
 بنام خدا

 شرایط همکاری

 با عرض سالم و ادب،

الکترونیک جهت تولید محتوی آموزشی مفید برای عالقمندان به الکترونیک دست به کار شده و جهت تولید محتوی  دیزاینر وبسایت میکرو

 موفق شویم. بتوانیم در این راهم با کمک شما دوستان عزیز یو امیدوار نمودهاقدام  رایگانآموزشی و نشر آن بصورت 

 مترجم ویژگی های شخصیتی فرد

 مند عالق 

 مسئولیت پذیر 

  در تحویل ترجمه ها نظم داشتن 

 متعهد بودن 

 امزایای همکاری با م

 ی بودن مطالب شخص مترجم میتواند از این فرصت برای یادگیری و بروز دیادگیری در کنار کسب درآمد. با توجه به کاربر

 علم خود نیز استفاده کند.نگه داشتن 

 فعالیت در سایت از جمله  شود.صد در نظر گرفته میدرشود هزینه آن صدخالف عرف مترجم های بازار انجام هر کار اضافی که بر

پاسخ به دیدگاه ها و سواالت و موارد دیگر همگی امتیاز مثبت دارد و در صورتی که مثال شخص بصورت منظم به سواالت کاربران 

 ای پرداخت خواهد شد.ای دورهای اضافهبتواند با کیفیت باال جواب گو باشد هزینه

 تا همیشه همکاری ما تداوم داشته باشد مگر اینکه شخص مترجم در کار  ،کنیم مطالبی را برای شما ارسال کنیمما همیشه سعی می

 ، ارسال منظم، و... کم کاری کند.ترجمه، نگارش

 نعطاف باالیی داریم و ا و فشار کاری نداریم ر اجتماعی و علمی است در نتیجه روابط کاری ما نیز دوستانه استچون کار ما یک نوع کا

 ست.فقط کیفیت ترجمه ها و اخالق کاری برای ما خیلی خیلی مهم ا و هر روز منتظر پیشنهادات، انتقادات شما هستیم.

  ستفاده کنید. منتشر میشه و به عنوان رزومه کاری نیز از آن میتوانید ادر ضمن در صورت درخواست مطالب به اسم شخص در سایت

یز جداگانه تواند مطالب را در سایت خودش منتشر کند که طبیعتا هزینه آن نهمچنین شخص در صورت داشتن عالقه و توانایی می

 شود.حساب می

 حق الزحمه 

استاندارد است و ما هم از همین روش استفاده  ولی تعداد کلمات در ترجمه و نوشتهتوانیم برای محاسبه در نظر بگیریم روش های مختلفی را می

 کنیم. کنیم. و برای کارهای فوق العاده مبلغی را به این عدد اضافه میمی

 .خواهد شدیا متن انگلیسی ارسالی مترجم تعداد کلمات ترجمه شده محاسبه  "متن اصلی"آخر هر ماه از روی فایل  -1

 نیم قرار بدیم و خودتان آخر ماه تکمیل و برای ما ارسال کنید تا اگر خطایی بود بررسی بشه.اتودر اختیارتون مییک فایل اکسل  -2

 برای تولید محتوی هم تعداد کلمات شمرده میشه. -3

 ده میشه.محاسبات انجام و مبالغ به حق الزحمه عادی افزو انهای خودشو کارهای دیگر نیز به روش برای کارهای تولید محتوی ویدیو -4

ها بعضی ماهشماره شبا باید به اسم مترجم باشه. شود. واریز میمترجم  "شبا"مبلغ حق الزحمه به شماره  در نهایت آخر ماه یا اول ماه بعدی و

 رسمی مبالغ واریز خواهند شد. ن روز تعطیلاولی و کتاب داشته باشیم ولی نهایت در بدلیل درگیری شاید تاخیر در حساب



 فارسی به انگلیسی جمهتر هزینه

ی  تخصصی در نظر را برای ترجمه ها تومن 16مبلغ  شرکت ایران تایپیستدر نظر گرفتیم. ) تومان 20در حال حاضر برای شروع کار مبلغ 

