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تاریخچه تشکیل اوجمه  

 ایران مترجمان انجمن موسس هیات

 كاظمي مرتضي آقایان از متشكل

 سعید حقیقي، ابراهیم نشاط،

 در فاضل رضا دكتر و مشایخي

 ١٣٨٢ سال مهرماه ام سي تاریخ

 پایه براي را خود نشست نخستین

.دادند تشكیل انجمن این گذاري



تاریخچه تشکیل اوجمه  

تصاویر نخستین نشست مجمع عمومی انجمن در باشگاه     

1384 بهمن 24تاریخ دوشنبه شهروندان جوان به 



تاریخچه تشکیل اوجمه  

کشور وزارت موافقت نامه تصویر

 ایران مترجمان انجمن  تاسیس با 
84/5/10 تاریخ در

تصویر نامه وزارت کشور 

به روزنامه رسمی در 
88/5/27تاریخ 



تاریخچه تشکیل اوجمه  

88/5/27تاریخ دریافت پروانه –تصویر پروانه انجمن صنفی مترجمان ایران 



تاریخچه تشکیل اوجمه  

88/6/9تصویر روزنامه رسمی انجمن به تاریخ  



اهذاف اوجمه 

:یران بر اساس اساسنامه عبارتست ازااهداف انجمن مترجمان 

ی حفظ و حمایت از حقوق صنفي اعضااتالش بر•

حمایت از منافع مترجمان سراسر کشور، کمک به ارتقاء و تثبیت جایگاه حرفه ترجمه •

در جامعه و اعتال بخشیدن به شأن و منزلت اجتماعي مترجمان

برگزاري همایش، سمینار علمي و جلسات با موضوع ترجمه براي اعضا•

ارتقاء سطح آموزش و پژوهش در ترجمه•

ارتباط با تشکل هاي داخلي و خارجي عرصه ترجمه•

انتشار نشریه و ایجاد پایگاه اینترنتي•

براي آنهای رفع نیازهاي رفاهي اعضا، از جمله تشکیل تعاوني مسکن اتالش بر•

تالش در جهت ارائه راهکار و پیشنهاد به مسئوالن در دستگاه ها، •

سازمان ها و وزارتخانه  ها      



گزارش فعالیت های اوجام شذه اوجمه مترجمان ایران

تدوین شرح وظایف کمیته های هفتگانه 

طراحی اینترنتی بانک اطالعات ترجمه برای 
کاهش ترجمه های تکراری 

معرفی پایان نامه ها و مقاالت منتشرشده 
مرتبط با ترجمه در پایگاه اینترنتی انجمن

مکاتبه با سازمانهای مختلف از جمله  
جلسات حضوری و ایجاد زمینه های مشترک 

  همکاری



گزارش فعالیت های اوجام شذه اوجمه مترجمان ایران

طراحی و افتتاح پایگاه اینترنتی دو زبانه 
www.itia.irانجمن به نشانی 

حمایت رسمی از ایجاد شعب انجمن در مراکز استانها 
(اساسنامه  17ماده  1طبق تبصره )

 المللی بین کانونهای و ها اتحادیه بزرگترین شناسایی
 و محتوی از اطالع برای جهان در ترجمه ممتاز و

 وبکارگیری ساماندهی شناسایی، در آنان کار شیوه
 اساسنامه از صفحه 400 تلخیص و ترجمه) مترجمان

(جهان در ترجمه های انجمن مهمترین های

http://www.itia.ir/


گزارش فعالیت های اوجام شذه اوجمه مترجمان ایران

 این از که بوده بازدید 16500 از بیش کنون تا انجمن اینترنتی پایگاه از اینترنتی بازدیدهای شمار•

