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 مهارت های مورد نیاز مترجم حرفه ای کتاب

 

گی هایی دارد؟  آیا می دانید مترجم کیستتت؟ چه کستتی ترجمه کتاب انجام می دهد؟ یک مترجم کتاب حرفه ای چه ویژ

های مورد نیاز برای انجام ترجمه کتاب کدامند؟ چکار کنیم که یک مترجم کتاب خوب باشیم و ترجمه کتاب های خود   مهارت

 را بطور حرفه ای انجام دهیم؟

 چه مهارت هایی نیاز دارد؟ یک مترجم آزاد کتاب به

انجام موفق پروژه های ترجمه مستلح کند  صترفنظر  یک مترجم موفق کستی استت که خود را به مهارت های مورد نیاز برای 

یک مترجم موفق کستتی استتت که  –ترجمه کتاب، ترجمه تخصتتصتتی، ترجمه عمومی، ترجمه رستتمی و غیره   –از نوع ترجمه 

 مترجم را داشته، ویژگی های فردی و توانایی تجاری کافی داشته باشد توانایی های پایه و محوری یک 

مورد نیاز برای ترجمه موفق کتاب و تبدیل شتتتدن به یک مترجم موفق بحث انایی ها و کیفیت های در ادامه مهارت ها، تو

 می شوند  ما مهارت های مورد نیاز یک مترجم حرفه ای را در چهار دسته بحث می کنیم:

 ت که توانمندی محوری و اصلی مترجم است هفت مهار -

 هشت کیفیت کلیدی شخصی یک مترجم موفق -

 از یک مترجم آزادجاری مورد نیچهار مهارت ت -

 پنج توانایی که بهتر است مترجم داشته باشد -

 مهارت های پایه مترجم

 مهارت های محوری و پایه یک مترجم موفق عبارتند از:

 زبان یشرفتهدانش پ -1

 نوشتن یالمهارت ع -2

 یعمق یدانش فرهنگ -3

 یقدق یپژوهش ی مهارت ها -4



 19از  5صفحه 

 ی و بازنگر عملکرد برتر ترجمه یندهای فرآ -5

 در انجام ترجمه یحقضاوت صح -6

 یوترمحاسبه و استفاده از کامپ ی مهارت ها -7

 توانایی های فردی یک مترجم

 کیفیت کلیدی شخصی یک مترجم موفق عبارتند از:

 یاتتوجه به جزئ -1

 ینظم و سازمانده -2

 یزشیخود انگ -3

 اتکا یتقابل -4

 ی سازگار -5

 یتصداقت و تمام -6

 ی کنجکاو -7

 ی غرور حرفه ا -8

 مهارت های تجاری مترجم

 مهارت تجاری مورد نیاز یک مترجم آزاد عبارتند از:

 ی تمرکز بر مشتر -1

 ارتباط خوب ی برقرار ی مهارت ها -2

 از شما ی حرفه ا یرتصو -3

 ی تجار ی ها یستمس دانش -4

 مهارت های تقویت بازار ترجمه

 عبارتند از:پنج توانایی که بهتر است مترجم داشته باشد، 

 یکار تخصص ییتوانا -1

 فروش/یابیبازار ییتوانا -2

 یشبکه زن ییتوانا -3

 مهارت کار با اعداد و ارقام -4

 ی تجار یتخالق -5
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 کتاب برای ترجمهمهارت های ضروری 

 

 مترجم کیستتت؟ ترجمه چیستتت؟ چه کستتی می تواند به کار ترجمه مشتت ور شتتود؟ برای انجام ترجمه ای صتتحیح به چه

جموعه مقاله به مهارت مهارت هایی نیاز داریم؟ توانایی های پایه و اساسی یک مترجم صرفنظر از نوع ترجمه کدامند؟ در این م

 جمه دانشجویی، ترجمه رسمی یا ترجمه تخصصی می پردازیم های مورد نیاز یک مترجم صرفنظر از ترجمه کتاب، تر

