
 

 1397برنامه هفتگي ترم بهمن 

 22             ظرفيت: A             گروه:603        مقطع:كارشناسي            كد رشته:4             ترم :1396رشته تحصيلي: مترجمي همزمان             ورودي: مهر 

شماره 
 كالس

تاريخ 
 امتحان

 واحد نام استاد ساختمان كد ملي استاد روز ساعت توضيحات پيشنياز
 علمي

 واحد
 نظري

 نام درس

 2 - سريه عاليي زرتشت  يكشنبه 10-12  متون ادبي  304
خواندن و درك متون 

 پيشرفته

 1 1 سريه عاليي زرتشت  يكشنبه 12-14  كاربرد موضوعي اصطالحات در ترجمه  304
كاربرد موضوعي عبارات در 

 ترجمه

 1 1 عهديه عليپور زرتشت  يكشنبه 14-16  ترجمه همزمان انگليسي به فارسي  البراتور302
ترجمه همزمان امور ادبي و 

 هنري

 فنون برقراري ارتباط 1 1 عهديه عليپور زرتشت  يكشنبه 16-18  فرهنگ ملل  البراتور302

 كارگاه و سمينار پيشرفته - 2 فسائيان زرتشت  چهارشنبه 9-12   ژوژمان 205

 تحليل مقابله اي 2 - ليال رسولي زرتشت  چهارشنبه 12-14  زبان شناسي  203

 1 1 عبدالعظيم حكيمي زرتشت  چهارشنبه 14-16  ترجمه همزمان انگليسي به فارسي  305
ترجمه همزمان فرهنگي و 

 اجتماعي

 اصول و روش هاي ترجمه 1 1 فريبا هشترودي زرتشت  چهارشنبه 16-18 جبراني   -

 2كارورزي - 2 فريبا هشترودي      1كارورزي  

 

 



 1397برنامه هفتگي ترم بهمن 

 22           ظرفيت:  B               گروه:604        مقطع:كارشناسي           كد رشته: 4             ترم :1396رشته تحصيلي: مترجمي همزمان             ورودي: مهر 

شماره 

 كالس

تاريخ 

 امتحان

 واحد نام استاد ساختمان كد ملي استاد روز ساعت توضيحات پيشنياز

 علمي

 واحد

 نظري

 نام درس

 كاربردموضوعي عبارات در ترجمه  202
در سامانه 

 محمودپور
 1 1 مسعود تقوي زرتشت  جمعه 10-8

كاربرد موضوعي عبارات در 

 ترجمه

 فرهنگ ملل  304
در سامانه 

 محمودپور
 فنون برقراري ارتباط 1 1 مسعود تقوي زرتشت  جمعه 12-10

 ترجمه همزمان انگليسي به فارسي  البراتور302
در سامانه 

 محمودپور
 1 1 محسن اسكندري زرتشت  جمعه 14-12

ترجمه همزمان امور ادبي و 

 هنري

 ترجمه همزمان انگليسي به فارسي  البراتور302
در سامانه 

 محمودپور
 1 1 محسن اسكندري زرتشت  جمعه 16-14

ترجمه همزمان فرهنگي و 

 اجتماعي

 - 2 حميدرضا كاكاوند زرتشت  پنجشنبه 12-14   ژوژمان 205
خواندن و درك مفاهيم 

 پيشرفته

 زبان شناسي  203
درسامانه 

 پوريان
 تحليل مقابله ا ي 2 - زهره چكني زرتشت  پنجشنبه 16-14

 متون ادبي  304
در سامانه 

 محمودپور
 كارگاه سمينار پيشرفته 2 - محمد گيتي زرتشت  پنجشنبه 19-16

 زرتشت     1كارورزي  
حميدرضا 

 كاكاوند
 2كارورزي - 2

 