  .است کشور از خارج ایرانیان به مربوط ها بازدید از درصد 25 از بیش تعداد،



گزارش فعالیت های اوجام شذه اوجمه مترجمان ایران

جلسه هیات مدیره  38برگزاری بیش از 

انجمن در مورد تعیین نقشه راه  و پیگیری 
وظایف محوله

طراحی نشان و مهر انجمن

افتتاح حساب جاری حقوقی بنام انجمن 
مترجمان ایران 

مترجم  270عضوگیری اولیه بیش از 



گزارش فعالیت های اوجام شذه اوجمه مترجمان ایران

 و حضوری مداوم های رایزنی
 در انجمن اهداف 8 بند وفق مکتوب

 عمومی ذیربط نهادهای با اساسنامه
 شهرداری نظیر کشور دولتی و

 ایران، نخبگان عالی مجمع تهران،
 های دانشکده ایران، ملی کتابخانه
 و صدا سازمان خارجه، زبانهای

 و ارشاد و فرهنگ وزارت سیما،
 به خارجه امور وزارت و اسالمی
 مشترک های زمینه بررسی منظور

 برای نامه تفاهم عقد و همکاری
 تامین و مشترک همکاریهای انجام
 به اشاره مورد دستگاههای نیاز

  مبرز مترجمان



گزارش فعالیت های اوجام شذه اوجمه مترجمان ایران

مکاتبات اولیه با فدراسیون بین المللی 
مترجمان وابسته به سازمان یونسکو 

برای الحاق اولین انجمن رسمی 
مترجمان جمهوری اسالمی ایران به 

 5این سازمان بین المللی برابر ماده 
اهداف اساسنامه 

معرفی و تشریح اهداف و فعالیتهای 
انجمن در رادیو فرهنگ، اخبار علمی 

شبکه چهار سیما،  20فرهنگی ساعت 

خبرگزاری ها از جمله ایسنا و مهر و 
واحد مرکزی خبر 



گزارش فعالیت های اوجام شذه اوجمه مترجمان ایران

 عمومی مجمع نشست پیش برگزاری

  :89 سفندا 18 ایران مترجمان انجمن

  دوستانه و رسمی غیر نشست این در

 تن 70 قریب حضور با که ساعته 3

 جمله از کشور سراسر مترجمان از
 در ترجمه عرصه پیشکوستان

 تهران در خاقانی فرهنگی مجموعه
 بر تاکید ضمن مدعوین شد، برگزار

 سازمان یک تشکیل بودن ضروری
 ساماندهی، متولی و نهاد مردم

 مترجمان بکارگیری و اشتغالزایی
 تاسیس از کشور سراسر
 ابراز ایران مترجمان صنفی انجمن

 .کردند خشنودی



گزارش فعالیت های اوجام شذه اوجمه مترجمان ایران

1389اسفند  18پیش نشست مجمع عمومی انجمن مترجمان ایران در تاریخ 



گزارش فعالیت های اوجام شذه اوجمه مترجمان ایران

ثبت صندوق پستی حقوقی به نام انجمن 
به شماره                      مترجمان ایران 

1911-19395

تهیه دفاتر کل و روزنامه مالیاتی از اداره 
ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری برای 

انجمن

انتشار آگهی مجمع عمومی انجمن مترجمان 
فروردین در روزنامه اطالعات  20ایران در 

  اساسنامه انجمن 11برابر ماده 



گزارش فعالیت های اوجام شذه اوجمه مترجمان ایران

 محترم مشاور حسنی، آقای جناب با دیدار

 فرهنگ وزارت فرهنگی معاون راهبردی
   89/12/24- اسالمی ارشاد و

 مجامع از ارشاد وزارت حمایت بر تاکید•

ایران مترجمان انجمن جمله از قلم اهل

 طرحهای از حمایت برای آمادگی اعالم•

 شده ترجمه آثار شناسی آسیب به مربوط

 در مترجم و ترجمه مدیریت نیز و مکتوب

کشور

 برای کاری و ساز طراحی از حمایت•

 در بازاری مکتوب های ترجمه کاهش

 بازار آشفته کردن بسامان و کشور

ایران در ترجمه



شعب استاوها 

انجمن در صورت لزوم مي تواند با  -2ماده 

تصویب وزارت کشور در سایر شهرهاي 
.  کشور شعبه، دفتر یا نمایندگي دایر نماید

اساسنامه  2شعب انجمن با رعایت ماده :  17 ماده 1تبصره 

  3از در شهرستانها توسط هیات مدیره اي مرکب 
نفر که از سوي اعضاي همان شعبه انتخاب و با 
تصویب هیات مدیره مرکزي انتصاب مي شوند، 

