
 

 
 

از زیر شاخه های کنکور زبان است که هر سال به صورت با آزمون و بدون آزمون توسط  رشته زبان ژاپنی بدون کنکور

عالقه مند به رشته زبان ژاپنی بدون دانشگاه های دولتی روزانه و پردیس خودگردان و دانشگاه آزاد ارائه می شود.اگر شما 

آزمون هستید پس از انتشار و مطالعه دفترچه انتخاب رشته می توانید از ظرفیت و دانشگاه های دارای رشته زبان ژاپنیآ گاه 

ما شوید.ما در این مقاله به معرفی کامل رشته زبان ژاپنی پرداخته ایم و سپس شهریه رشته زبان ژاپنی را توضیح داده ایم.

 .در ادامه مقاله هر آنچه که باید در رابطه با این موضوع بدانید را برای شما عزیزان بیان خواهیم کرد

  

 معرفی رشته زبان ژاپنی بدون کنکور

برای مقطع  1373به صورت رسمی به عنوان زبان دوم شروع به تدریس شد و در سال  1366زبان ژاپنی در سال 

در مقطع کارشناسی ارشد رشته آموزش زبان ژاپنی را  1387شجو پذیرفت سپس در سال کارشناسی برای اولین بار دان

 .وارد دانشگاه شد و داوطلبین عالقه مند شروع به تحصیل در این رشته شدند

و با فرهنگ و تمدن این کشور آشنا شده و سپس   داوطلبین رشته زبان ژاپنی بدون کنکور ابتدا با افکار و اندیشه های ژاپن

ا نحوه نوشتن زبان ژاپنی و با ادبیات این کشور آشنا می شوند.دانشجویان دستور زبان ژاپنی را به طور کامل آموزش می ب

 .بینند

در طول دوره تحصیل خود در رشته زبان ژاپنی بدون کنکور تاریخ ادبیات قدیم و ادبیات معاصر را مطالعه می نمایند. با 

 .نا می شوند و به صورت واحد درسی آن ها را پاس می نمایندنویسندگان و شاعران بزرگ ژاپن آش

خواندن و نوشتن زبان ایجاد شده  -حرف زدن -رشته زبان ژاپنی بدون کنکور به منظور آموزش مهارت های درک مطلب

 است و هدف آن آشنایی با ادبیات زبان ژاپنی می باشد

امل تحصیلی است که عالقه مندان به این رشته می توانند پس از سال ک 4ترم و  8طول دوره رشته زبان ژاپنی بدون کنکور 

 .اتمام تحصیل در رشته مطالعات ژاپن درس خود را ادامه دهند

 :رشته زبان ژاپنی در مقطع کارشناسی دارای دروس زیر است

  

 نيمسال اول نيمسال دوم

 كانجي مقدماتي

 دستور مقدماتي زبان ژاپني

 آشنایي با كانجي

 مباني دستور زبان ژاپني



 

 
 

 ژاپنيگفت وشنود مقدماتي زبان 

 ساده نگارش  خواندن و درك مطلب ساده

 همگاني زبانشناسي

 مباني گفت وشنود زبان ژاپني

 جمله سازی

 زبانشناسي همگاني

 مطالعات ژاپن

 نيمسال سوم نيمسال چهارم

 كانجي پیشرفته

 دستور زبان پیشرفته

 گفت وشنود پیشرفته زبان ژاپني

 خواندن و درك مطلب پیشرفته

 ترجمه متون ساده

 فناوري اطالعات و زبان ژاپني

 متوسط كانجي

 دستور متوسط زبان ژاپني

 گفت وشنود متوسط زبان ژاپني

 خواندن و درك مطلب متوسط

 نگارش پیشرفته

 اصول و روش ترجمه

 نيمسال پنجم نيمسال ششم

 متون تلخیص

 ترجمه از فارسي به ژاپني

 اسالم در ژاپننگاهي به 

 زبانشناسي ژاپني

 سخنراني و یادداشت برداري

 ادبیات كالسیك ژاپن

 2كانجي پیشرفته 

 2دستور زبان پیشرفته 

 نامه نگاري ژاپني

 ترجمه متون پیشرفته

 سخنراني و یادداشت برداري

 خواندن داستان ساده

 خواندن داستانهاي

 خواندن متون مطبوعاتي



 

 
 

