
 

رشته برنامه دوره چهار ساله کارشناسی 
 به بعد 79مترجمی زبان انگلیسي ورودی 

 T-TU-50/50کد فرم:

 55شماره بازنگری:

 نیمسال دوم –سال اول  نیمسال اول –سال اول 

ف
دی

ر
 

 نام درس کد درس
نوع  واحد

 درس
ف پیشنیاز

دی
ر

 

 نام درس کد درس
 واحد

 پیشنیاز نوع درس

 ع ن ع ن

  2 انگلیسی پایهخواندن  1112111 1
 پایه

  2 انگلیسی پیشرفتهخواندن  1112111 9 -
خواندن انگلیسی  پایه

 پایه

  2 انگلیسی پایهدستور  1112111 2
 پایه

  2 انگلیسی پیشرفتهدستور  1112111 11 -
دستور انگلیسی  پایه

 پایه

3 1112112 
و  اریگفتمهارتهای 

 یداری پایهشن
2  

 پایه
- 11 1112111 

یداری و شن اریگفتمهارتهای 

 پیشرفته
 پایه  2

مهارتهای گفتاری 

 و شنیداری پایه

4 1112113 
مهارتهای مطالعه و 

 یادگیری
2  

 پایه
 - پایه  2 نگارش انگلیسی پایه 1112111 12 -

 - پایه  2 فن بیان 1112119 13 - تخصصی  2 نگارش فارسی 1112114 1

  2 ساخت زبان فارسی 1112111 14 - عمومی  3 فارسی عمومیادبیات  113 1
 تخصصی

- 

 - تخصصی  2 ادبیات معاصر فارسی 1112111 11 - عمومی  2 دانش خانواده و جمعیت 11211 1

 1اندیشه اسالمی  عمومی  2 2اندیشه اسالمی  911 11 - عمومی  2 1 اندیشه اسالمی 911 1

   1  1 تربیت بدنی 211 11       

   71 جمع واحد   71 جمع واحد

 نیمسال دوم –سال دوم  نیمسال اول -سال دوم  

ف
دی

ر
 

 نام درس کد درس
 واحد

نوع 

 درس
ف پیشنیاز

دی
ر

 

کد 

 درس
 نام درس

 واحد

 پیشنیاز نوع درس
 ع ن ع ن

 مبانی زبانشناسی تخصصی  2 کاربردی زبانشناسی 1112119 21 - پایه  2 زبانشناسی مبانی 1112112 11

  2 اصول و راهکار های ترجمه 1112113 19
 تخصصی

  2 واژه شناسی و اصطالح شناسی 1112111 21 -
 تخصصی

 مبانی زبانشناسی

  2 نگارش انگلیسی پیشرفته 1112114 21
نگارش انگلیسی  پایه

 پایه
  2 1زبان دوم  1112111 29

 اختیاری
-- 

  2 آشنایی با نثر انگلیسی 1112111 21
 تخصصی

- 31 1112112 
ترجمه متون علوم انسانی از 

 انگلیسی
2  

اصول و راهکار  تخصصی

 های ترجمه

  2 آشنایی با شعر انگلیسی 1112111 22
 تخصصی

  2 مکاتبات انگلیسی 1112113 31 -
نگارش انگلیسی  تخصصی

 پیشرفته

23 1112111 
خواندن متون رسانه ای و 

 مطبوعاتی
 تخصصی  2

خواندن 

انگلیسی 

 پیشرفته

  2 ترجمه و فناوری 1112114 32
 تخصصی

- 

 تخصصی  2 فارسی ویرایش 1112111 24
ساخت زبان 

 فارسی
  2 آشنایی با بازار ترجمه 1112111 33

 تخصصی
- 

 1112111 34 - عمومی  2 اخالق اسالمی 911 21
ترجمه متون رسانه ای و 

 مطبوعاتی
2  

خواندن متون  تخصصی

رسانه ای و 

 مطبوعاتی

  2 ایران انقالب اسالمی 912 31 - عمومی 1  1ورزش  211 21
 عمومی

- 

   78 جمع واحد   71 جمع واحد

 



برنامه دوره چهار ساله کارشناسی رشته  
 به بعد 79مترجمی زبان انگلیسي ورودی 

 T-TU-50/50کد فرم:

 T-TU-50/50کد فرم:

 55شماره بازنگری:

 نیمسال دوم –سال سوم  نیمسال اول –سال سوم 

ف
دی

ر
 

 نام درس کد درس
نوع  واحد

 درس
 نام درس کد درس  پیشنیاز

نوع  واحد

 درس
 پیشنیاز

 ع ن ع ن

31 1112111 
تحلیل مقابله ای ساخت 

 فارسی و انگلیسی
2  

زبانشناسی  تخصصی

 کاربردی
 تخصصی  2 حوزه های نوین ترجمه 1112191 41

اصول و راهکار های 

ترجمه و  -ترجمه 

 فناوری

31 1112111 
ترجمه متون علوم انسانی از 

 فارسی
2  

ترجمه متون  تخصصی

علوم انسانی از 

 انگلیسی

41 1112191 
بررسی آثار ترجمه شده 

 2اسالمی 
 تخصصی  2

بررسی آثار ترجمه 

 1شده اسالمی 

  2 ترجمه دیداری و شنیداری 1112119 31
اصول و راهکار  تخصصی

 -های ترجمه 

 ترجمه و فناوری

 تخصصی  2 ترجمه تشریحی 1112191 41
ترجمه متون علوم 

 انسانی از فارسی

39 1112191 
بررسی آثار ترجمه شده 

 1اسالمی 
2  

 تخصصی
 - تخصصی  2 ترجمه شفاهی پیاپی 1112191 41 -

41 1112191 
ترجمه اصطالحات و عناصر 

 فرهنگی
 تخصصی  2

اصول و راهکار 

 -های ترجمه 

 ترجمه و فناوری

 2زبان دوم  اختیاری  2 3زبان دوم  1112199 49

 تخصصی  2 مبانی نظری ترجمه 1112192 41
زبانشناسی 

 کاربردی
11 1112111 

داستان کوتاه و رمان در ادبیات 

 انگلیسی
 تخصصی  2

خواندن انگلیسی 

 پیشرفته

42 1112193 
ترجمه متون علمی و 

 تخصصی
 تخصصی  2

اصول و راهکار 

 -های ترجمه 

 ترجمه و فناوری

 تخصصی  2 ترجمه متون اسالمی از فارسی 1112111 11
بررسی آثار ترجمه 

 1شده اسالمی 

 - عمومی  2 تفسیر موضوعی قرآن 914 12 1زبان دوم  اختیاری  2 2زبان دوم  1112194 43

44 913 
و تمدن فرهنگ تاریخ 

 ی ایراناسالم
        - عمومی  2

   71 جمع واحد   78 جمع واحد

 نیمسال دوم –سال چهارم  نیمسال اول -سال چهارم  

ف
دی

ر
 

 نام درس کد درس
نوع  واحد

 درس
ف پیشنیاز

دی
ر

 

 نام درس کد درس
نوع  واحد

 درس
 پیشنیاز

 ع ن ع ن

 ترجمه اسناد رسمی تخصصی  2 پروژه کارورزی 1112119 11 - تخصصی  2 اصول و روش تدریس 1112112 13

 تخصصی  2 ترجمه شفاهی همزمان 11121113 14
ترجمه شفاهی 

 پیاپی
 تخصصی  2 آزمون سازی 1112111 12

اصول و روش 

 تدریس

 تخصصی  2 روش تدریس مهارتها 1112111 13 - تخصصی  2 اصول و روش تحقیق 1112114 11
اصول و روش 

 تدریس

 تخصصی  2 ترجمه اسناد رسمی 1112111 11

ترجمه متون 

علوم انسانی از 

 فارسی

14 1112112 
آشنایی با محیط های ترجمه 

 شفاهی
 تخصصی  2

ترجمه شفاهی 

 همزمان

 تخصصی  2 ترجمه ادبیات 1112111 11

اصول و راهکار 

 -های ترجمه 

 ترجمه و فناوری

 تخصصی  2 پژوهش در مطالعات ترجمه 1112113 11
اصول و روش 

 تحقیق

 ترجمه اسناد رسمی تخصصی  2 ترجمه قراردادها و مکاتبات تجاری 1112114 11 3زبان دوم  اختیاری  2 4زبان دوم  1112111 11

19 1112111 
ترجمه متون اسالمی از 

 انگیسی
 تخصصی  2

ترجمه متون 

اسالمی از 

 فارسی

 4زبان دوم  اختیاری  2 1زبان دوم  1112111 11

11 913 
اندیشه سیاسی اجتماعی امام 

 )ره(
 - تخصصی  2 ادبیات پایداری 1112111 11 - عمومی  2

 - عمومی  2 تاریخ امامت 914 19       

   78 جمع واحد   71 جمع واحد

 721واحد ، جمع واحد: 71واحد ، دروس اختیاری:  83واحد ، دروس تخصصی: 33واحد ، دروس پایه: 32دروس عمومی:

 


