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 املستخلص
مصطالحات خاصة  من أهم الترجمات التخصصیة الحتوائها علی    الشهادات الجامعیة من اللغة العربیة الی الفارسیة وبالعکستعد ترجمة  

القوامیس    عن طریق استخدام للوحدات الدراسیة في اقسام الکلیات المختلفة ، االمر الذي یتطلب الدقة في اختیار المعادل اللغوي الصحیح  
ن العلمي بین التحسن الکبیر في العالقات العراقیة االیرانیة في عصرنا الحاضر، ادی الی توسیع افق التعاو   التخصصیة العلمیة واالنسانیة . 

للحصول اآلخر  الی  احدهما  الجامعیین من  الطلبة  إیفاد  فتم   ، الی ظهور    على  البلدین  ادی  ، مما  البلدین  مقعد دراسي في جامعات کال 
لعالي والبحث  لتسهیل معادلتها في وزارة التعلیم االحاجة الکبیرة لدراسة ترجمة الوثائق الجامعیة من اللغة العربیة إلی اللغة الفارسیة وبالعکس  

یمکن االفادة من هذا البحث، علی المستوی التعلیمي الجامعي والمهني، في مجال الترجمة الرسمیة فهو مفید لجمیع المترجمین الذي  العلمي.
یعملون في سوق العمل الترجمي . تم جلب نماذج حقیقیة من الشهادات الجامعیة لکال اللغتین وتم ادراج المصطلحات في جدول تضمن  

 الفارسیة ، الوحدات الدراسیة  ةالعربیة ، الترجم ة: مصطلحات الشهادات الجامعیة ، الترجمةیاحمفتال  الکلمات المصطلح وترجمته .
Abstract 
The study of the conventions of university degrees based on models from Arabic translations into Persian 

and vice versaThe translation of university degrees from Arabic into Persian and vice versa is one of the 

most important specialized translations because it contains special terminology for academic units in the 

departments of different faculties, which requires accuracy in choosing the correct linguistic equivalent 

through the use of specialized scientific and humanistic dictionaries.The significant improvement in Iraqi-

Iranian relations in our time has led to the expansion of the horizons of scientific cooperation between the 

two countries, so university students were sent from one to the other to obtain a study seat in the 

universities of both countries, which led to the emergence of a great need to study the translation of 

university documents from Arabic into Persian language and vice versa to facilitate its equivalency in the 

Ministry of Higher Education and Scientific Research.It is possible to benefit from this research, at the 

university and professional educational level, in the field of official translation, as it is useful for all 

translators who work in the translation labor market. Real samples of university certificates for both 

languages were brought, and the terms were included in a table that included the term and its 

translation.Key words: terms of university degrees, Arabic translation, Persian translation, academic 

units. 

 چکیده   
ترجمه کارنامه های دانشگاهی از زبان عربی به فارسی و برعکس یکی از مهم ترین ترجمه های تخصصی به شمار می رود زیرا دارای 

به دقت در انتخاب معادل   مندآموزشی دانشکده های مختلف می باشد که نیاز اصطالحات ویژگی کارنامه های دانشگاهی در گروه های  
بهبود چشمگیر روابط عراق و ایران در زمان ما موجب گسترش    .زبانی صحیح با استفاده از فرهنگ های تخصصی علمی وانسانی است

ذ کرسی تحصیلی در دانشگاه های دو کشور افق های همکاری علمی بین دو کشور شده است، از این رو دانشجویان دانشگاه برای اخ
اعزام شدند که منجر به ظهور نیاز شدید به مطالعه ترجمه کارنامه های دانشگاهی از عربی به فارسی و بالعکس جهت تسهیل معادل  

فید باشد، زیرا  .این تحقیق می تواند در سطح آموزشی دانشگاهی و حرفه ای م شودمی  سازی آن در وزارت آموزش عالی و تحقیقات علمی
و همچنین برای کلیه مترجمانی که در بازار کار مشغول به کار هستند مفید   .است  سودمنددر مطالعه ترجمه رسمی در گروه زبان فارسی  

است. نمونه های واقعی از گواهی های دانشگاه برای هر دو زبان آورده شد واصطالحات در جدولی گنجانده شد که شامل اصطالحات 
  کلید واژه ها : اصطالحات کارنامٔه دانشگاهی ، ترجمه عربی ، ترجمه فارسی ، واحدهای درسی . .درسی و ترجمه آن بود  واحدهای

 husam@colang.uobaghdad.edu.iگروه زبان وادبیات فارسی، دانشکدٔه زبان ها، دانشگاه بغداد  -۱
 پیشگفتار 

الحمد هلل وسالم علی عباده الذین اصطفی.ترجمه اصطالحات کارنامه های دانشگاهی یکیی از مهمتیرین ترجمیه هیای تخصصیی اسیت زییرا 
علمییی وآموزشییی نقییم مهمییی در زمینییه  یشییرفت علمییی بییرای همییه ملییت هییا ایفییا مییی کنیید و بییه تقویییت  یونییدهای تبییادل علمییی بییین م سسییات 

از طرییق  ورتیال تقیدیم بیه تحصییالت تکمیلیی در دانشیگاه هیای خیود بیا هید  دانشیجویان  ای کیه دانشیجویان میی توانیدبگونیه کمک می کند
عصیر حاضیر میا شیاهد  یشیرفت زییادی در روابیط عیراق و اییران بیوده . ورنیدبیا ذیرش از آن دانشگاه ها در چند رشته تخصصی بیه دسیت 

به گسترش افق های همکاری علمی بین دو کشور و اعزام دانشجویان دانشگاهی برای اخذ محیل تحصییل در دانشیگاه هیای است که منجر 

mailto:husam@colang.uobaghdad.edu.iq
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در  تحقیییقدو کشییور شییده اسییت. اییین امییر مسییتلزم ترجمییه کارنامییه هییای دانشییگاهی از عربییی بییه فارسییی و بییالعکس اسییت.  واقعییا  طییر  اییین 
 زیر تقسیم شده است: قراردست آمده ، مباحث ومطالب این بحث وبررسی به به  ایترجمه -تحلیلی -فییوصتچوب روش چار 
  یشگفتار  -۱
 ؟مبحث اول: کارنامه ٔ دانشگاهی چیست -۲
 . مبحث دوم: اصطالحات گوناگون از کارنامه های دانشگاهی عربی و ترجمه آن به فارسی -۳
 . دانشگاهی فارسی و ترجمه آن به عربیحات گوناگون از کارنامه های الث سوم: اصطمبح -۴
 خالصه ونتیجه گیری ها.  -۵
 چند منبع وماخذ تکیه کرد از جملۀ آن:  به منابع. ژوهشگر -۶
 مقدمۀ لغت نامه. -1
 فرهنگهای فارسی:  -2
 آذرنوش، آذرتاش. فرهنگ معاصر عربی فارسی. •
 لغت نامه دهخدا. •
 فرهنگ عمید. •
 فرهنگ معین. •
 فرهنگ اصطالحات روز . •
 نامٔه کامپیوتر وانفورماتیک )انگلیسی به فارسی(.واژه  •
 فرهنگ اصطالحات عمران. •
  فرهنگ مهندسی مکانیک. •
 فرهنگهای عربی: -3
 معجم لسان العرب. •
 المعجم الوسیط. •

، محقیییق بیییرای همیییه ٔ اصیییطالحات میییورد اسیییتفاده در ایییین تحقییییق ، دو  یوسیییت  یییس از منیییابع ، یکیییی فرهنیییگ لغیییت کیییوچکی تر باشیییدتیییا سیییودمند
عربیی  تهییه کیرده اسیت تیا میورد بهرمنیدی بیرای همیه ٔ ترجمیه  -فرهنگ لغت کیوچکی اصیطالحات فارسیی  ی فارسی ودیگر  –اصطالحات عربی  

بیرای همیه  ژوهشیگرانی کیه  شیود کنندگان باشد. ژوهشگر آرزو می کند که این تحقیق جالب توجه متخصصیان ترجمیه رسیمی باشید ومنبیع مهمیی
   10: )َأِن اْلَحْمُد لِلهِ َربِه اْلَعاَلِمیَن ( یونساین است كه ای مادع یندر این زمینه فعالیت میکنند . وآخر 