 نيمسال هفتم نيمسال هشتم

 زبان گفتاري ژاپني

 ترجمه متون اسالمي

 ادبیات تطبیقي

 شعر ژاپني

 2اصول و روش تحقیق 

 سیری در تاریخ ادبیات ژاپن

 تجاري-مكالمات اداري

 خواندن متون اسالمي به زبان ژاپني

 2ژاپني زبانشناسي ژاپنی 

 ادبیات ادبیات معاصر ژاپن

 آشنایي با نویسندگان معاصر ژاپن

 1اصول و روش تحقیق 



 

 
 

 

 ظرفیت رشته زبان ژاپنی بدون کنکور

عادی  ظرفیت آزاد _ دانشگاه تنها در دوره های روزانه، پردیس خودگردان، ظرفیت رشته زبان ژاپنی بدون کنکور

 .مازاد به صورت با آمون دانشجو می پذیرد ظرفیت آزاد _ دانشگاه و

 :و به تفکیک مشخص شده که به شرح زیر می باشددر تمامی دوره های ارائه  زبان و ادبیات ژاپنی ظرفیت رشته

  

 ظرفيت رشته زبان و ادبيات ژاپنی

 غيرانتفاعی پيام نور پرديس خودگردان ظرفيت مازاد نوبت دوم ) شبانه ( روزانه ) تحصيل رايگان (

25 0 0 0 0 0 



 

 
 

 .کلیک کنید تخمین رتبه کنکور زبانبرای اطالع از 

  

 رتبه قبولی رشته زبان ژاپنی با آزمون

کور اولویت اول است برای قبولی در رشته زبان و ادبیت ژاپن هم در دانشگاه های دانشگاه سراسری برای همه داوطلبین کن

 .سراسری رقابت بسیار زیاد و بیشتر از دانشگاه های دیگر است

 :در جدول زیر رتبه قبولی در دانشگاه های دولتی را برایتان شرح داده ایم

  

 3ه در منطقه رتب 2رتبه در منطقه  1رتبه در منطقه  دوره دانشگاه گرايش

 4653 - 3551 روزانه دانشگاه تهران ژاپنی ادبيات و زبان

  

 رتبه قبولی رشته زبان ژاپنی بدون کنکور دانشگاه آزاد

رتبه قبولی رشته زبان ژاپنی بدون کنکور در دانشگاه آزاد به مراتب بهتر و آسان تر از دانشگاه سراسری و دولتی می باشد 

به حد نصاب پایین تری نیاز دارد.اما در برخی از دانشگاه های آزاد مانند دانشگاه آزاد تهران  و قبولی در دانشگاه آزاد

 .وجود دارد  رنکیکن باال است و رقابت بر زیادی برای پذیرش رشته زبان ژاپنی بدون کنکور

 شهریه رشته زبان ژاپنی بدون کنکور دانشگاه آزاد

 .صورت میگیرد  sanjesh.org عالم سازمان سنجش به نشانی اینترنتیبا ا رشته زبان ژاپنی بدون کنکورانتخاب 

برای تحصیل در رشته زبان ژاپنی بدون کنکور باید دانشگاه های روزانه ، آزاد و یا پردیس خودگردان باید شهریه پرداخت 

 :نمایید که به صورت جدول برای شما شرح می دهیم

 دانشگاه آزاد خدمات آموزشی و بيمه هزينه

 هزينه بيمه هزينه خدمات آموزشی مقطع

 لایر 50,000 لایر 1,500,000  کاردانی پيوسته و ناپيوسته

https://irantahsil.org/%d8%aa%d8%ae%d9%85%db%8c%d9%86-%d8%b1%d8%aa%d8%a8%d9%87-%da%a9%d9%86%da%a9%d9%88%d8%b1-%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86/


 

 
 

 لایر 50,000 لایر 1,700,000 کارشناسی پيوسته و ناپيوسته

  

 تعداد واحد تحصیلی رشته
شهریه ثابت 

 ()لایر
شهریه متغیر 

 ()لایر
شهریه ثابت و متغیر 

 ()لایر

 22,080,000 13,800,000 8,280,000 واحد 18 جغرافيا، زبان و ادبيات عربی زبان و ادبيات فارسی،

 اطالعیه

درصد افزوده خواهد شد که در صورت اعالم جدول  25و حداکثر  10احتماال به میزان شهریه این دانشگاه هر سال حداقل 

 .شهریه دانشگاه آزاد، در این مقاله به روز رسانی خواهد شد

  

 رشته زبان ژاپنی بدون کنکور دانشگاه بین المللرتبه قبولی 

 .یکی دیگر از راه های قبول شدن در این رشته شرکت در دانشگاه های بین الملل می باشد

این دانشگاه به مراتب شهریه باالتری نسبت به دانشگاه آزاد دارد .هزینه در پردیس های بین الملل در رشته زبان و ادبیات 

