
 

 ٍ هابعد 7931 ٍرٍدی سالرشته هترجوی زباى اًگليسی  چارت درسی
 

 

 ًيسوال اٍل

 پيش ًياز تعداد ٍاحد ًام درس 

 --- 2 خَاًذى اًگلیغی  پایِ

 --- 2 دعتَر اًگلیغی پایِ

 --- 2 ّای ؽٌیذاری ٍ گفتاری پایِ هْارت

 --- 2 ّای هطالؼِ ٍ یادگیزی هْارت

 --- 2 ًگارػ اًگلیغی پایِ

  2 آؽٌایی با دفاع همذط

 --- 2 في بیاى

 --- 3 ػوَهی فارعی  ادبیات

  2 اًذیؾِ عیاعی اهام خویٌی

  73 جوع 
 

 

 

 

 ًيوسال دٍم

 پيش ًياز تعداد ٍاحد ًام درس 

 خَاًذى اًگلیغی  پایِ 2 خَاًذى اًگلیغی پیؾزفتِ

 دعتَر اًگلیغی پایِ 2 دعتَر اًگلیغی پیؾزفتِ

 ّای ؽٌیذاری ٍ گفتاری پایِ هْارت 2 ؽٌیذاری ٍ گفتاری پیؾزفتِهْارت ّای 

 ًگارػ اًگلیغی پایِ 2 ًگارػ اًگلیغی پیؾزفتِ

 --- 2 1اًذیؾِ اعالهی 

 --- 2 ًگارػ فارعی

 --- 2 ادبیات هؼاصز فارعی

 --- 2 (2( ٍ )1تزبیت بذًی )

 --- 1 جوؼیت ٍ تٌظین خاًَادُ

 --- 2 تاریخ اهاهت

  73 جوع 
 

 

 

 

 

 

 



 

 ًيوسال سَم

 پيش ًياز تعداد ٍاحد ًام درس 

 --- 2 هباًی سباى ؽٌاعی

 --- 2 اصَل ٍ راّکارّای تزجوِ

 --- 2 تاریخ تحلیلی صذر اعالم

 --- 2 آؽٌایی با ًثز اًگلیغی

 --- 2 اصَل ٍ رٍػ تذریظ

 --- 2 تزجوِ ٍ فٌاٍری

 --- 2 ادبیات پایذاری

 اًگلیغی پیؾزفتًِگارػ  2 هکاتبات اًگلیغی

 (1اًذیؾِ اعالهی ) 2 2اًذیؾِ اعالهی 

 --- 2 (7يا زباى دٍم ) ادبيات کَدک ٍ ًَجَاى

  02 جوع

 

 

 

 ًيوسال چهارم

 پيش ًياز تعداد ٍاحد ًام درس 

 هباًی سباى ؽٌاعی 2 سباى ؽٌاعی کاربزدی

 اصَل ٍ راّکارّای تزجوِ 2 تزجوِ هتَى ػلَم اًغاًی اس اًگلیغی

 --- 2 اًگلیغی ؽؼزآؽٌایی با 

 تزجوِ ٍ فٌاٍری، اصَل ٍ راّکارّای تزجوِ 2 تزجوِ اصطالحات ٍ ػٌاصز فزٌّگی

 خَاًذى اًگلیغی پیؾزفتِ 2 خَاًذى هتَى رعاًِ ای ٍ هطبَػاتی

 هباًی سباى ؽٌاعی 2 ٍاصُ ؽٌاعی ٍ اصطالح ؽٌاعی

 اصَل ٍ رٍػ تذریظ 2 رٍػ تذریظ هْارت ّا

 --- 2 1تزجوِ ؽذُ اعالهی بزرعی آثار 

 --- 2 تفغیز هَضَػی لزآى

 (1یا سباى دٍم ) ----- 2 (0ادبيات کهي فارسی يا زباى دٍم )

  02 جوع 
 

 

 

 
 

 

 



 
 

 

 پٌجنًيوسال 

 

 

 

 

 

 

