
  )98بهمنبرنامه انتخاب واحد (نیمسال 
کاردانیمقطع :  انگلیسی ترجمی زباننام رشته : م   

4ترم :  97 مهرنیمسال ورودي    

 Aگروه 

تعداد  استاد پیش نیاز
 روز ساعت نام درس واحد

 کد گروه
 درسی

 -آثاردیداري
 شنیداري

 116 چهارشنبه 16-20 ترجمه مفاهیم و اصطالحات امورفرهنگی 2 بخشی

 آثاردیداري
 شنیداري

 شنبه 16-20 ترجمه مفاهیم و اصطالحات اموراقتصادي 2 قندي
116 

 -آثاردیداري
 شنیداري

 سه شنبه 16-20 ترجمه مفاهیم و اصطالحات اموررسانه اي 2 ظاهري
116 

 آثاردیداري
 شنیداري

 دوشنبه 16-20 ترجمه مفاهیم و اصطالحات امورگردشگري 2 علی نژاد
116 

 116 1166  2کارورزي  2 سرداري 1کارورزي

مراجعھ  ( اخذ دروس افتاده یا پاس نشده درس عمومی که تا کنون اخذ نکرده اید 
)بھ کارشناس  

 

 

  توضیحات :

 را با دقت مطالعه بفرمائید) ذیل (دانشجوي گرامی؛ لطفاً توضیحات

واحد درسی و در صورت نداشتن  18) تا سقف 2ترم آخر ،در صورت داشتن درس (کارورزي دانشجویان -: توضیح اول -

 واحد درسی اخذ نمایند و فارغ التحصیل شوند. 24) میتوانند تاسقف  2درس ( کارورزي

 واحد میباشد. 71توضیح دوم: تعدادکل واحدهاي رشته  زبان  -2

 -زبان عمومی-یست  اخذ نمایندعبارتند از:فارسی: کل دروس عمومی که دانشجویان می باتوضیح سوم -3

جهت توضیحات کاملتربه  .( .واحد درسی میباشد 13دانش خانواده و تربیت واحد میباشدکه جمعا –اخالق -اندیشه

 )مراجعه بفرمایید.    bانتهاي برنامه گروه 

 

 واحد 10  جمع کل تعداد واحد :



  )98بهمن  برنامه انتخاب واحد (نیمسال
کاردانیمقطع :  انگلیسی ترجمی زباننام رشته : م   

4ترم :    97مهر  نیمسال ورودي : 

 Bگروه 

 استاد پیش نیاز

تعدا
د 
واح
 د

 روز ساعت نام درس
کد 
 گروه

 درسی

 -آثاردیداري
 شنیداري

 117 پنجشنبه 16-20 ترجمه مفاهیم و اصطالحات امورفرهنگی 2 بخشی

 آثاردیداري
 شنیداري

 جمعھ 8-12 اموراقتصاديترجمه مفاهیم و اصطالحات  2 ظاهري
117 

 -آثاردیداري
 شنیداري

 جمعھ 12-16 ترجمه مفاهیم و اصطالحات اموررسانه اي 2 ظاهري
117 

 آثاردیداري
 شنیداري

 جمعھ 16-20 ترجمه مفاهیم و اصطالحات امورگردشگري 2 قنبري
117 

 117 1177  2کارورزي  2 سرداري 1کارورزي

مراجعھ  ( اخذ دروس افتاده یا پاس نشده نکرده ایددرس عمومی که تا کنون اخذ  
)بھ کارشناس  

 

  

  توضیحات :

 را با دقت مطالعه بفرمائید) ذیل (دانشجوي گرامی؛ لطفاً توضیحات

صورت نداشتن درس واحد درسی و در  18) تا سقف 2دانشجویان ترم آخر ،در صورت داشتن درس (کارورزي -: توضیح اول

 واحد درسی اخذ نمایند و فارغ التحصیل شوند. 24) میتوانند تاسقف  2( کارورزي

 واحد میباشد. 71توضیح دوم: تعدادکل واحدهاي رشته  زبان  -2

 -زبان عمومی-: کل دروس عمومی که دانشجویان می بایست  اخذ نمایندعبارتند از:فارسیتوضیح سوم -3

 .واحد درسی میباشد 13میباشدکه جمعا بدنی دانش خانواده و تربیت –اخالق -اندیشه

اخذ نماید که تمام  معرفی به استاددانشجو زمانی می تواند درسی را تحت عنوان 

 واحد 10  جمع کل تعداد واحد :



به اطالع می رساند مطابق بخشنامه نمرات دروس ترم آخر اعالم شده باشد. (( ضمناً 

لمی کاربردي، از نیمسال دانشگاه جامع ع  98/06/26م مورخ /23384/98شماره 

شامل ( اخالق حرفه اي ، کاربرد   دروس مهارت مشترك 98-99اول سال تحصیلی 

دروس هشت گانه فناوري اطالعات در ارتباطات  ، کارافرینی ، فرهنگ عمومی )و 

قابلیت اخذ به ، اخالق اسالمی، دانش خانواده و جمعیت 1اندیشه اسالمی  معارف

ا نداشته و دانشجویان می بایست دروس ذکر شده را درطول صورت معرفی به استاد ر

 )) .ترم هاي تحصیلی اخذ نمایند

 


