
پیشىیازتًضیحاتساعتريزوام استادياحد عملیياحد وظریوام درس

 آثار دیذاری شٌیذاری ترجوِ شفاّی402هشترن با 12-10پٌجشٌبِاسىٌذری02ترجوِ هفاّین ٍ اصطالحات اهَرفرٌّگی ٍ ٌّر

 آثار دیذاری شٌیذاری ترجوِ شفاّی402هشترن با 14-12پٌجشٌبِهٌصَری02ترجوِ هفاّین ٍ اصطالحات اهَرالتصادی ٍ بازرگاًی

 آثار دیذاری شٌیذاری ترجوِ شفاّی402هشترن با 12-10دٍشٌبِپتگر02ترجوِ هفاّین ٍ اصطالحات اهَر رساًِ ای

 آثار دیذاری شٌیذاری ترجوِ شفاّی402هشترن با 14-12دٍشٌبِهیرزایی02ترجوِ هفاّین ٍ اصطالحات اهَر گردشگری

1وارٍرزی......رهضاًی202وارٍرزی

...20یه درس از گرٍُ هعارف

...20یه درس هْارت هشترن

...20یه درس هْارت هشترن

:جوع ٍاحذّا

در ساهاًِ ّن آٍا با ًام .  لرار هیگیردwww.uast13.ir بِ آدرس 13ولیِ اطالعیِ ّا ٍ برًاهِ ّای ّفتگی بر رٍی سایت هروس .  هی باشذ99.11.25شرٍع والسْا بر طبك برًاهِ ّفتگی از 

.ٍارد شَیذ (شوارُ شٌاسٌاهِ)ٍ ولوِ عبَر  (وذهلی)واربری 

        401:  کارداوی           کد رشته:           مقطع4:            ترم98مهر: آثار دیداری شىیداری          يريدی-مترجمی زبان: رشته تحصیلی

داًش - اخالق اسالهی- 1اًذیشِ اسالهی: بِ دلخَاُ از بیي درٍس

تربیت بذًی- زباى خارجی عوَهی- فارسی- خاًَادُ ٍ جوعیت

واربرد فٌاٍری اطالعات ٍ - وارآفریٌی: بِ دلخَاُ از بیي درٍس

اخالق حرفِ ای- فرٌّگ عوَهی- ارتباطات
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واربرد فٌاٍری اطالعات ٍ - وارآفریٌی: بِ دلخَاُ از بیي درٍس

اخالق حرفِ ای- فرٌّگ عوَهی- ارتباطات



پیشىیازتًضیحاتساعتريزوام استادياحد عملیياحد وظریوام درس

دستَر زباى همذهاتی406هشترن با 12-10چْارشٌبِحاتوی پَر11اصَل ًگارش

گفت ٍ شٌَد همذهاتی406هشترن با 16-14چْارشٌبِعالیی02هىالوِ هَضَعی

خَاًذى ٍ درن هفاّین پای406ِهشترن با 10-8چْارشٌبِرهضاًی20خَاًذى ٍ درن هفاّین پیش هتَسطِ

آزهایشگاُ همذهاتی406هشترن با 14-12چْارشٌبِعالیی01آزهایشگاُ پیش هتَسطِ

 آثار دیذاری شٌیذاری ترجوِ شفاّی401هشترن با 12-10پٌجشٌبِاسىٌذری02ترجوِ هفاّین ٍ اصطالحات اهَر فرٌّگی

 آثار دیذاری شٌیذاری ترجوِ شفاّی401هشترن با 14-12پٌجشٌبِهٌصَری02ترجوِ هفاّین ٍ اصطالحات اهَر التصادی ٍ بازرگاًی

آثار دیذاری شٌیذاری ترجوِ شفاّی401هشترن با 12-10دٍشٌبِپتگر02ترجوِ هفاّین ٍ اصطالحات اهَر رساًِ ای

آثار دیذاری شٌیذاری ترجوِ شفاّی 401هشترن با 14-12دٍشٌبِهیرزایی02ترجوِ هفاّین ٍ اصطالحات اهَر گردشگری

...20یه درس از هْارت هشترن

:جوع ٍاحذّا

در ساهاًِ ّن آٍا با ًام .  لرار هیگیردwww.uast13.ir بِ آدرس 13ولیِ اطالعیِ ّا ٍ برًاهِ ّای ّفتگی بر رٍی سایت هروس .  هی باشذ99.11.25شرٍع والسْا بر طبك برًاهِ ّفتگی از 