 توانایی های محوری –هفت مهارت اساسی مترجم 

این هفتت مهتارت جزم مهتارت هتای پتایته ای استتتت کته برای کتار کردن بته عنوان یتک مترجم حرفته ای و انجتام ترجمته کتتاب 

 ضروری می باشند و مهارت های اساسی یا پایه نامیده می شوند 

بپردازد  در این می توان خود را مترجم بداند که این توانایی ها را داشتته باشتد و برای موفقیت بیشتتر به تقویت آنها  کستی

 مقاله می خوانیم:

 زبان یشرفتهدانش پ -1

 نوشتن یمهارت عال -2

 یعمق یدانش فرهنگ -3

 یقدق یپژوهش ی مهارت ها -4

 ی عملکرد برتر ترجمه و بازنگر یندهای فرآ -5

 در انجام ترجمه یحقضاوت صح -6

 یوترمحاسبه و استفاده از کامپ ی مهارت ها -7

 دانش پیشرفته زبان  -1

توانیم چیزی را ترجمه کنیم که آن را بفهمیم  بنابراین اگر متنی را متوجه نشتویم، ممکن استت به اشتتباه ترجمه   ی میزمان

 که بلد نیستیم موجب انتقار پیام ناقص و غلط می شود  کنیم و تفسیر غلطی از محتوای آن داشته باشیم  ترجمه زبانی
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کنتد  این ستتتطح از  همتد و مینتا و دتلتت زمینته ای محتوا را در  میبنتابراین یتک مترجم خوب همته مینتای متن را می ف

انه است و زبان در  و فهم به سطح بات و پیشرفته و تقریبا بومی از دانش زبان منبع نیاز دارد  عمال یک مترجم حرفه ای دو زب

 منبع و مقصد را همانند زبان مادری خود شناخته و می فهمد 

 را بدست آوریم:چگونه دانش پیشرفته زبان 

 مطالیه )گرفتن مدر  دانشگاهی یا آموزشگاهی زبان منبع( -

 خواندن وسیع و مطالیه زیاد -

 مصرف وسیع و پیوسته رسانه های منتشر شده به زبان منبع -

 فرهنگ زبان منبع )بازدید کشورهایی که به آن زبان صحبت می کنند(غرق کردن خود در  -

مانطور که نوکرم در زبان فارسی به کرتم پیوسته در حار ت ییر و تحور است  ه به روز نگه داشتن اطالعات خود )زبان -

 تبدیل شده است، زبان های دیگر نیز پروسه ای پویا دارند و پیوسته ت ییر می کنند(

 ی نوشتنمهارت عال -2

 

طالب را به زبان مقصتد یک مترجم خوب بایستتی یک نویستنده عالی و نه خوب در زبان مقصتد باشتد  بایستتی بتواند بخوبی م

 زبان فارسی باشد بنویسد  مثال مترجم انگلیسی به فارسی بایستی نویسنده خیلی خوبی در 

ن های تبلی اتی، بازاریابی، حقوقی و رستتتمی، یک مترجم خوب می تواند با ستتتبک های مختلت متن بخوبی بنویستتتد  مت

 ایش نماید تصادفی، روزمره، فنی، پزشکی و غیره را بخوبی نوشته و ویر

ممکن استت در مرحله ای دارای توانایی عالی نوشتتن و ابراز مینا باشتید و یا هنوز به ستطح تستلط نرستیده باشتید  اما می 

 تجربه بیشتر تسلط بیشتر پیدا کنید  توانید این مهارت را در خود پرورش دهید و با

 چگونه مهارت نوشتن خود را توسعه دهیم:

 ی شرکت کنیددر دوره یا کالس نویسندگ -

با همکاران و همتایان خود همکاری کنید )طریقه ترجمه کردن آنها را بررستتتی کنید، چگونه از کلمات استتتتفاده می  -

 کنند و عبارات را چطور بیان می کنند(

د را با صتتدای بلند بخوانید )با صتتدای بلند خواندن متن ترجمه موجب می شتتود عبارات نامیمور و ترجمه های خو -

