
 علوم انسانیدانشکده 

 مترجمی زبان انگلیسیگروه آموزشی 

 

 دروس رشته

 ترم سوم ترم دوم ترم اول

 پیشنیاز ع ن عنوان نوع پیشنیاز ع ن عنوان نوع پیشنیاز ع ن عنوان نوع

خواندن و درك  اصلي

 1مفاهيم 

 2خواندن و درك مفاهيم  - 4 3خواندن و درك مفاهيم  اصلي 1خواندن و درك مفاهيم  - 4 2خواندن و درك مفاهيم  اصلي - - 4

 2دستور نگارش  - 2 نگارش پيشرفته اصلي 1دستور نگارش  - 4 2دستور نگارش  اصلي - - 4 1دستور نگارش  اصلي

 / 2دستور نگارش  - 2 1كليات زبانشناسي  اصلي 1گفت و شنود  - 4 2گفت و شنود  اصلي - - 4 1گفت و شنود  اصلي

 2خواندن و درك مفاهيم 

 - - 2 ساخت زبان فارسي تخصصي فارسي عمومي - 2 آشنايي با ادبيات معاصر تخصصي - - 2 فنون يادگيري زبان اصلي 

 - - 2 آوا شناسي اصلي فارسي عمومي - 2 نگارش فارسي تخصصي - - 2 1انديشه اسالمي  عمومي

جمعیت وتنظیم  عمومي 1انديشه اسالمي  - 2 2انديشه اسالمي  عمومي - - 3 فارسي عمومي عمومي

 خانواده
2 - - 

انقالب اسالمي و ريشه  عمومي          

 هاي آن
2 - - 

  11 جمع کل  11 جمع کل  11 جمع کل

 ششم ترم  پنجمترم  چهارم ترم 

 پیشنیاز ع ن عنوان نوع پیشنیاز ع ن عنوان نوع پیشنیاز ع ن عنوان نوع

بررسي آمار ترجمه شده  اصلي 2كليات زبانشناسي   2 بررسي مقابله اي تخصصي 1كليات زبانشناسي   2 2زبانشناسي كليات  اصلي

 1اسالمي 

ترجمه متون   2

ساده/كاربرد اصطالحات 
 و تعبيرات زبان در ترجمه

/ خواندن و 2دستور نگارش   2 نمونه هاي نثر ساده اصلي

 3درك مفاهيم 

/ خواندن و 2دستور نگارش   2 فيلمترجمه نوار و  تخصصي

/ گفت و 3درك مفاهيم 

 2شنود

 ترجمه متون ساده  2 1ترجمه پيشرفته  تخصصي

نمونه هاي شعر  اصلي

 ساده
ساخت زبان فارسي/   2 واژه شناسي تخصصي اصول و روش ترجمه  2 ترجمه متون ساده اصلي 3خواندن و درك مفاهيم   2

 2كليات زبانشناسي 

/ خواندن و 2دستور نگارش   2 و روش ترجمهاصول  اصلي

 3درك مفاهيم 

اصول و مباني نظري  تخصصي 

 ترجمه
آوا شناسي/ بيان   2 1ترجمه شفاهي  تخصصي اصول و روش ترجمه  2

 2شفاهي داستان 

خواندن متون  اصلي

 مطبوعاتي
شعر /نمونه 2گفت و شنود  2 1درآمدي بر ادبيات  اصلي 3خواندن و درك مفاهيم   2

 ساده /نمونه نثر ساده

 1ترجمه متون مطبوعاتي  تخصصي
 زبان دوم

 ترجمه متون ساده  2

بيان شفاهي داستان  اصلي

1 

/ خواندن و 2دستور نگارش   2

 2/ گفت و شنود3درك مفاهيم 

 1درآمدي بر ادبيات   2 2درآمدي بر ادبيات  اصلي 1بيان شفاهي داستان   2 2بيان شفاهي داستان  اصلي

/ خواندن و 2دستور نگارش   2 نامه نگاري اصلي

 2/ گفت و شنود3درك مفاهيم 

كاربرد اصطالحات و  اصلي

 تعبيرات زبان در ترجمه
 ترجمه متون ساده  2 1ترجمه مكاتبات و اسناد  تخصصي اصول و روش ترجمه  2

 -  2 آئین زندگی عمومي -  2 تفسير موضوعي قرآن عمومي نگارش پيشرفته  2 مقاله نويسي اصلي