در ضمن با  .افزایش خواهد داشتمبلغ صد در صد باال  ،با برسی کیفیت ترجمه ها بعد از ترجمه های اول ( و980914. تاریخ برسی ردمیگی

توجه به تجربه خودمان و تجربه دوستان مترجم سرعت ترجمه به تخصص شخص و روش صحیح مترجم بستگی داره و قیمت های اعالم شده 

کنید مبلغی از این عدد را برای آنها در نظر ان بدست اومده و در ضمن وقتی با شرکت های ترجمه همکاری میاز طرف شرکت ها در طول زم

ال رفتن کیفیت مطالب حق بگیرید ولی در تیم ما هم عدد را باال در نظر میگیریم و هم کل هزینه به حساب شما واریز میشه و در نهایت با با

 پیدا میکنه.نیز افزایش  الزحمه

 زینه تولید محتوی متنیه

 توانیم همکاری کنیم.این قسمت با توجه به مهارت شخص در تولید محتوی با کیفیت متفاوت است و بصورت توافقی می

 

 شرایط همکاری به عنوان مترجم

باکیفیت و  نامه و تولید محتویتواند در ادامه تحصیل ، نگارش پایانآشنایی با موارد زیر هم به سرعت ترجمه کمک و هم یادگیری موارد زیر می

 خیلی کمک کند. ی رایترپآینده کاری بعنوان تولید کننده محتوی یا ک

 تسلط به زبان تخصصی الکترونیک

آنها همکاری داشته باشیم باید به زبان انگلیسی تخصصی الکترونیک تسلط داشته باشند. البته مطالب  اخواهیم بدوستانی که به عنوان مترجم می

سنگین نیست و موضوع جدید پیچیده ای نیست که مترجم گیر کند و اگر شخص واقعا با الکترونیک آشنایی  "مقاالت علمی"نند مطالب ما هما

 و رابطه داشته باشد براحتی میتواند بصورت خیلی روان مطالب را ترجمه و برای ما ارسال کند.

کنند نه ده میرا استفا "ماژول"عنوان  "Module "داند که در بازار به کلمه. مثال باستاستفاده از اصطالحات درست برای ما خیلی مهم  

 و این تنها در صورتی میسر می شود که شخص مترجم آشنا به الکترونیک باشد. "واحد"  یا "پیمانه"

الح خود را طو دیکشنری های قدرتمند در عرض چند ثانیه شخص میتواند اص گوگلپرسرعت امروزی و  البته خب با توجه به وجود اینترنت 

 ”LCDمعنی و دوباره بصورت فارسی سرچ کند تا ببیند آیا چنین چیزی در بین مطالب الکترونیکی هست یا نه. مثال وقتی شخص اصطالح 

“Module   ماژول"یا  "ماژول نمایشگر"را ترجمه میکند و شک دارد که اصطالح LCD  “  درست است یا نه ، میتواند با کوچکترین سرچ

 متوجه درستی ترجمه خود شود.

  MS Word نرم افزارآشنایی با 

عنوان ها را حتما  ها آشنا باشد و Headingبدیهی است تسلط به نرم افزار ورد سرعت شما را دوچندان خواهد کرد. از شخص انتظار میرود با 

 ( به یک عنوان اصلی یا زیر عنوان تبدیل کند. اکثر دوستان این کار را میکنندکه )کردن   Boldسعی کند به جای 

  عنوان مقالهHeading 1 

  عنوان های اصلیHeading 2 

  زیر عنوان های اصلیHeading 3  

 

http://irantypist.com/page/%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87-%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C-35.html
http://irantypist.com/page/%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87-%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C-35.html


 از سمت ما  نحوه ارسال ترجمه ها

ای قالب نمونه شود و مترجم دربرای مترجم ارسال می لینک ها یا فایل های ترجمه (سیستم مدیریت پروژه) با روشی که به شخص اعالم می شود

 کند.شود ترجمه را انجام و برای ما ارسال میکه در ادامه توضیح داده می

 عکس ها 

 " 1عکس " مینویسد Boldبصورت  ،ها را در پوشه فایل ترجمه با شماره گذاری ذخیره کند. و در نوشته خود به جای عکسعکس باید مترجم