 جلوه پیدا کنند، بنابراین پاتیش و تصحیح شوند(غیرطبییی 

 زیاد مطالیه کنید )منبع ل وی و فرهنگ واژگان شما را توسیه می دهد( -

وانید را یاداشتتتت کنید و بتدریج برای خود یک مخزن یاداشتتتت برداری کنید )کلمات جدیدی که می بینید یا می خ -

 ل ت ایجاد کنید(

 دانش فرهنگی عمقی -3

فرهنگ کتاب و ستتند منبع و مقصتتد دارند  این اطالعات عمومی و دانش فرهنگی شتتامل  در  عمیقی ازمترجمان خوب 



 19از  8صفحه 

 سیستم ارزشی و نگرش مردم زبان منبع و مقصد به جهان است 

مل سترگرمی و وقت گررانی، ستنت ها، ضترب المثل ها و غیره استت  برای آشتنا شتدن با مینا و جنبه های خاص فرهنگ شتا

 متنی که ترجمه می کنید، به جوانب فرهنگی آن زبان نیاز دارید  کاربرد کتاب یا

قار مینا در  تفاوت بین فرهنگ زبان منبع و زبان مقصتد نیز از اهمیت باتیی برخوردار استت و به روان بودن ترجمه و انت

 کمک می کند 

 چگونه دانش فرهنگی خود را تقویت کنیم:

 بع و مقصد سپری کنید سیی کنید مدت زمانی را در کشور زبان من -

 رسانه های مربوط به هر دو زبان را استفاده کنید -

 در وقایع و مراسم های فرهنگی شرکت کنید  -

 در مورد جنبه های فرهنگی که خودتان شخصا تجربه نکرده اید تحقیق کنید  -

 مهارت های پژوهشی دقیق -4

وم در حار پژوهش هستتتند  یک مترجم بایستتتی مترجمان و بخصتتوص کستتانی که ترجمه کتاب انجام می دهند بطور مدا

متداور را بداند  هرچه قدرت پژوهشتتتی  کلمات، مینی کلمات، در  مطلب، ضتتترب المثل و عبارات طریقه بررستتتی و تحقیق

 باتتری داشته باشد، مترجم بهتری خواهد شد 

 چگونه مهارت پژوهشی خود را تقویت کنیم:

 گوگل را بیاموزیدطریقه پاتیش و فیلتر کردن جستجو در  -

 عملکرد همکاران خود را مرور کنید -

 داز منابع مرجع که زیاد استفاده می کنید یک بوکمار  تهیه کنی -

 در انجمن های مترجمان مشارکت کنید و سئواتت خود را بپرسید -

 فرآیندهای عملکرد برتر ترجمه و بازنگری -5

خیلی زود این هنر از بین می رود  یک اشتتباه کوچک در ترجمه یک شت ل چالش انگیز ههنی استت و در صتورت کوتاهی  

 ده، ترجمه ای ایده آر و مطلوب حاصل نشود ترجمه کتاب می تواند ترکیب کلمات و جمالت ترجمه را به هم ز

 به همین خاطر یک مترجم از رویه های عملکرد برتر تبییت کرده و پیوسته به دنبار تقویت آن است 
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 رآیند ترجمه کتاب به عنوان یک استاندارد عملکرد برتر تبییت کند مرحله ای ف 5ز روند مترجم کتاب بایستی ا

 تر ترجمه خود را تقویت کنیم:چگونه فرآیندهای عملکرد بر

 مرحله ای ترجمه کتاب را بخوانید 5مقاله فرآیند  -

 مقاله بازنگری ترجمه را بخوانید -

 جمه کردن را بیاموزیدیک دوره فن ترجمه بگررانید و فرآیندهای دقیق تر -

 منظم باشید  در ترجمه نه عجله کنید و نه تاخیر داشته باشید -

 ( کنید peer-reviewکار همدیگر را بازنگری همتا )با همکاران خود کار کرده و  -

 قضاوت صحیح در انجام ترجمه -6

می تواند در مورد انتخاب  یک مترجم خوب همیشه تصمیمات خوب و دقیقی در مورد ترجمه های خود میگیرد  تصمیمات

