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بھ نام خدا

نمایند. ال

مترجم، واژه نامھ تخصصی و نمایھ) و ھمچنین نحوه داوری و معیارھای ارزشیابی داوران در جلسھ دفاع 

بخش  بھ تفصیل  تشریح شده است.۵از پایان نامھ بھ ترتیب در 
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بخش اول

معیارھا و ضوابط انتخاب کتاب برای ترجمھ

رد نظر در  دوره کارشناسی ارشد مترجمی زبان انگلیسی و در جھت حفظ بھ منظور تامین اھداف مو

ضوابط و معیارھای کمی ماھیت تحقیقی واحد پایان نامھ و  ایجاد وحدت رویھ ای علمی در ترجمھ کتاب، 

و کیفی انتخاب کتاب برای ترجمھ بھ شرح زیر است:

الف. معیارھای کّمی
حداقل تعداد صفحات-١

سطر) باشد.٢٠صفحھ (در قطع رحلی، ھر صفحھ حداقل ٢٠٠حداقل باید متن اصلی کتاب 

تبصره الف-١- ١

شود در شمارش تعداد ھا و نمودارھا) کھ قاعدتا ترجمھ نمیفھرست منابع و ضمائم و ملحقاتی (نظیر عکس

گردد.صفحات لحاظ نمی

تبصره ب-٢- ١

چند نقد معتبر کتاب را بھ ترجمھ افزود تا توان یک یا در صورت لزوم و بھ تشخیص استاد راھنما می

معیار حداقل صفحات رعایت شود.

حداکثر تعداد صفحات-٢
صفحھ متجاوز گردد تا ترجمھ کل اثر در فرصت زمانی مقرر ۴٠٠تا ٣۵٠متن کتاب مورد نظر نباید از

ماھھ یا زودتر بھ اتمام رسد و آماده دفاع گردد.۶

تاریخ انتشار اثر-٣
باشد » بھ روز«ن انتشار اثر بھ طور معمول نباید بیش از یک سال گذشتھ باشد تا کتاب بھ اصطالح از زما

تأثیر باشد یا باعث بودن اثر بی» بھ روز«مگر آنکھ بھ تشخیص اساتید راھنما و مشاور گذشت زمان بر 

ایجاد تحوالت عظیم و تغییر نگرش در آن علم شده باشد.
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تبصره الف-١- ٣

اریخ انتشار اثر سالی است کھ در صفحھ شناسنامھ کتاب بعد از عالمت  حق تالیف (کپی رایت مالک ت

) آمده است.©

تبصره ب-٢- ٣

ھای مکرر و مجدد چنانچھ کتاب مورد نظر بدون تجدید نظر یا ویرایش صرفا تجدید چاپ شده باشد، چاپ

گیرد.آن بھ حساب نیامده، تاریخ انتشار چاپ اول اثر مالک قرار می

ب. معیارھای کیفی
زبان اثر-۴

ھستند.از زبان انگلیسی بھ فارسی مستقیما دانشجویان صرفاً مجاز بھ ترجمھ آثار 

تبصره الف-١- ۴

ترجمھ می باید مطابق اصول مستند مطروحھ در کتاب ھای نظری معتبر مطالعات ترجمھ در جھت طبیعی 

ی) بھ زبان مادری مترجم کھ قاعدتا برای دانشجویان ایرانی و متعارف آ از زبان مبدا (در اینجا انگلیس

فارسی است انجام پذیرد و نھ در جھت خالف از زبان مادری. بدین ترتیب، ترجمھ کتاب از زبانی غیر از 

انگلیسی بھ فارسی یا از فارسی بھ انگلیسی مجاز نیست.