اگر مترجمی نوشته های روی عکس را هم ترجمه کند امتیاز دیگری  .شوندعکس ها و فایل ترجمه بصورت فایل زیپ برای ما ارسال میو این 

 شود.در نظر گرفته میاضافی مبلغی  ،شود و در حق الزحمهمحسوب می

 فرمول ها 

وشته و در داخل ن را بصورت عکس در پوشه ترجمه ذخیره کنید. دوستان عزیز اگر فرمولی در یک وبسایت بود الزم نیست آن را تایپ کنید آن

  "عکس سه"یا  " فرمول سه "بنویسید  Bold به جای فرمول بصورت

 کدها

رجمه و عکس ها  ذخیره در کنار فایل ت Textبا توجه به اینکه اکثر ترجمه ها دارای کد برنامه نویسی هستند مترجم باید کدها را در یک فایل 

 کند. بصورت زیر :

Code 1  

-------------- 

Code 2 

 میتواند کار کند.  استو این انتخاب مترجم است با هر کدوم راحت  Textیا برای هر کد یک فایل 

 ترجمه نکردن تبلیغات موجود در سایت ها

کنیم و دیده نشده چنین مشکلی پیش بیاید ولی شخص مترجم باید بداند که فکر نمی چون دوستان الکترونیک دان با این موارد آشنا هستند

تمال وجود عکس های هستن.... نباید ترجمه کند. بدیهی است اح GIFاگر در بین مطالب موجود در سایت یک تبلیغی بود معموال بصورت فایل 

و نشانه واضح تبلیغ وجود لینک در آن و خیلی مرتبط نبودن آن با  کند.رد میهای شکل دیگر نیز ممکن است که مترجم آنها را اضافی و تبلیغ

 در سایت ها : خارجی و مطالب مرتبط چند نمونه تبلیغ موضوع است.



 

 

رت عکس های بند و در آخر مطالب موجود در وبسایت ها معموال لینک های اضافه برای مطالب مرتبط ، توضیحات نویسنده، مطالب مرتبط بصو

متن ها را  ،راتو همینطوری تا قسمت نظ دهد، انگشتی)کوچک( و یا دعوت به پرکردن فرم و... است که مترجم باید پایان مقاله را تشخیص

 ترجمه نکند.

 متن های لینک دار

صد لینک هایی وجود خواهد داشت و مترجم الزم نیست لینک را در ترجمه هم بیاره و کافیه اون کلمه یا جمله را دردر بین مطالب سایت صد

Bold .مثال در نوشته زیر  کنه"embedded SIM "  بصورت لینک دار است. و کافیه در ترجمه معادل فارسی آن نیزBold .شود 



Increase security through the integration of embedded SIM (eSIM) technology, allowing over-the-air provisioning 
of credentials and encryption keys. 

 جدول ها

 در داخل فایل ورد باید جدول آورده شود.ل حتما باید ترجمه شوند. و داخل جداو

 اگر جایی از ترجمه را اصال متوجه نشدید

همچنین  تواند درست کند.الیت کنید تا ویراستار بیک کلمه گیر کردید در مرحله اول بپرسید و یا در ترجمه هایدر اگر در جایی از ترجمه و یا 

جمه ها در سایت منتشر کنید. کیفیت ترجمه و روان بودن آن برای ما خیلی مهم است و تراگر مبحثی بود که کال توانایی ترجمه نداشتید اعالم 

 می شوند و در دید کاربران قرار میگیرند پس دقت در ترجمه خیلی مهم است.

 فایل ورد متن اصلی 

ینکه متوجه بشید بصورت ید. همچنین برای ابرای راحتی کار میتوانید متن فایل اصلی را در یک فایل ورد ذخیره کنید و بعد اقدام به ترجمه کن

 خالص چند کلمه را ترجمه کردید تا برای ما ارسال کنید یا در فایل اکسل خود وارد کنید این کار ضروری است.

و ند شوبا توجه به اینکه میکرو دیزاینر الکترونیک به تک تک کلمات اهمیت قائل است پس حق الزحمه ترجمه ها بصورت کلمه ای حساب می

این فایل فقط باید شامل متن خالص ترجمه باشد، نه  استمترجم فایل اصلی متن انگلیسی را باید در یک فایل ورد بگذارد. فقط نکته ای که 

 کدها، نه عکس ها و نه موراد مختلف سایت که در زیر یک مورد آن را میبینیم.