اعضاي این هیاتها طبق دستور . اداره خواهد شد
. العمل هیات مدیره مرکزي فعالیت خواهند نمود

نفر عضو است که  30حد نصاب تاسیس شعبه، 

صورت عدم حصول آن مي توان دفتر یا نمایندگي دایر در 
.نمود



طراحی باوک اطالعات آثار در دست ترجمه  

:با هدف
آن مالی و اجتماعی تبعات و مشکالت از کاستن و کتاب مترجمان اصلی دغدغه کاهش به کمک •

مترجمان سوی از شتابزده آثار ارائه در تعجیل از پرهیز•

 مشاهده کرات به جامعه در ترجمه شده آثار بخش در که موازی کاری هایی مورد در اطالع رسانی•

.نیست مترجم چند ازسوی اثر یک ترجمه با مخالفت در انجمن مشی خط  .شود می

 با ایران در مترجمان انتشار دست در و ترجمه آثار تمامی کتاب شناختی اطالعات ورود امکان•

 وزارت و ایران ملی کتابخانه و اسناد سازمان جمله از نشر مجوز صدور دستگاههای همکاری

اسالمی ارشاد و فرهنگ

 که هستند خود از آثاری یا اثر ترجمه وضعیت از عمومی رسانی اطالع به عالقه مند که مترجمانی•

 در را خود ترجمه دست در آثار شناختی کتاب اطالعات می توانند کرده اند، آغاز را آنها ترجمه

 آن تا کنند وارد است، شده داده قرار انجمن اینترنتی پایگاه در و طراحی منظور همین به که فرمی

.شوند مطلع امر این از نیستند، یکسان آثار ترجمه به مایل که مترجمانی از دسته



مقاله ها و پایان وامه ها  

اعالم آمادگی برای معرفی و اطالع رسانی

چکیده پایان نامه ها و متن کامل 

مقاله های مرتبط با حوزه  

ترجمه و مترجم از سوی انجمن



کمیته های کاری و بخشهای اجرایی اوجمه  

الملل بین امور و عمومي روابط کمیته - الف

 

: وظائف شرح

 

(غیره و ادبي ، فني) فعالیتشان نوع برحسب ناشران مشخصات و نام بندي طبقه و گردآوري•

  کشور از وخارج داخل خارجه زبانهاي هاي دانشكده با ارتباط•

ویرایش و ترجمه كارگاهي هاي دوره برپایي براي هماهنگي و ریزي برنامه•

ترجمه و زبان استادان با ارتباط برقراري تنظیم•

(مجالت و ها روزنامه) نشریات با ارتباط•

غیره و داخلي نشریه بروشور، تنظیم و تهیه•

استانها در انجمن شعب با مستمر ارتباط•



کمیته های کاری و بخشهای اجرایی اوجمه  

استانها در انجمن شعب با مستمر ارتباط•

 و داخلي دولتي غیر و دولتي انجمنهاي و مؤسسات سازمانها، با ارتباط برقراري و شناسایي•

ترجمه حوزه در خارجي

  اعضاء شده بندي طبقه و تخصصي اطالعاتي بانك ایجاد•

  انجمن های برنامه و اخبار بهنگام رساني اطالع•

  انجمن چاپی و الکترونیکی نشریات اجرایي امور پیگیري•

 اطالع و (FIT) مترجمان المللي بین فدراسیون به انجمن الحاق به مربوط امور پیگیري•

  ایران مترجمان انجمن اعضاء به فدراسیون این کاری تقویم رسانی

  ترجمه حوزه خارجي و داخلي تخصصي و معتبر مجالت از ای گزیده ترجمه و اشتراک•

   المللي بین و داخلي مرتبط ها سمپوزیوم و سمینارها همایشها، نشستها، در شرکت و برگزاري•



کمیته های کاری و بخشهای اجرایی اوجمه  

پژوهش و آموزش ریزي، برنامه کمیته -ب

: وظائف شرح

 

مقاله و كتاب قالب در ترجمه مباحث با مرتبط مطالب تدوین و گردآوري•

خارج و داخل در ترجمه وضعیت تحلیلي بررسي•

  المللي بین و داخلي سمینارهاي و همایشها نشستها، برگزاري براي سیاستگذاري•

  آنها مترجمان به جوایز اهداي و ترجمه حوزه برتر آثار معرفي و شناسایي بررسي،•

 مربوط المللي بین سازمانهاي و ها جشنواره به ترجمه برگزیده آثار ارائه•

ترجمه مباحث خصوص در نظرخواهي طرحهاي اجراي•

 مطالعات و پژوهش مباني به كه دكتري و ارشد كارشناسي هاي رساله و ها نامه پایان انتشار از حمایت•

.پردازند مي ترجمه

تشكیل شوراي سردبیري براي تهیه و تأیید مطالب مندرج در نشریه انجمن •

طراحي و برگزاري دوره هاي آموزشي عمومي و تخصصي در زمینه ترجمه•



کمیته های کاری و بخشهای اجرایی اوجمه  

   فشرده لوح و فیلم جزوه، کتاب، قالب در انجمن تخصصي كتابخانه تشكیل•

 آموزشي كمك و آموزشي افزاري نرم هاي بسته تولید و تدوین•

 نیز و ترجمه نوین فناوریهاي بكارگیري در اعضاء مهارت كسب و آشنایي زمینه آوردن فراهم•

 ابزارها این از استفاده مشكالت ضعف و قوت نقاط بررسي

ترجمه مختلف هاي نظریه معرفي زمینه در مقاالتي تدوین و تهیه•

 با آشنایي و ترجمه فرزانگان معرفي جمله از تصویري هاي برنامه مجموعه تولید و تهیه•

 آنان آثار و زندگي

 حوزه هاي تازه انتشار و انعکاس بمنظور ترجمه نمایشگاههاي برگزاري براي ریزي برنامه•

 ماشیني ترجمه فناوریهاي جدیدترین معرفي نیز و سال شده ترجمه کتب بهترین شامل ترجمه

 کشور از خارج و ایران در

  اعزام از حمایت و انجمن از نمایندگاني یا و برجسته اعضاي معرفي•

  المللي بین و خارجي همایشهاي و کارگاهها به آنان      

 



کمیته های کاری و بخشهای اجرایی اوجمه  

 كتاب امور کمیته –ج

: وظائف شرح  

 آنها انتشار به کمک و انجمن اعضاء پیشنهادي یا شده ترجمه آثار بررسي•

  کتاب ترجمه بازار به انجمن اعضاي شده ترجمه آثار معرفي•

 اي ترجمه منتخب آثار و ناشران معرفي•

 زمینه در رساني اطالع و اي مشاوره خدمات ارائه راستاي در آموزشي كارگاههاي برگزاري•

  نومترجمان به كتاب انتشار و ترجمه فرآیند

 زمینه در آنها تخصصي بندي طبقه برمبناي کشور ناشران مشخصات ساالنه اطالعات دریافت•

  کتاب انتشار و ترجمه

 ترجمه شروع از) ترجمه معضالت و مشکالت شناخت براي الزم اطالعات گردآوري و بررسي•

اعضا براي (اثر فروش تا

 اسالمي ارشاد و فرهنگ وزارت از ایران مترجمان انجمن نشر پروانه اخذ•



کمیته های کاری و بخشهای اجرایی اوجمه  

      كارآفریني و انساني منابع کمیته -د

: وظائف شرح 

 با انجمن شده تایید و اصلی اعضاي بین ارتباط ایجاد و خاص رساني اطالع زمینه در تالش•

ترجمه بازاركار

 خبر، ترجمه در نومترجمان همکاري براي تخصصي و عمومي مطبوعات و جراید با رایزني•

  تفسیر و تحلیل گزارش،

 انجمن دبیرخانه و بایگاني اداره•

 کتاب ناشران نیز و حقیقي افراد یا خصوصي دولتي، مراكز از اي ترجمه هاي پروژه أخذ•

 سفارشهاي مرتبط، هاي پروژه قبول زمینه در شرکتها و مراکز سازمانها، به انجمن معرفي•

 اي مشاوره خدمات همچنین و ترجمه

  ترجمه با مرتبط اجرایي و نظارتي تحقیقاتي، طرحهاي انجام در مشاركت•

  کتاب امور اجرایي بخش همکاري با ایران از خارج و داخل در ترجمه مشاغل كتاب انتشار و تهیه•

 اعضاء براي عضویت کد تعیین و کارت صدور•

  ادواری و پیوسته سنجی سطح و ارزیابي براي تخصصي آزمونهاي برگزاري•

  ترجمه کار بازار به شده معرفي مترجمان از     



کمیته های کاری و بخشهای اجرایی اوجمه  

حقوقي کمیته –ه

: وظائف شرح  

  انجمن مدیره هیأت به حقوقي هاي مشاوره ارائه•

 انجام نیز و وتخصصي عمومي نشستهاي برگزاري طریق از مترجمان حقوق زمینه در روشنگري•

  خصوص این در گروهي هاي رسانه با مصاحبه

  کشور مترجمان اجتماعي منزلت و اقتصادي وضعیت بهبود حقوقي راهكارهاي تمهید•

 مادي حقوق از حمایت زمینه در حقوقي هاي پیشنهاد ارائه و ترجمه حوزه حقوقي منابع گردآوري•

 ذیربط مراجع به مترجمان معنوي و

  احتمالي هاي استفاده سوء و اعضاء تخلفات پیگیري•

  انجمن از خارج یا داخل از وارده شکایات به رسیدگي•

  وکیل و حکم تعیین محاکم، در قانوني مراحل کلیه در ثبتي و مالیاتي قضایي، جریانات تعقیب•

نظارت با سازش طریق از دعاوي فصل و قطع آنان، عزل و      

   اساسنامه 19 ماده طبق انجمن مدیره هیات     

 



کمیته های کاری و بخشهای اجرایی اوجمه  

 مشاور پیشكسوتان کمیته –و

: وظائف شرح

 

 استادان از انجمن اهداف پیشبرد راستاي در مناسب هاي پیشنهاد و رهنمود مشاوره، دریافت•

کشور در ترجمه حوزه پیشکسوتان و

   ترجمه فن استادان با فزاینده تعامل برقراري•

 فرزانگان نکوداشتهاي برگزاري در ترجمه پیشکسوتان و استادان تجربیات از گیري بهره•

  ایران ترجمه

  آنان از الگوسازي و قدرداني براي ترجمه استادان شناسایي•

  جهان و ایران ترجمه بزرگ صاحبنظران و پیشکسوتان زندگینامه مکتوب انتشار و مصاحبه•



کمیته های کاری و بخشهای اجرایی اوجمه  

 ارزیابي و نظارت هماهنگي، کمیته -ه

: وظائف شرح

 آماري تحلیل و تجزیه و ارزشیابي گزارشهاي تهیه و انجمن ضعف و قوت نقاط شناسایي•

    مدیره هیات به گیري تصمیم و ریزي برنامه سیاستگذاري، به کمک بهبود، اصالح، بمنظور

  مدیره هیات داخلي هاي نامه آئین و جلسات دستور مصوبات، کلیه اجراي پیگیري•

 مراکز و سازمانها و انجمن مابین مصوب قراردادهاي و ها نامه تفاهم نویس پیش تنظیم•

  حقوقي بخش هماهنگي با حقیقي افراد یا و وخصوصي دولتي

 هاي نامه تفاهم و قراردادها فعالیتها، طرحها، ها، برنامه اجراي حسن بر مستمر نظارت•

   مدیره هیات به نهایي گزارش ارائه و انجمن در مصوب

  انجمن بازرس به مورد حسب گزارش ارائه•

تخصصي هاي کمیته و اجرایي بخشهاي در مسئول اعضاي توانمندیهاي ارزیابي•

  مدیره هیات به ها کمیته این جدید افراد انتصاب یا مسئولیت تمدید پیشنهاد و     

 هاي کمیته اجرایي، بخشهاي ساالنه و فصلي گزارشهاي بررسي و دریافت•

مدیره هیات به ارائه براي استانها شعب و تخصصي     



کمیته های کاری و بخشهای اجرایی اوجمه  

 ها پروژه نیز و اعضاء به مربوط شده بندي طبقه و تخصصي اطالعات و آمار آوري جمع و تهیه•