تبصره ب-٢- ۴

ن انگلیسی بھ دست پدیدآورنده یا پدیدآورندگانی انگلیسی اثر مورد نظر برای ترجمھ بھ فارسی باید بھ زبا

زبان تالیف/تدوین شده باشد. چنانچھ کتابی از زبانی دیگر بھ انگلیسی ترچمھ شده باشد دانشجویان مجاز بھ 

ترجمھ آن نیستند. بھ عبارت دیگر، کتاب باید مستقیما از زبان اصلی آن (در اینجا، انگلیسی) بھ فارسی 

».واسط«و نھ بھ اصطالح از زبان ترجمھ شود 

پدید آورنده/پدید آورندگان اثر-۵
عالوه بر اینکھ زبان انگلیسی باید زبان مادری پدید آورنده یا پدید آورندگان اثر باشد ایشان باید در زمینھ 

موضوع تخصصی کتاب صاحب نظر بوده و از شھرت، اعتبار، سبقھ و جایگاه علمی مناسب  برخوردار 

و بھ عبارت بھتر صالحیت تالیف چنین کتابی را در رشتھ مذکور داشتھ باشند.بوده
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نوع و کیفیت اثر-۶
ھای علمی در حوزه تخصصی و رشتھ علمی مورد بحث کتاب باید حاوی آخرین دستاوردھا و پیشرفت

در علم روز خود باشد؛ اصالت و نوآوری داشتھ باشد؛ ارزنده، تأثیرگذار و بھ روز بوده سھم بھ سزایی

داشتھ باشد. 

تبصره الف-١- ۶

دانشجو جھت تضمین کیفیت اثر موردنظر باید تأییدنامھ ای از صاحب نظران، استادان یا گروه آموزشی 

مربوطھ ارائھ نماید.

تبصره ب-٢- ۶

در صورت امکان دانشجو می تواند از سازمان، موسسسھ یا نھادی خارج از تشکیالت دانشگاه آزاد 

گواھی مبنی بر تایید کیفیت اثر یا اعالم نیاز بھ ترجمھ آن بھ فارسی و تقبل چاپ ترجمھ آن ارائھ اسالمی

کند. بدیھی است در ھر نوع قرارداد مربوطھ، ضروری است کلیھ حقوق مادی و معنوی دانشگاه آزاد 

اسالمی و اساتید راھنما و مشاور تامین و حفظ گردد.

تبصره ج-٢- ۶

تاییده کیفیت، دانشجو  می تواند نقدھای معتبر موجود بر اثر را کھ مؤید مطلوب بودن عالوه بر ارائھ 

تحصیالت تخصصی پایان نامھ خود بھ شورای (proposal)کیفیت اثر باشد بھ ھنگام  ارائھ طرحنامھ 

تکمیلی گروه تقدیم نماید.

حجم اثر-٧
ارسی ترجمھ گردد؛  بھ عبارت دیگر، الزم است اثر مورد نظرکامل و مستقل بوده و کل اثر بھ ف

ترجمھ کنند.یا گزیده اثر را ھایی از اثر را گلچین کرده دانشجویان نمی توانند صرفاً بخش

تبصره الف-١- ٧

در مواردی کھ کتاب در چند مجلد بھ چاپ رسیده، چنانچھ بھ تشخیص و صالحدید اساتید راھنما و مشاور 

از مابقی مجلدات باشد، دانشجو مجاز است صرفاً ترجمھ کامل موضوع مورد بحث در ھر مجلد مستقل

توانند مجلدات دیگر را بھ جای پایان نامھ یک جلد را انجام دھد و در صورت لزوم دانشجویان دیگر می

خود انتخاب و ترجمھ نمایند.
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تبصره ب-٢- ٧

باشد (handbook)بانی نظری چنانچھ اثر نوعی گردآوری اعم از مجموعھ مقاالت یا دستورنامھ یا کتب م

و از بخش ھای موضوعی کامال مجزا و مستقل تشکیل شده باشد بھ تشخیص اساتید راھنما و مشاور 

دانشجو می تواند در صورت رعایت معیارھا و ضوابط دیگر تنھا بخشی از مجموعھ را ترجمھ کند.

ترجمھ اثر بھ فارسی-٨
ھای علمی مورد بحث در زبان اشد و خال آن در مجموعھ نوشتھکتاب نباید قبالً بھ فارسی ترجمھ شده ب

فارسی بھ شدت احساس شود و ضرورت ترجمھ آن بھ فارسی نیز باید بھ روشنی استدالل گردد.

