
ػولینظریػولینظری

1اصلی-24خوانذى و درن هفاهین71112002-اصلی-14خوانذى و درن هفاهین11112001

2اصلی-24دستور و نگارش 81112005-اصلی-14دستور و نگارش 21112004

3اصلی-24گفت و ضنود 91112008-اصلی-14گفت و ضنود 31112007

-اصلی-2فنوى یادگیری زباى انگلیسی101112014-ػووهی-3فارسی ػووهی4113

4تخصصی-2آضنایی با ادبیات هؼاصر ایراى111112031-ػووهی-2دانص خانواده و جوؼیت511277

6ػووهی-22انذیطه اسالهی 12907-ػووهی-12انذیطه اسالهی 6906

-ػووهی1-تربیت بذنی13205

ػولینظریػولینظری

16اصلی-22کلیات زبانطناسی7221112011اصلی-34خوانذى و درن هفاهین141112003

14 و 8اصلی-2نوونه های نثر انگلیسی8231112016اصلی-2نگارش پیطرفته151112006

14اصلی-2نوونه های ضؼر انگلیسی8241112017 و 7اصلی-12کلیات زبانطناسی161112010

15اصلی-2هماله نویسی251112027-اصلی-2آواضناسی زباى انگلیسی171112009

14اصلی-2خوانذى هتوى هطبوػاتی261112029-تخصصی-2ساخت زباى فارسی181112030

14 و 9 و 8اصلی-12بیاى ضفاهی داستاى 4271112022تخصصی-2نگارش فارسی191112032

14 و 8اصلی-2اصول و روش ترجوه281112015-ػووهی-2اخالق اسالهی20956

9تخصصی-2ترجوه نوار و فیلن13291112047ػووهی1-1ورزش 21210

-ػووهی-2انمالب اسالهی30912

19

پیص نیازنوع درس

جوغ واحذجوغ واحذ

18جوغ واحذ17جوغ واحذ

نام درسضواره درسردیفپیص نیاز
تؼذاد واحذ

نام درسضواره درسردیف
تؼذاد واحذ

نوع درس

نام درس
تؼذاد واحذ

نوع درس

نیمسال دوم –سال دوم نیمسال اول –سال دوم 

19

پیص نیاز نام درسضواره درسردیف
تؼذاد واحذ

ضواره درسردیفپیص نیازنوع درس

برنامه دوره چهارساله کارشناسی پیوسته رشته مترجمی زبان انگلیسی 

: ضواره بازنگری (1صفحه ) 97دانشجويان ورودي قبل از 

:کذ فرم 

نیمسال دوم –سال اول نیمسال اول –سال اول 



ػولینظریػولینظری

32اصلی-22درآهذی بر ادبیات انگلیسی 28391112013اصلی-2ترجوه هتوى ساده311112018

24401112028 و 23 و 9اصلی-12درآهذی بر ادبیات انگلیسی321112012
بررسی آثار ترجوه ضذه 

1اسالهی 
33 و 31اصلی-2

331112019
کاربرد اصطالحات زباى در 

ترجوه
31تخصصی-12ترجوه پیطرفته 28411112035اصلی-2

22 و 18تخصصی-2واژه ضناسی27421112033اصلی-22بیاى ضفاهی داستاى 341112023

34 و 17تخصصی-12ترجوه ضفاهی 28431112044تخصصی-2اصول و هبانی نظری ترجوه351112051

361112048
بررسی همابله ای ساخت 

جوله
31تخصصی-12ترجوه هتوى هطبوػاتی 22441112042تخصصی-2

31تخصصی-12ترجوه هکاتبات و اسناد 14451112040 و 9 و 8اصلی-2ناهه نگاری371112024

38903
تاریخ  فرهنگ و توذى اسالم 

و ایراى
-ػووهی-2تفسیر هوضوػی لرآى46904-ػووهی-2

ػولینظریػولینظری

اصلی-22اصول و روش تحمیك 39541112021 و 22اصلی-12اصول وروش تحمیك 471112020
 و در ترم 47

آخر

51تخصصی-32ترجوه ضفاهی 41551112046تخصصی-22ترجوه پیطرفته 481112036

491112037
بررسی آثار ترجوه ضذه 

2اسالهی 
تخصصی-22ترجوه انفرادی 40561112050تخصصی-2

 و در ترم 52

آخر

501112043
 یا 2ترجوه هتوى هطبوػاتی 

1زباى فرانسه 
41تخصصی-2ترجوه هتوى سیاسی44571112039تخصصی-2

53اصلی-2آزهوى سازی43581112026تخصصی-22ترجوه ضفاهی 511112045

تخصصی-12ترجوه انفرادی 521112049
در ترم 

هالبل آخر
591112041

 یا 2ترجوه هکاتبات و اسناد 

2زباى فرانسه 
50 و 45تخصصی-2

اصلی-4روش تذریس زباى انگلیسی531112025
 و بؼذ از 22

 واحذ100
41تخصصی-2ترجوه هتوى التصادی601112038

31تخصصی-2ترجوه هتوى ادبی611112052

16

1616

برنامه دوره چهارساله کارشناسی پیوسته رشته مترجمی زبان انگلیسی 

(2صفحه ) 97دانشجويان ورودي قبل از 

:کذ فرم 

: ضواره بازنگری 

تؼذاد واحذ
پیص نیازنوع درس

تؼذاد واحذ
پیص نیازنوع درس پیص نیاز

جوغ واحذجوغ واحذ

جوغ واحذجوغ واحذ

نام درس
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 واحذ137: جمع کل واحذها/   واحذ  44: دروس تخصصی/   واحذ  74: دروس اصلی/   واحذ  19: دروس عمومی

نیمسال دوم –سال چهارم نیمسال اول –سال چهارم 

نام درسضواره درسردیف
تؼذاد واحذ

ضواره درسردیفپیص نیازنوع درس

نام درسضواره درسردیف نام درسضواره درسردیف
تؼذاد واحذ

نوع درس

نیمسال دوم –سال سوم نیمسال اول –سال سوم 


