
ترم ورود :نيمسال اول سال تحصيلي۹۸-۹۷مقطع :كارشناسي ارشد ناپيوسته

ترم اعمال قانون :نيمسال اول سال تحصيلي۹۸-۹۷دوره :کليه دوره ها

نوع برنامه :کليه برنامه هاي درسيدانشكده :دانشكدگان فارابي

حداقل تعداد واحد فارغ التحصيلي :۲۸گروه آموزشي :دانشكده الهيات

حداكثر تعداد واحد فارغ التحصيلي :۲۸رشته :مترجمي زبان عربي

دانشگاه تهران

سامانه جامع آموزش
نوع درس و دروس الزم براي فارغ التحصيلي

زمان: ۱۱:۱۲ - ۱۴۰۰/۱۲/۱۶

صفحه : ۱ از ۲شماره گزارش: ۵۷۸

 

نوع درس گروه:دروس جبرانی
جبرانی

محدودیت حداقل ترم گذراندن دروس : --حداقل واحد قابل اخذ: ٠حداقل درس قابل اخذ: ٠

محدودیت حداكثر ترم گذراندن دروس : --حداكثر واحد قابل اخذ: ١٢حداكثر درس قابل اخذ: ٦

 

نام درسشماره درس
واحد

كل
واحد
نوع درسعملی

نوع درس از دید
شهریه

ترم
اخذ

اولویت
اخذ

وضعیت
اخذ

وضعیت
درس

مشاهده
در

تطبیق

بلهفعالغیراجبارىجبرانیجبرانی٢٠فن ترجمه و نظریه هاى آن٢٢٠٣١١٠

ترجمه متون حقوقی از عربی به فارسی٢٢٠٣١٣١
و بالعكس

بلهفعالغیراجبارىجبرانیجبرانی٢٠

ترجمه متون سیاسی از عربی به فارسی٢٢٠٣٣٧١
و بالعكس

بلهفعالغیراجبارىجبرانیجبرانی٢٠

ترجمه متون اقتصادى از عربی به٢٢٠٣٣٧٢
فارسی و بالعكس

بلهفعالغیراجبارىجبرانیجبرانی٢٠

بلهفعالغیراجبارىجبرانیجبرانی٢٠دلالت و معناشناسی٢٢٠٣٣٧٣

ترجمه متون رسانه اى و فیلم نامه ها٢٢٠٣٣٧٤
از عربی به فارسی و بالعكس

بلهفعالغیراجبارىجبرانیجبرانی٢٠

 

نوع درس گروه:دروس تخصصی
تخصصی

محدودیت حداقل ترم گذراندن دروس : --حداقل واحد قابل اخذ: ١٠حداقل درس قابل اخذ: ٥

محدودیت حداكثر ترم گذراندن دروس : --حداكثر واحد قابل اخذ: ١٠حداكثر درس قابل اخذ: ٥

 

نام درسشماره درس
واحد

كل
واحد
نوع درسعملی

نوع درس از دید
شهریه

ترم
اخذ

اولویت
اخذ

وضعیت
اخذ

وضعیت
درس

مشاهده
در

تطبیق

بلهفعالاجبارىاصلی و تخصصیتخصصی٢٠ترجمه عربی: نظریه و عمل٢٢٠٣٣٧٥

بلهفعالاجبارىاصلی و تخصصیتخصصی٢٠واژه شناسی و معادل گزینی٢٢٠٣٣٧٦

بلهفعالاجبارىاصلی و تخصصیتخصصی٢٠فرهنگ و اندیشه عرب٢٢٠٣٣٧٧

بلهفعالاجبارىاصلی و تخصصیتخصصی٢٠زبان شناسی كاربردى٢٢٠٣٣٧٨

بلهفعالاجبارىاصلی و تخصصیتخصصی٢٠ترجمه متون تخصصی٢٢٠٣٣٧٩

 

اختیارى نوع درس گروه:دروس 
اختیارى

محدودیت حداقل ترم گذراندن دروس : --حداقل واحد قابل اخذ: ١٤حداقل درس قابل اخذ: ٧

محدودیت حداكثر ترم گذراندن دروس : --حداكثر واحد قابل اخذ: ١٤حداكثر درس قابل اخذ: ٧