   مدیره هیات هاي گیري تصمیم در تسریع و تسهیل بمنظور طرحها و

 در بندي الویت طرحها، اجراي زمانبندي تعیین زمینه در اجرایي بخشهاي دیگر با هماهنگي ایجاد•

  یکدیگر با ها برنامه تداخل از پرهیز و مالي اعتبارات تامین

 انجمن مصوب طرحهاي اعتباري و فیزیکي پیشرفت میزان بررسي•

 رکود یا پیشرفتها کیفي و کمي سنجش بمنظور انجمن در ارزشیابي معیارهاي و ضوابط تعیین•

آن عوامل و علل به بردن پي و ها مصوبه اجراي در حاصله

 استانهاي شعب و تخصصي هاي کمیته اجرایي، بخشهاي سالیانه کار برنامه تحلیل و بررسي•

 اعتبارات میزان با سال هر مصوب اولویتهاي بین هماهنگي ایجاد نیز و اهداف به توجه با انجمن

 انجمن مالي

 و تخصصي هاي کمیته اجرایي، بخشهاي سایر عضو همزمان توانند نمي بخش این اعضاي : توجه•

 و دولتي شرکتهاي و موسسات و مراکز با توانند نمي همچنین و باشند انجمن استانهاي شعب

    .باشند داشته انتفاعي رابطه انجمن، با قرارداد طرف حقیقي افراد یا خصوصي



چشم اوذاز اوجمه مترجمان ایران 

ساماندهی و بکارگیری مترجمان سراسر کشور

درج مشخصات و توانایی های ممتاز کلیه اعضا در حوزه ترجمه در بانک 
اطالعات کمیته اشتغالزایی انجمن

اشتغالزایی و بکارگیری مترجمان در نهادهای عمومی، خصوصی و دولتی

تاسیس شعب یا دفاتر قانونی انجمن در شهرستانها طبق تبصره یک ماده 
هفده اساسنامه انجمن

 ( FIT)الحاق جمهوری اسالمی ایران به فدراسیون بین المللی مترجمان 
وابسته به سازمان یونسکو 



چشم اوذاز اوجمه مترجمان ایران 

FITمزایای الحاق انجمن مترجمان ایران در 

  رقابتهای در شرکت برای ایرانی ممتاز مترجمان معرفی:

داستانی ادبیات زمینه در ترجمه فاخر آثار بهترین جایزه 

(جدی آثار) غیرداستانی ادبیات زمینه در ترجمه فاخر آثار بهترین جایزه

ترجمه حوزه در ادواری نشریات بهترین جایزه  

ترجمه اینترنتی پایگاه بهترین جایزه  

  ایرانی ممتاز اعضاء برای فدراسیون عضویت کارت صدور 

  ترجمه مختلف گرایشهای تخصصی گارگاههای و ها برنامه در شرکت برای معرفی 

  مترجمان المللی بین فدراسیون سالیانه تقویم طبق



چشم اوذاز اوجمه مترجمان ایران 

سی ام سپتامبر؛ روز جهانی ترجمه 
 

 درگذشت سالگرد گرامیداشت مناسبت به و (FIT) مترجمان المللی بین فدراسیون پیشنهاد به میالدی 1991 سال در

 با برابر که روز این میالدی، 420 سال سپتامبر ام سی در التین زبان به مقدس کتاب شهیر مترجم ِجروم، سنت

 .شد نامگذاری ترجمه جهانی روز است شمسی سال ماه مهر هشتم



چشم اوذاز اوجمه مترجمان ایران 

ایران در ترجمه جهانی روز گرامیداشت

 :هدف

ترجمه مظلوم حرفۀ اهمیت بر تأکید و مترجمان به نهادن ارج•

 استفاده و غیرمترجمان به یادآوری برای جهان سراسر ترجمۀ مؤسسات و مترجمان برای ای انگیزه•

