
  كتاب ترجمهظوابط 
  ترجمه تعريف

  گرداند. ترجمه اثري است كه صاحب اثر، مفهوم و محتواي كامل يك كتاب را از زباني به زبان ديگر بر مي
هـاي مناسـب و    دلترجمة مطلوب آن است كه مترجم ساختار كتاب اصلي را حفظ و متن را به دقت و بـا اسـتفاده از معـا   

رايج با رعايت يكنواختي در سراسر كتاب به طور سودمند به زبان فارسي (زبان مقصد) آنچنان برگرداند كه براي خواننـده  
  فارسي زبان (زبان مقصد) قابل فهم باشد.

  
  ترجمه براي مطلوب كتاب هاي ويژگي

اشد (در غير اين صورت تشخيص آن بر عهده كتاب مورد ترجمه از زبان ديگر ترجمه نشده باشد و به زبان اصلي ب .1
 .شوراي تخصصي است)

 ناشر كتاب اصلي معتبر باشد. .2

 مؤلف كتاب اصلي شناخته شده و پژوهشگر برجسته در موضوع كتاب باشد. .3

 هاي معتبر جهان باشد. هاي درسي، كتاب به عنوان كتاب درسي دانشگاه در مورد كتاب .4

هاي مرجع كه تشخيص آن بر عهـدة   سال نگذشته باشد (مگر دربارة كتاب از انتشار آخرين چاپ كتاب بيش از پنج .5
 شوراي تخصصي است.)

 اي را پوشش دهد. گروه مخاطبان كتاب مشخص باشد و تا حد ممكن در رشتة مربوطه بخش گسترده .6

  
  هاي مترجم ويژگي

 مترجم به زبان اصلي كتاب تسلط داشته باشد. .1

 مترجم باشد يا مترجم موضوع كتاب را تدريس كرده باشد.موضوع كتاب در رابطه با رشتة تخصصي  .2

 با واژگان تخصصي معادل و رايج در زبان فارسي آشنا باشد. .3

 هاي نوشتاري زبان فارسي تسلط داشته باشد. به مهارت .4

 حداقل دو مقاله به زبان اصلي يا تخصصي داشته باشد. .5

 به زبان فارسي به چاپ رسانده باشد. مترجم حداقل دو مقاله .6

  
  از عبارتند ترجمه استانداردهاي

(مگـر در مـوارد   » بندي، نوع و انـدازه حـروف كتـاب    بندي، پاراگراف بندي، بخش حفظ فصل«حفظ ساختار كتاب؛  .1
 خاص كه تشخيص آن به عهدة شوراي تخصصي خواهد بود.)

 ».گونه حشو و زوائد يچحفظ مفهوم كتاب بدون ه«حفظ امانتداري كتاب اصلي؛  .2

ترجمه حواشـي و  ». ها مجاز نيست ها و پاراگراف حذف هيچ يك از كلمات اصلي، عبارات، جمله«دقت در ترجمه؛  .3
 ضمائم كتاب (پانويس، كتابنامه، فهرست اعالم) نيز ضروري است.

 در پانوشت.ها  هاي بيگانه و نقل معادل خارجي آن هاي مناسب و رايج براي واژه استفاده از معادل .4

 به كاربردن واژگان انتخاب شده براي كلمات به طور يكسان در تمام متن. .5

هـا   حفظ سودمندي اثر با توجه به هدف كتاب اصلي براي خواننده با اضافه كردن توضيحات و پاورقي و يادداشـت  .6
 در پايان كتاب (در صورت نياز).

ارجي)؛ هرگاه در برابر اصطالح خـارجي بـيش از   (فارسي/ خ ارائه فهرست اصطالحات به صورت خارجي/ فارسي .7
 نويسد. يك معادل فارسي متداول است، مترجم معادل منتخب خود را در اول و بقيه را در ادامه (پرانتز) مي


