
 
 

 زبان انگليسی مرتمجی  پيوستهچارت کارشناسی 
 

 نيمسال دومنيمسال اول
نوع  ام درسنرديف

نوع  نام درسرديفنظریعملی پيشنيازدرس
نظریعملی پيشنياز درس

خواندن و درک  ١
١مفاهيم 

خواندن و درک مفاهيم  ٨ ٤ --- --------------- اصلی
٢ 

خواندن و درک  اصلی
 ١مفاهيم 

 ٤ 

 ٤  ١دستور و نگارش  اصلی ٢و نگارش  رسد ٩ ٤ --- ---------------- اصلی ١و نگارش  رسد ٢

 ٤  ١گفت و شنود  اصلی ٢ شنودگفت و ١٠ ٤ --- ---------------- اصلی ١گفت و شنود  ٣

۴ 
آشنايی با 
 قران کريم

 ٢  ------------- اصلی فنون يادگيری  ١١ ١ --- ----------------- عمومی

 --- ١ ١تربيت بدنی عمومی ٢تربيت بدنی  ١٢ --- ١ ----------------- عمومی ١تربيت بدنی  ۵

۶ 
وصايای امام 

 )ره(
 ٣  فارسی پيشعمومی فارسی  ١٣ ١  ---------------- عمومی

 ٢  -----------عمومی آئين زندگی ١۴ ٢  ------------------ عمومی انقالب اسالمی ٧

 واحد٢٠ واحد١٧
 نيمسال چهارميمسال سومن

نوع  نام درسرديف
نوع  نام درسرديف نظریعلمی  پيشنياز درس

 درس
نظریعملی پيشنياز

خواندن و درک  ١۵
 ٣مفاهيم 

 ٢ --- ٩-١٠-١٥ اصلی منونه های نثر ساده ٢٣ ٤ --- ٢خواندن و درک مفاهيم  اصلی

 ٢ --- ٨-٩-١٠ اصلی ١دی بر ادبيات درآم ٢۴ ٢ --- ٢دستور و نگارش  اصلی نگارش پيشرفته ١۶
 ٢ --- ٩-١٠-١٥ اصلی ١بيان شفاهی داستان  ٢۵ ٢ --- ٨-٩ اصلی منونه های شعر ساده ١٧
 ٢ --- ٩-١٠-١٥ اصلی نامه نگاری  ٢۶ ٢ --- --------- ختصصی ساخت زبان فارسی ١٨
 ٢ --- ٨-٩ اصلی ١کليات زبانشناسی  ٢٧ ٢ --- فارسی ختصصی نگارش فارسی ١٩

آشنايی با ادبيات  ٢٠
 معاصر

 ٢ --- ٩-١١-١٥ اصلی اصول و روش ترمجه ٢٨ ٢ --- فارسی ختصصی

 ٢ --- ٢گفت و شنود  ختصصی ترمجه نوار و فيلم ٢٩ ٢ --- ٨-٩-١٠ اصلی آواشناسی ٢١

 ٢ --- ----------- عمومی ١انديشه اسالمی  ٣٠ ٢ --- --------عمومی تاريخ فرهنگ اسالم ٢٢
 واحد ١۶ دواح١٨

 
 
 
 
 
 
 

 زبان انگليسی مرتمجی پيوستهچارت کارشناسی 
 



 ششمنيمسال نيمسال پنجم

نوع نام درسرديف
نوع نام درسرديف نظریعملی پيشنيازدرس

 درس
نظریعملیپيشنياز

خواندن متون  ٣٩ ٢ --- ١درآمدی بر ادبيات  اصلی ٢درآمدی بر ادبيات  ٣١
 مطبوعاتی

 ٢ --- ١٥-٣١-٣٣ اصلی

بيان شفاهی داستان  اصلی ٢بيان شفاهی داستان  ٣٢
١ 

 ٢ --- ١٨  -٣٣ ختصصی واژه شناسی  ۴٠ ٢ ---

 ٢ --- ترمجه متون ساده ختصصی ١ترمجه پيشرفته  ۴١ ٢ --- ١کليات زبانشناسی  اصلی ٢کليات زبانشناسی  ٣٣

می بررسی آثار اسال ۴٢ ٢ --- اصول و روش ترمجه اصلی ترمجه متون ساده ٣۴
١ 

 ٢ --- ٣٤-٣٥ اصلی

ترمجه مکاتبات و  ۴٣ ٢ --- اصول و روش ترمجه اصلی کاربرد اصطالحات  ٣۵
 ١اسناد 

 ٢ --- ترمجه متون ساده ختصصی

بررسی مقابله ای  ۴۴ ٢ --- نگارش پيشرفته اصلی مقاله نويسی  ٣۶
 ساخت مجله

 ٢ --- ٢کليات زبانشناسی  ختصصی

اصول و مبانی نظری  
 ترمجه

 ٢ --- ٢١-٢٩-٣٢ ختصصی ١ترمجه شفاهی  ۴۵ ٢ --- اصول و روش ترمجه صصیخت

 ٢ --- ------- عمومیتفسير موضوعی قرآن  ۴۶ ٢ --- ١انديشه اسالمی  عمومی ٢انديشه اسالمی  ٣٧

 ٢ --- --------- عمومی تنظيم خانواده  ۴٧      ٣٨
 واحد١٨ واحد١۶

 نيمسال هشتمنيمسال هفتم

رديف
نوع  سنام در

 نام درسرديف نظریعملی پيشنياز درس
نوع 
 درس

نظریعملی پيشنياز

 ٢ --- ١ترمجه انفرادی  ختصصی ٢ترمجه انفرادی  ۵٧ ٢ --- ١ترمجه پيشرفته  ختصصی ترمجه متون ادبی  ۴٧

اصول و روش حتقيق   ۵٨ ٢ --- ترم هفتم ختصصی ١ترمجه انفرادی  ۴٨
٢ 

 ٢ --- ١اصول و روش حتقيق  ختصصی

 ٢ --- ١ترمجه پيشرفته  ختصصی ترمجه متون سياسی  ۵٩ ٢ --- ٣١-٣٣ ختصصی ١اصول و روش حتقيق  ۴٩
 ٢ --- ١ترمجه پيشرفته  ختصصیترمجه متون اقتصادی  ۶٠ ٢ --- ١ترمجه پيشرفته  ختصصی ٢ترمجه پيشرفته  ۵٠

متون ترمجه  ۶١ ٢ --- ١بررسی آثار اسالمی  ختصصی ٢بررسی آثار اسالمی  ۵١
 ٢مطبوعاتی 

ترمجه متون مطبوعاتی ختصصی
١ 

--- ٢ 

ترمجه مکاتبات اسناد  ۵٢
٢ 

ترمجه مکاتبات اناد  ختصصی
 ٢ --- ٢ترمجه شفاهی  ختصصی ٣ترمجه شفاهی  ۶٢ ٢ --- ١

ترمجه متون مطبوعاتی  ۵٣
١ 

 ٢ --- ---------- اصلی آزمون سازی زبان  ۶٣ ٢ --- ترمجه متون ساده ختصصی

تاريخ حتليلی صدر  ۶۴ ٢ --- ١ترمجه شفاهی  ختصصی ٢ه شفاهی ترمج ۵۴
 اسالم

 ٢ --- ------------- عمومی

  ٤ --- واحد ١٠٠بعد از  اصلی روش تدريس زبان ۵۵

۵۶       

 واحد١۴ واحد٢٠
 




