابع و سطوح آهوزشی
فزاگیز پس اس پذیزش تا تَجِ تِ سغح لثَلی دٍرُ ّای آهَسضی را تز اساس جذٍل سیز عی خَاّذ ًوَد .وتاب
ّای گزٍُ ًَجَاًاى در حال حاضز ) ٍ Let's Go (Third Editionوتاب ّ ٍ Phonicsوچٌیي وتاب
آهَسضی گزٍُ تزگساالى ) Summit ٍ Top Notch(Second Editionهی تاضذ.

هٌاتغ آهَسضی

سغح

سغح

Let’s begin ( Units 1-4 ) & Phonics 1

سغح هثتذی ًَجَاًاى 1

SO1

Let’s begin ( Units 5-8 ) & Phonics 1

سغح هثتذی ًَجَاًاى 2

SO2

Let’s Go 1

سغح  1هىالوِ ًَجَاًاى

S1

Let’s Go 2

سغح  2هىالوِ ًَجَاًاى

S2

Let’s Go 3

سغح  3هىالوِ ًَجَاًاى

S3

Let’s Go 4

سغح  4هىالوِ ًَجَاًاى

S4

Let’s Go 5

سغح  5هىالوِ ًَجَاًاى

S5

Let’s Go 6

سغح  6هىالوِ ًَجَاًاى

S6

Top notch Fundamental
Edition

سغح  1هىالوِ تشرگساالى

L1

)Top notch Fundamental A Units (5.6.7
+B
)Units (8.9

سغح  2هىالوِ تشرگساالى

L2

A
Second
)Units (1.2.3

notch

Top

سغح  3هىالوِ تشرگساالى

L3

Fundamental
B
Units
)(10.11.12.13.14
1A Second

notch

Top

سغح  4هىالوِ تشرگساالى

L4

1B

notch

Top

سغح  5هىالوِ تشرگساالى

L5

2A Second

notch

Top

سغح  6هىالوِ تشرگساالى

L6

)Top notch 2A Unit (5) + 2B Units (6.7.8

سغح  7هىالوِ تشرگساالى

L7

)Top notch 2B Units (9.10) + 3A Units (1.2

سغح  8هىالوِ تشرگساالى

L8

)Top notch 3A Units (3.4.5) + 3B Unit (6

سغح  9هىالوِ تشرگساالى

L9

)Top notch 3B Units (7.8.9.10

سغح  10هىالوِ تشرگساالى

L10

)Summit 1A Units (1.2.3.4

سغح  11هىالوِ تشرگساالى

L11

Summit 1A Unit (5) + Sum 1B Units
)(6.7.8

سغح  12هىالوِ تشرگساالى

L12

Summit 1B Units (9.10) + Sum 2A Units
)(1.2

سغح  13هىالوِ تشرگساالى

L13

Summit 2A Units (3.4.5) + Sum 2B Unit
)(6

سغح  14هىالوِ تشرگساالى

L14

)Summit 2B Units (7.8.9.10

سغح  15هىالوِ تشرگساالى

L15

Edition Units
)(1.2.3.4.5
Edition Units
)(6.7.8.9.10
Edition Units
)(1.2.3.4

Second

آدرس هراکس:
ضؼثِ هزوشی  :خیاتاى  15خزداد،8پالن 118
ضؼثِ ػغار :خیاتاى ػغار تیي ػغار 7 ٍ 5

تلفي ّای تواس43339016 ، 43338336:
تلفي تواس43332555:

