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هدف از انجام اين تحقيق بررسي و ارزيابي دوره كارشناسي ارشد رشته مترجمي زبان انگليسي مي  چكيده:
يابي از تشكيل هيچ نوع ارز ابتدايبا وجود اينكه حدودا هشت سال از تشكيل اين دوره مي گذرد اما از  باشد.

مدل  ارزشيابي ابتدا   30بعد از مطالعه بيش از  ،. به منظور انجام ارزشيابي حاضرجام نشده استاين رشته ان
و سواالت  شد  كه براي اين تحقيق مناسبتر از بقيه مدلها بود انتخاب  ,CIPP  (Stufflebeam (2002مدل 

ه شرح زير نوشته ب (Context, Input, Process, and Product)تحقيق بر اساس چهار قسمت اين مدل 
 شدند:

گليسي آكادميك) دانشجويان دوره كارشناسي ارشد رشته مترجمي زبان ان -مهمترين مهارتهاي زباني(عمومي -1
 و خود دانشجويان كدامند؟ از نظر مديران گروه، استادان

آموزش عالي  آيا برنامه آموزشي اين دوره بر مبناي اهداف مصوبه شوراي عالي برنامه ريزي وزارت علوم و -2
 طرح ريزي و اجرا شده است ؟ 

و دانشجويان  ، بين نظر استادانآيا در مورد ارزيابي دانش وميزان تسلط دانشجويان روي مهارتهاي زباني -3
 هماهنگي وجود دارد؟ 

به عنوان شاخص ونشان دهنده ميزان موفقيت يا عدم موفقيت اين دوره، آيا بين دانش و مهارتهايي كه  -4
 ويان در اين دوره كسب مي نمايند  و ميزان رضايت آنان رابطه اي وجود دارد؟ دانشج

بود كه نيازها و اهداف دانشجويان، همچنين  انجام اين تحقيق نياز سنجي جامعه اي اولين گام درجهت
جام در اين دوره نشان دهند. اين نياز سنجي از طريق مشاهده كالسي، انرا مشكالت زباني و ترجمه اي آنها 

مصاحبه، تهيه و توزيع پرسشنامه ها در كليه واحدهاي دانشگاهي (سراسري و آزاد) كه اين رشته در آنها 
تدريس مي شود (بغير از واحد چابهار) انجام گرفت. بطور كلي اطالعات بدست آمده حا كي از آن است كه 

كه  "م انساني، علوم اجتماعي وغيرهتربيت مترجمان زبده در زمينه هاي علو"هدف اول اين دوره آموزشي يعني 
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مورد نياز جامعه مي باشد چنا نكه بايد وشايد تحقق پيدا نكرده است. بنظر مي رسد كه رفع اين نا رسا يي نياز 
دارد كه اميد مي رود با راهنمايي و نظريات استادان و مسئولين امر به نياز به بررسي و انجام اقدامات اصالحي 

 شود. مرحله اجرا گذاشته 
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