موضوع تخصصی اثر-٩
صالحیت دانشجو برای ترجمھ آن احراز گردد.وکتاب باید در حوزه تخصص دانشجو باشد

تبصره الف-١- ٩

باشد نھایتاً مسئولیت احراز حیت کلی دانشجو بھ تشخیص اساتید راھنما و مشاور منوط میھرچند صال

کند.حداقل شرایط الزم مستقیماً بھ عھده شخص دانشجو است کھ فرم مربوطھ تعھد را امضا می

تبصره ب-٢- ٩

ربوط بھ موضوع بھتر است استاد مشاور یا حداقل یکی از اساتید مشاور پایان نامھ از گروه آموزشی م

کتاب دعوت بھ ھمکاری شود. بھ عبارت دیگر، الزم است استاد مشاور در موضوع کتاب صاحب نظر 

باشد تا بر چگونگی ترجمھ محتوا و اصطالحات تخصصی و فنی کتاب اظھار نظر کند و بھ دانشجو 

مشاوره تخصصی دھد.

تبصره ج-٣- ٩

تخصصیپایان نامھ خود بھ شورای(proposal)دانشجو موظف است بھ ھنگام  ارائھ طرحنامھ 

%  از کل کتاب)  از کتاب مورد نظر را نیز ۵ای از ترجمھ خود (حداقل تحصیالت تکمیلی گروه، نمونھ

تقدیم نماید.

تبصره د-۴- ٩

ترجمھ کتاب ھای حوزه آموزش زبان انگلیسی، مطالعات ترجمھ و زبانشناسی اعم از کتاب ھای درسی، 

موزشی، مجموعھ مقاالت تخصصی، درسنامھ ھا، دستورنامھ ھا، کتب مبانی نظری آموزشی، کمک آ
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(handbook) و نظایر آن مجاز نیست چرا کھ مخاطب این آثار باید این آثار را بھ زبان اصلی مطالعھ

و در بسیاری از موارد عمال کنند و استفاده از ترجمھ این نوع آثار در واقع نقض غرض محسوب می شود

ھ این نوع آثار بھ خاطر متکی بودن بھ زبان انگلیسی، داشتن مثال ھا و نمونھ ھای آموزشی و تمرین ترجم

اصلی فعالیت در حوزه ھایی ھایی کھ باید بھ زبان انگلیسی انجام شود امکان پذیر نیست. بھ عالوه شرط 

(در اینجا، انگلیسی) است، نظیر زبان و ترجمھ اشراف و تسلط بر زبان مبدا و مطالعھ آثار بھ زبان اصلی 

ضمن آنکھ بھ جای ترجمھ معموال تالیف این گونھ آثار برای مخاطبان ایرانی و زبان فارسی توصیھ می 

بھ ھمین قیاس، دانشجویان مجاز بھ انتخاب کتاب ھای عامھ پسند، ادبیات زرد، درسنامھ شود.

، آثار کالسیک ادبی، فرھنگ (best-sellers)»  خوش فروش«، کتاب ھای بھ اصطالح (textbooks)ھا

ھای لغت، واژه نامھ ھای تخصصی و نظایر آن نیستند. بدیھی است کھ میزان فروش کتاب بھ تنھایی مالک 

اعتبار کتاب نیست.

ناشر اثر-١٠
ناشر کتاب باید از ناشران معتبر در حوزه تخصصی و زمینھ علمی کتاب مورد نظر باشد و در نشر کتب 

داشتھ باشد. بھ عبارت دیگر، اثر مورد نظر را باید ناشر "تخصصی" آن منتشر کرده باشد.مربوط شھرت 
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بخش دوم

(Proposal)تھیھ و تنظیم طرحنامھ 

را ١طرحنامھ پایان نامھ ھای ترجمھ کتاب بھ زبان فارسی ارائھ می گردد. الزم است دانشجو فرم شماره 

یت کار خود  تکمیل نماید. در زیر جھت راھنمایی دانشجویان نمونھ ای از تھیھ و آن را  با توجھ بھ ماھ

