
 (دواح 32جمع )                                       دماوند                          –موسسه آموزش عالي ارشاد                                                                                                                                                       

 (96شهريور ايش ري)و                                                                     انگلیسيمترجمي زبان    –ارشد  يکارشناس                                                                          عيصنا يگروه مهندس
 ترم دوم  ترم اول                                                                             

 نیازدروس پیش تعداد واحد نوع درس نام درس کد درس نیازدروس پیش احدتعداد و نوع درس نام درس کددرس

 2111305  2 تخصصی زبان شناسی کاربردی و ترجمه  2111300
واژه شناسی و معادل گزینی 

 درترجمه 
 انشناسی کاربردی درترجمهزب 2 تخصصی

 تحقیقروشهای پیشرفته  –زبانشناسی  2 تخصصی سمینار مسائل ترجمه    2111306  2 تخصصی روشهای پیشرفته تحقیق و ترجمه  2111301
 روشهای پیشرفته تخصصی 2 تخصصی مدلهای ترجمه 2111307  2 تخصصی نظریه های ترجمه  2111302

 نظریه های ترجمه  2 تخصصی  نقد و بررسی آثارترجمه شده 2111308  2 تخصصی  ات جهانادب فارسی در ادبی 2111303

  2 تخصصی گفتمان انتقادی 2111309  2 تخصصی مقاله نویسی  به زبان انگلیسی  2111304
 واحد   10 جمع   واحد   10 جمع  

  

 ترم چهارم ترم سوم
 نیازدروس پیش تعداد واحد نوع درس نام درس کد درس نیازدروس پیش تعداد واحد نوع درس نام درس کد درس

  4 تخصصی پایان نامه 7 روشهای پیشرفته  تحیق وترجمه  2 تخصصی ارزشیابی پیشرفته وترجمه  2111310
      نقد و بررسی آثار ترجمه شده  3 تخصصی کارگاه ترجمه 2111311

 2 تخصصی سی (نقد کاربردی ) ادبیات انگلی 2111312
روشهای  –نقدو بررسی آثارترجمه 

      پیشرفته تحقیق

       2 تخصصی ترجمه خبر 2111313

 واحد    4 جمع   واحد  8  جمع 
 
 

 مالحظات :
******** 

 
 اخذ و گذرانده شود. 2نوع مدرک کارشناسي دانشجويان داده میشود که بايد تا پايان ترم به متناسب توسط گروه آموزشي واحدهای جبراني  -

 دانشجو ملزم به رعايت جدول دروس مي باشد و مادامي که دروس يک ترم را نگذرانده مجوز اخذ درس از ترمهای بعدی را ندارد. -

 ) بدون احتساب دروس جبراني ( مي باشد. 14)با احتساب دروس جبراني ( وحداکثر  8حداقل انتخاب واحد در يک ترم  -

 نیمسال قابل افزايش مي باشد. 5نیمسال و در صورت اضطرار با درخواست دانشجو و تصويب شورای تحصیالت تکمیلي تا  4دوره مدت تحصیل در اين  طول -

 ترم دانشجو اخراج خواهد شد .( 2مي باشد ) در صورت مشروطي در  14و حداقل معدل هر ترم  12حداقل نمره قبولي در هر درس  -

 رم سوم موضوع پايان نامه خود را به شورای گروه اعالم نموده و به تصويب برساند.هر دانشجو بايد حداکثر تا ابتدای ت -
 
 
 
 
 
 