 مسالهبیان 
 اصطالحات کارنامه ٔ دانشگاهی و به ویژه واحدهای تحصیلی چیست؟  از منظور -۱
 ؟ ه های دانشگاهی از عربی به فارسی وبرعکس ترجمه کردآیا می توان نمونه های اصطالحات کارنام -۲
 آیا این تحقیق برای مطالعه آکادمیک در دروس گروه زبان وادبیات فارسی مفید است؟ -۳
 که در دفاتر ترجمه کار می کنند منبع نافع است؟ی این تحقیق تا چه اندازه برای اساتید -۴
آیا این تحقیق یکی از  ژوهم های نوینی است که نیاز به ترجمه صحیح اصطالحات واحدهای دانشگاهی را برآورده می کند تا منبع   -۵

 ؟ باشدجالبی در بازار کار ترجمه ای 
 هدف تحقیق 

 کس. بررسی اصطالحات واحد های درسی کارنامه ٔدانشگاهی و نحوه ترجمه ٔ آنها از فارسی به عربی و برع -الف
 می توان این تحقیق در درس ترجمه رسمی بهره مند گردید . -2
بهره مندی اساتید دانشگاه که به عنوان مترجم در دفاتر مشاوره ٔدانشکده های خود یا در انجمن مترجمان عراق یا دارالترجمه ها  -3

 مشغول به کار هستند. 
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 هی .شناخت ترجمٔه واقعی برای اصططالحات کارنامه های دانشگا -۴
؛ روشی که محقق در نگارش این تحقیق دنبال کرده است، این روش مبتنی بر آمیختگی ایترجمه  -تحلیلی  -روش توصیفیروش تحقیق

بین شیؤه معنایی در لغت نامه های تخصصی و شیؤه مهارتی وی بوده است، برای یافتن مناسب ترین معادل یابی از طریق دو سبک، 
خصصی که  سبک دیگر با شر  اصطال  در کتاب های تو بارات در سرفصل های  دانشگاهی زبان مقصد،  یکی از آنها جستجوی آن ع

 است.  هآنرا ذکرکرد
  ژوهشگر در این مبحث  دو مطلب  ارائه وبررسی میکند: مبحث اول : 

 معناشناسی کارنامه.  -۱
 نکات مهم در مورد تحقیق.  -۲
 معناشناسی کارنامه. -۱

 معنای کلمٔه )کارنامه( را در جمله ای از فرهنگ های لغت بیان کرد.محقق در این مطلب 
 فرهنگ فارسی عمید. •

 شود.آموز یا دانشجو نوشته میای که در آن شر  کارکرد کارگر یا نمرات دانمورقه یا دفترچه 
 فرهنگ فارسی معین.  •

 ورقه ای که در آن نتایج آزمون های تحصیلی نوشته شده است. 
 نامه دهخدا.لغت •

  مِ  [ )ِا مرکب ( ورقه ای یا دفترچه ای که مبین ارزش و خاتمه ٔ کار تحصیلی است. / ] م َ  کارنامه.
 فرهنگ بزرگ سخن •

 )ا.(: برگه ای که نمره های امتحانی دانم آموزان یا دانجشویان برروی آن نوشته می شود.  me/ān-rāk/ کارنامه
از آنچه در این مبحث ارائه شده ، محقق به یک نتیجه رسید که کارنامه تحصیلی شامل ریزنمرات برای همه ٔ مواد درسی دوره می شود  

 که هر یک از آن واحد های درسی اصطال  خاصی دارد.  
 ت مهم در بارٔه تحقیق: نکا -۲
 .است شناخت ترجمٔه اصطالحات مواد درسی دانشگاهی کارنامه ای تحصیلی مقرون باتسلط مترجم از هردو زبان، مبدأ ومقصد -1
 هنگام ترجمه اصطالحات مواد درسی دانشگاهی ، مترجم باید بین زبان مبدا و مقصد مطابقت ومعادل سازی  یدا کند. -۲
 گروه علمی مورد نظر را برای تمام سال های تحصیلی ترجمه کرد. یاصطالحات مواد درسی دورٔه کارشناسمحقق  -۳
 محقق اصطالحات مواد درسی دورٔه کارشناسی ارشد  که در سال های دوره گرفته شد، ترجمه کرد. -۴
بار ترجمه کردواکثرآنهامواددرسی غیرتخصصی اصطالحات مواددرسی که درکارنامٔه دانشگاهی تکرار می شوندمحقق آن را یک  -۵

 هستند. 
عربی برای    -فارسی و فارسی   -محقق در  ایان تحقیق یک فرهنگ لغت کوچکی از اصطالحات مورد استفاده در این تحقیق عربی  -۶

 همه ی اصطالحات مواد درسی کارنامه ها کار کرد.
درسی کارنامه ٔ دانشگاهی ، محقق به تجربه شخصی خود تکیه کرد ، زیرا در نگارش این تحقیق درباره ٔ ترجمه اصطالحات مواد   -7

 منابعی در این زمینه تقریبا  وجود ندارد. 

 . نمودمحقق کارنامه های دانشگاهی شامل مواد درسی که آنها را ترجمه کرده،  یوست   -۸
 مبحث دوم 

 با قسمت های مدارک دانشگاهی آشنا شوید. -حتی با کمی اختصار  -قبل از ورود به محتوای این مبحث، الزم است 
 کارنامه از چه چیزی ساخته شده است؟  
 کارنامه دانشگاه شامل سه بخم است:
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 بخم اول: سازنده
 در قسمت سازنده ، موارد زیر ذکر شده است: 

 نام کشور.  -۱
 نام دانشگاه. -2
 شماره، تاریخ و  یوست.  -3

 قسمت دوم: متن. 
 متن مهمترین قسمت کارنامٔه دانشگاهی است که مواد درسی و تعداد واحدها ونمرات آنها را نشان می دهد.  

 در این تحقیق،  ژوهشگر بررسی اصطالحات مواد درسی کارنامه ٔ دانشگاهی و ترجمه آنها از عربی به فارسی و برعکس متمرکزشد .
 قسمت سوم: 

 است:دراین قسمت به موارد زیر اشاره شده 
 نام مدیر سازمان دانشگاهی با امضایم.

 مهر دانشگاه.  
 اصطالحات گوناگون از کارنامه های دانشگاهی عربی و ترجمه آن به فارسی. 

ترجمه اصطالحات تحصیلی در کارنامه های دانشگاهی یکی از شاخه های ترجمه رسمی معتمد محسوب می شود که صاحب کتاب  
دربارٔه تعریف کردن ترجمه رسمی معتمد به     (  ۷۶ص،۲۰۱۱،الترجمة( آقای حسام الدین مصطفی )مصطفیعربی )اسس وقواعد صنعة  

 شر  زیر نشان داد: 
و طالق،   ازدواج  عقد  فوت،  یا  تولد  گواهی  قبیل  از  دولتی  و  مدارک رسمی  و  اسناد  ترجمه  شامل  اعتبار:  دارای  گواهی  ترجمه رسمی 

ت که مستلزم تایید مترجم بر مدارک ترجمه شده و تایید صحت آنها می کند.)محقق.ترجمه از  ، گزارش و قراردادهای رسمی استحصیلی
   (۷۶تعریف ترجمه رسمی ص

 
خود  های  درس  برای  ای  رشته  هر  است،  متفاوت  آن  های  رشته  تنوع  نسبت  به  دانشگاهی  تحصیالت  های  کارنامه  اصطالحات 

 صیلی رشته مکانیک با مدرک فارغ التحصیلی گروه برنامه نویسی متفاوت است.  های فارغ التح اصطالحات خاصی دارد، مانند کارنامه
   این مبحث گزینه کردترجمٔه اصطالحات مواد درسی در کارنامه ی دانشگاهی مورد نظر 

دانشگاهی را ارائه کرد و  های    استفاده از نمونه های گزینه ای از ترجمه های عربی به فارسی و برعکس، بررسی کارنامه  باو    ژوهشگر 
 .دادها در قالب جدولی ترتیب  معناشناسی آن

 این تحقیق بررسی ترجمٔه دو نوع کارنامه دانشگاهی شامل میشود:
 های آن دورٔه چهار ساله کارشناسی. گیری از نمونه ترجمٔه کارنامه های تحصیلی دانشگاهی از عربی به فارسی با بهره -۱

  گروه مهندسی تولید و متالورژی : اصطالحات وثیقة قسم هندسة االنتاج والمعادن  ٔاصطالحات کارنامه -ألف 
 فارسی   ترجمه به عربی  ات مواد درسیاصطالح

 معادنگروه مهندسی تولید و   االنتاج والمعادن   (۱۱۶۶:۱۳۶۶آذرنوش، )  هندسة قسم

 نویسی وآمار برنامه    واحصاء (22: ۱۳7۳، امیری) برمجة

 برنامه های کامپیوتری تطبیقات الحاسوب 

 ریاضی ریاضیات

 نقشه کشی مکانیکی  میكانیكي (۱۰۳۹:۱۳۸۴طبیبیان، ) رسم

 معادن معادن

 فرایندهای تولید التصنیع (۵7۴:۱۳۹۳فهری، ) عملیات

 مکانیک مواد میكانیكا المواد

 گرما ومایعات  (۹۰۵:۱۳۸۴)طبیبیان، الحرارة والسوائل 

 آموزش فرهنگ وطن دوستی ( ۸2۴۴:۱۳۸۱انوری، ) وطنیةتربیة 

 کارگاه ها    ورشات 

 نقشه کشی مهندسی و هندسه توصیفی   وهندسة وصفیة   رسم هندسي

 مکانیک  المیكانیكا 
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 علم مهندسی مواد علم هندسة المواد 

 فن آوری های الکتریکی  الكهربائیة (۵۴۰۳:۱۳۸۱انوری، ) التقنیات

 تشکیل فلز    المعدن( ۳۴۳:۱۳7۴)صدری افشار،  تشكیل

 طراحی ماشین  (۸۹۸:۱۳۸۴)طبیبیان،  تصمیم المكائن

 (CAD/CAM)سیستم های   (CAD/CAM)  الكاد كام  أنظمة

 مهندسی ساخت  (۱7۰۱:۱۳۸۰)اتابکی،  هندسة التصنیع

 بازرسی و اندازه گیری  والقیاس  الفحص

 کنترل عددی   التحكم الرقمي

 برش فلز    المعدنقطع 

 تئوری ماشین   نظریة اآلالت

   طراحی (۶۴۶:۱۳۸۴)طبیبیان،  التصمیم

 انتخاب مواد  اختیار المواد

 پالستیسیتهپالستیک /   (۹۶۳:۱۳۶۶آذرنوش، ) اللدونة

 مهندسی صنایع    الهندسة الصناعیة

 اصطالحات وثيقة قسم هندسة تقنيات الحاسوب اصطالحات کارنامهٔ  گروه مهندسی تکنيک های کامپيوتر :  -ب

 ترجمه به فارسی  عربی  ات مواد درسیاصطالح

 مبانی مهندسی برق  اسس الهندسة الکهربائیة

 الکترونیک دیجیتال   االلکترونیک الرقمي

 نصب کامپیوتر   ترکیب حاسبة

 برنامه نویسی و برنامه های کامپیوتر   برمجة وتطبیقات حاسبة

 کارگاه ها  معامل

 معماری ریزپردازنده ها و کامپیوترها والحاسبات  ات الدقیقةجمعماریة المعال

 الکترونیک االلکترونیک 

 دستگاه ها و اندازه گیری ها االجهزة والقیاسات 

 نرم افزارهای سیستم    المنظومة برامجیات

 مبانی ارتباطات اسس االتصاالت  

 دموکراسی    الدیمقراطیة

 آموزش برنامه درسی    التدریب المنهجي

 تولید لوازم الکترونیکی   االلکترونیات  تصنیع

 الکترونیک صنعتی   االلکترونیک الصناعي

 تست دستگاه الکترونیکی االجهزة االلکترونیة   اختبار

 درس اختیاری   موضوع اختیاری

 تجزیه و تحلیل مهندسی  الهندسیة  التحلیالت

 مبانی مهندسی کنترل  (۴۹۳:۱۳۶۶آذرنوش، ) السیطرةاسس هندسة 

 طراحی سیستم های زمان واقعی منظومات الزمن الحقیقي  تصمیم

 برنامه های کامپیوتر    تطبیقات الحاسبة

 ارتباطات و شبکه های کامپیوتر االتصاالت وشبکة الحاسبات 

 کامپیوترطراحی و ساخت معادن  با  المعادن بالحاسبة تصمیم تصنیع

 نصب تجهیزات الکترونیکی   االلکترونیة المعدات نصب

 تولید دستگاه های الکترونیکی  االجهزة االلکترونیة   انتاج

 مدیریت پروژه ها المشاریع ادارة

 شده  عی کنترل توز یها ستمی س الموزعة   انظمة السیطرة

 پروژه تحقیق  البحث  مشروع

گروه    -ج   کارنامه ٔ  عمرانی  اصطالحات  الهندسة    -مهندسی  قسم  وثیقة  اصطالحات   : کارشناسی  دورٔه 
 مرحلة البکلوریوس –المدنیة 
 ترجمه به فارسی  عربی  ات مواد درسیاصطالح

 مکانیک مهندسی  مکانیک هندسي 

 مصالح ساختمانی  مواد بناء

 برنامه نویسی کامپیوتر  برمجة حاسوب 

 مهندسی  کشی نقشه   رسم هندسي

 آمار مهندسی هندسي احصاء 

 ی مهندسیزمین شناس هندسیة  جیلوجیا

 کارگاه   ورشة
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 T.Eانگلیسی  T.Eلغة انکلیزیة 

 ساختمان  ساخت (۴۵۶:۱۳۹۳فهری، ) انشاء مباني

 تکنولوژی بتن الخرسانة   تکنلوجیا

 مکانیک موانع  میکانیک موانع 

 نقشه برداری    مساحة

 دموکراسی آزادی و  حریة ودیمقراطیة 

 مصالح مقاومت   (7۳۳:۱۳۹۳همان منبع قبلی، ) مواد ةمقاوم

 ( RCبتن مسلح )   مسلحة (۱2۰:۱۳۹۳همان منبع قبلی ، ) خرسانة

 مهندسی ترافیک ( 2۳۶:۱۳۹۳همان منبع قبلی ، ) هندسة مرور

 تئوری سازها    نشاءاتاال( 22۳:۱۳۹۳همان منبع قبلی ، ) نظریة

 مکانیک خاک   میکانیک تربة

 منابع آب مصادر میاه

 مدیریت پروژه ها و اقتصاد مهندسی ة هندسی ال د قتصااالمشاریع وال ادارة

 روشهای عددی  طرق عددیة 

 طرح های آهین  تصامیم حدید

 مهندسی پی  (2۱2:۱۳۹۳همان منبع قبلی ، ) هندسة االسس

 مهندسی حمل و نقل    هندسة المواصالت

 محیط مهندسی بهداشت   الهندسیة الصحیة والبیئیة

 روشهای ایجاد و برآورد    طرق انشاء وتخمین

 موضوعات انتخاب شده  منتخبة وعات ضمو

 طرح های بتن    تصامیم خرسانة

 هیدرولوژی  ( ۸۱6: ۱۳۹۳همان منبع قبلی ، ) هایدرولوجی

 مرحلة البکلوریوس  –: اصطالحات وثيقة قسم القانون  دورٔه کارشناسی -حقوق اصطالحات کارنامهٔ  گروه  -د 

 ترجمه به فارسی  عربی  ات مواد درسیاصطالح

 حقوق اساسی    القانون الدستوري

 حقوق ای بر  مقدمه مقدمة في القانون 

 یتاریخ قانون و قانون نامه حموراب  تاریخ القانون وقانون حمورابي

 حقوق اسالمی  ای بر مقدمه مقدمة في القانون االسالمي 

 جرم و مجازات  الجریمة والعقاب  

 اصول اقتصاد  مبادئ االقتصاد 

 کامپیوتر  حاسوب 

 حقوق بشر   حقوق االنسان

 ر حقوق )انگلیسی( ای ب مقدمه  مقدمة في القانون  )انکلیزي( 

 حقوق مدنی / الزام  القانون المدني / االلزام 

 حقوق اداری  القانون االداري 

 عمومی  حقوق جزای  القانون الجنائي العام

 حقوق احوال مدنی   قانون االحوال مدنیة 

 حقوق مالیه عمومی / وقانون مالیات  القانون المالي العام / وتشریع الضرائب

 سیاسی  نظام النظام السیاسي 

 حقوق اداری )انگلیسی(  لیزي( جالقانون االداري )ان 

 حقوق بین المللی عمومی القانون الدولي العام 

 حقوق جزای / اختصاصی  القانون الجنائي / الخاص 

 حقوق تجاری  القانون التجاري 

 قراردادهای مدنی  العقود المدنیة

 حقوق بین المللی بشر ين القانون الدولي االنسا

 حقوق کار وتأمین اجتماعی قانون العمل والضمان االجتماعي 

 داوری اداری  التحکیم االداري 

 قانون بین المللی عمومی )انگلیسی( لیزي( جالقانون الدولي العام )ان 

 اصول پژوهش حقوقی  مبادئ البحث القانوني

 قانون مدنی / حقوق واقعی   القانون المدني / الحقوق العینیة

 حقوق بین المللی اختصاصی  الخاص القانون الدولي 

 قانون آیین دادرسی مدنی و شواهد  المرافعات المدنیة واالثبات قانون 

 اوراق تجاری  اوراق تجاریة 

 کیفری های دادرسیآیین   المرافعات الجنائیة

 سازمان های بین المللی المنظمات المدنیة  

 تشریع اسالمی التشریع االسالمي 



   

         

 بية....مناذج من الرتمجات العر لىع باالعتماد عيةدراسة اصطالحات الشهادات اجلام 

  

  

 حقوق اجرائی    القانون التنفیذي

 تحقیقات جنایی  التحقیق الجنائي

 پزشکی قانونی  الطب الجنائي

 تحقیق دربارٔه قانون  بحث حول القانون 

ارشد.ألف    -2 کارشناسی  دورٔه  آن  های  نمونه  از  گیری  بهره  با  عربی  به  فارسی  از  تکمیلی  تحصیالت  های  کارنامه  اصطالحات    -ترجمٔه 
 مرحلة الماجستیر –اصطالحات وثیقة قسم االدارة التربویة دورٔه کارشناسی ارشد :  -کارنامه ٔ گروه مدیریت آموزشی 

 ترجمه به عربی  ی فارس  ات مواد درسیاصطالح

 مبادئ التخطیط التربوي  یاصول برنامه ریزی آموزش 

 ربویة مبادئ االدارة الت آموزشی   اصول مدیریت  

 مبادئ االدارة االسالمیة   اصول مدیریت اسالمی

 المیزانیة واإلدارة المالیة  مدیریت مالی بودجه بندی و 

 التنظیم االداري نظریات  تئوری های سازمانی مدیریت 

در  آن  کاربرد  و  ها  سیستم  وتحلیل  تجزیه 

 ی مدیریت آموزش
 یة ربو تحلیل النظم وتطبیقاتها في اإلدارة الت

های    سازمان  در  انسانی  روابط  و  رفتار 

 آموزشی 

والعالقات   المؤسسات السلوك  في   اإلنسانیة 

 یة ربو الت

 علم النفس التربوي  روانشناسی تربیتی 

 اسالیب وطرق التدریس   روش ها و فنون تدریس

 یة ربو مناهج البحث في االدارة الت   روش های تحقیق در مدیریت آموزشی

 یم والقیاس في العلوم التربویة و التق ی سنجش و اندازه گیری در علوم تربیت

 العقائد  عقائد 

 فلسفة اإلدارة التربویة  فلسفه مدیریت آموزشی 

 تالوة القرآن   قرائت قرآن

اإلدارة   کاربرد آمار استنباطی در مدیریت آموزشی  في  االستداللي  اإلحصاء  تطبیق 

 التربویة 

 إدارة القوى العاملة  یانسان  یمدیریت نیرو

 الفلسفیة واألفكار التربویة  المدارس ی و آراء تربیت  یمکاتب فلسف

 اإلشراف والتوجیه التربوي  نظارت و راهنمای آموزشی 

 الرسالة پایان نامه 
دورٔه کارشناسی ارشد: اصطالحات وثيقة قسم المالية    -  اصطالحات کارنامهٔ  گروه ماليه وبانک گذاری اسالمی  -ب  

 مرحلة الماجستير.  –والمصرفية االسالمية 

 ترجمه به عربی  ی فارس  ات مواد درسیاصطالح

 األدوات المالیة   ابزارهای مالی 

 تقییم المشاریع في المصرفیة االسالمیة  ارزیابی طرح ها در بانکداری اسالمی

  االقتصاد الجزئي اقتصاد جزئی 

 العام االقتصاد   (۸۳:۱۳۹۳)نوشابادی، اقتصاد کالن

 االقتصاد القیاسي التطبیقي اقتصاد سنجی کاربردی 

 انماط المصرفیة االسالمیة  الگوهای بانکداری اسالمی 

في   بانک مرکزی وسیاست های پولی در بانکداری اسالمی النقدیة  والسیاسات  المركزي  المصرفیة  البنك 

 االسالمیة 

 الخدمات البنكیة في المصرفیة االسالمیة خدمات بانکی در بانکداری اسالمی 

 االریاضیات االقتصادیة  ریاضیات برای اقتصاد 

 اللغة االنجلیزیة التخصصیة  زبان تخصصی انگلیسی

 اللغة العربیة التخصصیة  زبان تخصصی عربی

 المصرفیة االسالمیة  آلیة الخدمات سازوکار بانکداری اسالمی  

  المبادئ النقدیة والمالیة والمصرفیة االسالمیة انی پولی ، مالیه وبانکداری اسالمیب م

 االدارة المصرفیة  مدیریت بانکی 

 إدارة المخاطر في الصیرفة اإلسالمیة در بانکداری  مدیریت ریسک

 االدارة المالیة  مدیریت مالی

 مختارة في المالیة االسالمیة وعات موض اسالمیموضوعات انتخابی در مالیه 
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 الوسطاء المالیین غیر المصرفیین  واسطه های مالی غیر بانکی

 –دورٔه کارشناسی ارشد: اصطالحات وثیقة قسم ادارة السیاسة العامة    -  سیاست گذاری عمومیاصطالحات کارنامه ٔ گروه مدیریت    -ج  
 مرحلة الماجستیر

 ترجمه به عربی  ی فارس  ات مواد درسیاصطالح

 مستقبل البحث في الدراسات اإلداریة  آینده پژوهی در مطالعات مدیریت 

 القیم اإلسالمیة وعملیة تحقیقها في المؤسسة   ارزش های اسالمی وفرایند تحقق آن در سازمان 

 التحلیل اإلحصائي  تحلیل آماری 

 منهج البحث المتقدم روش تحقق پیشرفته 

رویکرد   )با  گذاری  مشی  خط  مسائل  بررسی  سیمنار 

 اسالمی( 
 ندوة لدراسة طرق وضع السیاسات وفق المنهج اإلسالمي

 عملیة صنع السیاسة العامة  فرآیند خط مشی گذاری عمومی 

 اإلدارة االستراتیجیة المتقدمة  مدیریت راهبردی پیشرفته 

 إدارة السلوك التنظیمي المتقدم مدیریت رفتار سازمانی  پیشرفته 

 إدارة نظم المعلومات المتقدمة  مدیریت سیستم های اطالعاتی پیشرفته 

 إدارة الموارد البشریة المتقدمة  پیشرفتهمدیریت منابع انسانی  

 القضایا القانونیة في المؤسسة  مسائل حقوقی در سازمان 

 نظریات المؤسسة واإلدارة المتقدمة  نظریه های سازمان ومدیریت پیشرفته 

 مرحلة الماجستير. –دورٔه کارشناسی ارشد: اصطالحات وثيقة قسم التفسير وعلوم القرآن   - تفسير وعلوم قرآنگروه اصطالحات کارنامهٔ   -د 

 ترجمه به عربی  ی فارس  ات مواد درسیاصطالح

 تفسیر آیات مشکل 
 تفسیر اآلیات المتشابهات 

 التفسیر الترتیبي   تفسیر ترتیبی
 التفسیر الموضوعی   تفسیر موضوعی 

 مناهج البحث في علوم القرآن والتفسیر  وتفسیر وم قرآن لروش تحقیق در ع
 االختصاص  مصطلحات  لغة زبان تخصصی 

 لغة )اثرائیة في لغة االختصاص(   زبان )پیشنیاز زبان تخصصی( 
 القرآن والعلوم االنسانیة  قرآن وعلوم بشری 

 قرآن و عهدین 
 القرآن والعهدین 

 القرآن والمستشرقون  قرآن ومستشرقان 
 بحوث جدیدة في علم التفسیر  جدید دانش تفسیر مباحث 