) ارائھ شده است.١٣تا ۴فرم تکمیل شده (صرفا قسمت ھای مربوطھ 

(تصویب طرحنامھ)١نمونھ تکمیل شده (پیشنھادی) فرم شماره 

نامھ. اطالعات مربوط بھ پایان۴

ب "عنوان کتاب" (ھم بھ زبان انگلیسی ھم بھ زبان فارسی)ترجمھ کتانامھ :  ـ الف : عنوان پایان١

*ترجمھ کتاب غیر فارسی :  فارسی 

*عملی كاربردی نظریب : نوع كار تحقیقاتی :     بنیادی 

واحد٦نامھ :پ : تعداد واحد پایان

ت : پرسش اصلی تحقیق (مسألھ تحقیق ) : 

ای؟آیا اثر مورد نظر ترجمھ پذیر است؟ تا چھ حد؟ بھ چھ شیوه

ھای مجھول و مبھم و منظور تحقیق)(تشریح ابعاد، حدود مسألھ، معرفی دقیق مسألھ، بیان جنبھ.بیان مسألھ٥

کتاب مورد نظر بھ فارسی و تشریح ضرورت طرح مسألھ و تشریح آن یعنی در دسترس نبودن آثار مشابھ

ترجمھ 
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. سوابق مربوط ٦

* معرفی نقادانھ کّمی و کیفی اثر جھت نشان دادن اشراف کامل مترجم بر اثر و تأیید ارزش ترجمھ کردن 

آن 

* استناد بھ مقدمھ پدیدآورنده/پدیدآورندگان و نقدھای موجود بر اثر

دیدآورندگان بھ موضوع کتاب و ھدف ایشان از تألیف اثر* نحوه پرداختن پدیدآورنده/پ

* معرفی ناشر تخصصی اثر و سابقھ ناشر در انتشار آثار معتبر در حوزه علمی مربوطھ

* سال انتشار، تعداد صفحات کتاب، حجم و نحوه فصل بندی، محورھای موضوعی بحث در کتاب

ایشان، سابقھ و جایگاه علمی، زندگی نامھ مختصر * معرفی پدیدآورنده/پدیدآورندگان اثر و سبک نگارش 

و مفید و پیشینھ تحصیلی ایشان و آثار دیگر پدیدآورنده/پدیدآورندگان در تایید جایگاه و صالحیت علمی 

ایشان

* معرفی سبک و سیاق کالم، زبان و لحن اثر و مخاطب آن و نیز نوع متن و قالب اثر 

نده/پدیدآورندگان اثر و دیگر آثار مشابھ موجود در رشتھ علمی مربوطھ * مقایسھ اثر با آثار دیگر پدیدآور

و دالیل ارجحیت اثر و مزایای آن

ھایی کھ در آن اعمال شدهھا و نیز محدودیت* بررسی نقاط قوت و ضعف اثر و معرفی سرفصل

ھا (ھر فرضیھ بھ صورت یك جملھ خبری نوشتھ شود.). فرضیھ٧

رضیھ استفاده نمی شود.در این نوع تحقیق از ف

خاص انجام تحقیق)٣ھایو ضرورت٢، كاربردی١. اھداف تحقیق (شامل اھداف علمی٨

* معرفی مخاطب ترجمھ اثر و اھمیت ترجمھ اثر بھ فارسی و تأثیرگذاری آن

وران (اعم از مؤسسات آموزشی و اجرایی و غیره ) :. در صورت داشتن ھدف كاربردی بیان نام بھره٩

ذکر نام مراکزی کھ احتماال از ترجمھ اثر استفاده می کنند.

)، ذکر نام سازمان، موسسسھ یا نھادی خارج ١بخش ٢- ۶در صورت داشتن تاییده (موضوع تبصره ماده 

از تشکیالت دانشگاه کھ برای ترجمھ فارسی اثر اعالم نیاز کرده و/ یا تقبل چاپ ترجمھ را متقبل شده

است.
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وری و جدید بودن تحقیق در چیست؟. جنبھ نوآ١٠

استاد محترم راھنما استدالل می کند کھ چرا نیاز بھ ترجمھ کتاب مورد نظر بھ فارسی احساس می شود.

