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 انتخاب واحد یراهنما

 د ییرا مطالعه نما لیقبل از انتخاب واحد موارد ذ لطفا

   :شامل یدروس عموم -1

 دانش خانواده – ی سالماشه یاند –اخالق

 یبدن  تیترب - یفارس –زبان خارجه 

 :دروس مهارت مشترک  -2

 فرهنگ عمومی  -کارآفرینی – اطالعات و ارتباطات یکاربرد فناور -اخالق حرفه ای

  تعداد نام استاد روز  ساعت

 واحد

 نام درس

 

ترجمه کاربردی آثارمکتوب و متون   2 سعید پور  8-12 

 رسمی بازرگانی

ترجمه کاربردی آثار مکتوب و متون  2 نیکنژاد  8-12 

 رسمی سیاسی

ترجمه کاربردی آثار مکتوب و متون  2 قطبی  12-16 

 رسمی حقوقی

ترجمه کاربردی آثار مکتوب و متون  2 معبودی  12-16 

 رسمی رسانه ای 

 خواندن و درک آثار مکتوب  2 قطبی  16-18 

 خواندن و درک متون رسمی  2 شوشتری  18-20 

 توکلی -سید ابراهیمی 

اخذ درس کارورزی برای دانشجججججویانی که در  

را اخجذ ننموده انجد    2ترم تجابسجججججتجان کجارورزی

 اجباری می باشد.

 2کارورزی 2

     



 واحد 73 زبان رشته  :واحد کل دروس تعداد

را در   2را حتما باید اخذ نمایید تا  مجاز به درس کارورزی 1توجه نمایید :درس کارورزی

این ترم شوید و  همچنین  درصورتی دانشجو در ترم آخر فارغ التحصیل میشود که در ترم  

واحد  مانده داشته باشد در غیر این صورت ) با داشتن   18فقط  2آخر همراه با کارورزی 

 ( این ترم فارغ التحصیل نمیشود.  حتی یک درس اضافی  

مراجعه نمایید تا از    نینرخاتحصمیی جهت اخذ تمامی دروس خود به   خواهشمند ااتم :تذکر مهم

حاصل نمایید .الزم به ذکر است توجه نمایید:دروسی    طنیدانپاس شدن و اخذ تمامی دروس خود ا

حقوق اجتماعی و سیااسیی       -عراان عملی اسا م-آشانایی با داا  مقدس –مانند :انساان دراسا م  

جمعات و تنظام    -تربات بدنی ویژه) وا   الاص(  -2اندیشی  اسیم ی  -فلسیه  االمق  -آیان زندگی  -اسیم 

)لطها سوال االذ کناد    نیست و نبایدنااز ب  پاس شدن ده  ی نمایاد ک     نامرخ تحصالی  شاه   1الانوا ه

 .ننمایاد(

 درباره سامانه سما  ینکات ضرور 

 کنیمانه سججما با آادروس شججما در سجج  هلی. سججرفصججل کدیینما  یرمز عبور خوددار رییاز تغ 

سجتفاده ا  کنیآ نیمانده از ا یبا شجد  لذا جهت مشجاهده دروس باق یموجود م  یلیتحصج مرخین

 یوجود دارد هر برا  ییلتحصججججج  مرخیو مهجارت مشجججججترک  کجه در ن  یم. دروس عمودییجنمجا

و مهارت مشجججترک طب     یباشجججد لذا دروس قابل اخذ عموم یم یکارشجججناسججج  مو ه یکاردان

 فوق اخذ گردد.   ستیل

 


