
 

  1396ورودی  زبان انگليسي مترجميبرنامه تحصيلي دوره كارشناسي رشته 

 نیمسال دوم نیمسال اول

نوع  نام درس شماره درس ردیف
 تعداد ردیف پیشنیاز درس

 نام درس شماره درس فیرد واحد
نوع 
 درس

 ازیشنیپ فیرد
 تعداد
 واحد

 4 1خواندن و درك مفاهيم اصلی 2و درك مفاهیم خواندن 442504 7 4 - اصلی 1خواندن و درك مفاهيم 442501 1

 4 1دستور و نگارش  اصلی 2دستور و نگارش 442505 8 4 - اصلی 1دستور و نگارش  442502 2

 4 1گفت و شنود  اصلی 2گفت و شنود 442506 9 4 - اصلی 1گفت و شنود  442503 3

 2 - اصلی فنون يادگيري زبان 442515 10 1 - عمومی تربيت بدنی 661005 4

 1 تربيت بدنی عمومی 1ورزش  661005 11 2 - عمومی تاريخ تحليلی صدر اسالم 662012 5

 2 - عمومی داتنش خانواده و جمعیت 664022 12 3 - عمومی فارسی عمومی 663003 6

 2 - عمومی انقالب اسالمی ایران 662018 13      

 19 دومجمع واحدهاي نیمسال  18 جمع واحدهاي نیمسال اول

 نیمسال چهارم نیمسال سوم

نوع  نام درس شماره درس ردیف
 تعداد ردیف پیشنیاز درس

 نام درس شماره درس فیرد واحد
نوع 
 درس

 ازیشنیپ فیرد
 تعداد
 واحد

 2 2، 1دستور و  3، 1،2خواندن  اصلی اصول و روش ترجمه 442513 22 4 2و1خواندن و درك مفاهیم اصلی 3خواندن و درك و مفاهيم  442507 14

 اصلی 1بيان شفاهی داستان  441521 23 2 2و 1دستور و نگارش اصلی نگارش پيشرفته 441519 15
، 2، 1و دستور  3، 1،2خواندن 

 2، 1گفت 
2 

 اصلی آواشناسی 441527 16
/گفت  2و 1دستور /2و 1خواندن 

 2و 1
 اصلی 2کليات زبانشناسی  441533 24 2

 2و1و دستور  2و1خواندن 

 1وکلیات 
2 

 2 مکالمه موضوعی تخصصی 1 ترجمه نوار و فیلم 442127 25 2 فارسی عمومی تخصصی نگارش فارسی 442103 17

 اصلی نامه نگاري 442517 26 2 2و 1دستور /2و 1خواندن  اصلی 1کليات زبانشناسی  442516 18
، 2، 1و دستور  1،2،3خواندن 

 2، 1گفت 
2 

 2 2، 1و دستور  3، 1،2خواندن  اصلی نمونه هاي نثر ساده 442518 27 2 - تخصصی ساخت زبان فارسی 442102 19

 2 2و 1، دستور 3، 1،2خواندن  اصلی نمونه هاي شعرساده 442519 28 2 2و 1گفت  اصلی مکالمه موضوعی 442124 20

 2 - عمومی 2انديشه اسالمی  662017 29 2 - عمومی 1انديشه اسالمی  662015 21

      30      

 16 جمع واحدهاي نیمسال چهارم 18 جمع واحدهاي نیمسال سوم

 نیمسال ششم نیمسال پنجم

نوع  نام درس شماره درس ردیف
 تعداد ردیف پیشنیاز درس

 نام درس شماره درس فیرد واحد
نوع 
 درس

 ازیشنیپ فیرد
 تعداد
 واحد

 2 3و 2و 1خواندن  اصلی خواندن متون مطبوعاتی 441549 39 2 اصول و روش ترجمه اصلی ترجمه متون ساده 442520 31

 2 ترجمه متون ساده تخصصی 1ترجمه پيشرفته  442126 40 2 اصول و روش ترجمه اصلی کاربرد اصطالحات و تعبيرات زبان 442521 32

 تخصصی 1ترجمه شفاهی  442105 41 2 2و  1کلیات  تخصصی بررسی مقابله اي ساخت جمله 442115 33

، 2و  1ترجمه نوار و فیلم 

مکالمه موضوعی، آواشناسی، 

 بیان شفاهی داستان

 

 تخصصی 2 ترجمه نوار و فیلم 442192 34
ترجمه و  مکالمه موضوعی

 1 نوار و فیلم
 2 اصول و روش ترجمه تخصصی اصول و مبانی نظري ترجمه 442128 42 2

 2 ترجمه متون ساده و اصول و روش ترجمه تخصصی ترجمه متون علوم انسانی 442129 43 2 2 و1ساخت زبان فارسی و کلیات تخصصی واژه شناسی 442125 35

 2 ترجمه متون ساده وکاربرداصطالحات اصلی 1بررسی آثار ترجمه شده اسالمی  442524 44 2 فارسی عمومی تخصصی آشنايی با ادبيات معاصر ايران 442107 36

 2 1/2/3/7/8/9/27/29/38 اصلی 2درآمدي بر ادبيات  442525 45 2 پیشرفتهنگارش  اصلی مقاله نويسی 442522 37

 2 - عمومی آیین زندگی 662016 46 2 1/2/3/7/8/9/27/29 اصلی 1درآمدي بر ادبیات  442523 38

 16 جمع واحدهاي نیمسال ششم 16 جمع واحدهاي نیمسال پنجم

 نیمسال هشتم نیمسال هفتم

نوع  نام درس شماره درس ردیف
 تعداد ردیف پیشنیاز درس

 نام درس شماره درس فیرد واحد
نوع 
 درس

 ازیشنیپ فیرد
 تعداد
 واحد

 2 2و   1ترجمه شفاهی  تخصصی 3ترجمه شفاهی  442193 54 2 2و  1و کلیات  2و  1درآمد  اصلی 1اصول و روش تحقیق  441535 47

 2 روش تدريس اصلی آزمون سازي زبان خارجی 442526 55 4 واحد100و بعداز  2و1کليات اصلی روش تدریس زبان خارجی 441539 48

 تخصصی 2ترجمه مکاتبات واستاد 442119 56 2 ترجمه متون علوم انسانی تخصصی ترجمه متون مطبوعاتی 442130 49
و ترجمه متون علوم انسانی

 2 1مکاتبات 

 2 1ترجمه پیشرفته  تخصصی ترجمه متون سیاسی 442116 57 2 ترم هفت يا هشت تخصصی 1ترجمه انفرادي  442131 50

 2 ترجمه متون علوم انسانی تخصصی ترجمه متون ادبی 442527 58 2 ترجمه متون علوم انسانی تخصصی 1ترجمه مکاتبات و اسناد  442132 51

 2 1ترجمه پیشرفته  تخصصی اقتصاديترجمه متون  442111 59 2 1ترجمه متون ساده وترجمه پیشرفته تخصصی 2ترجمه پیشرفته  442109 52

و  2و  1و کلیات  2و  1درآمد  اصلی 2اصول و روش تحقیق  441541 60 2 1بررسی آثار ترجمه شده اسالمی تخصصی 2بررسی آثارترجمه شده اسالمی 442133 53
 2 1روش تحقیق 

 2 - عمومی کریمتفسیر موضوعی قرآن  662019 61  1ترجمه شفاهی  تخصصی 2ترجمه شفاهی  442110 

 16  16 جمع واحدهاي نیمسال هفتم

 
 واحد 137مجموع کل واحدها : 