امضاء استاد راھنما

. روش كار١١

الف. نوع روش تحقیق :

مھ جھت نشان *معرفی شیوه کلی ترجمھ اثر با استناد بھ نوع متن، قالب اثر و مخاطب آن و مراحل ترج

دادن علمی بودن شیوه ترجمھ و روشمند بودن ترجمھ از طریق اشاره بھ چارچوب ھای نظری مطالعات 

ترجمھ و اصطالحات تخصصی آن

شیوه کلی ترجمھ و واحد ترجمھ براساس مخاطب، نوع متن و ھدف ترجمھرباره * توجیھ و استدالل د

یح شیوه ھای جلوگیری از آن* دوری از اعمال سلیقھ در ترجمھ و معرفی و تشر

ای و غیره ) :ب :  روش گردآوری اطالعات ( میدانی، كتابخانھ

ھای ترجمھ، مراحل کار و نحوه ویرایش و نھایی کردن ترجمھھا و استراتژیھا، تکنیک* معرفی روش

ھا و سایر موارد افت ترجمھھا، اضافھھا، تغییرات، حذفھا، افزایش* توجیھ نحوه کاھش

ھای معادل یابی کلمات عمومی و اصطالحات تخصصی (اعم از معادل یابی توصیفی، واژگانی، * روش

ھای واژه سازی در موارد مورد نیازساختاری، کنشی، ...) و روش

:پ : ابزار گردآوری اطالعات

* معرفی افراد متخصص طرف مشورت برای معادل یابی و حل مشکالت دیگر و معرفی منابع و 

ھا، دایره ابزارھای کمکی مورد استفاده و تحقیقات انجام شده در حین کار ترجمھ (شامل مراجعھ بھ فرھنگ

بع مرتبط با اثر ھا و مقاالت دیگر) و نیز منانامھ ھای تخصصی، منابع اینترنتی، کتابھا، واژهالمعارف

چھ بھ فارسی و چھ بھ انگلیسی

ت: روش تجزیھ و تحلیل اطالعات :

با توجھ بھ ماھیت تحقیق تجزیھ و تحلیل اطالعات کاربردی ندارد.
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بندی مراحل انجام دادن تحقیق از زمان تصویب تا دفاع نھایی. جدول زمان١٢

تا تاریخاز تاریختاریخ تصویب

(یک ماه)مطالعات عمومی و تخصصی اولیھ  ایمطالعات كتابخانھ

ماه) یک(مطالعھ اثر آوری اطالعاتجمع

ماه)سھ(ترجمھ اثر ھاتجزیھ و تحلیل داده

(یک ماه) ویرایش نھایی و آماده سازی گزارش نھایی نامھگیری و نگارش پایاننتیجھ

توسط معاونت پژوھشی مشخص می گردد تاریخ دفاع نھایی

ماه٦مدت اجرای تحقیق : حدود طول

نامھ. فھرست منابع و مأخذ (فارسی و غیر فارسی) مورد استفاده در پایان١٣

فھرستی متشکل از آثار پدیدآورنده/پدیدآورندگان، آثار مشابھ موجود بھ زبان انگلیسی و فارسی

نامھ ھای ھا، واژهمعارفھا، دایره المنابع و ابزارھای کمکی احتمالی مورد استفاده (شامل فرھنگ

ھا و مقاالت دیگر) و نیز منابع مرتبط با اثر چھ بھ فارسی و چھ تخصصی، منابع اینترنتی، کتاب

بھ انگلیسی
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بخش سوم

گزارش پیشرفت کار

دانشجو موظف است عالوه بر مراجعھ منظم و مستمر بھ اساتید راھنما و مشاور، جھت ثبت در پرونده، 

ارش کتبی پیشرفت کار ترجمھ خود را ماھانھ بھ استاد راھنما ارائھ نماید. جدول زیر زمان بندی تقریبی گز

پیشرفت کار ترجمھ را نشان می دھد:

جدول زمان بندی پیشرفت کار

(نمونھ پیشنھادی)

