
 

 

 مترجمی زبان انگلیسی )کارشناسی پیوسته(

 نیمسال اول: نیمسال دوم:

شماره  نام درس واحد پیشنیاز

 درس

شماره  نام درس واحد پیشنیاز

 نظری عملی نظری عملی درس
2اندیشه اسالمی 2  1اندیشه اسالمی 1اندیشه اسالمی  2  -     

1تربیت بدنی  1 -   فارسی عمومی 3  -  

درک خواندن و

 1مفاهیم

خواندن ودرک  4 

2مفاهیم  

خواندن ودرک  4  - 

1مفاهیم   

 

دستور  4  1دستور ونگارش

2ونگارش  

1دستور ونگارش 4  -    

2گفت وشنود 3 1 1گفت وشنود 1گفت وشنود 4  -     

 جمع واحد 71

  فنون یادگیری 2  -

ساخت زبان  2  -

 فارسی

 

 جمع واحد 11

 نیمسال سوم: نیمسال چهارم:

 شماره درس نام درس واحد پیشنیاز شماره درس نام درس واحد پیشنیاز

 نظری عملی نظری عملی

 )آیاتمتون اسالمی  2  -

 واحادیث( 

خواندن  

ودرک 

 -2مفاهیم

دستور 

 - 2ونگارش

 2گفت وشنود

  آواشناسی 2 

خواندن ودرک 

دستور -3مفاهیم 

2ونگارش  

1کلیات زباشناسی  2    

انقالب اسالمی  2  -  مقاله نویسی 2  نگارش پیشرفته
 وریشه های آن

 

خواندن ودرک 

گفت  - 3مفاهیم

 2وشنود

نمونه های نثر ساده  2 

 انگلیسی 

خواندن  

ودرک 

 2مفاهیم

خواندن ودرک  4 

3مفاهیم  
 

دستور  -

گفت  -2ونگارش

 2وشنود

دستور  -   1بیان شفاهی داستان 2 

 2ونگارش

پیشرفتهنگارش  2    

خواندن ودرک 

دستور  -3مفاهیم

گفت  -2ونگارش

 2وشنود

درآمدی بر ادبیات  2 

1انگلیسی   

  نگارش فارسی 2  - 

خواندن ودرک 

دستور  -3مفاهیم

 2ونگارش

فارسی   نامه نگاری  2 

 عمومی

اخالق وتربیت  2 
 اسالمی

 

اصول وروش 

 ترجمه 

خواندن   کاربرد اصطالحات 2 

ودرک 

 -2مفاهیم

ور دست

 - 2ونگارش

 فنون یادگیری

اصول وروش  2 
 ترجمه

 

اصول وروش 

 ترجمه

  ترجمه متون ساده 2 
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 نیمسال پنجم: نیمسال ششم:

شماره  نام درس واحد پیشنیاز شماره درس نام درس واحد پیشنیاز

 درس
 نظری عملی نظری عملی

ترجمه متون 

کاربرد -ساده

 صطالحاتا

بررسی ترجمه آثار  2 

1اسالمی  

  2کلیات زبانشناسی 2  1کلیات زبانشناسی 

ترجمه مکاتبات 

 1واسناد

 2ترجمه مکاتبات واسناد 2 

(2)فرانسه  

درآمدی بر ادبیات  

 1انگلیسی

درآمدی بر ادبیات  2 

2انگلیسی  

 

اصول وروش 

 ترجمه

1ترجمه متون مطبوعاتی 2  خواندن ودرک   

دستور  -3مفاهیم

 2ونگارش

  نمونه شعر ساده 2 

–آواشناسی 

بیان شفاهی 

 2داستان

1ترجمه شفاهی 2    

کلیات 

 2زبانشناسی

بررسی مقابله ای ساخت  2 

 جمله

2بیان شفاهی داستان 2  1بیان شفاهی داستان    

ترجمه متون 

 ساده

1ترجمه پیشرفته 2  خواندن ودرک   

ور دست -3مفاهیم

گفت  -2ونگارش

 2وشنود

  ترجمه نوار وفیلم 2 

2تربیت بدنی 1  1تربیت بدنی   

اصول وروش 

 ترجمه

اصول ومبانی نظری  2 

 ترجمه

آشنایی با ادبیات  2  اصول وروش ترجمه 

ایرانمعاصر  

 

 

 2کلیات زبانشناسی

 

 

 

2 

 

 واژه شناسی

 

خواندن ودرک 

 -3مفاهیم

دستور 

 -2ونگارش

 -2ودگفت وشن

کلیات 

 -2زبانشناسی

درآمدی بر 

ادبیات 

 2انگلیسی

ترجمه مکاتبات  2  اصول وروش ترجمه  خواندن متون مطبوعاتی  2 

 (1)فرانسه 1واسناد

 

-  1 

 

 

 

2 

)تا ورودی تنظیم خانواده

12) 

 

دانش خانواده 

به 12وجمعیت)ورودی 

 بعد(
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 فتم:نیمسال ه نیمسال هشتم:
 شماره درس نام درس واحد پیشنیاز شماره درس نام درس واحد پیشنیاز

 نظری عملی نظری عملی

اصول وروش 

 2تحقیق

2اصول وروش تحقیق 2  2ترجمه پیشرفته  2  7ترجمه پیشرفته     

پس از گذراندن 

 واحد111

کلیات   روش تدریس زبان 4 

 -2زبانشناسی

درآمدی بر ادبیات 

2انگلیسی  

7اصول وروش تحقیق 2    

ترجمه 
 7انفرادی

2ترجمه انفرادی 2  7ترجمه انفرادی 2       

روش تدریس 

 یا همزمان

2ترجمه شفاهی 2  7ترجمه شفاهی  آزمون سازی زبان 2    

ترجمه 
 2شفاهی

3ترجمه شفاهی 2  ترجمه متون   
)فرا7مکطبوعاتی

 (2نسه

ترجمه متون  2 
(3)فرانسه2مطبوعاتی  

 

ترجمه 
 2پیشرفته

بررسی ترجمه   ترجمه متون سیاسی 2 
 7آثار اسالمی

بررسی ترجمه آثار  2 
2اسالمی   

 

  تاریخ اسالم 2  -  آشنایی با دفاع مقدس 2  

ترجمه 
2پیشرفته  

  ترجمه متون ادبی 2  7ترجمه پیشرفته  ترجمه متون اقتصادی 2 
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   جمع کلیه واحدها:131



 

 

 
 