      1تربيت بدني  1 - 2تربيت بدني  عمومي -  2 تاريخ اسالم عمومي

          - 1 - 1تربيت بدني  عمومي

  11 جمع کل  11 جمع کل  11 جمع کل

 دروس انتخابی  هشتم ترم  هفتم ترم 

 پیشنیاز ع ن عنوان نوع پیشنیاز ع ن عنوان نوع پیشنیاز ع ن عنوان نوع

اصول و روش تحقيق  اصلي

1 

/ كليات 2درآمدي بر ادبيات   2

 2زبانشناسي 

      1اصول و روش تحقيق   2 2اصول و روش تحقيق  تخصصي

      2ترجمه شفاهي   2 3ترجمه شفاهي  تخصصي 1ترجمه پيشرفته   2 2ترجمه پيشرفته  تخصصي

بررسي آثار ترجمه  تخصصي

 2شده اسالمي 

ترجمه شده بررسي آثار   2

 1اسالمي 

      1ترجمه انفرادي   2 2ترجمه انفرادي  تخصصي

ترجمه متون  تخصصي

 2مطبوعات 

      1ترجمه پيشرفته   2 ترجمه متون سياسي تخصصي 1ترجمه متون مطبوعات   2

      1ترجمه پيشرفته   2 ترجمه متون اقتصادي تخصصي 1ترجمه شفاهي   2 2ترجمه شفاهي  تخصصي

      روش تدريس زبان خارجي  2 آزمون سازي اصلي ترم هفتم گرفته شود  2 1ترجمه انفرادي  تخصصي

      1ترجمه پيشرفته   2 ترجمه متون ادبي تخصصي/ پس از  2كليات زبانشناسي   4روش تدريس زبان  اصلي

 

 

 
                    

                                                                                                                  



 واحد  44واحد ، دروس تخصصی  14واحد ، دروس اصلی  –واحد   ، دروس پایه  23دروس عمومی 

 واحد 141جمع کل واحد : 

 

 گزیده ای از نکات و مقررات آموزشی 

 واحد بیشتر باشد . 22واحد کمتر و از  12تعداد واحدهای انتخابی در یک نیمسال تحصیلی نمی تواند از  -1

 نیمسال آخر اخذ نماید . واحدهای درسی باقیمانده را در  ند تمامای باقی مانده داشته باشد می توسواحد در 24در صورتیکه دانشجو برای فراغت از تحصیل حداکثر  -2

 واحد است . 1واحد است وبرای دانشجویانی که در تابستان فارغ التحصیل می گردند  1حداکثر واحدهای انتخابی برای دوره تابستان  -3

 . در غیر اینصورت دروس اضافی از طرف گروه حذف و شهریه آن دروس برگشت نمی شود  واحد درسی را ندارد 14باشد ( حق انتخاب بیش از  12نیمسال  کمتر از  دانشجویانی که مشروط می شوند ) میانگین نمرات در -4

 ه آموزشی حذف خواهد شد ودانشجو حق هیچ گونه اعتراضی نخواهد داشت .توسط گرو نها رعایت نشده استآدانشجویان ملزم به رعایت پیشنیاز و همنیاز دروس می باشند در غیر اینصورت دروسی که پیشنیاز  -5

و های فنی اخذ نمایند و در صورتیکه میانگین نمرات نیمسال آنها در گروهدیگر واحد درسی  14 حداکثر واحد کارآموزی تعداد 2ی را انتخاب نمایند تنها می توانند به غیر از دی درس کار آموزدانشجویان چنانچه در ترمهای عا -1

 واحد اخذ نماید . 11 حداکثربغیر از کارآموزی می توانند باشد  11و در سایر گروهها بیش از  11مهندسی بیش از 

وسی اضافی توسط گروه آموزشی حذف وشهریه پرداختی مسترد در غیر اینصورت در دانشجویان موظفند کلیه تغییرات در واحد های درسی )حذف یا اضافه ( را حداکثر تا قبل از اتمام مهلت حذف واضافه در آن ترم انجام دهند -1

 نخواهد گردید .

 دانشجویان موظفند کلیه دروس پیش دانشگاهی )مطابق کارنامه آزمون ( را حداکثر تا پایان ترم دوم تحصیل خود اخذ و بگذرانند. -1

 شد لذا دانشجویان در این زمینه می باید دقت بیشتری فرمایند . ترم تابستان حذف و اضافه ندارد و دروس اخذ شده و شهریه آن برگشت داده نخواهد -1

 واحد  122گذراندن  خارجي

ترجمه مكاتبات و  تخصصي

 2اسناد 

تاریخ فرهنگ وتمدن  عمومی 1و اسناد  ترجمه مكاتبات  2

 اسالم وایران 
      به بعد 11از ورودی   2

           -  1 آموزش قرآن كريم  عمومي

           -  1 )ره (وصاياي امام  عمومي

       11 جمع کل  22 جمع کل