 نقد ودراسة الروایات التفسیریة   نقد وبررسی روایات تفسیری 
 ارسهد نقد ودراسة مناهج التفسیر وم نقد وبررسی روش ها ومکاتب تفسیری 

 نتیجه گیری ها
های مهم به شمارمی رود زیرا تأثیر بسیار زیادی ترجمه اصطالحات کارنامه ٔ دانشگاهی از عربی به فارسی و برعکس یکی از ترجمه 

در شفا  سازی اصطالحات دروس دانشگاهی هر دو زبان دارد که به گسترش افق تبادل علمی بین کشورهای عربی و ایران کمک می 
 کند.با مطالعه محقق در زمینه ترجمه اصطالحات کارنامه ٔ دانشگاهی به نتایج زیر رسید :

 کارنامٔه دانشگاهی با توجه به تخصص های مختلف علمی و انسانی نیاز به فرهنگ های لغت تخصصی دارد. ترجمٔه اصطالحات  -
 فراوانی اصطالحات واحدهای درسی کارنامه ٔ دانشگاهی و تشابهات آنها مستلزم دقت در یافتن معادل سازی آنهاست.  -
شد که دانشگاه  های توصیفی انگلیسی می باهای علمی فارسی با نام گروهبرخی از اصطالحات واحدهای درسی کارنامه ٔ دانشگاهی  -

 کردند.نام انگلیسی خود تکیه می ههای علمی ایرانی ب
 این تحقیق یکی از تحقیقات نوآورانه در زبان شناسی کاربردی محسوب می شود. -
ی دانشگاه بغداد به شمار می جرسی دانشکده  زبان های خار این بررسی، با ذکر عنوان و محتوا، بررسی نوین در گروه زبان وادبیات فا -

 رود. 
 ترجمه اصطالحات کارنامه ٔ دانشگاهی کار آسانی نیست، بلکه مترجمی زبردست نیاز دارد.  -
هر دو زبان، اصل و هد  ، به خوبی  ازمترجم قبل از اقدام به ترجمه ، باید اصطالحات واحدهای درسی کارنامه ٔ دانشگاهی را  -

 مطالعه  ودرک کند تا بتواند معادل های آنها را به درستی انتخاب کند. 
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 خود به دست آورده است. ۀه محقق آن را از تجربٔه ترجماین  ژوهم یک محصول فکری ویژه ای محسوب می شود ک -
 می را به طور دقیق ترجمه کند.تا بتواند اصطال  عل باشدهایی از اصطالحات هر دو زبان برای همین تخصص آگاه مترجم باید نمونه -
وی به زبان مقصد   شناختبرخی اصطالحات وجود دارند که در فرهنگ لغت موجود نیستند و برای ترجمه آنها به مهارت مترجم وبه  -

 نیاز دارند.
 فهرست منابع

نعتی و بازرگانی، ( فرهنگ لغات و اصطالحات مدیریت: شامل لغات و اصطالحات مدیریت دولتی، ص137۴ابطحی، حسین. )  -
 فارسی. تهران: نشر قومس. –انگلیسی، انگلیسی   -فارسی 

 م( معجم لسان العرب، بیروت: دار احیاء التراث العربي.۱۹۹۶ابن منظور، محمد. ) -
 فارسی. تهران:فرزان.  –( فرهنگ جامع کاربردی فرزان عربی  ۱۳۸۰اتابکی، رویز.) -
 م( المعجم الوسیط . القاهرة : مجمع اللغة العربیة .۲۰۰۸الصوالحي، إبراهیم . ) -
 ( فرهنگ بزرگ سخن. تهران: سخن. ۱۳۸۱انوری،حسن.) -
 انگلیسی هانس ور. تهران: نشر نی. –ساس  فرهنگ عربی بر افارسی  -( فرهنگ معاصر عربی 13۹۴آذرنوش، آذرتاش. ) -
 نگ گمرک و تجارت )شامل واژه ها و اصطالحات گمرکی، بازرگانی، بانکی(. تهران: نشر قبله.( فره137۷آرام، غالمحسین. ) -
 ( فرهنگ اصطالحات کامپیوتر و شبکه های کامپیوتری. تهران: مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری وحسابرسی.137۲آریا، ناصر. )  -
 .فارسی. تهران: دانشیار -یسی فرهنگ مهندسی مکانیک انگل  (137۲) ، علیرضا و ایوب، آهار.بینم -
 فرهنگ فارسی عمید. ویراستار: عزیز هللا علیزاده. تهران: انتشارات امیرکبیر.  ( 137۱) حسن، عمید. -
 دانشگاه تهران. پنامه. تهران: م سسه انتشارات وچا( لغت1377دهخدا، علی اکبر. ) -
انتشارات سازمان جهاد  دانشجویان و  ژوهشگران مهندسی معدن. تهرانواژگان فنی )مصور( ویژه ی  ( 13۸۴) رحمانی، علی اکبر. -

 دانشگاهی.
 (  درآمدی بر اصول وروش ترجمه. تهران: مرکز نشر دانشگاهی.1371ساعدی، کاظم لطفی  ور.)  -
 .زرین مهر عمران. انتشارات فرهنگ اصطالحات(13۸۵) .فیه ، کیوانسالمی  -
 ( فرهنگ فارسی امروز.تهران: کلمه. ۱۳۷۴افشار،غالمحسین.)صدری  -
 عربی. تهران : نشر فرزان.  -( فرهنگ فرزان: فارسی 13۸۴طبیبیان، سید حمید. ) -
 ( ورشة التعریب: آموزش ترجمه از فارسی به عربی. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.۱۳۹۲طهماسبی، عدنان وعالء ،نقی زاده. ) -
 فرهنگ مهندسی عمران )فارسی انگلیسی( . تهران: نشر فرهنگ معاصر. ( ۱۳۹۱)غفوری، علی.  -
 ( فرهنگ المحیط. تهران: یادواره کتاب. ۱۳۹۳فهری،سید ابوالحسن.)  -
 (  تهران: م سسۀ انتشارات امیر کبیر. ۱۳۷۵محمد، معین. فرهنگ معین. ) -
 .((https://www.noor-book.comم( اسس وقواعد صنعة الترجمة . نشر چاپ الکترونیکی ۲۰۱۲مصطفی ، حسام الدین . )  -
 فرهنگ نفیسی. تهران: کتابفروشی خیام.  (13۵۵)ناظم االطبا، علی اکبر نفیسی.  -
 تهران: انتشارات صفار. . د( فرهنگ لغات و اصطالحات تخصصی حسابداری شامل اصطالحات جدی۱۳۹۴نماینده، یعقوب. ) -
و مدیریت. تهران:   مالی ،اصطالحات حسابداری  فارسی -انگلیسی  فرهنگ :نوروش فرهنگ حسابداری ( ۱۳۷۷) ، ایرج . نوروش -

 . انتشارات ایمان
 خانه گل وردی.  گ موضوعی اصطالحات معاصر. قم: چا( فرهن۱۳۹۳نوشابادی،فرهاد. ) -
 جامع مدیریت. تهران: صفار.( فرهنگ ۱۳۸۱ونوس، داور. )  -

 پیوست ها
 عربی مورد استفاده در این تحقیق   -فرهنگ لغت کوچکی از اصطالحات فارسی  -۱

 ریاضیات برای اقتصاد الریاضیات االقتصادیة

 ارتباطات و شبکه های کامپیوتر االتصاالت وشبکة الحاسبات 
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 دستگاه ها و اندازه گیری ها االجهزة والقیاسات  