ار به تحقیق احتیاج دارد و غیره؛ مناستب استت، چه چیزی و چه مقد واژگان و ستاختار متن، چه موقع ترجمه تحت الفظی و آزاد

 باشد 

بیشتتر تصتمیمات یک مترجم غریزی استت اما بایستتی تالش کند تصتمیمات صتحیح گرفته و مهارت های پایه خود را تقویت 

 کند 

 ی قضاوت در ترجمه را تقویت کنیم:هارت هاچگونه م

 : دوره ای انتخاب کنید که شامل آموزش تون ترجمه بوده و بازخورد سازنده میلم بدست آیدترجمه مطالعه -

 : کار همدیگر را نقد کرده و از هم بیاموزیدهمکاران  با مشارکت -

ن مربی انتخاب کرده و بازخورد و توصتیه : یکی از مترجمان موفق و سترشتناس را به عنواپیدا کردن مربی و راهنما -

 ترجمه خود را گرفته و عمل کنید  وی در موردهای 

 : ترجمه های قبلی خود را مرور کرده و بهبود فیلی خود را بسنجیدنقد کار توسط خود -

 : عموما ترجمه بهتر مستتلزم تجربه بیشتتر استت  بهترین ترجمه کتاب کار مترجمی استت که در ترجمهتجربه کسب  -

 کتاب تجربه بیشتری دارد 
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 اده از کامپیوترمهارت های محاسبه و استف -7

بایستتتی استتتفاده از برنامه های رایج از قبیل میکروستتافت ورد، اکستتل یا پاورپوینت را بخوبی بدانید  همسنین بایستتتی بر 

 استفاده از نرم افزارهای ترجمه ماشینی تسلط داشته باشید 

 

 چگونه مهارت های کامپیوتری خود را تقویت کنیم:

 استفاده کنید بخصوص آموزش مایکروسافت ورد از ویدیوهای آموزشی مایکروسافت -

 دستورالیمل ها، برنامه های آموزشی و ویدیوهای یوتیوب را مطالیه کنید -

 برای مشکالت خود در حوزه کار با کامپیوتر جستجو و تحقیق کنید -

 را بگررانیددوره های مربوطه  -

 ث و مقایسه کنید با همکاران خود در مورد نکات افزایش بهره وری ترجمه ماشینی را بح -
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 یژگی های شخصی مترجم کتابو

آیا خصتیصته های فردی مترجم کتاب با متنی که ترجمه می کند و یا شتخصتی که متن منبع را نوشتته استت، رابطه دارد؟ 

بین خصتیصته های ش های قرض گرفته از علوم شتناختی و روانشتناستی نشتان داده استت که  تحقیقات انجام شتده با استتفاده از رو

 فردی مترجم و تیامل وی با متن ترجمه ارتباط وجود دارد 

نویستنده، -متن، مترجم –محققان پنج نوع تیامل را بین ویژگی های فردی مترجم و متن منبع نام برده اند: تیامل مترجم  

نویستنده -ن منبع و مترجممت-مستئور پروژه  بیشتترین تیامل در فریم مترجم-افت کنند و مترجمدری-خودش، مترجم-مترجم

 متن منبع دیده شده است 

در ادامه هشتت کیفیت شتخصتی که هر مترجم خوب دارد و به موفقیت وی در ترجمه کتاب کمک می کند، مورد بحث قرار 

 می گیرند 

 هشت کیفیت های شخصی که هر مترجم خوب دارد

 توجه به جزئیات -1

 نواخت، صحیح، سلیس با واژه بندی و قالب مطلوب از کتاب داشته باشد  بدون این کیفیت یک مترجم نمی تواند ترجمه یک

 نظم و سازماندهی -2

مترجمان موفق کستانی هستتند که وقت خود را ستازماندهی کرده، یادداشتت برداری کرده و در انجام کار خود دقیق بوده و 

