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 به یاری اهورامزدا

 

 فراخوان بخش ترجمه

 ن همایش علمی زرتشتیان سراسر کشورهفدهمی

 



 

2 
 

 ترجمهبخش توضیحات 

 علمی جامعه تا در راستای ارتقای نظر دارد بخش علمی هفدهمین همایش علمی زرتشتیان سراسر کشور در

های تن انگلیسی به عنوان یکی از مهارو تقویت مهارت ترجمه و زبا افزایش سطح آگاهی عمومی کشور،

ر دهد. مدنظر قراگذاری این بخش در سراسر جهان را با پایهموجود دستاوردهای علمی ضروری عصر حاضر، 

های برای فیلم یرنویس فارسیترجمه و ارائه ز"و  "ترجمه مقاالت علمی"، دو قالب ن این اهدافبه منظور تامی

 در نظر گرفته شده است.برای این بخش  "کوتاه یا مستندات علمی

 ترجمه مقاالت علمی 

 رجمهبخش ت ارتقای جامعه علمی کشور در نظر گرفته شده است که در صورت برقراریاین بخش به منظور 

غیررقابتی  به طور، به صورت رقابتی و در غیر این صورت و تعریف سیستم امتیازدهی الزم همایش علمی یتسا

، طی و سیستم تعریف شده خواهد بود. در صورت برقراری سایت و رقابتی شدن این بخش، اطالعات الزم

 ای ابالغ خواهد گردید.نامهآیین

 : حالت غیررقابتی 

 شرایط شرکت در بخش ترجمه مقاالت علمی :         

شوند، مقاالتی تخصصی هستند که برای جامعه علمی جمه انتخاب میتراالتی که جهت مق -

 کشور)دانشجویان، اساتید و...( کاربرد دارند.

 باید حتما مقاالتی معتبر و تایید شده از سوی یک منبع معتبر باشند. منتخب مقاالت -

مقاله رجمه کننده، کانون دانشجویان زرتشتی یا افرادی که درخواست تمقاالت از طرف شخص شرکت -

 شوند.خاصی را دارند، پیشنهاد می

 در این بخش شرکت کنند که درهای دو نفره توانند به صورت فردی یا گروهها میکنندهشرکت -

ان خواهد سازی متن نهایی و... بر عهده ایشسئولیت هماهنگی با یکدیگر، یکسانهای دو نفره مگروه

 بود.

 ه مقاله موردنظر ضروری است.برای ترجم الزم هایرعایت استاندارد -

ته شده است و به کلمه، سه هفته در نظر گرف 1500های ترجمه شده برای حداقل همهلت ارسال مقال -

 گردد.ارسال مقاله ترجمه شده اضافه می ، چهار روز به مهلتکلمه 350ازای هر

 

مورد استفاده همگان قرار گرفته تا همایش علمی سایت خانوادگی مترجم در ا نام و ناممقاالت ترجمه شده ب

 قرار گیرد.
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  های کوتاه یا مستندات علمیو ارائه زیرنویس فارسی برای فیلمترجمه 

های های کوتاه و مستندجه به روند رو به رشد تولید فیلمبا تو به منظور افزایش سطح آگاهی عمومی این بخش

 .استهای آن در نظر گرفته شده ش مخاطبعلمی و افزای

 شرایط شرکت در این بخش :

شور های کوتاه یا مستندهای منتخب، با تم علمی هفدهمین همایش علمی زرتشتیان سراسر کفیلم -

 مرتبط هستند.

 نون دانشجویان زرتشتی پیشنهادکننده یا کاوتاه یا مستندها از طرف شخص شرکتهای کفیلم -

 وند.شمی

نده کنهای فیلم منتخب، با شخص شرکتویژگیهای ترجمه شده با توجه به مهلت ارسال فیلم -

 شد. هماهنگ خواهد

 

 د شد.به نمایش گذاشته خواههمایش علمی سایت خانوادگی مترجم در نام ا نام وهای ترجمه شده بفیلم

 

  توانند از یمندان معالقهوجود دارد و  همه افرادالزم به ذکر است امکان شرکت در هر دو بخش برای

و مقطع  یلیرشته تحص ،همراه شماره تلفن ،یخانوادگبا ذکر نام و نامkdz_id@  یدآی قیطر

 .ندینام اقدام نماخود، جهت ثبت یلیتحص

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دانشجویان زرتشتیکانون 


