
 (97 ماه شهريور )ويرايش                 73مجموع واحدها                                              نددماو –آموزش عالي ارشاد ه سسؤم                                                                                                                          

 و بعد( 95)ورودی زبان انگلیسيمترجمي رشته شناسي ناپیوسته کار

 ترم دوم  ترم اول

 نيازدروس پيش واحد عملی نظری واحد نوع درس نام درس كد درس نيازدروس پيش واحد عملی واحد نظری نوع درس نام درس كددرس

 1كليات زبانشناسی _ 2 اصلی 2یكليات زبانشناس 111121 __ _ 3 اصلی طلب پيشرفتهخواندن و درك م 111111

 نگارش پيشرفته _ 2 اصلی مقاله نویسی 111138 __ _ 2 اصلی پيشرفته نگارش 111116

 خواندن و درك مطلب پيشرفته _ 2 اصلی 1درآمدی بر ادبيات انگليسی 111122 __ _ 2 اصلی 1كليات زبانشناسی 111120

 خواندن و درك مطلب پيشرفته _ 3 اصلی نمونه نثر و شعر ساده 111602 __ ساعت(64)2 _ اصلی 3گفت و شنود 111301

 __ _ 2 اصلی مکالمه موضوعی 111603 __ _ 2 تخصصی فارسی ساخت زبان  111212

 __ _ 2 یتخصص اصول و مبانی ترجمه 111604 __ _ 2 تخصصی نگارش فارسی 111213

 مکالمه موضوعی _ 2 اصلی بيان شفاهی داستان 111605 __ _ 2 یتخصص كاربرد اصطالحات و تعبير آنها در ترجمه 111130

 __ _ 2 عمومی تاریخ فرهنگ و تمدن 431041 __ _ 2 عمومی 2اندیشه اسالمی  431012

 __ ساعت(32)1 _ عمومی 1ورزش  451062  17جمع واحدها                                       

  18جمع واحدها   

 م چهارمتر ترم سوم

 نيازدروس پيش واحد عملی نظری واحد نوع درس نام درس كد درس نيازدروس پيش واحد عملی نظری واحد نوع درس نام درس كد درس

و 2كليات زبانشناسی _ 2 یتخصص 1ترجمه پيشرفته 111219

 )همزمان(2درآمد
 (روش تدریس زبان انگليسی)همزمان _ 2 اصلی آزمون سازی زبان 111137

 1ترجمه پيشرفته _ 2 یتخصص 2ترجمه پيشرفته 111224 نگارش پيشرفته ساعت(32)1 ساعت(16)1 اصلی نامه نگاری و تایپ التين با استفاده از كامپيوتر 111135

 1ترجمه پيشرفته _ 2 یتخصصا ترجمه سياسی 111230 1درآمدی بر ادبيات _ 2 اصلی 2درآمدی بر ادبيات انگليسی 111123

 1ترجمه شفاهی _ 2 یتخصص 2ترجمه شفاهی 111228 واحد 28و گذراندن  1درآمد _ 4 اصلی روش تدریس زبان انگليسی 111136

 1ترجمه پيشرفته ساعت(64)2 _ یتخصص كارگاه ترجمه 111608 بيان شفاهی داستان _ 2 تخصصی 1ترجمه شفاهی 111221

 بيان شفاهی داستان _ 2 تخصصی ار و فيلم ترجمه نو 111233 __ _ 2 تخصصی 1ترجمه انفرادی 111226

 1ترجمه انفرادی _ 2 تخصصی 2ترجمه انفرادی 111234 مقاله نویسی ساعت(32)1 ساعت(16)1 یاصل اصولل و روش تحقيق 111606

 1ترجمه پيشرفته _ 2 یتخصص اسالمی _ترجمه متون ادبی 111609 __ _ 2 عمومی تفسير موضوعی قرآن 431051

 __ _ 2 عمومی دانش خانواده و جمعيت 440001   

 __ _ 2 عمومی آشنایی با قانون اساسی 431032   

  20 جمع واحدها                                 18 اجمع واحده                                     

 توضيحات:

 ت.نيمسال تحصيلی اس 5حداكثر طول دوره تحصيلی برای كليه دانشجویان -1

 كليه دانشجویان موظفند دروس مندرج در این جدول را بگذرانند.)بدون توجه به دروس گذرانده در دوره كاردانی(-2

 به عنوان جبرانی اخذ و بگذرانند.را « واحد  2گفت و شنود پيش نياز واحد و  2واحد، ترجمه متون ساده  4خواندن پيشرفته پيش نياز » س با نظر مدیر گروه در ترم اول درو شد ، بایدمی بااردانی آنها غيرمرتبط دانشجویانی كه رشته ك-3

 شت.دانشجویانی كه در دوره كاردانی درس دانش خانواده و جمعيت را به صورت دو واحدی گذرانده اند ، نيازی به اخذ مجدد این درس نخواهند دا-4
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 (2جدول «)نگليسی جدول دروس پيش نياز كارشناسی ناپيوسته مترجمی زبان ا»
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 تعداد واحد نام درس پيش نياز

 4 خواندن پيشرفته 1

 2 ترجمه متون ساده 2

 2 گفت و شنود پيش نياز 3

 8 جمع واحدهای پيش نياز