 

نام درسشماره درس
واحد

كل
واحد
نوع درسعملی

نوع درس از دید
شهریه

ترم
اخذ

اولویت
اخذ

وضعیت
اخذ

وضعیت
درس

مشاهده
در

تطبیق

بلهفعالغیراجبارىاصلی و تخصصیاختیارى٢٠نگارش فارسی٢٢٠٣٣٨٠

بلهفعالغیراجبارىاصلی و تخصصیاختیارى٢٠تعریب متون سیاسی و دیپلماتیك٢٢٠٣٣٨١

بلهفعالغیراجبارىاصلی و تخصصیاختیارى٢٠تعریب متون حقوقی و ادارى٢٢٠٣٣٨٢

بلهفعالغیراجبارىاصلی و تخصصیاختیارى٢٠تعریب متون ادبی٢٢٠٣٣٨٣

بلهفعالغیراجبارىاصلی و تخصصیاختیارى٢٠ترجمه شفاهی فارسی به عربی٢٢٠٣٣٨٤

بلهفعالغیراجبارىاصلی و تخصصیاختیارى٢٠ترجمه شفاهی عربی به فارسی٢٢٠٣٣٨٥

بلهفعالغیراجبارىاصلی و تخصصیاختیارى٢٠ترجمه همزمان٢٢٠٣٣٨٦



بلهفعالغیراجبارىاصلی و تخصصیاختیارى٢٠ارزیابی ترجمه٢٢٠٣٣٨٧



ترم ورود :نيمسال اول سال تحصيلي۹۸-۹۷مقطع :كارشناسي ارشد ناپيوسته

ترم اعمال قانون :نيمسال اول سال تحصيلي۹۸-۹۷دوره :کليه دوره ها

نوع برنامه :کليه برنامه هاي درسيدانشكده :دانشكدگان فارابي

حداقل تعداد واحد فارغ التحصيلي :۲۸گروه آموزشي :دانشكده الهيات

حداكثر تعداد واحد فارغ التحصيلي :۲۸رشته :مترجمي زبان عربي

دانشگاه تهران

سامانه جامع آموزش
نوع درس و دروس الزم براي فارغ التحصيلي

زمان: ۱۱:۱۲ - ۱۴۰۰/۱۲/۱۶

صفحه : ۲ از ۲شماره گزارش: ۵۷۸

بلهفعالغیراجبارىاصلی و تخصصیاختیارى٢٠ترجمه رمان كلاسیك٢٢٠٣٣٨٨

بلهفعالغیراجبارىاصلی و تخصصیاختیارى٢٠ترجمه رمان مدرن و پسامدرن٢٢٠٣٣٨٩

بلهفعالغیراجبارىاصلی و تخصصیاختیارى٢٠منظور شناسی زبان٢٢٠٣٣٩٠

بلهفعالغیراجبارىاصلی و تخصصیاختیارى٢٠گویش عراقی٢٢٠٣٣٩١

بلهفعالغیراجبارىاصلی و تخصصیاختیارى٢٠گویش شامی٢٢٠٣٣٩٢

بلهفعالغیراجبارىاصلی و تخصصیاختیارى٢٠گویش مصرى٢٢٠٣٣٩٣

 

نامه یان  نوع درس گروه: پایانپا
نامه

محدودیت حداقل ترم گذراندن دروس : --حداقل واحد قابل اخذ: ٤حداقل درس قابل اخذ: ١

محدودیت حداكثر ترم گذراندن دروس : --حداكثر واحد قابل اخذ: ٤حداكثر درس قابل اخذ: ١

 

نام درسشماره درس
واحد

كل
واحد
نوع درسعملی

نوع درس از دید
شهریه

ترم
اخذ

اولویت
اخذ

وضعیت
اخذ

وضعیت
درس

مشاهده
در

تطبیق

بلهفعالاجبارىپایان نامهپایان نامه٤٠پایان نامه٢٢٢٠٠٣٩


