دانشگاه آزاد اسالمی واحدسپیدان
آرایش کلی کارشناسی ارشد مترجمی زبان انگلیسی
ضوي خَػ آهذ گَیی تِ داًؾجَیاى هحتزم وارؽٌاعی ارؽذ رؽتِ هتزجوی ستاى اًگلیغی ،تَجِ ایؾاى را هَرد سیز جلة هی وٌین.
 - 1تعذاد ٍ 6احذ جثزاًی تزای آى دعتِ اس داًؾجَیاًی وِ هذرن وارؽٌاعی غیز هزتثط دارًذ در ًظز گزفتِ ؽذُ اعت وِ گذراًذ آى اجثاری اعت.
 -2درٍط اختیاری الشاهی ؽذُ تَعط گزٍُ (ٍ 4احذ ) تا تَجِ تِ ؽزایط فعلی اعت ٍ اهىاى تغییزات آى تا تَجِ تِ ؽزایط آتی ٍجَد دارد.
 -3حذالل ًوزُ لثَلی در توام درٍط اصلی ٍ جثزاًی  12اعت.
 -4هیاًگیي ًوزات ًثایذ در ّز ًیوغال ووتز اس  14تاؽذ.
 -5داًؾجَ هجاس در ّز ًیوغال تحصیلی تیي  8تا ٍ 14احذ درعی اًتخاب وٌذ.
 -6داًؾجَ هَظف اعت پظ اس پایاى ًیوغال اٍل ٍ لثل اس ًیوغال چْارم هَضَع پایاى ًاهِ را تِ تاییذ ؽَرای پضٍّؾی تزعاًذ.
 -8دفاع اس پایاى ًاهِ  6هاُ پظ اس تاییذ پزٍپَسال در ؽَرای تخصصی اهىاى پذیز اعت.
درٍط جثزاًی

تعذاد ٍاحذ

درٍط تخصصی  -اجثاری

تعذاد
ٍاحذ

درٍط اًتخاب – اجثاری ( ٍ 4احذ)

تعذا ٍاحذ

تزجوِ ًَار ٍ فیلن(جثزاًی)

2

ستاى ؽٌاعی وارتزدی (تزم )1

2

تزرعی تزجوِ آثار اعالهی

2

تزجوِ ؽفاّی (جثزاًی)

2

ٍاصُ ؽٌاعی ٍ هعادل گشیٌی در تزجوِ ( تزم )1

2

همالِ ًَیغی تِ ستاى اًگلیغی

2

تزجوِ هىاتثات ٍ اعٌاد
(جثزاًی)

2

ًظزیِ ّای تزجوِ (تزم یه)

2

فزٌّگ ٍ جاهعِ ؽٌاعی در تزجوِ

2

ادب فارعی در ادتیات جْاى (تزم )1

2

دیزیٌِ ؽٌاعی تزجوِ در ایزاى

2

رٍؽْای پیؾزفتِ تحمیك در تزجوِ (تزم )2

2

ادتیات ٍ تحلیل والم

2

هذلْای تزجوِ (تزم دٍ)

2

تزرعی تزجوِ اًَاع هتَى علوی

2

ًمذ وارتزدی در ادتیات اًگلیغی ( تزم )2

2

وارتزد رایاًِ در تزجوِ

2

وارگاُ تزجوِ (تزم دٍ)

2

تزجوِ اس دیذگاُ ستاى ؽٌاعی

2

عویٌار هغائل تزجوِ (تزم )2

2

ؽٌاخت عٌاصز فزٌّگی در دٍستاى

2

ًمذ ٍ تزرعی آثار تزجوِ ؽذُ ( تزم )3

2

عثه ؽٌاعی هماتلِ ای اًَاع همَلِ تزجوِ

2

ارسؽیاتی پیؾزفتِ تزجوِ (تزم )3

2

تزرعی ؽاّىارّای ادتیات داعتاًی

2

پایاى ًاهِ (تزم )4

2

هثاًی ٍیزایؼ

2

2

هثاًی تزجوِ ؽفاّی

2

ولیِ درٍط ایي عتَى اخذؽَد

ٍ 4احذ اس درٍط فَق اخذ ؽًَذ.

