
              3111يش311    دماوند                                                                                 مجموع واحدها –موسسه آموزش عالي ارشاد 

 79 شهريورويرايش                                          گزروهبعد از آن ( و 79ورودي  )انگلیسي زبانه مترجمي رشت 4-1-2-3هاي  دروس ترم                                                              عيصناز

                                                                سي صنايع

 ترم دوم  ترم اول

 نیاز دروس پیش تعداد واحد نوع درس نام درس كد درس نیاز دروس پیش احد  تعداد و نوع درس نام درس كددرس
 خواندن انگلیسی پایه  1 پایه خواندن انگلیسی پیشرفته  222111 - 1 پایه خواندن انگلیسی پایه 222111

 دستور انگلیسی پایه 1 پایه دستور انگلیسی پیشرفته 222111 - 1 پایه دستور انگلیسی پایه 222111

 شنیداری و گفتاری پایههای مهارت  1 پایه پیشرفتهشنیداری و گفتاری مهارت های  222111 - 1 پایه پایه مهارت های شنیداری و گفتاری 222111

 نگارش انگلیسی پایه 1 پایه نگارش انگلیسی پیشرفته 222111 - 1 پایه نگارش انگلیسی پایه 222112

    - 1 تخصصی ساخت زبان فارسی  222121 - 1 پایه فن بیان 222111

 - 1 تخصصی نگارش فارسی  222121 - 1 پایه مهارت های مطالعه و یادگیری 222111

 - 1 پایه مبانی زبان شناسی  222111 - 1 عمومی 2اندیشه  112122

 2اندیشه  1 عمومی  1اندیشه  112121 - 1 عمومی فارسی عمومی 111111

 - 2 عمومی 2تربیت بدنی  112112     

  39    جمع واحد ها   39   جمع واحد ها 

  

 ترم چهارم ترم سوم

 نیاز دروس پیش تعداد واحد نوع درس نام درس كد درس نیاز دروس پیش تعداد واحد نوع درس نام درس كد درس
 -اختیاری (2زبان دوم ) 222111

 تخصصی

 - اختیاری (1زبان دوم ) 222111 - 1

  تخصصی

 (2زبان دوم ) 1 

 - 1 تخصصی ادبیات پایداری  222111 - 1 تخصصی  اصول و راهکارهای ترجمه  222111

 مبانی زبان شناسی  1 تخصصی زبان شناسی کاربردی  222111 - 1 تخصصی آشنایی با بازار ترجمه 222111

 مبانی زبان شناسی  1 تخصصی واژه شناسی و اصطالح شناسی  222111 - 1 تخصصی ادبیات معاصر فارسی 222112

 - 1 تخصصی ترجمه و فناوری 222111 ساخت زبان فارسی 1 تخصصی ویرایش فارسی 222111

 - 1 تخصصی آشنایی با نثر انگلیسی 222111 خواندن انگلیسی پیشرفته 1 تخصصی خواندن متون رسانه ای و مطبوعاتی 222111

 خواندن متون رسانه ای و مطبوعاتی 1 تخصصی ترجمه متون رسانه ای و مطبوعاتی 222111 پیشرفتهنگارش انگلیسی  1 تخصصی مکاتبات انگلیسی 222111

 - 1 عمومی تفسیر موضوعی قرآن 112112 خواندن انگلیسی پیشرفته 1 تخصصی  داستان کوتاه و رمان در ادبیات انگلیسی 222111

 2تربیت بدنی  2 عمومی 2ورزش  112112 - 1 عمومی فلسفه اخالق 112111

  39  جمع واحد ها   31ا   جمع واحد ه 

 

 

 
 

 

 

 

 



 واحد  311 دماوند                                                                                 مجموع واحدها –موسسه آموزش عالي ارشاد                                                                                                                                   

 79 شهريورويرايش                        گزروهبعد از آن ( و 79ورودي  )انگلیسي ه مترجمي زبانرشت 1-9-6-5هاي  دروس ترم                                           زصنايع

