
 زبان انگلیسی مکتوب و متون رسمیکاردانی حرفه اي مترجمی آثار 

 

 مقدمه:

ایجاد ارتباطات تجاري، سیاسی و فرهنگی با جوامع دیگر در دنیاي امروزه که دنیاي انفجار اطالعات و تحوالت 
ان پذیر زبان امکباالیی برخوردار است. این ارتباطات جز بوسیله بنیادین نامیده می شود، از اهمیت فوق العاده 

نیست. در تمامی جوامع در حال رشد، آموزش زبان ها مورد توجه قرار گرفته است. از این رو زبان انگلیسی و 
حوزه هاي مختلف آموزش آن به عنوان زبان بین المللی ضرورت خاصی پیدا کرده است. از جمله، مترجمی زبان 

 د اختصاص داده است.انگلیسی که در این میان جایگاه ویژه اي را به خو

 

 تعریف و هدف:

از آنجایی که ترجمه آثار مکتوب و خصوصا متون رسمی هر کشور از جهات مختلف (تجارتی، حقوقی، سیاسی، 
فرهنگی و ...) بسیار حائز اهمیت می باشد، دقت نظر در ترجمه صحیح، منطبق بر متن و دور از ایهام و ابهام در 

ثار آوظیفه هر مترجم آثار مکتوب و متون رسمی زبان انگلیسی است. لذا یک مترجم کنار رسایی و وضوح آن 
و مکتوب و متون رسمی زبان انگلیسی نه تنها باید دانش و مهارتهاي زبانی باالیی داشته باشد بلکه باید با مفاهیم 

 .آنها را داشته باشد اولیه تجارتی، حقوقی، سیاسی، فرهنگی و ... نیز آشنا بوده و توانایی درك و ترجمه

 

 ضرورت و اهمیت:

مکتوب و ایجاد این رشته از آن جهت حائز اهمیت است که هم اکنون حجم وسیعی از آثار اهمیت و ضرورت 
زبان انگلیسی روزانه از انگلیسی به فارسی و برعکس ترجمه می شود و موسسات زیادي در این  متون رسمی

اشت که آموزش حرفه اي در این زمینه پا به پاي توسعه موسسات و فعالیت خصوص فعالیت دارند. اما باید توجه د
ها صورت نگرفته و لذا اجراي این دوره می تواند در تامین نیروي انسانی حرفه اي و کاردان در این زمینه موثر 

 باشد.

 

 قابلیت ها و مهارت هاي مشترك فارغ التحصیالن:

 گزارش نویسی و مستندسازي –الف 



 ارائه گزارش نتایج کار و جریان فعالیت ها در روند شکل گیري آنها –ب 
 انجام کار گروهی –پ 
 طبقه بندي و پردازش اطالعات دیداري و شنیداري –ت 
 بهره گیري از رایانه –ث 
 برقراري ارتباط موثر در محیط کار –ج 
 سازماندهی و اداره کردن افراد تحت سرپرستی و آموزش آنها –چ 
 آموزي و یادگیري مستمر در راستاي بالندگی شغلی و اعتالي مهارت هاي ترجمه خود -ح 
 ایجاد کسب و کارهاي کوچک و کارآفرینی –خ 
 رعایت اخالق حرفه اي و تنظیم رفتار سازمانی –د 
 )HSEاجراي الزامات بهداشت، ایمنی و محیط زیست ( –ذ 
 آثار دیداري و شنیداريامر ترجمه تفکر نقادانه در حوزه شغلی نسبت به  –ر 
 خالقیت و نوآوري در ارائه ترجمه بهتر و کاربردي تر. –ز 
 

 قابلیت ها و توانمندي هاي حرفه اي فارغ التحصیالن:

 ترجمه اسناد و مدارك رسمی (شامل شناسنامه، گذرنامه، مدارك تحصیلی و ...)-1
 متون تجاري و بازرگانیترجمه مدارك و -2
 سیاسی و مطبوعاتی مدارك و متونترجمه -3
 

 مشاغل قابل احراز:

 کمک مترجم اسناد، مدارك و متون در دارالترجمه-
 کمک مترجم متون اداري، تجاري و بازرگانی در ادارات دولتی و غیر دولتی-
 کمک مترجم متون سیاسی و مطبوعاتی در مطبوعات و رسانه هاي عمومی-
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