
 )98برنامه انتخاب واحد (نیمسال بهمن 

مترجمی همزمان انگلیسینام رشته :  مقطع : کارشناسی  

2ترم :  98سال ورودي : مهر نیم   

 Aگروه 

 استاد پیش نیاز
 تعداد
 روز ساعت نام درس واحد

 گروه
 درسی

کاربرد موضوعی 
 واژگان در مکالمه

 205 جمعه 14-16 کاربرد موضوعی اصطالحات در ترجمه 2 موقاري

 205 جمعه 18-20 اصول نگارش 2 ظاهري اصول و مبانی ترجمه

 اصول و مبانی ترجمه
حیرت 
 سجادي

 205 جمعه 16-18 مکاتبات 2

 205 جمعه 11-14 ترجمه همزمان انگلیسی به فارسی 1 قمرپور اصول و مبانی ترجمه
 205 جمعه 8-11 ترجمه همزمان فارسی انگلیسی 1 قمرپور اصول و مبانی ترجمه

 205 پنج شنبه 13-15 تحلیل مقابله اي 2 کریمی زبان شناسی

 205 پنج شنبه 15-17 فرهنگ ملل 2 ظاهري زبان شناسی

 205 پنج شنبه 17-20 آوا شناسی لهجه هاي متداول 2 باقري زبان شناسی

 2 بیگدلی 
متون ادبی (قابل اخذ براي دانشجویانی 

 که ترم قبل نگذراندند)
 205 سه شنبه 17-15

 205 پنج شنبه 11-13 2اندیشه اسالمی  2 رشیدیان 
   

 

 دانشجوي گرامی؛ لطفاً توضیحات ذیل را با دقت مطالعه فرمایید 
 

پاس نکرده اند موظفند ایـن درس را حتمـاً در مقطـع کارشناسـی اخـذ       کاردانیرا در دوره  دانش خانواده و جمعیتدانشجویان گرامی که درس  -1

  نمایند. در غیر این صورت عواقب آن به عهده شخص دانشجو می باشد.

 مدیریت مراکز و سازمان هاي فرهنگی -اصول و فنون مذاکره-مهارت هاي مسئله یابی و تصمیم گیري   دروس مهارت مشترك: -2

  2اندیشه اسالمی –1ورزش -آشنایی با قانون اساسی(یا انقالب اسالمی ایران) -تاریخ امامت -موضوعی قرآنتفسیر دروس عمومی:  -3

مطابق بخشـنامه شـماره    (بگیرد که تمام نمرات دروس ترم آخر اعالم شده باشد معرفی به استاد  دانشجو زمانی می تواند درسی را تحت عنوان -4

عمومی(بـه  دروس  و دروس مهارت مشترك 98-99دانشگاه جامع علمی کاربردي، از نیمسال اول سال تحصیلی  26/06/1398  م مورخ/23384/98

قابلیت اخذ به صورت معرفی به استاد را نداشته و دانشجویان می بایست دروس ذکـر شـده را درطـول تـرم هـاي       همراه دانش خانواده و جمعیت)

 ).تحصیلی اخذ نمایند

 واحد انتخاب نمایند. 24می باشد می توانند تا سقف  17که معدل ترم قبل آنها باالي   98 دانشجویان ورودي مهر -5

)، دانشجو در هر ترم باید تنها یک درس از گروه معارف (تفسیر موضوعی قرآن، تاریخ امامت، آشنایی با قانون اساسی(یا انقـالب اسـالمی ایـران    -6

 ذ کند.و دانش خانواده و جمعیت) اخ 2اندیشه اسالمی 

  :کل واحد هاي کارشناسی مترجمی همزمان انگلیسی که دانشجو باید بگذراند و  فارغ التحصیل محسوب شود

 واحد 70واحد      بدون پیش نیاز:  74با پیش نیاز: 

 20جمع تعداد واحد : 



 )98برنامه انتخاب واحد (نیمسال بهمن 

مترجمی همزمان انگلیسینام رشته :  مقطع : کارشناسی  

2ترم :  98ورودي : مهر سال نیم   

 Bگروه 

 استاد پیش نیاز
 تعداد
 روز ساعت نام درس واحد

 گروه
 درسی

کاربرد موضوعی 
 واژگان در مکالمه

ناهید 
 خسروي

 206 چهارشنبه 18-20 کاربرد موضوعی اصطالحات در ترجمه 2

 206 چهارشنبه 14-16 اصول نگارش 2 بخشی اصول و مبانی ترجمه
 206 چهارشنبه 16-18 مکاتبات 2 آستانهفرجی  اصول و مبانی ترجمه
 206 دوشنبه 14-17 ترجمه همزمان انگلیسی به فارسی 1 قندي اصول و مبانی ترجمه
 206 دوشنبه 17-20 ترجمه همزمان فارسی انگلیسی 1 قندي اصول و مبانی ترجمه

 206 یکشنبه 16-18 تحلیل مقابله اي 2 ذکاوتی زبان شناسی

 206 یکشنبه 18-20 فرهنگ ملل 2 جوادي زبان شناسی

 206 سه شنبه 17-20 آوا شناسی لهجه هاي متداول 2 باقري زبان شناسی

 2 بیگدلی 
متون ادبی (قابل اخذ براي دانشجویانی 

 که ترم قبل نگذراندند)
 205 سه شنبه 17-15

    2اندیشه اسالمی  2  
   

 

 توضیحات ذیل را با دقت مطالعه فرماییددانشجوي گرامی؛ لطفاً 
 

پاس نکرده اند موظفند این درس را حتماً در مقطع کارشناسی اخذ نمایند. در غیر  کاردانیرا در دوره  دانش خانواده و جمعیتدانشجویان گرامی که درس  -1

   این صورت عواقب آن به عهده شخص دانشجو می باشد.

 مدیریت مراکز و سازمان هاي فرهنگی -اصول و فنون مذاکره-مهارت هاي مسئله یابی و تصمیم گیري دروس مهارت مشترك: -2

   2اندیشه اسالمی –1ورزش -آشنایی با قانون اساسی(یا انقالب اسالمی ایران) -تاریخ امامت -تفسیر موضوعی قرآندروس عمومی:  -3

مطـابق بخشـنامه شـماره     (بگیرد که تمام نمرات دروس تـرم آخـر اعـالم شـده باشـد      استاد  معرفی به دانشجو زمانی می تواند درسی را تحت عنوان -4

عمومی(بـه همـراه   دروس  و دروس مهارت مشترك 98-99دانشگاه جامع علمی کاربردي، از نیمسال اول سال تحصیلی  26/06/1398  م مورخ/23384/98

استاد را نداشته و دانشجویان می بایست دروس ذکر شـده را درطـول تـرم هـاي تحصـیلی اخـذ       قابلیت اخذ به صورت معرفی به  دانش خانواده و جمعیت)

 ).نمایند

 واحد انتخاب نمایند. 24می باشد می توانند تا سقف  17که معدل ترم قبل آنها باالي   98دانشجویان ورودي مهر  -5

قرآن، تاریخ امامت، آشنایی با قانون اساسی(یا انقالب اسـالمی ایـران)، اندیشـه     دانشجو در هر ترم باید تنها یک درس از گروه معارف (تفسیر موضوعی -6

 و دانش خانواده و جمعیت) اخذ کند. 2اسالمی 

  :کل واحد هاي کارشناسی مترجمی همزمان انگلیسی که دانشجو باید بگذراند و  فارغ التحصیل محسوب شود

 حدوا 70واحد      بدون پیش نیاز:  74با پیش نیاز: 

 20جمع تعداد واحد : 


