
 به بعد   1397ورودی  برنامه تحصيلي دوره كارشناسي رشته مترجمي زبان انگليسي

 
 نیمسال دوم نیمسال اول

 ردیف
شماره 
 درس

 ردیف پیشنیاز نوع درس نام درس
 تعداد
 واحد

 فیرد
شماره 
 درس

 ازیشنیپ فیرد نوع درس نام درس
 تعداد
 واحد

 2 خواندن انگلیسی پایه پایه خواندن انگلیسی پیشرفته 442139 9 2 ......... پایه خواندن انگلیسی پایه 442134 1
 2 دستور انگلیسی پایه پایه دستور انگلیسی پیشرفته 442140 10 2 ......... پایه دستور انگلیسی پایه 442135 2

مهارتهای شنیداری و گفتاری  442141 11 2 ......... پایه مهارتهای شنیداری وگفتاری پایه 442136 3
 پایه پیشرفته

مهارتهای شنیداری و گفتاری 
 2 پایه

 2 ......... تخصصی ساخت زبان فارسی 442142 12 2 ......... پایه مهارتهای مطالعه و یادگیری 442137 4
 2 نگارش انگلیسی پایه پایه نگارش انگلیسی پیشرفته 442143 13 2 ......... پایه نگارش انگلیسی پایه 442138 5
 2 ......... عمومی انقالب اسالمی 662018 14 3 ......... عمومی فارسی عمومی 663003 6
 2 ......... عمومی 1دیشه اسالمی نا 662015 15 2 ......... عمومی آیین زندگی 662016 7
 1 تربیت بدنی عمومی 1ورزش  661005 16 1 ......... عمومی تربیت بدنی 661002 8

 15 جمع واحدهاي نیمسال دوم 16 جمع واحدهاي نیمسال اول
 نیمسال چهارم نیمسال سوم

شماره  ردیف
 درس

 تعداد ردیف پیشنیاز نوع درس نام درس
 واحد

 فیرد
شماره 
 درس

 ازیشنیپ فیرد نوع درس نام درس
 تعداد
 واحد

 2 ......... تخصصی ترجمه و فناوری 442151 25 2 ......... پایه مبانی زبان شناسی 442144 17

ترجمه متون علوم انسانی از  442152 26 2 ......... پایه فن بیان 442145 18
 2 اصول و راهکارهای ترجمه تخصصی انگلیسی

 2 مبانی زبان شناسی تخصصی زبانشناسی کاربردی 442153 27 2 ......... تخصصی اصول و راهکارهای ترجمه 442146 19

خواندن متون رسانه ای و  442154 28 2 انگلیسی پیشرفتهنگارش  تخصصی مکاتبات انگلیسی 442147 20
 2 خواندن انگلیسی پیشرفته تخصصی مطبوعاتی

داستان کوتاه و رمان در  442148 21
 2 --------- اختیاری آشنایی با ادبیات تطبیقی 442188 29 2 خواندن انگلیسی پیشرفته تخصصی ادبیات انگلیسی

 2 ......... تخصصی ترجمه شفاهی پیاپی 442155 30 2 ......... تخصصی نگارش فارسی 442149 22
 2 مبانی زبان شناسی تخصصی واژه شناسی و اصطالح شناسی 442156 31 2 ......... تخصصی آشنایی با نثر انگلیسی 442150 23
 2 زبان فارسیساخت  تخصصی ویرایش فارسی 442157 32 2 1ادیشه اسالمی  عمومی 2اندیشه اسالمی  662017 24
 2 ......... عمومی تاریخ تحلیلی صدر اسالم 662012 33      

 18 جمع واحدهاي نیمسال چهارم 16 جمع واحدهاي نیمسال سوم
 نیمسال ششم نیمسال پنجم

 ردیف
شماره 
 درس

 ردیف پیشنیاز نوع درس نام درس
 تعداد
 واحد

 فیرد
شماره 
 درس

 ازیشنیپ فیرد نوع درس نام درس
 تعداد
 واحد

ترجمه متون علوم انسانی از  442158 34
 فارسی

 تخصصی
ترجمه متون علوم انسانی از 

داستان کوتاه و رمان در  اختیاری نمایشنامه در ادبیات انگلیسی 442190 43 2 انگلیسی
 ادبیات انگلیسی

