رشته مترجمی زبان انگلیسی چیست؟

در گذضتِ ضؼبر اصلی داًطگبُ ٍ داًطگبّیبى ایي ثَد وِ“ :ػلن لذرت است ”.اهب اوٌَى ثِ ایي ًتیجِ رسیذًذ
وِ“ :تزجوِ لذرت است”.

ثب ووی دلت هی تَاى ثِ حمیمت ایي سخي وِ چٌذی پیص در سویٌبر یىی اس داًطگبّْبی اًگلستبى هطزح
گزدیذ ،پی ثزد .چزا وِ ّز وطَری ثزای ارتجبط سیبسی ،اجتوبػی ،التصبدی ،ػلوی ،فزٌّگی ٍ حتی هذّجی ثب
وطَرّبی دیگز ًیبس ثِ هتزجوبًی لذرتوٌذ ٍ هتجحز دارد ٍ .ایي هسبلِ در ارتجبط ثب سثبى اًگلیسی اّویت
ثیطتزی پیذا هی وٌذ چَى اًگلیسی سثبى هبدری حذالل  21یب  21وطَر جْبى است ٍ ثِ ػٌَاى یه سثبى
ثیي الوللی ضٌبختِ ضذُ است.

درٍس رضتِ هتزجوی سثبى اًگلیسی ثِ سِ ثخص درٍس ػوَهی ،تخصصی پبیِ ٍ تخصصی اصلی تمسین هی
ضَد وِ درٍس ػوَهی ٍ تخصصی پبیِ ثیي دٍ رضتِ سثبى ٍ ادثیبت اًگلیسی ٍ هتزجوی سثبى اًگلیسی
هطتزن است ٍ درٍس تخصصی اصلی هجشا هی ثبضذ .یؼٌی داًطجَیبى رضتِ هتزجوی در ایي ثخص ،اًَاع
درٍس تزجوِ هثل تزجوِ اًفزادی ،تزجوِ پیطزفتِ ،تزجوِ هتَى ادثی ٍ اصَل ٍ رٍش تزجوِ را هی
گذراًٌذ ٍ داًطجَیبى سثبى ٍ ادثیبت اًگلیسی ضؼز ،ادثیبت ًوبیطی ،رهبى ٍ تبریخ ادثیبت اًگلیسی را هطبلؼِ
هی وٌٌذ.

در ضوي السم است گفتِ ضَد وِ حتی در ثخص درٍس تخصصی اصلی ًیش ٍاحذّبی هطتزوی ثیي دٍ رضتِ
ٍجَد دارد وِ اس جولِ هی تَاى ثِ سثبى ضٌبسی اضبرُ وزد.

در تزم ّبی اٍل ایي رضتِ ،چبرچَة اٍلیِ تزجوِ ٍ تفبٍت سثبى ّب ثِ داًطجَیبى آهَسش دادُ هی ضَد ٍ
تئَری تزجوِ ثِ سبدُ تزیي ٍجِ هطزح هی گزدد .در تزم ّبی آخز ًیش اًَاع تئَری ّبی تزجوِ هطزح ضذُ
ٍ یه ًگزش ًظزی ولی در هَرد تزجوِ ثِ داًطجَیبى دادُ هی ضَد ٍ ّوچٌیي داًطجَیبى ثِ هزٍر تزجوِ
جوالت وَتبُ ٍ ثلٌذ ٍ سپس جوالت پیچیذُ ٍ هزوت ٍ یب ثٌذّبی طَالًی ٍ ثبالخزُ تزجوِ هتَى ادثی ٍ یب
هتًَی وِ دارای هحتَای سٌگیٌی ّستٌذ هی پزداسًذ .در ضوي داًطجَیبى ایي رضتِ ثب هطبلؼِ درس سثبى
ضٌبسی ،سبختبر سثبى اًگلیسی را ثِ جبی یبد گزفتي ،لوس هی وٌٌذ ٍ .ثِ ّویي دلیل سزیغ تز ٍ هطلَة تز اس
سثبًی ثِ سثبى دیگز گذر وزدُ ٍ لبدر ثِ تزجوِ وتجی یب ضفبّی سثبى هی گزدًذ.