 .میلیون تومان است که البته این رقم ها سال به سال متفاوت می شود 10تا  6ژاپنی بین 

  

  

 درصد مورد نیاز و کارنامه رتبه قبولی زبان و ادبیات ژاپنی در سال های گذشته

داوطلبان می توانند بر اساس اطالعات کارنامه رتبه های قبولی زبان و ادبیات ژاپنی در دانشگاههای مختلف کشور دید 

% و 5خود بدست آورند. این اطالعات بر اساس سهمیه های آزاد، سهمیه های  تخمین رتبه و تخمین رشته قبولی مناسبی از

% کنکور قرار داده شده اند. همواره در کنکور سال های مختلف بازه درصد مورد نیاز قبولی متفاوت 25یا سهمیه های 

ن تر آمده و در برخی از رشته ها این رتبه و درصد قبولی باالتر بوده که در برخی از رشته ها این درصد و رتبه قبولی پایی

رفته. که معموال در رشته های پزشکی و پیراپزشکی همواره میانگین رتبه قبولی پایین آمده یعنی رتبه های بهتری در سال 

باالتری وارد دانشگاه های اخیر وارد دانشگاه شده اند و بر عکس در رشته های علوم انسانی و ریاضی و فنی رتبه های 

 .شده اند که دلیل این موضوع تقاضای بسیار زیاد برای شرکت در کنکور تجربی و قبولی در رشته های علوم پزشکی است



 

 
 

 

 .کلیک کنید مشاوره کنکور زبانبرای اطالع از  

  

 رتبه قبولی ارشدرشته زبان ژاپنی
 :باشدکارنامه رتبه قبولی رشته زبان ژاپنی در سال گذشته به صورت زير می 

  

 سهميه زيرگروه رتبه در زيرگروه دوره قبولی دانشگاه

 درصد ظرفيت 25ايثارگران  يک 6 روزانه دانشگاه تهران

 درصد ظرفيت 5ايثارگران  يک 11 نوبت دوم دانشگاه تهران

 آزاد يک 3 روزانه دانشگاه تهران

https://irantahsil.org/%d9%85%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d9%87-%da%a9%d9%86%da%a9%d9%88%d8%b1-%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86/
https://irantahsil.org/%d9%85%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d9%87-%da%a9%d9%86%da%a9%d9%88%d8%b1-%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86/


 

 
 

 آزاد يک 8 روزانه دانشگاه تهران

 آزاد يک 9 روزانه دانشگاه تهران

 آزاد يک 12 نوبت دوم دانشگاه تهران

  اخبار پیرامون رشته زبان ژاپنی بدون کنکور

 های شاخه زبان خارجی در ایرانپردرآمدترین گرایش

های شود، زبانوگوظهار کرد: مشاغل گروه آزمایشی زبان به دو دسته ترجمه و آموزش تقسیم میمائده کمالی در گفت

 .های این گروه آزمایشی استارمنی، اسپانیایی، ترکی، ژاپنی و فرانسوی جزو رشتهایتالیایی، روسی، آلمانی، 

 رشته به زبان انگلیسی در پردیس ارس ۶تدریس 

رشته در این واحد دانشگاهی به زبان انگلیسی خبر داد و گفت:  ۶رییس پردیس بین المللی ارس دانشگاه تهران از تدریس 

دیریت، یک رشته حقوق و یک رشته محیط زیست با گرایش آب و فاضالب است که چهار رشته با گرایش های متفاوت م

 .شوداگر بتوانیم سال آینده رشته های دیگر اضافه می

 .نمایید کلیکبرای دریافت و مطالعه پی دی اف مقاله 

  

 خالصه مطلب

از زیر شاخه های کنکور زبان است که هر سال به صورت با آزمون و بدون آزمون توسط  رشته زبان ژاپنی بدون کنکور

دانشگاه های دولتی روزانه و پردیس خودگردان و دانشگاه آزاد ارائه می شود.ما در این مقاله به صورت کامل بان ژاپنی 

ر صورت داشتن هرگونه سوال در بدون آزمون و دانشگاه های دارای رشته زبان ژاپنی شرح دادیم. شما عزیزان د

خصوص شهریه رشته زبان ژاپنی می توانید با مشاوران ما در ایران تحصیل در ارتباط باشیدو یا در همین مقاله کامنت 

 .بگذارید.کارشناسان ما در اسرع وقت پاسخ گو می باشند
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