 ند نظم دار

 خود انگیزشی -3

هید و صترف تمام انرژی خود برای تمرکز بر کار در دستت از ویژگی های خوب  انرژی و نظم در انجام کاری که باید انجام د

 است  مترجم کتاب بایستی انگیزه خود را تقویت کند 

 قابلیت اتکا -4

ب درخواستت های آنها را داده و ترجمه را قبل از مشتتریان باید بتوانند براحتی به شتما اتکا کنند، وقتی شتما به موقع جوا

 ید سررسید تحویل ده

 سازگاری -5

کیفیت قبور پروژه های ترجمه غیر استتاندارد و درخواستت های غیر میمور مشتتریان را ستازگاری می گویند  مترجم خوب 

 ریرد می تواند سازگار شود و حتی نقد منتقدان و داوران و پیشنهادات را با ههن باز می پ

 صداقت و تمامیت -6

رجم خوب حریم خصتتوصتتی دیگران را رعایت کرده، اخالق حرفه ای و تجاری را  به مینی رعایت قواعد و مقررات استتت  مت

 شناخته، به رابطه مشتری/سرویس دهنده احترام می گرارد  اطالعات دیگران را افشا نمی کند 

 کنجکاوی -7

افرادی که از    های مختلت را جالب می بینند و از پروژه های ترجمه لرت می برند مترجمانی که کنجکاوی هاتی دارند متن  

 کار خود لرت می برند میموت کار بهتری ارائه می دهند 
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 غرور حرفه ای -8

 یکی از کیفیت های فردی که به تیالی ش لی می انجامد غرور داشتن نسبت به کاری است که انجام می دهید 

 

بیضتی از کیفیت های فوق تستلط و ا از خصتیصته های هاتی شتخصتیت افراد استت  بنابراین هر کس در بیشتتر این کیفیت ه

کمار پیدا می کند و تابع قانون همه یا هیچ نیست  مثال همه افراد ممکن است دارای سازماندهی و دقیق نیستند اما می توانند 

 این عادت را در خود توسیه داده و به فردی منظم تبدیل شوند 

 ای فوق به عمل آورد می توان اقداماتی برای افزایش انگیزه خود و بهبود کیفیت ه

 چگونه انگیزه خود را باال برده و سازماندهی بهتری داشته باشیم:

 اینترنت سرشار از مقاتت، نکات و دستورالیمل هایی برای تقویت انگیزه و ساماندهی پروژه است  -

 کنید  داشته باشیم یا چگونه انگیزه خود را تقویت کنیم را جستجو عبارتی چون چگونه سازماندهی بهتری  -

 ایده ها و راهبردهایی که برای شما مناسبتر است را بکار بگیریند -

 دوره های آنالین سازماندهی، بهره وری یا مدیریت زمان در دسترس است و می توان در آنها شرکت کرد -
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 هارت های مترجم کتاب آزادم

 

 تجاری که یک مترجم آزاد خوب به آن نیاز داردچهار مهارت 

برای اطمینان از موفقیت در حوزه ترجمه تجاری نیاز دارید   اگر آزاد کار می کنید یا کستتتب خود را دارید، به مهارت هایی

 مهارت خیلی مهم را بحث می کنیم  4در اینجا 

 تمرکز بر مشتری -1

ی هستتند که به کات و خدمات خود از نقطه نظر مشتتری نگاه می کنند، از  افرادی که در بازار و تجارت موفق هستتند کستان

ی من به چه چیزی نیاز دارند  این ههنیت را برای خود ایجاد کرده و همه چیز در این خودشتان ستئوار می کنند که مشتتری ها

 راستا حرکت می کند 

راحت هستتند  اطمینان به اینکه کار خوبی تحویل نکته مهم: بیشتتر مشتتریان ترجمه به دنبار اطمینان از صتحت و خیار 

  می گیرند و اینکه همه چیز به موقع و سرجای خود انجام شود

 

 بنابراین وظیفه شما به عنوان مترجم این است که این اطمینان را به مشتریان خود بدهید  یینی:
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 به راحتی در دسترس باشید -