 ًيوسال ششن

 پيش ًياز تعداد ٍاحد ًام درس 

 سباى ؽٌاعی کاربزدی 2 اًگلیغیتحلیل همابلِ ای عاخت فارعی ٍ 

 تزجوِ ؽفاّی پیاپی 2 تزجوِ ؽفاّی ّوشهاى

 عاخت سباى فارعی 2 ٍیزایؼ فارعی

 تزجوِ هتَى ػلَم اًغاًی اس فارعی 2 تزجوِ اعٌاد رعوی

 --- 2 آؽٌایی با باسار تزجوِ

 1بزرعی آثار تزجوِ ؽذُ اعالهی  2 تزجوِ هتَى اعالهی اس فارعی

 اصَل ٍ راّکارّای تزجوِ، تزجوِ ٍ فٌاٍری 2 تزجوِ ادبیات

 اصَل ٍ راّکارّای تزجوِ، تزجوِ ٍ فٌاٍری 2 حَسُ ّای ًَیي تزجوِ

 --- 2 اصَل ٍ رٍػ تحمیك

 (3یا سباى دٍم ) داعتاى کَتاُ ٍ رهاى در اًگلیغی 2 (4يا زباى دٍم ) ًوايشٌاهه در ادبيات اًگليسی

  02 جوع 

 
 

 

 

 پيش ًياز تعداد ٍاحد ًام درس 

 --- 2 عاخت سباى فارعی

 --- 2 تزجوِ ؽفاّی پیاپی

 1آثار تزجوِ ؽذُ اعالهی  بزرعی 2 2بزرعی آثار تزجوِ ؽذُ اعالهی 

 خَاًذى اًگلیغی پیؾزفتِ 2 داعتاى کَتاُ ٍ رهاى در ادبیات اًگلیغی

 تزجوِ ٍ فٌاٍری، اصَل ٍ راّکارّای تزجوِ 2 ؽٌیذاری-تزجوِ دیذاری

 اصَل ٍ رٍػ تذریظ 2 عاسی آسهَى

 تزجوِ هتَى ػلَم اًغاًی اس اًگلیغی 2 تزجوِ هتَى ػلَم اًغاًی اس فارعی

 خَاًذى هتَى رعاًِ ای ٍ هطبَػاتی 2 تزجوِ هتَى رعاًِ ای ٍ هطبَػاتی

 (2خَاًذى هتَى رعاًِ ای یا سباى دٍم ) 2 (9رٍزًاهه ًگاری الكترًٍيك يا زباى دٍم )

 --- 2 اخالق اعالهی

  02 جوع 



 

 

 

 

 

 

 ًيوسال هفتن

 

 پيش ًياز تعداد ٍاحد ًام درس 

 تزجوِ اعٌاد رعوی 2 پزٍصُ کارٍرسی

 فارعیتزجوِ هتَى اعالهی اس  2 تزجوِ هتَى اعالهی اس اًگلیغی

 سباى ؽٌاعی کاربزدی 2 هباًی ًظزی تزجوِ

 اصَل ٍ رٍػ تحمیك 2 پضٍّؼ در هطالؼات تزجوِ

 تزجوِ ٍ فٌاٍریاصَل ٍ راّکارّای تزجوِ،  2 تزجوِ هتَى  ػلوی ٍ تخصصی

 تزجوِ هتَى ػلَم اًغاًی اس فارعی 2 تزجوِ تؾزیحی

 تزجوِ ؽفاّی ّوشهاى 2  آؽٌایی با هحیط ّای تزجوِ ؽفاّی

 تزجوِ اعٌاد رعوی 2 تزجوِ لزاردادّا ٍ هکاتبات تجاری

 (4( یا سباى دٍم )1بزرعی آثار تزجوِ ؽذُ اعالهی ) 2 (5ترجوه هتَى فلسفه يا زباى دٍم )

  71 جوع 
 

 

 تؼذاد ٍ ًَع ٍاحذّای درعی

 جوغ ًَع ٍاحذّای درعی دٍرُ تحصیلی

 پایاى ًاهِ اختیاری تخصصی پایِ ػوَهی

کارؽٌاعی 

 پیَعتِ

22 22 22 11 1 136 

 

در صَرت  را اًتخاب ًوایذ. دٍ درط درٍط اختیاری در چارت پزرًگ ؽذُ اًذ کِ السم اعت داًؾجَ یکی اس تذکز: 

 ( را بِ ػٌَاى درط اختیاری اخذ کٌذ.1-5، داًؾجَ صزفا هی تَاًذ درٍط سباى دٍم )اًتخاب سباى دٍم