 ترم  ششم  ترم پنجم

تعداد  نوع درس نام درس كددرس

 احد  و
تعداد  نوع درس نام درس كد درس نیاز دروس پیش

 واحد
 نیاز دروس پیش

 -اختیاری (1زبان دوم ) 222111

 تخصصی

 -اختیاری (1زبان دوم ) 222111 (1زبان دوم ) 1

 تخصصی

 (1)زبان دوم  1

 اصول و روش تدریس 1 تخصصی روش تدریس مهارت ها  222111 - 1 تخصصی (2بررسی آثار ترجمه شده اسالمی) 222112

 - 1 تخصصی اصول و روش تحقیق  222111 - 1 تخصصی اصول و روش تدریس 222111

 - 1 تخصصی ترجمه شفاهی پیاپی 222111 زبان شناسی کاربردی 1 تخصصی مبانی نظری ترجمه  222121

 ترجمه متون علوم انسانی از انگلیسی 1 تخصصی ترجمه متون علوم انسانی از فارسی 222111 اصول و راهکارهای ترجمه ، ترجمه و فناوری 1 تخصصی ترجمه دیداری شنیداری  222111

 اصول و راهکارهای ترجمه ، ترجمه و فناوری 1 تخصصی ترجمه متون علمی و تخصصی  222111 اصول و راهکارهای ترجمه ، ترجمه و فناوری 1 تخصصی ترجمه اصطالحات و عناصر فرهنگی  222111

 زبان شناسی کاربردی 1 تخصصی انگلیسیتحلیل مقابله ای ساخت فارسی از  222111 اصول و راهکارهای ترجمه  1 تخصصی ترجمه متون علوم انسانی از انگلیسی 222111

 - 1 تخصصی آشنایی با شعر انگلیسی 222112 اصول و راهکارهای ترجمه ، ترجمه و فناوری 1 تخصصی حوزه های نوین ترجمه 222111

      - 1 عمومی آشنایی با قانون اساسی  112111

  36    جمع واحدها                        31   جمع واحدها                                                

  

 ترم هشتم ترم هفتم

تعداد  نوع درس نام درس كد درس نیاز دروس پیش تعداد واحد نوع درس نام درس كد درس

 واحد
 نیاز دروس پیش

 -اختیاری (1زبان دوم ) 222111

 تخصصی

 ترجمه متون اسالمی از فارسی 1 تخصصی ترجمه متون اسالمی از انگلیسی 222111 (1زبان دوم ) 1

 ترجمه شفاهی همزمان 1 تخصصی آشنایی با محیط های ترجمه شفاهی  222111 (2بررسی آثار ترجمه شده اسالمی) 1 تخصصی اسالمی از فارسیترجمه متون  222111

 اصول و راهکارهای ترجمه ، ترجمه و فناوری 1 تخصصی ترجمه ادبیات  222111 ترجمه شفاهی پیاپی 1 تخصصی ترجمه شفاهی همزمان 222111

 ترجمه اسناد رسمی 1 تخصصی پروژه کارورزی  222111 اصول و روش تحقیق 1 تخصصی پژوهش در مطالعات ترجمه  222111

 ترجمه اسناد رسمی 1 تخصصی ترجمه قراردادها و مکاتبات تجاری 222111 ترجمه متون علوم انسانی از فارسی 1 تخصصی ترجمه اسناد رسمی 222111

 ترجمه متون علوم انسانی از فارسی 1 تخصصی ترجمه تشریحی  222112 (2بررسی آثار ترجمه شده اسالمی) 1 تخصصی (1اسالمی)بررسی آثار ترجمه شده  222211

 اصول و روش تدریس 1 تخصصی آزمون سازی  222111 - 1 عمومی تاریخ تمدن و فرهنگ اسالمی 112112

       - 1 عمومی دانش خانواده و جمعیت  111111

      34   جمع واحدها                                  36    جمع واحدها                                    

 


