
؟       ظرفیت:                گروه:تک             405کد رشته:          مقطع:کاردانی              1ترم:              99ورودي:مهر             آثار دیداري و شنیداريمترجمی رشته تحصیلی:
  مترجمی آثار مکتوب و متون رسمی

 واحد نام استاد روز ساعت توضیحات پیشنیاز

 علمی

 واحد

 نظري

 نام درس

 کاربینی 0 1 میرزایی ... ...  ...

 خواندن و درك مفاهیم پایه 2 0 انصاري چهارشنبه 10-08  ...

 دستور زبان پایه 2 0 پتگر دوشنبه 14-12  ...

 آزمایشگاه پایه 0 1 عالیی چهارشنبه 14-12  ...

 پایهاصول و روش ترجمه  1 1 رمضانی دوشنبه 16-14  ...

 گفت و شنود پایه 1 1 عالیی چهارشنبه 16-14  ...

 فارسی 3 0 به دلخواه  ...

 یک درس از گروه معارف 2 0 به دلخواه  ...

 1تربیت بدنی 0 1 به دلخواه  ...

  جمع واحدها:  16 



   14ظرفیت:              گروه:تک           406کد رشته:           مقطع:کاردانی              2ترم:            98بهمنورودي:           آثار دیداري و شنیداريمترجمی رشته تحصیلی:
 مترجمی آثار مکتوب و متون رسمی

 واحد نام استاد روز ساعت توضیحات پیشنیاز

 علمی

 واحد

 نظري

 نام درس

 درك مفاهیم مقدماتیخواندن و  2 0 غفاري چهارشنبه 18-20  خواندن و درك مفاهیم پایه

 کاربرد اصطالحات در ترجمه 2 0 شمشیرپوریان چهارشنبه 12-14  اصول و روش ترجمه پایه

 دستور زبان مقدماتی 2 0 شمشیرپوریان چهارشنبه 08-10  دستور زبان پایه

 آزمایشگاه مقدماتی 0 1 رمضانی دوشنبه 18-20  آزمایشگاه پایه

 گفت و شنود مقدماتی 1 1 عالیی چهارشنبه 10-12  گفت و شنود پایه

 واژه شناسی 1 1 کاکاوند شنبه 18-20  دستور زبان پایه

 ترجمه متون ساده 1 1 پتگر دوشنبه 16-18  اصول و روش ترجمه پایه

  یک درس از گروه معارف  2  0 به دلخواه   ...

 یک درس از مهارت مشترك 2 0 به دلخواه  ...

  واحدها:جمع   18 



    30ظرفیت:           گروه:تک           407کد رشته:           مقطع:کاردانی               3ترم:              98مهرورودي:            آثار دیداري و شنیداريمترجمی رشته تحصیلی:
 مترجمی آثار مکتوب و متون رسمی

 واحد نام استاد روز ساعت توضیحات پیشنیاز

 علمی

 واحد

 نظري

 نام درس

 اصول نگارش 2 1 میرزایی پنجشنبه 10-12  دستور زبان مقدماتی

 مکالمه موضوعی 0 2 عالیی چهارشنبه 08-10  گفت و شنود مقدماتی

 خواندن و درك مفاهیم پیش متوسطه 2 0 شمشیرپوریان چهارشنبه 10-12  خواندن و درك مفاهیم مقدماتی

 آزمایشگاه پیش متوسطه 0 1 کاکاوند پنجشنبه 14-16  مقدماتیآزمایشگاه 

 0 2 کاکاوند پنجشنبه 08-10  ترجمه متون ساده
ترجمه شفاهی آثار دیداري 

 (انگلیسی به فارسی)

ترجمه شفاهی آثار دیداري  0 2 هشترودي پنجشنبه 10-12  ترجمه متون ساده
 (فارسی به انگلیسی)

 0 1 هشترودي چهارشنبه 12-14  ترجمه متون ساده
ترجمه شفاهی آثار شنیداري 

 (انگلیسی به فارسی)

ترجمه شفاهی آثاري شنیداري  0 1 غفاري چهارشنبه 14-16  ترجمه متون ساده
 (فارسی به انگلیسی)

  1کارورزي 0 2 انصاري ... ...   ...

  یک درس مهارت مشترك 2 0 به دلخواه   ...

  جمع واحدها:  18  



       20ظرفیت:             گروه:تک             408کد رشته:           مقطع:کاردانی          4ترم:          97بهمنورودي:            آثار دیداري و شنیداريمترجمی  رشته تحصیلی:

 واحد نام استاد روز ساعت توضیحات پیشنیاز

 علمی

 واحد

 نظري

 نام درس

 0 2 میرزایی دوشنبه 14-16  شنیداري-آثار دیداريترجمه شفاهی 
ترجمه مفاهیم و اصطالحات 

 و هنري امور فرهنگی

 0 2 هشترودي چهارشنبه 08-10  شنیداري-ترجمه شفاهی آثار دیداري
ترجمه مفاهیم و اصطالحات 

 امور اقتصادي و بازرگانی

 0 2 غفاري پنجشنبه 18-20  شنیداري-ترجمه شفاهی آثار دیداري
ترجمه مفاهیم و اصطالحات 

 امور رسانه اي

 0 2 میرزایی دوشنبه 18-20  شنیداري-ترجمه شفاهی آثار دیداري
ترجمه مفاهیم و اصطالحات 

 امور گردشگري

 2کارورزي 0 2 پتگر ... ...  نیمسال آخر

  یک درس از گروه عمومی 2 0 به دلخواه  ...

  مشتركیک درس مهارت  2 0 به دلخواه  ...

  جمع واحدها:  14  

 