تَاًبیی ّبی هَرد ًیبس
ّوبًطَر وِ یه داًطجَی سثبى ٍ ادثیبت فبرسی ،پیص اس ٍرٍد ثِ داًطگبُ سثبى فبرسی را آهَختِ ٍ ثب
ادثیبت آى آضٌب است ٍ در داًطگبُ ثِ تجشیِ ٍ تحلیل سثبى فبرسی (سثبى ضٌبسی ،دستَر سثبى ٍ اصَل
ًگبرش ٍ ٍیزایص) ٍ ادثیبت (سجه ضٌبسی ،صٌبیغ ادثی ،اًَاع ادثی ،هتَى ًظن ٍ ًثز والسیه ٍ تبریخ
ادثیبت) هی پزداسد .داًطجَی سثبى اًگلیسی ًیش ًجبیذ داًطگبُ را هحلی ثزای آهَسش اثتذایی سثبى ثذاًذ ،ثلىِ
ثبیذ پیص اس ٍرٍد ثِ داًطگبُ ثب سثبى اًگلیسی آضٌبیی وبهل داضتِ ٍ سپس در داًطگبُ ثب ادثیبت ٍ یب
هتزجوی سثبى اًگلیسی آضٌب گزدد .اهب هتبسفبًِ ثسیبری اس داًطجَیبى ایي دٍ رضتٌِّ ،گبم ٍرٍد ثِ داًطگبُ
آهبدگی السم را ًذارًذ ٍ ثِ لَل یىی اس اسبتیذ حتی سِ دلیمِ ًوی تَاًٌذ اًگلیسی صحجت وٌٌذ ٍ یب ثذٍى دُ
ّب غلط سبختبری ٍ ٍاصگبًی هتٌی سبدُ را ثِ اًگلیسی ثٌَیسٌذ.

هطىل ػوذُ داًطجَیبى سثبى اًگلیسی در ثذٍ ٍرٍد ثِ داًطگبُ ایي است وِ آى ّب تبوٌَى سثبى را ثِ صَرت
ًظزی یبد گزفتِ اًذ ًِ ػولی .یؼٌی اس گزاهز اًگلیسی اطالع دارًذ اهب ًوی تَاًٌذ ثِ ایي سثبى صحجت وٌٌذ.
ثِ ّویي دلیل اسبتیذ ًبگشیزًذ طی سِ تزم اٍل ،درٍس پبیِ سثبى ضبهل خَاًذىً ،گبرش ٍ هىبلوِ را آهَسش
دٌّذ ٍ سپس ٍارد درٍس اصلی ٍ اختصبصی سثبى ٍ ادثیبت اًگلیسی ضًَذ.
داًطجَی هتزجوی اًگلیسی ثبیذ در ثذٍ ٍرٍد ثِ داًطگبُ تسلط وبهلی ثِ سثبى اًگلیسی داضتِ ثبضذ ٍ سپس
ٍارد ایي رضتِ گطتِ ٍ در داًطگبُ ثب اصَل ٍ رٍش تزجوِ یب سثبى ضٌبسی آضٌب گزددّ .وچٌیي یه
داًطجَی هتزجوی ثبیذ ثِ سثبى فبرسی تسلط وبهل داضتِ ثبضذ چَى تزجوِ اس ّز سثبًی ثِ سثبى فبرسی
ػالٍُ ثز هْبرت در سثبى اًگلیسی ثِ هْبرت ثیطتزی در سثبى ٍ ًگبرش فبرسی ًیبس دارد.

الجتِ صزف داًستي دٍ سثبى ،اًسبى را هتزجن ًوی وٌذ ثلىِ ثبیذ داًطجَ اطالػبت ػوَهی خَثی داضتِ ثبضذ.
هثالً ًوی ضَد چیشی اس فلسفِ ًذاًست ٍ یه وتبة فلسفی را تزجوِ وزد ٍ یب ثذٍى اطالع اس سًذگی ،افىبر ٍ
دٍراى تبریخی یه ًَیسٌذُ ،یىی اس وتبثْبیص را تزجوِ ًوَدّ .ز داًطجَیی وِ اطالػبت ػوَهی خَثی
داضتِ ثبضذ ،در ایي رضتِ هَفمتز است .چَى داًطجَی ایي رضتِ گبُ هججَر هی ضَد هتي ّبی پیچیذُ ٍ
سٌگیٌی را در سهیٌِ ّبی هختلف تزجوِ وٌذ ،ثٌبثزایي ثبیذ ثب ػلَم هختلف آضٌب ثبضذ.

