
پیشىیازتًضیحاتساعتريزوام استادياحد عملیياحد وظریوام درس

خَاًذى درن ٍ هفاّین پای10ِ-8سِ ضٌبِبرّاًی20خَاًذى ٍ درن هفاّین همذهاتی

اصَل ٍ رٍش ترجوِ پایِ 12-10سِ ضٌبِبرّاًی30واربرد اصطالحات در ترجوِ

دستَر زباى پایِ 14-12سِ ضٌبِحاتوی پَر20دستَر زباى همذهاتی

آزهایطگاُ پای10ِ-8چْارضٌبِعالیی01آزهایطگاُ همذهاتی

گفت ٍ ضٌَد پای12ِ-10چْارضٌبِعالیی11گفت ٍ ضٌَد همذهاتی

دستَر زباى پای20ِ-18سِ ضٌبِاسىٌذری11ٍاشُ ضٌاسی

اصَل ٍ رٍش ترجوِ پای14ِ-12چْارضٌبِّطترٍدی11ترجوِ هتَى سادُ

...20یه درس از گرٍُ هعارف

...20یه درس هْارت هطترن

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 باضذ99.11.25ضرٍع والسْا بر طبك برًاهِ ّفتگی از 

.ٍارد ضَیذ (ضوارُ ضٌاسٌاهِ)ٍ ولوِ عبَر  (وذهلی)واربری 

403:  کارداوی                        کد رشته:                             مقطع2:                    ترم99مهر : آثار مکتًب ي متًن رسمی                 يريدی- مترجمی زبان:     رشته تحصیلی

داًص - اخالق اسالهی- 1اًذیطِ اسالهی: بِ دلخَاُ از بیي درٍس

تربیت بذًی- زباى خارجی عوَهی- فارسی- خاًَادُ

واربرد فٌاٍری اطالعات ٍ -  وارآفریٌی:  بِ دلخَاُ از بیي درٍس

اخالق حرفِ ای- فرٌّگ عوَهی-  ارتباطات
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پیشىیازتًضیحاتساعتريزوام استادياحد عملیياحد وظریوام درس

..........اسىٌذری01واربیٌی 

... 14-12پٌج ضٌبِاسىٌذری20خَاًذى ٍ درن هفاّین پایِ

... 16-14دٍضٌبِپتگر20دستَر زباى پایِ

...10-8پٌج ضٌبِواواًٍذ01آزهایطگاُ پایِ

18-16دٍضٌبِواواًٍذ11اصَل ٍ رٍش ترجوِ پایِ

...20-18دٍضٌبِواواًٍذ11گفت ٍ ضٌَد پایِ

...16-13جوعِزارعی30فارسی

هحوذی: آلایاى

حاجی علیسادُ: خاًوْا

...16-14پٌجطٌبِاحوذی120اًذیطِ اسالهی

جوع ٍاحذّا

12-10پٌجطٌب01ِتربیت بذًی

 

...
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404:  کارداوی                کد رشته:             مقطع1:                ترم99بهمه :                يريدیآثار مکتًب ي متًن رسمی-مترجمی زبان :رشته تحصیلی

در ساهاًِ ّن آٍا با ًام .  لرار هیگیردwww.uast13.ir بِ آدرس 13ولیِ اطالعیِ ّا ٍ برًاهِ ّای ّفتگی بر رٍی سایت هروس .  هی باضذ99.11.25ضرٍع والسْا بر طبك برًاهِ ّفتگی از 