ماه اول

و تسلط ھر چھ فراھم آوردن مقدمات کار (مطالعھ چند باره کتاب و نقدھای مربوط بھ منظور اشراف

بیشتر بر آن)

ماه دوم

ھای مورد استفاده در ترجمھ و تھیھ منابع مورد نیاز و نیز ھا و تکنیکتعیین شیوه کلی ترجمھ، استراتژی

تمرین و مشق ترجمھ

ماه سوم تا پنجم

صفحھ ترجمھ مطلوب از اثر، بازنویسی و ویرایش  چند ٧٠تا ۶٠مراحل عملی ترجمھ (ھر ماه حدود 

اره آن و تحقیق الزم ضمن انجام ترجمھ)ب

ماه ششم

ترجمھ بھ شکل پایان ویرایش پایانی (اعم از ویرایش محتوایی، زبانی و فنی) و آماده سازی گزارش نھایی

نامھ جھت جلسھ دفاع
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بخش چھارم

گزارش نھایی پایان نامھ

بھ ھمراه سایر مقدمات و ملحقات آن اثر) » جلد تا جلد«گزارش نھایی ترجمھ کل اثر ( بھ اصطالح ترجمھ 

(کھ در قسمت دوم این بخش تشریح شده) می باید با اعمال ویرایش فنی بھ نحوی تھیھ و تنظیم گردد کھ  

ضمن حفظ شکل و شمایل اصل اثر،  ظاھِرکتاب آماده انتشار داشتھ باشد.

ترتیب صفحات گزارش نھایی ترجمھ- ١-۴
ایی پایان نامھ بھ قرار زیر است:ترتیب صفحات و مطالب گزارش نھ

صفحات پیش متن

صفحھ روی جلد فارسی.١

دیسفصفحھ.٢

...ابسمیصفحھ.٣

یفارسجلدیروطرحمشابھیفارسیصفحھ.٤

نامھ فارسی)بیداوران (تصوئتیھھیدییتأیصفحھ.٥

میتقدیصفحھ.٦

یسپاسگزاریصفحھ.٧

مطالبفھرستیصفحھ.٨

ھاجدولفھرستیصفحھ.٩

ھاشكلفھرستیصفحھ.١٠

ھانقشھفھرستیصفحھ.١١

یفارسدهیچك.١٢

مقدمھ مترجم.١٣

متن اصلی پایان نامھ (ترجمھ اثر)

اثر)  بھ استثنای فھرست ھای اصل اثر» جلد تا جلد«ترجمھ کل اثر ( بھ اصطالح ترجمھ .١
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متن-صفحات پس

انگلیسی-واژه نامھ تخصصی فارسی.١

فارسی-واژه نامھ تخصصی انگلیسی.٢

نمایھ اعالم.٣

موضوعینمایھ .٤

یسیانگلدهیچك.٥

نامھ انگلیسی)بیداوران (تصوئتیھھیدییتأیصفحھ.٦

یسیانگلجلدیروطرحمشابھیسیانگلیصفحھ.٧

دیسفصفحھ.٨

یسیانگلجلدیصفحھ رو.٩

افزوده ھا  بھ ترجمھ اثر (درگزارش نھایی ترجمھ)- ٢-۴
» «متن اصلی کتاب عالوه بر ترجمھ کتاب، الزم است دانشجو در گزارش نھایی خود قبل از 