 آمار مهندسی  احصاء هندسي

 تست دستگاه الکترونیکی  اختبار االجهزة االلکترونیة 

 انتخاب مواد  اختیار المواد

 مدیریت راهبردی پیشرفته اإلدارة االستراتیجیة المتقدمة 

 مدیریت رفتار سازمانی  پیشرفته إدارة السلوك التنظیمي المتقدم 

  یانسان یمدیریت نیرو إدارة القوى العاملة 

 مدیریت مالی االدارة المالیة 

 در بانکداری  مدیریت ریسک إدارة المخاطر في الصیرفة اإلسالمیة

 مدیریت پروژه ها  ادارة المشاریع 

 مدیریت بانکی  االدارة المصرفیة 

 مدیریت منابع انسانی پیشرفته إدارة الموارد البشریة المتقدمة 

 مدیریت پروژه ها و اقتصاد مهندسی ةهندسیالقتصاد المشاریع واالادارة 

 مدیریت سیستم های اطالعاتی پیشرفته إدارة نظم المعلومات المتقدمة 

 ابزارهای مالی   األدوات المالیة 

  روش ها و فنون تدریس اسالیب وطرق التدریس 

 مبانی ارتباطات  اسس االتصاالت  

 مبانی مهندسی برق  اسس الهندسة الکهربائیة 

 مبانی مهندسی کنترل  اسس هندسة السیطرة

 نظارت و راهنمای آموزشی  اإلشراف والتوجیه التربوي

 اقتصاد جزئی   االقتصاد الجزئي

 بردیاقتصاد سنجی کار االقتصاد القیاسي التطبیقي 

 اقتصاد کالن  عام  االقتصاد ال

 الکترونیک  االلکترونیک  

 دیجیتال الکترونیک  االلکترونیک الرقمي 

 الکترونیک صنعتی  االلکترونیک الصناعي 

 تولید دستگاه های الکترونیکی  انتاج االجهزة االلکترونیة  

 ساخت ساختمان  انشاء مباني 

 سیستم های کنترل توزیع شده  انظمة السیطرة الموزعة 

 (CAD/CAM)سیستم های   (CAD/CAM)أنظمة الكاد كام 

 الگوهای بانکداری اسالمی اإلسالمیةانماط المصرفیة 

 اوراق تجاری اوراق تجاریة

 سازوکار بانکداری اسالمی  اإلسالمیةآلیة الخدمات المصرفیة 

 تحقیق دربارٔه قانون بحث حول القانون

 مباحث جدید دانش تفسیر  بحوث جدیدة في علم التفسیر

 افزارهای سیستمنرم  برامجیات المنظومة  

 برنامه نویسی کامپیوتر  برمجة حاسوب 

 نویسی وآمار برنامه   برمجة واحصاء

 برنامه نویسی و برنامه های کامپیوتر  برمجة وتطبیقات حاسبة 

البنك المركزي والسیاسات النقدیة في المصرفیة  

 االسالمیة 

بانک مرکزی وسیاست های پولی در بانکداری 

 اسالمی

 تاریخ قانون و قانون نامه حمورابی القانون وقانون حمورابي تاریخ 

 تحقیقات جنایی  التحقیق الجنائي  

 داوری اداری  اإلداريالتحکیم 

 کنترل عددی التحكم الرقمي  

 تجزیه و تحلیل مهندسی الهندسیة التحلیالت

 تحلیل آماری التحلیل اإلحصائي 

 التربویةتحلیل النظم وتطبیقاتها في اإلدارة 
تجزیه وتحلیل سیستم ها و کاربرد آن در مدیریت 

 یآموزش

 آموزش برنامه درسی  التدریب المنهجي

 آموزش فرهنگ وطن دوستی  تربیة وطنیة 

 نصب کامپیوتر ترکیب حاسبة 
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 تشریع اسالمی  التشریع االسالمي  

 تشکیل فلز تشكیل المعدن  

 طرح های آهین تصامیم حدید

 طرح های بتن   تصامیم خرسانة 

 طراحی و ساخت معادن  با کامپیوتر  تصمیم تصنیع المعادن بالحاسبة

 طراحی سیستم های زمان واقعی تصمیم منظومات الزمن الحقیقي

 طراحی التصمیم

 طراحی ماشین   تصمیم المكائن

 تولید لوازم الکترونیکی  تصنیع االلکترونیات  

 برنامه های کامپیوتر تطبیقات الحاسبة

 کاربرد آمار استنباطی در مدیریت آموزشی تطبیق اإلحصاء االستداللي في اإلدارة التربویة

 برنامه های کامپیوتری تطبیقات الحاسوب 

 تفسیر آیات مشکل  تفسیر اآلیات المتشابهات 

 تفسیر ترتیبی التفسیر الترتیبي  

 تفسیر موضوعی التفسیر الموضوعی 

 فن آوری های الکتریکی   التقنیات الكهربائیة

 ی سنجش و اندازه گیری در علوم تربیت التقویم والقیاس في العلوم التربویة

 ارزیابی طرح ها در بانکداری اسالمی  اإلسالمیةتقییم المشاریع في المصرفیة 

 تکنولوژی بتن  تکنلوجیا الخرسانة 

  قرائت قرآن تالوة القرآن

 جرم و مجازات الجریمة والعقاب 

 زمین شناسی مهندسی  جیلوجیا هندسیة 

 کامپیوتر  حاسوب 

 گرما ومایعات  الحرارة والسوائل  

 آزادی و دموکراسی  حریة ودیمقراطیة 

 حقوق بشر  حقوق االنسان  

 خدمات بانکی در بانکداری اسالمی اإلسالمیةالخدمات البنكیة في المصرفیة 

 (RCبتن مسلح ) خرسانة مسلحة  

 دموکراسی الدیمقراطیة 

 پایان نامه  الرسالة 

 نقشه کشی مکانیکی  رسم میكانیكي 

 نقشه مهندسی رسم هندسي 

 نقشه کشی مهندسی و هندسه توصیفی  رسم هندسي وهندسة وصفیة

 ریاضی ریاضیات  

 ریاضی ریاضیات 

 رفتار و روابط انسانی در سازمان های آموزشی   المؤسسات التربویةالسلوك والعالقات اإلنسانیة في 

 پزشکی قانونی  الطب الجنائي 

 روشهای ایجاد و برآورد طرق انشاء وتخمین  

 روشهای عددی  طرق عددیة 

 عقائد العقائد 

 قراردادهای مدنی العقود المدنیة

 روانشناسی تربیتی  علم النفس التربوي

 علم مهندسی مواد المواد علم هندسة 

 فرایندهای تولید عملیات التصنیع 

 فرآیند خط مشی گذاری عمومی عملیة صنع السیاسة العامة 

 بازرسی و اندازه گیری الفحص والقیاس 

 فلسفه مدیریت آموزشی  فلسفة اإلدارة التربویة

 حقوق احوال مدنی  قانون االحوال مدنیة

 اداری حقوق  اإلداري القانون 

 حقوق اداری )انگلیسی(  لیزي(جالقانون االداري )ان

 حقوق تجاری  القانون التجاري 

 حقوق اجرائی القانون التنفیذي 
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 حقوق جزای / اختصاصی  القانون الجنائي / الخاص 

 حقوق جزای عمومی القانون الجنائي / العام 

 حقوق اساسی القانون الدستوري  

 حقوق بین المللی اختصاصی  الخاص القانون الدولي  

 حقوق بین المللی بشر  ي نالقانون الدولي االنسا

 حقوق بین المللی عمومی  القانون الدولي العام  

 قانون بین المللی عمومی )انگلیسی( لیزي(جالقانون الدولي العام )ان

 حقوق کار وتأمین اجتماعی  قانون العمل والضمان االجتماعي 

 حقوق مالیه عمومی / وقانون مالیات  العام / وتشریع الضرائبالقانون المالي 

 حقوق مدنی / الزام القانون المدني / االلزام 

 قانون مدنی / حقوق واقعی  القانون المدني / الحقوق العینیة 

 قانون آیین دادرسی مدنی و شواهد قانون المرافعات المدنیة واالثبات 

 قرآن وعلوم بشری اإلنسانیةالقرآن والعلوم 

 قرآن و عهدین   القرآن والعهدین

 قرآن ومستشرقان  القرآن والمستشرقون

 گروه مهندسی تولید و معادن قسم هندسة االنتاج والمعادن 

 مسائل حقوقی در سازمان  القضایا القانونیة في المؤسسة

 برش فلز قطع المعدن 

 ارزش های اسالمی وفرایند تحقق آن در سازمان   القیم اإلسالمیة وعملیة تحقیقها في المؤسسة 

 پالستیسیتهپالستیک /  اللدونة  

 زبان )پیشنیاز زبان تخصصی( لغة )اثرائیة في لغة االختصاص(  

 زبان تخصصی  لغة االختصاص

 زبان تخصصی انگلیسی اللغة االنجلیزیة التخصصیة 

 زبان عربی اللغة العربیة

 زبان تخصصی عربی  اللغة العربیة التخصصیة 

 T.Eانگلیسی  T.Eلغة انکلیزیة 

  اصول مدیریت اسالمی اإلسالمیة مبادئ االدارة 

 آموزشی  اصول مدیریت  مبادئ االدارة التربویة

 اصول اقتصاد  مبادئ االقتصاد

 اصول پژوهش حقوقی مبادئ البحث القانوني 

 یاصول برنامه ریزی آموزش  مبادئ التخطیط التربوي 

 انی پولی ، مالیه وبانکداری اسالمیبم  المبادئ النقدیة والمالیة والمصرفیة االسالمیة