 بالفاصله پاسخ دهید -

 یدهمیشه حرفه ای برخورد کن -

 تا جایی که امکان دارد خواسته آنها را لحاظ کنید -

 بصورت پیش گستر و فیار مواظب منافع آنها باشید  -

 ر چنین رفتار کنید مشتریان عاشق شما خواهند شد اگ

 چگونه تمرکز بیشتری بر مشتری داشته باشیم

نوان سترشتت و نگرش دوم خود آن را این نوعی نگرش استت و اگر تصتمیم دارید چنین نگرشتی داشتته باشتید، پس باید به ع

 تقویت کنید:

 ه چیزی را دوست دارند دریافت کنندقبل از ارسار هر گونه ایمیل از خود سئوار کنید: مشتریان چ -

 بطور منظم عملکرد خود را بررسی کنید -

 اطمینان حاصل کنید که وبسایت شما مددجو محور و کاربر پسند باشد  -

 خوبمهارت های برقراری ارتباط  -2

احتمالی با مشتتریان شتفافیت کلید برقراری ارتباط استت  همیشته زمانی را برای رفع ستوم تفاهم های بالقوه یا ستردرگمی 

 صرف کنید 

از لحن صتدای تجاری در مکاتبات و ارتباطات مکتوب خود استتفاده کنید  دقیق و شتفاف باشتید  به عنوان یک مترجم، شتما 

 این مهارت برقراری ارتباط طبییتاً خودبخود در شما ایجاد شده است یک نویسنده مجرب هستید و بنابر

 می مودب، دوستانه و حرفه ای باشید در برقراری ارتباط شفاهی و کال

 تصویر حرفه ای از شما -3

بایستتی بین مشتتریان خود یک ایمیج حرفه ای ایجاد کنید  کستی مایل نیستت با افراد غیر حرفه ای کار کند  بدین مینی 

 که پروژه های ترجمه کتاب به ایمیج حرفه ای و تخصصی بودن مترجم بستگی دارد 

و هر اقدامی که می کنید، حرفه ای برخورد کنید  در مددجویان خود پتانسیل های بالقوه را شناسایی بنابراین در هر عملی 

 و تقویت و یاداشت کنید 
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 طریقه ایجاد ایمیج حرفه ای

 

 میشه ایمیل های شما ظاهر مرتب و زیبا داشته و از امضای کیفی استفاده کنید اطمینان حاصل کنید که ه -

 وبسایت خود را مرتب نقد کنید محتوا، تمرکز و طراحی -

 اطمینان حاصل کنید که ترجمه های شما همیشه بخوبی قالب بندی و حروفسینی شده و جراب باشد -

 ده کنید از قالب های کیفی برای قیمت گراری و پیش فاکتور استفا -

 به درخواست های مشتری سریع پاسخ دهید -

 تلفن خود سریع و حرفه ای جواب دهید -

 های تجاری دانش سیستم -4

اطمینان حاصتتل کنید که ستتیستتتم های پایه کار تجاری را داشتتته و طریقه استتتفاده از هر کدام و زمان استتتفاده آنها را 

 بشناسید:

 دریافت، حسابداری  بانکداری، صورتحساب، حساب های قابلمالی:  -

 داشتن مدار  قانونی، مالیات و برگشتی منطقه خودمسائل حقوقی:  -

 وبسایت، ایمیل، پرونده ها و فایل ها در جای امن و با ایمنی کامل باشد امنیت: -

 از تمامی ملزومات قانونی و فایل های کاری خود پرونده ساخته و گزارش ها را حفظ کنید  پرونده: -

 رین سیستم ها:طریقه شناختن بهت

مراحل را طی کرده و ستیستتم دقیقی در حار اجرا به ستادگی می توان از همکاران و دوستتان ستئوار کرد  کستانی که این 

 دارند  می توانید در انجمن های آنالین مرتبط با ترجمه سئوار خود را مطرح کنید و پاسخ بگیرید 

