
 

 آرایش ترمی کارشناسی ارشد مترجمی زبان انگلیسی

 واحد( 41ترم اول )

 تعداد واحد نام درس کد درس

 2 زبانشناسی کاربردی و ترجمه 000994

 2 تحقیق و ترجمهروشهای پیشرفته  000992

 2 نظریه های ترجمه 000990

 2 ادب فارسی در ادبیات جهان 000991

 2 انگلیسیمقاله نویسی به زبان  000940

 2 بررسی و ترجمه آثار اسالمی )از فارسی به انگلیسی( 000921

 2 مبانی نظری ترجمه 000923

 ویژه دانشجویان دارای مدرک کارشناسی غیرمرتبط است و باید گذرانده شود.  000923و  000921توجه: دروس دارای کد  

 

 واحد( 42ترم دوم )

 تعداد واحد نام درس کد درس

 2 واژه شناسی و معادل گزینی در ترجمه 000993

 2 ل ترجمهسمینار مسای 000993

 2 مدلهای ترجمه 000993

 2 نقد و بررسی آثار ترجمه شده 000993

 2 متون علمیانواع بررسی و ترجمه  000943

 2 فلسفه تعلیم و تربیت 000923

 ویژه دانشجویان دارای مدرک کارشناسی غیرمرتبط است و باید گذرانده شود.  000923توجه: دروس دارای کد 

 

 واحد( 3ترم سوم )

 تعداد واحد نام درس کد درس

 2 ارزشیابی پیشرفته و ترجمه 000990

 2 کارگاه ترجمه 000949

 2 نقد کاربردی )در ادبیات انگلیسی( 000944

 2 ترجمه از دیدگاه زبانشناسی 000929

 

 واحد( 1چهارم ) ترم

 تعداد واحد نام درس کد درس

 1 پایان نامه  000942

 

 



 واحد 62اجباری:  -تخصصی دروس 

 زپیش نیا واحد اجباری -تخصصی دروس  کد درس

 - 2 زبان شناسی کاربردی و ترجمه 000993

 - 2 روشهای پیشرفته تحقیق و ترجمه 000992

 - 2 نظریه های ترجمه 000990

 - 2 ادب فارسی در ادبیات جهان 000993

 000993 2 ترجمهواژه شناسی و معادل گزینی در  000993

 2 سمینار مسایل ترجمه 000993

000993 

و 

000992 

 000990 2 مدلهای ترجمه 000993

 000990 2 نقد و بررسی آثار ترجمه شده 000993

 000992 2 ارزشیابی پیشرفته و ترجمه 000990

 000993 2 کارگاه ترجمه 000939

 2 نقد کاربردی )در ادبیات انگلیسی( 000933

000992 

 و

000993 

 - 3 پایان نامه 000932

 

 واحد2دروس کمبود )رشته های غیرمرتبط( 

 زپیش نیا واحد دروس کمبود )رشته های غیرمرتبط( کد درس

بررسی وترجمه آثار اسالمی                                      000923

 )از فارسی به انگلیسی(

2 - 

 - 2 مبانی نظری ترجمه 000923

 - 2 فلسفه تعلیم و تربیت 000923

 

 

 واحد اجباری است( 2)گذراندن حداقل  واحد 66: تخصصی -انتخابی دروس 

 پیش نیاز واحد تخصصی -دروس انتخابی  کد درس

 - 2 مقاله نویسی به زبان انگلیسی 000930

 - 2 اصول و نظریه های آموزش زبان 000933

 - 2 فرهنگ و جامعه شناسی در ترجمه 000933

دیرینه شناسی ترجمه در ایران و  000933

 آشنایی با آثار ترجمه شده به فارسی
2 000993 

 2 ادبیات و تحلیل کالم 000933

00993   

و 

000990 

 000990 2 بررسی و ترجمه انواع متون علمی 000933

 000993 2 کاربرد رایانه در ترجمه 000930

 2 ترجمه از دیدگاه زبان شناسی 000929

000993 

و 

000993 

 000993 2 شناخت عناصر فرهنگی در دو زبان 000923

 2 سبک شناسی مقابله ای انواع نثر در ترجمه 000922

000993 

و 

000993 

 000993 2 بررسی شاهکارهای ادبیات داستانی 000920

 

 

 

 

 مترجمی زبان انگلیسیچارت درسی کارشناسی ارشد 

 واحد غیرمرتبط  2واحد + حداکثر  26 جمع کل واحد:

 2323کدگروه: 
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