 یو آراء تربیت یمکاتب فلسف المدارس الفلسفیة واألفكار التربویة

 آیین دادرسی های کیفری المرافعات الجنائیة 

 بردارینقشه  مساحة 

 آینده پژوهی در مطالعات مدیریت مستقبل البحث في الدراسات اإلداریة

 پروژه تحقیق  مشروع البحث 

 منابع آب  مصادر میاه 

 معادن معادن

 کارگاه ها  معامل  

 معماری ریزپردازنده ها و کامپیوترها معماریة المعالجات الدقیقة والحاسبات 

 مقاومت مواد  مقاومت مواد 

 مقدمه ای بر حقوق  مقدمة في القانون

 مقدمه ای بر حقوق )انگلیسی(  لیزي(جمقدمة في القانون  )ان

 مقدمه ای بر حقوق اسالمی  اإلسالميمقدمة في القانون 

 مکانیک مهندسی  مکانیک هندسي 

  روش های تحقیق در مدیریت آموزشی مناهج البحث في االدارة التربویة

 روش تحقیق در علوم قرآن وتفسیر علوم القرآن والتفسیر مناهج البحث في 

 سازمان های بین المللی  المنظمات المدنیة  

 روش تحقق پیشرفته  منهج البحث المتقدم 

 مواد ومصالح ساختمانی  مواد بناء 

 موضوعات انتخاب شده  منتخبة اتعوموض
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 مالیه اسالمیموضوعات انتخابی در  اإلسالمیةمختارة في المالیة  اتعوضمو

 درس اختیاری موضوع اختیاری  

 مکانیک خاک  میکانیک تربة  

 مکانیک موانع  میکانیک موانع 

 بودجه بندی و مدیریت مالی  المیزانیة واإلدارة المالیة 

 مکانیک  المیكانیكا 

 مکانیک مواد میكانیكا المواد 

 ندوة لدراسة طرق وضع السیاسات وفق المنهج اإلسالمي
سیمنار بررسی مسائل خط مشی گذاری )با رویکرد  

 اسالمی(

 نصب تجهیزات الکترونیکی  نصب المعدات االلکترونیة 

 نظام سیاسی  النظام السیاسي

 تئوری سازها  االنشاءات   نظریة

 تئوری های سازمانی مدیریت  اإلدارينظریات التنظیم 

 سازمان ومدیریت پیشرفتهنظریه های  نظریات المؤسسة واإلدارة المتقدمة

 تئوری ماشین نظریة اآلالت  

 نقد وبررسی روایات تفسیری  نقد ودراسة الروایات التفسیریة 

 نقد وبررسی روش ها ومکاتب تفسیری نقد ودراسة مناهج التفسیر ومدارسه

 کارگاه ها  ورش عمل  

 کارگاه  ورشة عمل  

 مالی غیر بانکیواسطه های  الوسطاء المالیین غیر المصرفیین

 هیدرولوژی هایدرولوجی 

 مهندسی پی  هندسة االسس 

 مهندسی ساخت  هندسة التصنیع 

 مهندسی صنایع  الهندسة الصناعیة  

 مهندسی حمل و نقل هندسة المواصالت 

 مهندسی ترافیک  هندسة مرور 

 مهندسی بهداشت محیط  الهندسیة الصحیة والبیئیة 
 مورد استفاده در این تحقیق   عربی   - فارسیفرهنگ لغت کوچکی از اصطالحات   -۲

 األدوات المالیة   ابزارهای مالی 

 االتصاالت وشبکة الحاسبات  ارتباطات و شبکه های کامپیوتر

 القیم اإلسالمیة وعملیة تحقیقها في المؤسسة   ارزش های اسالمی وفرایند تحقق آن در سازمان 

 اإلسالمیةتقییم المشاریع في المصرفیة  ارزیابی طرح ها در بانکداری اسالمی 

 مبادئ االقتصاد  اصول اقتصاد 

 مبادئ التخطیط التربوي  ی اصول برنامه ریزی آموزش 

 مبادئ البحث القانوني اصول پژوهش حقوقی 

 اإلسالمیة مبادئ االدارة   اسالمیاصول مدیریت 

 مبادئ االدارة التربویة  آموزشی   اصول مدیریت 

  االقتصاد الجزئي اقتصاد جزئی 

 االقتصاد القیاسي التطبیقي بردی اقتصاد سنجی کار

 عام االقتصاد ال اقتصاد کالن

 اختیار المواد انتخاب مواد 

 T.Eلغة انکلیزیة  T.Eانگلیسی 

 اوراق تجاریة  اوراق تجاری 

 حریة ودیمقراطیة  آزادی و دموکراسی 

 احصاء هندسي  آمار مهندسی

   التدریب المنهجي آموزش برنامه درسی 

 تربیة وطنیة   آموزش فرهنگ وطن دوستی

 مستقبل البحث في الدراسات اإلداریة  آینده پژوهی در مطالعات مدیریت 

 المرافعات الجنائیة  آیین دادرسی های کیفری

 الفحص والقیاس   بازرسی و اندازه گیری 

 اإلسالمیة البنك المركزي والسیاسات النقدیة في المصرفیة  بانک مرکزی وسیاست های پولی در بانکداری اسالمی

 خرسانة مسلحة   (RCبتن مسلح )

 قطع المعدن   برش فلز 

 برمجة حاسوب  برنامه نویسی کامپیوتر 
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 برمجة وتطبیقات حاسبة   نویسی و برنامه های کامپیوتربرنامه 

   برمجة واحصاء نویسی وآمار برنامه 

 تطبیقات الحاسبة  برنامه های کامپیوتر 

 تطبیقات الحاسوب  برنامه های کامپیوتری

 المیزانیة واإلدارة المالیة  بودجه بندی و مدیریت مالی 

 الرسالة  پایان نامه

 البحث مشروع  پروژه تحقیق 

 الطب الجنائي  پزشکی قانونی

 اللدونة   پالستیسیتهپالستیک / 

 تاریخ القانون وقانون حمورابي تاریخ قانون و قانون نامه حمورابی 

 الهندسیة  التحلیالت تجزیه و تحلیل مهندسی 

تجزیه وتحلیل سیستم ها و کاربرد آن در مدیریت 

 ی آموزش
 النظم وتطبیقاتها في اإلدارة التربویة تحلیل

 بحث حول القانون  تحقیق دربارٔه قانون 

 التحقیق الجنائي  تحقیقات جنایی

 التحلیل اإلحصائي  تحلیل آماری 

 اختبار االجهزة االلکترونیة   تست دستگاه الکترونیکی

 التشریع االسالمي  تشریع اسالمی

 تشكیل المعدن  تشکیل فلز 

 تفسیر اآلیات المتشابهات تفسیر آیات مشکل 

 التفسیر الترتیبي   تفسیر ترتیبی

 التفسیر الموضوعی   تفسیر موضوعی 

 تکنلوجیا الخرسانة   تکنولوژی بتن

 انتاج االجهزة االلکترونیة   تولید دستگاه های الکترونیکی 

 تصنیع االلکترونیات  تولید لوازم الکترونیکی

 االنشاءات   نظریة تئوری سازها 

 نظریة اآلالت   تئوری ماشین

 اإلداري نظریات التنظیم  تئوری های سازمانی مدیریت 

 الجریمة والعقاب   جرم و مجازات 

 القانون التنفیذي   حقوق اجرائی 

 قانون االحوال مدنیة  حقوق احوال مدنی  

 اإلداري القانون  حقوق اداری 

 لیزي( جالقانون االداري )ان  حقوق اداری )انگلیسی( 

 القانون الدستوري   حقوق اساسی 

 حقوق االنسان  حقوق بشر 

 الخاص القانون الدولي  حقوق بین المللی اختصاصی 

 ين القانون الدولي االنسا حقوق بین المللی بشر

 القانون الدولي العام  حقوق بین المللی عمومی

 القانون التجاري  حقوق تجاری 

 القانون الجنائي / الخاص  حقوق جزای / اختصاصی 

 القانون الجنائي / العام حقوق جزای عمومی 

 قانون العمل والضمان االجتماعي  حقوق کار وتأمین اجتماعی

 الضرائبالقانون المالي العام / وتشریع  حقوق مالیه عمومی / وقانون مالیات 

 القانون المدني / االلزام  حقوق مدنی / الزام 

 اإلسالمیةالخدمات البنكیة في المصرفیة   خدمات بانکی در بانکداری اسالمی 

 اإلداري التحکیم  داوری اداری 

 موضوع اختیاری   درس اختیاری

 االجهزة والقیاسات   دستگاه ها و اندازه گیری ها

 الدیمقراطیة   دموکراسی 

 السلوك والعالقات اإلنسانیة في المؤسسات التربویة  رفتار و روابط انسانی در سازمان های آموزشی  