.ٍارد ضَیذ (ضوارُ ضٌاسٌاهِ)ٍ ولوِ عبَر  (وذهلی)واربری 



پیشىیازتًضیحاتساعتريزوام استادياحد عملیياحد وظریوام درس

ترجوِ واربردی آثار هىتَب

 ٍ هتَى رسوی اداری بازرگاًی
ترجوِ هتَى رسوی -ترجوِ آثار هىتَب12-10پٌجطٌبِهٌصَری02

ترجوِ واربردی آثار هىتَب

 ٍ هتَى رسوی سیاسی
ترجوِ هتَى رسوی -ترجوِ آثار هىتَب12-10دٍضٌبِحاتوی پَر02

ترجوِ واربردی آثار هىتَب

 ٍ هتَى رسوی حمَلی
ترجوِ هتَى رسوی -ترجوِ آثار هىتَب12-10پٌجطٌبِغفاری02

ترجوِ واربردی آثار هىتَب 

ٍ هتَى رسوی رساًِ ای
ترجوِ هتَى رسوی -ترجوِ آثار هىتَب16-14پٌجطٌبِهٌصَری02

ترجوِ هتَى رسوی -ترجوِ آثار هىتَب10-8دٍضٌبِاًصاری20خَاًذى ٍ درن آثار هىتَب

ترجوِ هتَى رسوی -ترجوِ آثار هىتَب14-12دٍضٌبِاسىٌذری20خَاًذى ٍ درن هتَى رسوی

...20یه درس از گرٍُ هعارف

...20یه درس از هْارت هطترن

...20یه درس از هْارت هطترن

:جوع ٍاحذّا

واربرد فٌاٍری اطالعات ٍ - وارآفریٌی: بِ دلخَاُ از بیي درٍس

اخالق حرفِ ای- فرٌّگ عوَهی- ارتباطات

واربرد فٌاٍری اطالعات ٍ - وارآفریٌی: بِ دلخَاُ از بیي درٍس

اخالق حرفِ ای- فرٌّگ عوَهی- ارتباطات
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        405:  کارداوی           کد رشته:            مقطع4:              ترم98مهر: آثار مکتًب              يريدی-مترجمی زبان: رشته تحصیلی

داًص - اخالق اسالهی- 1اًذیطِ اسالهی: بِ دلخَاُ از بیي درٍس

تربیت بذًی- زباى خارجی عوَهی- فارسی- خاًَادُ ٍ جوعیت

در ساهاًِ ّن آٍا با ًام .  لرار هیگیردwww.uast13.ir بِ آدرس 13ولیِ اطالعیِ ّا ٍ برًاهِ ّای ّفتگی بر رٍی سایت هروس .  هی باضذ99.11.25ضرٍع والسْا بر طبك برًاهِ ّفتگی از 

.ٍارد ضَیذ (ضوارُ ضٌاسٌاهِ)ٍ ولوِ عبَر  (وذهلی)واربری 



پیشىیازتًضیحاتساعتريزوام استادياحد عملیياحد وظریوام درس

دستَر زباى همذهاتی402هطترن با 12-10چْارضٌبِحاتوی پَر11اصَل ًگارش

گفت ٍ ضٌَد همذهاتی402هطترن با 16-14چْارضٌبِعالیی02هىالوِ هَضَعی

 هفاّین همذهاتی خَاًذى ٍ درن402هطترن با 10-8چْارضٌبِرهضاًی20خَاًذى ٍ درن هفاّین پیص هتَسطِ

آزهایطگاُ همذهاتی402هطترن با 14-12چْارضٌبِعالیی01آزهایطگاُ پیص هتَسطِ

ترجوِ هتَى ساد10ُ-8چْارضٌبِاًصاری01(اًگلیسی بِ فارسی)وارگاُ ترجوِ آثار هىتَب 

ترجوِ هتَى ساد12ُ-10چْارضٌبِرهضاًی01(فارسی بِ اًگلیسی  )وارگاُ ترجوِ آثار هىتَب 

ترجوِ هتَى ساد10ُ-8سِ ضٌبِحاتوی پَر01(اًگلیسی بِ فارسی)وارگاُ ترجوِ هتَى رسوی 

ترجوِ هتَى ساد12ُ-10سِ ضٌبِرهضاًی01(فارسی بِ اًگلیسی  )وارگاُ ترجوِ هتَى رسوی 

ترجوِ هتَى سادُ......رهضاًی102وارٍرزی

20یه درس از گرٍُ هعارف

20یه درس از هْارت هطترن

17:جوع ٍاحذّا

         406:  کارداوی          کد رشته:          مقطع3:           ترم98بهمه: آثارمکتًب        يريدی-مترجمی زبان: رشته تحصیلی

داًص - اخالق اسالهی- 1اًذیطِ اسالهی: بِ دلخَاُ از بیي درٍس

تربیت بذًی- زباى خارجی عوَهی- فارسی- خاًَادُ ٍ جوعیت

-واربرد فٌاٍری اطالعات ٍ ارتباطات- وارآفریٌی: بِ دلخَاُ از بیي درٍس

اخالق حرفِ ای-  فرٌّگ عوَهی

در ساهاًِ ّن آٍا با ًام .  لرار هیگیردwww.uast13.ir بِ آدرس 13ولیِ اطالعیِ ّا ٍ برًاهِ ّای ّفتگی بر رٍی سایت هروس .  هی باضذ99.11.25ضرٍع والسْا بر طبك برًاهِ ّفتگی از 

.ٍارد ضَیذ (ضوارُ ضٌاسٌاهِ)ٍ ولوِ عبَر  (وذهلی)واربری 