.ٍارد شَیذ (شوارُ شٌاسٌاهِ)ٍ ولوِ عبَر  (وذهلی)واربری 
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         402:  کارداوی            کد رشته:                   مقطع3:                   ترم98بهمه: آثار دیداری شىیداری               يريدی-مترجمی زبان: رشته تحصیلی

واربرد فٌاٍری اطالعات ٍ - وارآفریٌی: بِ دلخَاُ از بیي درٍس

اخالق حرفِ ای- فرٌّگ عوَهی- ارتباطات



پیشىیازتًضیحاتساعتريزوام استادياحد عملیياحد وظریوام درس

خَاًذى درن ٍ هفاّین پای10ِ-8سِ شٌبِبرّاًی20خَاًذى ٍ درن هفاّین همذهاتی

اصَل ٍ رٍش ترجوِ پایِ 12-10سِ شٌبِبرّاًی30واربرد اصطالحات در ترجوِ

دستَر زباى پایِ 14-12سِ شٌبِحاتوی پَر20دستَر زباى همذهاتی

آزهایشگاُ پای10ِ-8چْارشٌبِعالیی01آزهایشگاُ همذهاتی

گفت ٍ شٌَد پای12ِ-10چْارشٌبِعالیی11گفت ٍ شٌَد همذهاتی

دستَر زباى پای20ِ-18سِ شٌبِاسىٌذری11ٍاشُ شٌاسی

اصَل ٍ رٍش ترجوِ پای14ِ-12چْارشٌبِّشترٍدی11ترجوِ هتَى سادُ

...20یه درس از گرٍُ هعارف

...20یه درس هْارت هشترن

18جوع ٍاحذّا

در ساهاًِ ّن آٍا با ًام .  لرار هیگیردwww.uast13.ir بِ آدرس 13ولیِ اطالعیِ ّا ٍ برًاهِ ّای ّفتگی بر رٍی سایت هروس .  هی باشذ99.11.25شرٍع والسْا بر طبك برًاهِ ّفتگی از 

.ٍارد شَیذ (شوارُ شٌاسٌاهِ)ٍ ولوِ عبَر  (وذهلی)واربری 

403:  کارداوی                  کد رشته:                 مقطع2:                    ترم99مهر : آثار دیداری ي شىیداری                  يريدی- مترجمی زبان:     رشته تحصیلی

واربرد فٌاٍری اطالعات ٍ -  وارآفریٌی:  بِ دلخَاُ از بیي درٍس

اخالق حرفِ ای- فرٌّگ عوَهی-  ارتباطات

داًش - اخالق اسالهی- 1اًذیشِ اسالهی: بِ دلخَاُ از بیي درٍس

تربیت بذًی- زباى خارجی عوَهی- فارسی- خاًَادُ



پیشىیازتًضیحاتساعتريزوام استادياحد عملیياحد وظریوام درس

..........اسىٌذری01واربیٌی 

... 14-12پٌج شٌبِاسىٌذری20خَاًذى ٍ درن هفاّین پایِ

... 16-14دٍشٌبِپتگر20دستَر زباى پایِ

...10-8پٌج شٌبِواواًٍذ01آزهایشگاُ پایِ

18-16دٍشٌبِواواًٍذ11اصَل ٍ رٍش ترجوِ پایِ

...20-18دٍشٌبِواواًٍذ11گفت ٍ شٌَد پایِ

...16-13جوعِزارعی30فارسی

هحوذی: آلایاى

حاجی علیسادُ: خاًوْا

...16-14پٌجشٌبِاحوذی120اًذیشِ اسالهی

جوع ٍاحذّا

... تربیت بذًی
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404:  کارداوی                     کد رشته:                مقطع1:                   ترم99بهمه : آثار دیداری ي شىیداری                       يريدی- مترجمی زبان: رشته تحصیلی

01

در ساهاًِ ّن آٍا با ًام .  لرار هیگیردwww.uast13.ir بِ آدرس 13ولیِ اطالعیِ ّا ٍ برًاهِ ّای ّفتگی بر رٍی سایت هروس .  هی باشذ99.11.25شرٍع والسْا بر طبك برًاهِ ّفتگی از 

.ٍارد شَیذ (شوارُ شٌاسٌاهِ)ٍ ولوِ عبَر  (وذهلی)واربری 

12-10پٌجشٌبِ

 