 علم النفس التربوي  روانشناسی تربیتی 

 منهج البحث المتقدم روش تحقق پیشرفته 

 مناهج البحث في علوم القرآن والتفسیر روش تحقیق در علوم قرآن وتفسیر 

 اسالیب وطرق التدریس   فنون تدریسروش ها و 

 مناهج البحث في االدارة التربویة   روش های تحقیق در مدیریت آموزشی

 طرق انشاء وتخمین   روشهای ایجاد و برآورد 

 طرق عددیة  روشهای عددی 
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 ریاضیات  ریاضی

 ریاضیات ریاضی

 الریاضیات االقتصادیة  ریاضیات برای اقتصاد 

 لغة )اثرائیة في لغة االختصاص(    زبان تخصصی( زبان )پیشنیاز 

 لغة االختصاص  زبان تخصصی 

 اللغة االنجلیزیة التخصصیة  زبان تخصصی انگلیسی

 اللغة العربیة التخصصیة  زبان تخصصی عربی

 اللغة العربیة  زبان عربی 

 جیلوجیا هندسیة  زمین شناسی مهندسی

 انشاء مباني   ساخت ساختمان

 المنظمات المدنیة   بین المللیسازمان های 

 اإلسالمیة آلیة الخدمات المصرفیة  سازوکار بانکداری اسالمی  

 التقویم والقیاس في العلوم التربویة  یسنجش و اندازه گیری در علوم تربیت 

 (CAD/CAM)أنظمة الكاد كام  (CAD/CAM)سیستم های  

 الموزعة انظمة السیطرة  سیستم های کنترل توزیع شده

سیمنار بررسی مسائل خط مشی گذاری )با رویکرد 

 اسالمی( 
 ندوة لدراسة طرق وضع السیاسات وفق المنهج اإلسالمي

 التصمیم طراحی 

 تصمیم منظومات الزمن الحقیقي  طراحی سیستم های زمان واقعی

   تصمیم المكائن طراحی ماشین

 تصنیع المعادن بالحاسبةتصمیم  طراحی و ساخت معادن  با کامپیوتر

 تصامیم حدید طرح های آهین

 تصامیم خرسانة   طرح های بتن 

 العقائد  عقائد 

 علم هندسة المواد  علم مهندسی مواد

 عملیات التصنیع  فرایندهای تولید

 عملیة صنع السیاسة العامة  فرآیند خط مشی گذاری عمومی 

 التربویة فلسفة اإلدارة  فلسفه مدیریت آموزشی 

  التقنیات الكهربائیة فن آوری های الکتریکی

 قانون المرافعات المدنیة واالثبات  قانون آیین دادرسی مدنی و شواهد 

 لیزي( جالقانون الدولي العام )ان  قانون بین المللی عمومی )انگلیسی(

 القانون المدني / الحقوق العینیة  قانون مدنی / حقوق واقعی 

 العقود المدنیة قراردادهای مدنی 

 تالوة القرآن  قرائت قرآن

 القرآن والعهدین قرآن و عهدین 

 اإلنسانیة القرآن والعلوم  قرآن وعلوم بشری 

 القرآن والمستشرقون قرآن ومستشرقان 

 اإلحصاء االستداللي في اإلدارة التربویةتطبیق  کاربرد آمار استنباطی در مدیریت آموزشی 

 ورشة عمل   کارگاه

 معامل ، ورش عمل   کارگاه ها

 حاسوب  کامپیوتر 

 االلکترونیک  الکترونیک

 االلکترونیک الرقمي   الکترونیک دیجیتال

 االلکترونیک الصناعي  الکترونیک صنعتی 

 التحكم الرقمي   کنترل عددی

 الحرارة والسوائل   گرما ومایعات

 قسم هندسة االنتاج والمعادن  گروه مهندسی تولید و معادن

 اإلسالمیة انماط المصرفیة  الگوهای بانکداری اسالمی 

 بحوث جدیدة في علم التفسیر  مباحث جدید دانش تفسیر 

 اسس االتصاالت   مبانی ارتباطات

  النقدیة والمالیة والمصرفیة االسالمیةالمبادئ  انی پولی ، مالیه وبانکداری اسالمیب م

 اسس الهندسة الکهربائیة  مبانی مهندسی برق

 اسس هندسة السیطرة  مبانی مهندسی کنترل

 االدارة المصرفیة  مدیریت بانکی 

 ادارة المشاریع مدیریت پروژه ها

 ة هندسی القتصاد االمشاریع والادارة  مدیریت پروژه ها و اقتصاد مهندسی

 اإلدارة االستراتیجیة المتقدمة  مدیریت راهبردی پیشرفته 
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 إدارة السلوك التنظیمي المتقدم مدیریت رفتار سازمانی  پیشرفته 

 إدارة المخاطر في الصیرفة اإلسالمیة در بانکداری  مدیریت ریسک

 إدارة نظم المعلومات المتقدمة  مدیریت سیستم های اطالعاتی پیشرفته 

 االدارة المالیة  مدیریت مالی

 إدارة الموارد البشریة المتقدمة  مدیریت منابع انسانی پیشرفته

 إدارة القوى العاملة   یانسان  یمدیریت نیرو

 القضایا القانونیة في المؤسسة  مسائل حقوقی در سازمان 

 معادن معادن

 والحاسبات معماریة المعالجات الدقیقة  معماری ریزپردازنده ها و کامپیوترها

 مقاومت مواد  مقاومت مواد 

 مقدمة في القانون  مقدمه ای بر حقوق 

 لیزي( جمقدمة في القانون  )ان  مقدمه ای بر حقوق )انگلیسی( 

 اإلسالمي مقدمة في القانون  مقدمه ای بر حقوق اسالمی 

 الفلسفیة واألفكار التربویة  المدارس یو آراء تربیت  یمکاتب فلسف

 المیكانیكا  مکانیک 

 میکانیک تربة   مکانیک خاک

 مکانیک هندسي  مکانیک مهندسی 

 میكانیكا المواد مکانیک مواد

 میکانیک موانع  مکانیک موانع 

 مصادر میاه منابع آب

 الهندسیة الصحیة والبیئیة  مهندسی بهداشت محیط 

 هندسة االسس   مهندسی پی

 هندسة مرور   مهندسی ترافیک

 هندسة المواصالت   مهندسی حمل و نقل 

 هندسة التصنیع  مهندسی ساخت 

 الهندسة الصناعیة   مهندسی صنایع 

 مواد بناء مواد ومصالح ساختمانی

 منتخبة ات عوضمو موضوعات انتخاب شده 

 اإلسالمیةمختارة في المالیة  ات عوضمو موضوعات انتخابی در مالیه اسالمی

 برامجیات المنظومة   نرم افزارهای سیستم 

 نصب المعدات االلکترونیة  نصب تجهیزات الکترونیکی

 ترکیب حاسبة   نصب کامپیوتر

 اإلشراف والتوجیه التربوي  نظارت و راهنمای آموزشی  

 النظام السیاسي  نظام سیاسی 

 نظریات المؤسسة واإلدارة المتقدمة  پیشرفته نظریه های سازمان ومدیریت 

 نقد ودراسة الروایات التفسیریة   نقد وبررسی روایات تفسیری 

 نقد ودراسة مناهج التفسیر ومدارسه  نقد وبررسی روش ها ومکاتب تفسیری 

 مساحة   نقشه برداری 

 رسم میكانیكي  نقشه کشی مکانیکی

   هندسي وهندسة وصفیةرسم  نقشه کشی مهندسی و هندسه توصیفی

 رسم هندسي   نقشه مهندسی

 الوسطاء المالیین غیر المصرفیین  واسطه های مالی غیر بانکی

 هایدرولوجی   هیدرولوژی 
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