«و »  «

نیز ارائھ کند. در این بخش، ھر یک از این موارد بھ ترتیب تشریح شده است.» موضوعی

مقدمھ مترجم-١-٢-۴
اشد:بخش بھ ترتیب زیر ب٣الزم است مقدمھ مترجم شامل 

معرفی اثر و صاحب اثر-١-١-٢-۴

ترجمھ

* استناد بھ مقدمھ پدیدآورنده/پدیدآورندگان و نقدھای موجود بر اثر

ھدف ایشان از تألیف اثر* نحوه پرداختن پدیدآورنده/پدیدآورندگان بھ موضوع کتاب و 

* معرفی ناشر تخصصی اثر و سابقھ ناشر در انتشار آثار معتبر در حوزه علمی مربوطھ

* سال انتشار، تعداد صفحات کتاب، حجم و نحوه فصل بندی، محورھای موضوعی بحث در کتاب



١٦

* معرفی پدیدآورنده/پدیدآورندگان اثر و سبک نگارش ایشان، سابقھ و جایگاه علمی، 

ایشان

* معرفی سبک و سیاق کالم، زبان و لحن اثر و مخاطب آن و نیز نوع متن و قالب اثر 

* مقایسھ اثر با آثار دیگر پدیدآورنده/پدیدآورندگان اثر و دیگر 

و دالیل ارجحیت اثر و مزایای آن

ھایی کھ در آن اعمال شده است.ھا و نیز محدودیت* بررسی نقاط قوت و ضعف اثر و معرفی سرفصل

معرفی شیوه ترجمھ اثر-٢-١-٢-۴

مراحل ترجمھ جھت نشان معرفی شیوه کلی ترجمھ اثر با استناد بھ نوع متن، قالب اثر و مخاطب آن و 

دادن علمی بودن شیوه ترجمھ و روشمند بودن ترجمھ از طریق اشاره بھ چارچوب ھای نظری مطالعات 

ترجمھ و اصطالحات تخصصی آن

ای؟* طرح مسألھ و تشریح آن، آیا اثر مورد نظر ترجمھ پذیر است؟ تا چھ حد؟ بھ چھ شیوه

* توجیھ و استدالل در خصوص شیوه کلی ترجمھ

ترجمھ 

* معرفی مخاطب ترجمھ اثر و اھمیت ترجمھ اثر بھ فارسی و تأثیرگذاری آن

ھای ترجمھ، مراحل کار و نحوه ویرایش و نھایی کردن ترجمھھا و استراتژیھا، تکنیک* معرفی روش

ھا و سایر موارد افت ترجمھا، اضافھھھا، تغییرات، حذفھا، افزایش* توجیھ نحوه کاھش

* روش

ھای واژه سازی در موارد مورد نیازساختاری، کنشی، ...) و روش

و 

ھا، دایره ابزارھای کمکی مورد استفاده و تحقیقات انجام شده در حین کار ترجمھ (شامل مراجعھ بھ فرھنگ

نامھ ھای تخصصی، منابع اینترنتی، کتابھا، واژهالمعارف

واژه «ابع جھت استفاده در ارجاع دھی در چھ بھ فارسی و چھ بھ انگلیسی و تھیھ کتابنامھ شماره دار این من

مندرج در پایان گزارش ترجمھ» نامھ ھای تخصصی دو زبانھ

ھای رفع آن* معرفی مشکالت ترجمھ در حین انجام کار و شیوه

* دوری از اعمال سلیقھ در ترجمھ و معرفی و تشریح شیوه ھای جلوگیری از آن



١٧

جایگاه ترجمھ اثر در زبان فارسی-٣-١-٢-۴

* معرفی مخاطب ترجمھ در ایران و کاربردھای ترجمھ اثر در ایران و در زبان فارسی 

* نتیجھ گیری در مورد آینده ترجمھ و جایگاه احتمالی آن در ایران و میزان تأثیرگذاری احتمالی آن

* ارزیابی ترجمھ نھایی و مطرح کردن  نقاط قوت و ضعف ترجمھ از دیدگاه خود مترجم

مشکالتی کھ در ترجمھ الینحل باقی مانده است.* اشاره بھ

* ارائھ پیشنھاد برای ترجمھ آثار مشابھ

(Glossary)واژه نامھ تخصصی دوزبانھ -٢-٢-۴

-

-بھ دنبال آن واژه نامھ انگلیسی

از معادل ھا را دانشجو خود

است کھ در این صورت الزم است برای تک تک اصطالحات با ذکر شماره معین گردد در معادل یابی چھ 

آمده است.» مقدمھ مترجم«مربوطھ در بخش

(Index)نمایھ -٣-٢-۴

ارائھ نماید. بدیھی است در تھیھ این دو نمایھ  دانشجو می تواند از نمایھ ھای مورد استفاده در اصل کتاب و 