آیٌذُ ضغلی ،ثبسار وبر ،درآهذ
ثِ یبد دارم یىی اس دٍستبى وِ ثِ سثبى اًگلیسی ثسیبر ػاللِ هٌذ ثَدٌّ ،گبم اًتخبة رضتِ داًطگبّی هی
گفت“ :ثب ایي وِ سثبى اًگلیسی را خیلی دٍست دارم اهب حبضز ًیستن وِ ثِ ػٌَاى یه رضتِ داًطگبّی آى را
اًتخبة وٌن .چَى آًچِ را وِ داًطجَی سثبى اًگلیسی در داًطگبُ هی آهَسد ،هی تَاى در آهَسضگبّْبی
آساد سثبى اًگلیسی ًیش یبد گزفت ٍ در ًْبیت ًیش وبرایی ٍ فزصت ضغلی یه لیسبًس سثبى اًگلیسی ثب فزدی
وِ در هَسسِ ّبی فَق آهَسش دیذُ ٍ هذرن  TOEFL ٍ FCEگزفتِ است ،فزلی ًذارد”.
آًچِ وِ ػاللِ هٌذاى در آهَسضگبّْبی آساد سثبى هی آهَسًذ تٌْب سثبى پبیِ است ٍ تبسُ ّوبى سثبى پبیِ را
ًیش در حذ ووبل آهَسش ًوی ثیٌٌذ .ثزای هثبل در داًطگبُ ًگبرش در حذ گستزدُ تزی آهَسش دادُ هی
ضَد ٍ .هْن تز ایي وِ در داًطگبُ داًطجَ دیذ خبصی ًسجت ثِ ادثیبت اًگلیسی ٍ یب ًمذ ادثی پیذا هی وٌذ ٍ
یب در سهیٌِ تزجوِ هتَى هتجحز هی ضَد ،لسوتْبیی وِ در ثیزٍى داًطگبُ اصالً آهَسش دادُ ًوی ضَد ٍ ثِ
ّویي دلیل فزصت ّبی ضغلی یه لیسبًس سثبى ٍ ادثیبت اًگلیسی ثب یه فبرؽ التحصیل آهَسضگبّْبی آساد
وبهالً هتفبٍت است.
فزدی وِ در هَسسِ ّبی آساد آهَسش دیذُ است ،فمط اًگلیسی ػوَهی را آهَختِ اهب یه فبرؽ التحصیل
داًطگبُ ثب سثبى ضٌبسی ٍ رٍش تذریس آضٌب است ٍ در ًتیجِ در تذریس سثبى اًگلیسی ثسیبر هَفك تز
استّ .وچٌیي چَى رٍش تحمیك را ثِ طَر ػلوی فزاگزفتِ است ٍ ثب سثبى ٍ ادثیبت اًگلیسی ًیش ثِ خَثی
آضٌب است ،ثؼذ اس فبرؽ التحصیلی در ّز رضتِ ای وِ هطبلؼِ ٍ تحمیك وٌذ ،در صَرت ػاللِ هٌذی هَفك
خَاّذ ضذ.

داًطجَی خَة ایي رضتِ هی تَاًذ یه فبرؽ التحصیل هَفك ثبضذ ٍ در ًتیجِ فزصت ّبی ضغلی سیبدی
دارد .ثزای هثبل هی تَاًذ جذة صذا ٍ سیوب ،خجزگشاری جوَْری اسالهی ایزاىٍ ،سارت جْبد سبسًذگی ٍ
ٍسارت اهَر خبرجِ ضذُ ٍ یب در سبسهبى ّب ٍ هَسسبت خصَصی وِ ثب خبرج اس وطَر ارتجبط دارًذ ٍ ًیبسهٌذ
ثِ هتزجن ّستٌذ ،فؼبلیت وٌذ.

یه فبرؽ التحصیل ادثیبت اًگلیسی ًیش هی تَاًذ در حَسُ وبری خَد ثِ تزجوِ ثپزداسد ،یؼٌی هتَى ادثی اس
جولِ داستبى یب ضؼز را تزجوِ وٌذ .الجتِ چَى داًطجَی ادثیبت اًگلیسی ثِ اًذاسُ وبفی درٍس تزجوِ را

ًوی گذراًذ ،ثبیذ ػالٍُ ثز درسْبی خَد ثِ صَرت آساد اس والس ّبی تزجوِ رضتِ هتزجوی سثبى اًگلیسی
ًیش استفبدُ وٌذ.

