
ػملیوظریػملیوظری

1پایٍ-2خًاوذن اوگلیعی پیؽرفت91112065ٍ-پایٍ-2خًاوذن اوگلیعی پای11112060ٍ

2پایٍ-2دظتًر اوگلیعی پیؽرفت101112066ٍ-پایٍ-2دظتًر اوگلیعی پای21112061ٍ

31112062
مُارتُای گفتاری ي 

ؼىیذاری پایٍ
111112067-پایٍ-2

مُارتُای گفتاری ي 

ؼىیذاری پیؽرفتٍ
3پایٍ-2

-پایٍ-2وگارغ اوگلیعی پای121112068ٍ-پایٍ-2مُارتُای مطالؼٍ ي یادگیری41112063

-پایٍ-2فه بیان131112069-تخصصی-2وگارغ فارظی51112064

-تخصصی-2ظاخت زبان فارظی141112070-ػمًمی-3ادبیات فارظی ػمًمی6113

-تخصصی-2ادبیات مؼاصر فارظی151112071-ػمًمی-2داوػ خاوًادٌ ي جمؼیت711277

8ػمًمی-22اوذیؽٍ اظالمی 16907-ػمًمی-12اوذیؽٍ اظالمی 8906

-ػمًمی1-1تربیت بذوی 17205

ػملیوظریػملیوظری

18تخصصی-2زباوؽىاظی کاربردی271112079-پایٍ-2مباوی زباوؽىاظی181112072

281112080-تخصصی-2اصًل ي راَکار َای ترجم191112073ٍ
ياشٌ ؼىاظی ي اصطالح 

ؼىاظی
18تخصصی-2

--اختیاری-12زبان ديم 12291112081پایٍ-2وگارغ اوگلیعی پیؽرفت201112074ٍ

301112082-تخصصی-2آؼىایی با وثر اوگلیعی211112075
ترجمٍ متًن ػلًم اوعاوی از 

اوگلیعی
19تخصصی-2

20تخصصی-2مکاتبات اوگلیعی311112083-تخصصی-2آؼىایی با ؼؼر اوگلیعی221112076

231112077
خًاوذن متًن رظاوٍ ای ي 

مطبًػاتی
-تخصصی-2ترجمٍ ي فىايری9321112084تخصصی-2

-تخصصی-2آؼىایی با بازار ترجم14331112085ٍتخصصی-2يیرایػ فارظی241112078

341112086-ػمًمی-2اخالق اظالمی25956
ترجمٍ متًن رظاوٍ ای ي 

مطبًػاتی
23تخصصی-2

-ػمًمی-2اومالب اظالمی ایران35912-ػمًمی1-1يرزغ 26210
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پیػ ویازوًع درض

جمغ ياحذجمغ ياحذ

18جمغ ياحذ17جمغ ياحذ

وام درضؼمارٌ درضردیفپیػ ویاز
تؼذاد ياحذ

وام درضؼمارٌ درضردیف
تؼذاد ياحذ

وًع درض

وام درض
تؼذاد ياحذ

وًع درض

نیمسال دوم –سال دوم نیمسال اول –سال دوم 

17

پیػ ویاز وام درضؼمارٌ درضردیف
تؼذاد ياحذ

ؼمارٌ درضردیفپیػ ویازوًع درض

برنامه دوره چهارساله کارشناسی پیوسته رشته مترجمی زبان انگلیسی 

:ؼمارٌ بازوگری (1صفحٍ ) به بعذ 97دانشجويان ورودي 

:کذ فرم 

نیمسال دوم –سال اول نیمسال اول –سال اول 



ػملیوظریػملیوظری

361112087
تحلیل ممابلٍ ای ظاخت 

فارظی ي اوگلیعی
32 ي 19تخصصی-2حًزٌ َای وًیه ترجم27451112095ٍتخصصی-2

371112088
ترجمٍ متًن ػلًم اوعاوی از 

فارظی
30461112096تخصصی-2

بررظی آثار ترجمٍ ؼذٌ 

2اظالمی 
39تخصصی-2

37تخصصی-2ترجمٍ تؽریحی32471112097 ي 19تخصصی-2ترجمٍ دیذاری ي ؼىیذاری381112089

391112090
بررظی آثار ترجمٍ ؼذٌ 

1اظالمی 
-تخصصی-2ترجمٍ ؼفاَی پیاپی481112098-تخصصی-2

401112091
ترجمٍ اصطالحات ي ػىاصر 

فرَىگی
43اختیاری-32زبان ديم 32491112099 ي 19تخصصی-2

27501112100تخصصی-2مباوی وظری ترجم411112092ٍ
داظتان کًتاٌ ي رمان در 

ادبیات اوگلیعی
9تخصصی-2

421112093
ترجمٍ متًن ػلمی ي 

تخصصی
32511112101 ي 19تخصصی-2

ترجمٍ متًن اظالمی از 

فارظی
39تخصصی-2

-ػمًمی-2تفعیر مًضًػی لرآن2952904اختیاری-22زبان ديم 431112094

44903
تاریخ فرَىگ ي تمذن 

اظالمی ایران
-ػمًمی-2

ػملیوظریػملیوظری

56تخصصی-2پريشٌ کاريرزی611112109-تخصصی-2اصًل ي ريغ تذریط531112102

53تخصصی-2آزمًن ظازی48621112110تخصصی-2ترجمٍ ؼفاَی َمسمان5411120103

53تخصصی-2ريغ تذریط مُارتُا631112111-تخصصی-2اصًل ي ريغ تحمیك551112104

37641112112تخصصی-2ترجمٍ اظىاد رظمی561112105
آؼىایی با محیط َای ترجمٍ 

ؼفاَی
54تخصصی-2

55تخصصی-2پصيَػ در مطالؼات ترجم32651112113ٍ ي 19تخصصی-2ترجمٍ ادبیات571112106

49661112114اختیاری-42زبان ديم 581112107
ترجمٍ لراردادَا ي مکاتبات 

تجاری
56تخصصی-2

591112108
ترجمٍ متًن اظالمی از 

اوگیعی
58اختیاری-52زبان ديم 51671112115تخصصی-2

60913
اوذیؽٍ ظیاظی اجتماػی امام 

(رٌ)
-تخصصی-2ادبیات پایذاری681112116-ػمًمی-2

-ػمًمی-2تاریخ امامت69914
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1618

برنامه دوره چهارساله کارشناسی پیوسته رشته مترجمی زبان انگلیسی 

(2صفحٍ ) به بعذ 97دانشجويان ورودي 

:کذ فرم 

:ؼمارٌ بازوگری 

تؼذاد ياحذ
پیػ ویازوًع درض

تؼذاد ياحذ
پیػ ویازوًع درض پیػ ویاز

جمغ ياحذجمغ ياحذ

جمغ ياحذجمغ ياحذ

وام درض

18

 واحذ137: جمع کل واحذها/   واحذ  10: دروس اختیاري/   واحذ  82: دروس تخصصی/   واحذ  22: دروس پايه/   واحذ  23: دروس عمومی

نیمسال دوم –سال چهارم نیمسال اول –سال چهارم 

وام درضؼمارٌ درضردیف
تؼذاد ياحذ

ؼمارٌ درضردیفپیػ ویازوًع درض

وام درضؼمارٌ درضردیف وام درضؼمارٌ درضردیف
تؼذاد ياحذ

وًع درض

نیمسال دوم –سال سوم نیمسال اول –سال سوم 