 خالصه بحث

رجمی زبان تصتور می کنند که حات آماده اند کامپیوتر خود را روشتن کرده و بستیاری از مترجم ها پس از گرفتن مدر  مت

ازند  اما به این ستادگی نیستت  رشتد در صتنیت ترجمه و بومی ستازی خیلی مشتکل استت  نکات زیر ممکن استت به شتما پور بست 

وان یک مترجم آزاد بخصتوص در الهام و انگیزه تزم را برای انتخاب گزینه صتحیح تر بدهد، چالش هایی که ممکن استت به عن

 ترجمه کتاب با آن مواجه شوید:
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 کار کنید  زمان خود را مدیریت کنید هدفمند و با نظم  -1

خود را به چالش بکشتید  ما هاتا تنبل، ترستو و بی خیار هستتیم  این خصتیصته ها را کنار گراشتته و کستب خود را شتروع   -2

 بنویسید  رشد کسب و کار بتدریج رخ می دهد کنید  وبسایت بزنید و در وبالگ خود مطلب 

 اولین شکست کنار نکشید و در بازار ترجمه کتاب فیالیت کنید تا به شکوفایی برسید خودتان را باور داشته باشید  با  -3

 با افراد خوب و کمک کننده ارتباط بگیرید  از ایده و حمایت آنها استفاده کنید  -4

 ین کنید  اهداف خود را بشناسیدراهبرد مخصوص خود را تدو -5

   تخصص خود را هدف قرار دهید مشتریان خود را مطالیه کرده و بخوبی بشناسید -6

 برای وبالگ ها و وبسایت های ترجمه کتاب و ترجمه اسناد مطلب بنویسید و خود را میرفی کنید  -7

 تلگرام، اینستاگرام و واتساپ را شروع کنید بازاریابی از طریق رسانه های اجتماعی از قبیل یوتیوب، فیسبو ،  -8

 وانایی های حرفه ای خود باشید و مهارت های خود را تقویت مجدد کنیدپیوسته در حار مطالیه و توسیه ت -9
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 مهارت های افزایش بازار ترجمه کتاب

 

فقیت در بازار ترجمه نیاز دارد  این مهارت ، یک مترجم به انواع مختلفی از توانایی ها و مهارت ها برای موصرفنظر از نوع ترجمه

نیاز استت  زمانی می توان ادعای مترجمی ها در چهار بخش بحث شتده استت: مهارت های پایه و استاستی که برای مترجم بودن 

 نمود که این توانایی ها را داشته باشیم 

 ج مهارتی که داشتن آن برای ترجمه کتاب خوب استپن

ایجاد  این مهارت ها برای یک مترجم موفق بطور قطیی ضترورت ندارد اما داشتتن آنها تفاوت بزرگی در بازده کاری مترجم

بازار کستتتانی که بطور آزاد کار کرده، به دنبار موفقیت در   می کند  این مهارت ها عمدتا برای مترجمان آزاد مناستتتب استتتت 

 ترجمه بخصوص ترجمه کتاب هستند 

 توانایی کار تخصصی -1

ترجم آزاد بیشتتتر اگر در حوزه خاصتتی ترجمه کنید، مدار  و مجوزهای آن را داشتتته باشتتید، احتمار موفقیت به عنوان م

 است  مزایای ترجمه یک حوزه تخصصی عبارتند از:

 نتیجه آن آشنایی با واژگان و ل ات اصلی تخصص و ترجمه سرییتر در -

 استفاده از سبک مناسب و صحیح برای ترجمه متن تخصصی -

 اغلب می توان دستمزد بیشتری گرفت چون ترجمه تخصصی تری انجام می شود -

 بدست آوردن مشتریان جدید راحتتر می شود  هدف قرار دادن بازار و -

 چگونه مترجم یک تخصص خاص شویم:

 گواهینامه بگیریددر حوزه تخصصی مورد نظر مدر  و  -

 موضوعات تخصص را بطور عمقی مطالیه و تحقیق کنید تا زمانی که تسلط پیدا کنید -

 خود را تکمیل کنید مطبوعات، وبالگ ها و سایت های اطالعاتی صنیت را مطالیه کرده و واژگان -
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 واژه نامه اختصاصی خود را یافته یا ایجاد کنید  -