.است امروز جهان در حیاتی و مهم بسیار حرفۀ آن، نوع هر از ترجمه که حرفه این خدمات کنندگانِ 

 روز این در دانشگاهها های گردهمایی و ها برنامه و FIT پیام•

روز بزرگداشت مولوی و روز جهانی ناشنوایان= سی ام سپتامبر برابر هشتم مهر ماه 

:ایران در ترجمه جهانی روز گرامیداشت برای ایران مترجمان انجمن های ایده

فرهنگی انقالب شورایعالی با رایزنی طریق از کشور ملی تقویم در روز این ورود موافقت جلب برای تالش 

یا سپتامبر ام سی در ایران در روز این گرامیداشت و مترجمان المللی بین فدراسیون با هماهنگی

  کدامیک؟ ایران؛ با مرتبط ادبی یا تاریخی مناسبتهای از استفاده

معروفترین و فارسی سلمان به مشهور قمری، هجری 36 سال در روزبه وفات تاریخ مثال بطور :تاریخی 

 .کرد ترجمه فارسی به را حمد سوره و رحیم الرحمن هللا بسم بار، نخستین که (ص) پیامبر ایرانی صحابه

بصره ساکن ایرانی مترجم و نویسنده ،(مقفع ابن عبدهللا ابومحمد ) بوردادویه روزبه  اسالم، از پس :ادبی

 (قمری 142 :وفات) افتاد مقبول بسیار ترجمه، این .کرد ترجمه عربی به را دمنه و کلیله کتاب  

 . شدن تلقی عربی زبان در فصاحت از مظهری نهایت در و      

  .نیست مشخص تاریخی معتبر کتب در مقفع ابن و فارسی سلمان وفات دقیق روز متاسفانه



چشم اوذاز اوجمه مترجمان ایران      

برگزاری آزمونهای ادواری سطح سنجی برای اعضا در شاخه های مختلف 
زبانهای خارجه اعم از ترجمه کتبی، شفاهی، همزمان و ترجمه فیلم و خبر

انتشار خبرنامه الکترونیکی و نشریه 

برای عقد تفاهم نامه ( وزارت ارشاد)ادامه رایزنی ها با نهادهای ذیربط 
مشترک در جهت احراز صالحیت حرفه ای آثار مکتوب مترجمان سراسر کشور

تالش برای دریافت مجوز نشر انجمن مترجمان ایران

تالش برای قاعده مند کردن تعرفه ترجمه های غیررسمی

تالش برای همکاری با جراید کشور به منظور انتشار آثار ترجمه شده 
نومترجمان 



چشم اوذاز اوجمه مترجمان ایران

بررسی صدور گواهی نامه برای احراز صالحیت 
حرفه ای مترجمان فارسی زبان خارج از کشور

های سازمانهای  NGOعضویت در دپارتمان  
/http://www.wango.orgملل متحد 



چشم اوذاز اوجمه مترجمان ایران

صدور کارت عضویت فدراسیون المللی مترجمان برای مترجمان حرفه ای عضو انجمن



چالشهای پیش روی اوجمه 

تعیین مکانی مناسب و درخور شان برای دفتر مرکزی 
انجمن در تهران 

کمبود نقدینگی برای انجام بهینه و زودهنگام طرحها، راه 
اندازی کمیته های کاری و بخشهای اجرایی انجمن و نیز 

تهیه ملزومات اداری مورد نیاز 

رفع موانع قانونی در افزایش دامنه شرایط پذیرش مترجمان عالقمند به عضویت در 
اساسنامه انجمن  6انجمن که در حال حاضر فاقد یکی از دو شرط اصلی مندرج در ماده 

اند؛ همانند موافقت با عضویت دانشجویان رشته های زبانهای خارجه و یا مترجمان 
حرفه ای آثار غیرمکتوب نظیر مترجمان شفاهی، همزمان، فیلم و خبر 



به امید دیدار مجدد شما
در نشست مجمع عمومی آتی  

1390آبان ماه  –انجمن  


