
ترجمه کتابگام به گام 

آقای مترجم
وا وب سایت ترجمه و تولید محت

علیرضا کاظمی نیا 
هم بنیان گذار آقای مترجم



علیرضا کاظمی نیا

6عنوان کتاب و 4مترجم 
میلیون کلمه متن 

سال سابقه ترجمه و12
تدریس انگلیسی 

IELTSدارای مدرک 
8.5آکادمیک 



ترجمه چیست؟



تعریف ترجمه 
4

دیگرترجمه یعنی تغییر دادن وضعیت یک متن از یک زبان به زبان

. هدف اصلی ترجمه انتقال مفهوم است

اهری باید همیشه مفهوم را در نظر گرفت و کمتر به ثابت ماندن صورت ظ
.  متن در ترجمه توجه کرد

متن مقصد –متن مبدأ 



چقدر باید به متن مبدأ وفادار بود؟



...وفادار بودن به متن مبدأ یعنی اینکه 

6

ر به مفهوم متن و مقصود نویسنده، بدون تغیی

خواننده منتقل شود
صحیح و دقیق باشد

مفهومی حذف نشود

مفهومی اضافه نشود

ترجمه کلمه به کلمه نباشد



... خیلی خودمانی که بگوییم 
7

ترجمه کلمه به کلمه
قصد متن مجداگانه به مبدأ را کلمه های متن یعنی اینکه 

وان بودن رتبدیل کنیم و کمتر توجهی به انتقال مفهوم یا 

.  متن مقصد برای مخاطب داشته باشیم



Multi-dimensional Quality Metrics

8

Accuracy 

Fluency

Design



هدف اصلی ترجمه
فقط و فقط

انتقال مفهوم است
!به بهترین نحو ممکن

ترجمه



According to the American Psychological 

Association, Americans name lack of willpower 

as the number-one reason they struggle to meet 

their goals.

دلیلکیبهفقطآمریکائی هاآمریکا،روانشناسیانجمنطبقبر
زهمبارخوداهدافتحققبرایهستندکهارادهنیرویفاقدعمده

.می نمایند



According to the American Psychological 

Association, Americans name lack of willpower 

as the number-one reason they struggle to meet 

their goals.

شور،کاینساکنافرادآمریکا،روانشناسیانجمناطالعاتطبق
خودهدف هایبهنرسیدندلیلاصلی ترینرانداشتناراده

.می دانند



For a universal bank, it makes sense to strive for 

a balance across all types of innovation to 

develop new opportunities.

عادلتبرایکندتالشکهاستمنطقیجهانی،بانکیکبرای
.کندفراهمراجدیدفرصت هایتانوآوریمدلهمهمیان



For a universal bank, it makes sense to strive for 

a balance across all types of innovation to 

develop new opportunities.

فرصت هایایجادهدفباجهانیبانکیککهاستمنطقی
.کندتالشنوآوریانواعمیانتعادلبهرسیدنبرایجدید،



هدف اصلی ترجمه 
انتقال فقط و فقط

به مفهوم است
!  بهترین نحو ممکن



؟باید تمام متن کتاب را ترجمه کرد



اجزای یک کتاب

Table)فهرست1. of Contents)

(Foreword)پیشگفتار2.

(Preface)نویسندهپیشگفتار3.

مترجمپیشگفتار4.

مختلففصل هایصورتبهکتابمتن5.

(Appendices)ضمیمه ها6.

(Index)نمایه7.



چگونه کتاب خوب انتخاب کنیم؟





















از کجا بفهمیم کتابی ترجمه نشده؟



مدارک کتابخانه ملی

http://opac.nlai.ir/opac-prod/index1.jsp

http://opac.nlai.ir/opac-prod/index1.jsp




کتاب را از کجا تهیه کنیم؟



دانلود کتاب

libgen(http://gen.lib.rus.ec/)مثلکتابدانلودسایت هایاز1.

Copify.irسایتاز2.

آمازونازخریدسایت هایاز3.

کشورازخارجدوستانکمکبا4.



آیا باید از نویسنده اجازه گرفت؟





به غیر از ترجمه باید چه کار کرد؟



به غیر از ترجمه

بودنمؤلفناشربرایاقدامیاانتشاراتباهمکاریمورددرتصمیم

فیپابرایاقدام

بازخوانی

ویراستاری

جلدطراحی

صفحه آرایی

ارشادازچاپمجوز

انتشار



چگونه کتاب را چاپ کنیم؟



نشر کتاب

آفستچاپ

دیجیتالچاپ

دیجیتالنشر



پلتفرم های نشر دیجیتال؟



نشر دیجیتال

پلتفرمدریافتیدرصد

مخاطب هانوعوتعداد

معروفپلتفرم های

فیدیبو

کتابراه

طاقچه



Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam bonu mmy nibh euismod tincidunt ut 

laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam.
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