 توانایی بازاریابی/فروش -2

 

رزش بازاریابی و تبلیغ را می دانند اما همه از آن بخوبی استتفاده نمی کنند  خوشتبختانه می توان از افراد با تجربه همگان ا

 رد کمک گرفت و از افراد و شرکت های موفق الگوبرداری ک

 توانایی شبکه زنی -3

 و کار ما اهمیت دارد بیشتر ما از شبکه زدن اجتناب می کنیم در حالی که می دانیم چقدر برای بهبود کسب 

این یکی از حوزه هایی استت که وقتی به آن تستلط پیدا می کنیم، متوجه می شتویم که چقدر ارزشتمند استت و چقدر انجام 

 جایی است که می توان کمک گرفت و شبکه زد  آن راحت است  خوشبختانه اینترنت

 یدهمه مقاتتی که در مورد طریقه شبکه زنی پیدا می کنید را بخوان -

 راهبردهایی را انتخاب و بکار بگیرید که فکر می کنید برای شما مناسب است -

 سپس اجرا کنید، چیزی از دست نمی دهید و منفیت بالقوه دارد  -

 اممهارت کار با اعداد و ارق -4

عده ای براحتی با اعداد کار می کنند و عده ای هوش ریاضتتی و محاستتباتی خوبی ندارند  مهارت کار با اعداد برای صتتدور 

پیش فاکتور، صتورتحستاب و حستابداری و غیره تزم استت  اگر مهارت خوبی در کار با اعداد و ارقام داشتته باشتید خیلی ستریع و 

 ژه ها را مدیریت می کنید پروراحت مشتریان خود را راه انداخته و 

 

 هرچند تزم نیست م ز ریاضی باشید  پیشنهاد می کنیم:

 از تمامی ابزارهای دردسترس خود استفاده کنید مثل ماشین حساب و البته صفحه گسترده اکسل -

 همه چیز را دو یا سه بار چک کنید -

یرا خیلی از اقدامات پروژه بطور خودکار انجام می باشتتید، زاستتتفاده از نرم افزارهای مدیریت پروژه را در نظر داشتتته   -

 شود

 از شخصی با مهارت های محاسباتی برای انجام اینگونه کارها استفاده کنید و وظایت را تفویض کنید  -
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 خالقیت تجاری -5

د و رای بهبومنظور از خالقیت تجاری شتتناخت کامل کستتب و کار خود و توانایی استتتفاده از تمامی فرصتتت های موجود ب

 توسیه حرفه و کسب خود است 

بیضتی از افراد براحتی می توانند فرصتت های موجود را شتناخته و به فرصتت های تجاری تبدیل کنند  در حالی که عده ای 

 این توانایی را ندارند  اما می توان آنرا آموخت و هوشمندتر عمل کرد 

 طرق محتمل توسیه هوش تجاری و خالقیت عبارتند از:

بخصتوص طریقه پور ستازی و بهره وری خود را بررستی کنید  اینکار   -خود و کار و کستب خود را تحلیل کنیدبه دقت  -

 حیطه های بالقوه بهبود و رشد را مشخص می کند 

 از مربی تجاری و مدیریت کسب و بازاریابی استفاده کنید  -

 خود را آموزش دهید  کتاب و مطلب مرتبط بخوانید و تمرین کنید  -

 ی پایه مدیریت کسب و بازاریابی را بگررانید دوره ها -

 از همکاران موفق خود یاد بگیرید  -

 می توانید لیست این مهارت ها را برای مطالیه آفالین دانلود کنید:

 
 

 

مهارت   ،یشتبکه زن ییتوانا، فروش/یابیبازار ییتوانا،  یکار تخصتصت  ییتواناعبارتند از:   بازار ترجمه کتاب یشافزا ی مهارت ها

 برای ترجمه موفق کتاب ی تجار یتخالق، ار با اعداد و ارقامک

 