2 

 تخصصی ترجمه دیداری و شنیداری 442159 35
 اصول و راهکارهای ترجمه،

 2 ......... تخصصی ادبیات معاصر فارسی 442165 44 2 ترجمه و فناوری

بررسی اثار ترجمه شده  442160 36
ترجمه متون رسانه ای و  442166 45 2 ......... تخصصی 1اسالمی 

 تخصصی مطبوعاتی
خواندن متون رسانه ای و 

 2 مطبوعاتی

اثار ترجمه شده اسالمی بررسی  442167 46 2 ......... تخصصی آشنایی با شعر انگلیسی 442161 37
 تخصصی 2

بررسی اثار ترجمه شده 
 2 1اسالمی 

تحلیل مقابله ای ساخت  442162 38
 فارسی و انگلیسی

ترجمه اصطالحات و عناصر  442168 47 2 زبانشناسی کاربردی تخصصی
 فرهنگی

 تخصصی
 اصول و راهکارهای ترجمه،

 2 ترجمه و فناوری

 2 ......... تخصصی اصول و روش تدریس 442169 48 2 زبانشناسی کاربردی تخصصی مبانی نظری ترجمه 442163 39
 تخصصی حوزه های نوین ترجمه 442170 49 2 ترجمه شفاهی پیاپی تخصصی ترجمه شفاهی همزمان 442164 40

 اصول و راهکارهای ترجمه،
 2 ترجمه و فناوری

مطالعات گفتمانی فضای  442191 41
آشنایی با محیط های ترجمه  442171 50 2 ------- اختیاری مجازی

 2 ترجمه شفاهی همزمان تخصصی شفاهی

 2 ......... عمومی درس عمومی  51 2 ......... عمومی درس عمومی  42
 18 جمع واحدهاي نیمسال ششم 18 جمع واحدهاي نیمسال پنجم

 نیمسال هشتم نیمسال هفتم

 ردیف
شماره 
 ردیف پیشنیاز نوع درس نام درس درس

 تعداد
 فیرد واحد

شماره 
 درس

 ازیشنیپ فیرد نوع درس نام درس
 تعداد
 واحد

ترجمه متون اسالمی از  442172 52
 تخصصی فارسی

بررسی اثار ترجمه شده 
 2 ترجمه متون اسالمی از فارسی تخصصی ترجمه متون اسالمی از انگلیسی 442179 61 2 1اسالمی 

 2 اصول و روش تحقیق تخصصی پژوهش در مطالعات ترجمه 442180 62 2 و روش تدریس اصول تخصصی روش تدریس مهارتها 442173 53

 تخصصی ترجمه ادبیات 442174 54
 اصول و راهکارهای ترجمه،

 2 ترجمه اسناد رسمی تخصصی پروژه کارورزی 442181 63 2 ترجمه و فناوری

 تخصصی متون علمی و تخصصیترجمه  442182 64 2 اصول و روش تدریس تخصصی آزمون سازی 442175 55
 اصول و راهکارهای ترجمه،

 2 ترجمه و فناوری

 تخصصی ترجمه اسناد رسمی 442176 56
ترجمه متون علوم انسانی از 

ترجمه قراردادها و مکاتبات  442183 65 2 فارسی
 2 ترجمه اسناد رسمی تخصصی تجاری

 2 ترجمه متون اسالمی از فارسی تخصصی ترجمه تشریحی 442184 66 2 ......... تخصصی اصول و روش تحقیق 442177 57
 2 ......... تخصصی آشنایی با بازار ترجمه 442185 67 2 ......... تخصصی ادبیات پایداری 442178 58
 2 ......... عمومی درس عمومی  68 2 --------- اختیاری مبانی نقد ادبیات و فیلم 442189 59
       2 ----------- اختیاری کیفیت سنجی ترجمه  442187 60

 16 جمع واحدهاي نیمسال هشتم 18 جمع واحدهاي نیمسال هفتم
 

 واحد 136مجموع کل واحدها : 