نیز بھره گیرد. » واژه نامھ ھای تخصصی دو زبانھ«البتھ 
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بخش پنجم

جلسھ دفاع

چگونگی ارائھ شفاھی پایان نامھ- ١-۵
در جلسات دفاع از پایان نامھ ھای مربوط بھ ترجمھ کتاب، ارائھ شفاھی بھ زبان فارسی است و دانشجو 

یان نامھ خود را کھ عمدتا در  دقیقھ) رئوس مطالب پا٢٠موظف است در مدت زمان مقرر (حداکثر 

آمده (یعنی معرفی اجمالی اثر، ھدف از ترجمھ، شیوه کلی کار، روش ھای ترجمھ و » مقدمھ مترجم«

معادل یابی، مشکالت پیش رو و نحوه رفع آنھا و کیفیت نھایی و جایگاه ترجمھ) بھ شیوه ای منظم و 

ند با کمک وسایل تکنولوژی آموزشی نیز انجام منطقی ارائھ نماید. در صورت لزوم، ارائھ مطلب می توا

پذیرد.

چگونگی ارزشیابی پایان نامھ- ٢-۵
ان نامھ، داور یا داوران موظفند در ارزشیابی و محاسبھ نمره نھایی و درجھ پایان نامھ یدر جلسھ دفاع از پا

دستورالعمل)  ١۵و١۴و جدول درجھ بندی (صفحات ١٠دانشجو بر اساس معیارھای مندرج در فرم شماره 

عمل کنند.
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بسمه تعالی

و دکتري حرفه ايبرگه ارزشیابی جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد :  10فرم شماره 
هیأت داوران جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد /دکتري حرفه اي.................. عضو همکارمحترم.................

انم/ آقاي .......................................  خ
.............................................                        دانشجوي رشته  :  

...................................................................»«  ......................................................................................................باعنوان :
خواهشمند است بر مبناي جدول زیر ، نظر خود را اعالم فرمایید:

دانشـگاهیپـژوهشیرمـد

حداکثر عنوانردیف
نمره

نمره 
مالحظاتپیشنهادي

5/2ئین نامه نگارش پایان نامهو رعایت آکار ترجمه ییگزارش نهاچگونگی تنظیم1

و یایی)، گوAccuracyترجمه از نظر دقت و صحت (یفیتوکیارزش علم2
)Naturalnessبودن زبان ترجمه (یعیو طبیوایی)، و شFluency(ییرسا

4

یزاندانشجو و میعلمیتصالحو جـدید و معتبـرو مراجع استفاده از منابع 3
ر و موضوع آنبراثياشراف و تسلط و

2

ترجمه، مشکالت کار و يهایکترجمه، تکنیکلیوهشیحتشروچگونگی تحلیل 4
"مقدمه مترجم"راهکارها در 

5/2

آنها یابیمعادل یفیتکاصطالحات تخصصی و مناسب براي معادل هاي بکارگیري 5
ترجمهیاندر پا"یواژه نامه دوزبانه تخصصچه در در متن ترجمه وچه 

5/1

2یآن در زبان فارسیعلمیگاهترجمه و جايارزش کاربرد،ارائه دیدگاههـاي جدید6

5/1بندي جلسـهکیفیت ارائه پایان نامه در جلسه دفاع و رعایت زمان7

2توانایی دانشجو در پاسخگویی به پرسش ها8

18جمـع نمره

به حـروف
ر فرم نمـره مقاله مشخص می گردد.نمـره مربوط به مقاله می باشـد که د2نمـره در جلسـه دفاع و 18نمـره 20*از تذکر: 

نمره1(MIF)برابر یا باالتر از متوسط ضریب تأثیر رشتـه (IF)داراي ضریب تأثیر ISI* پذیرش یا چاپ مقاله در مجالت 
دارد.20تشویقی تا سقف نمره 

اصالحاتی که باید در پایان نامه انجام شود:

امضاءنام و نام خانوادگی :                                   سمت درپایان نامـه:                             تاریخ:                 
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درجھ بندی نمرات پایان نامھ دانشجویان کارشناسی ارشد و دکترا-١-۵جدول 