 

نباید ترجمه و در فایل متن اصلی آورده شود. پس اگر کل متن را سلکت و کادرهای قرمز که مشخصات نویسنده و دسته بندی موضوع است 

 کپی و پیست کردید حتما بعدش دستی به فایل متن اصلی بکشید و این موارد را اصالح کنید.

 عالیم نگارشی

برای خوانا بودن متن عالیم نگارشی اصلی باید رعایت  ولی و روان بودن متن برای ما خیلی مهم است ما خیلی روی عالیم نگارشی گیر نیستیم

 در کلمات تخصصی و عناوین فقط از نیم فاصلهنیم فاصله و عالیم دیگر رعایت شوند به تمیزی و خوانایی نوشته خواهد افزود.  اگر  و شوند.

از نیم فاصله « مقاومت ها»ل از نیم فاصله استفاده کنید و برای کلماتی مث« شودمی»مثل  و کلمات عادی . فقط برای فعل هااستفاده نکنید

 .استفاده نکنید

 منبع

 مثال: تا حق نویسنده ها حفط بشه. باید به عنوان منبع باشد.  شمابرای  لینک ارسالی  ، و در آخر ترجمه

Source: https://makezine.com/projects/gaze-across-the-solar-system-with-a-3d-printed-raspberry-pi-

telescope/ 

https://www.ebnonline.com/author.asp?section_id=3560&doc_id=283336


 هشدار به ما در صورت وجود مشکل 

البته با الع دهید. در صورتی که در لینک ارسالی مشکلی فنی ، عدم لود شدن قسمتی از متن ، حتی اشتباه علمی و... مشاهده کردید لطفا اط

 ع رد بشن.این موان توجه به تحریم های دو طرفه )هم خارجی ها و هم فیلتر شدن اشتباهی بعضی منابع( شاید الزم باشه بعضی مواقع

 نحوه ارسال ترجمه ها به ما

به  شود.تمامی موارد باال را در یک پوشه قرار داده و بصورت فایل زیپ برای ما بفرستید: یک نمونه فایل ترجمه انجام شده برای شما ارسال می

 عکس زیر توجه کنید.

 

 کنند()افزادی که تولید محتوی مینویسنده ها 
 .نویسندخودشان مطالب را میستانی است که این موارد برای دو

  بفرستید. میتوانیدبا رعایت موارد نگارشی تمامی نوشته را داخل یک فایل ورود 

 شود.(نایی داشتین خودتان میتوانید مستقیم در سایت وارد کنید. )هزینه جداگانه در نظر گرفته میااگر عالقمند بودید و تو 

 دقیقا مثل ترجمه عمل کنید. ها و غیره ها، کدمثل عکس یبرای موارد 

 .و از  کپی کردن به هیج وجه جایز نیست! به هیچ عنوان از وبسایت های فارسی زبان نباید کپی کنید. مسولیت قانونی و اخالقی دارد

 هیچ ارزشی ندارد.متن ارسال شده ما  نظر

 .اگر عالقمند بودید بصورت فیلم آموزشی نیز متوانید در کنار توضیحات متنی کار کنید 

 ماهنگی انجام ای در سایت دیدید و نیاز به ویرایش داشت و افزوده شدن مطالب جدید داشت اطالع بدید تا با هاگر نوشته قدیمی

 بدین.

  یشتری دارد اینکار را بکیفیت مطالب و کاربردی بودن آنها معیار ارزیابی ما است. اگر نوشتن مطلبی زمان میبرد یا نیاز به صرف زمان

 میرود و برای همین هزینه آن پرداخت میشه. البته در نظر داشته باشید نسبت به توانایی فرد سرعت انجام کار هم باال انجام دهید و

نیست  واحد. پس همیشه کندی در نوشتن دلیل سختی مطلب 9واحد حقوق میگیره و دیگری 3است که در سازمان های عادل یکی 

 شود.صی فرد نیز مرتبط میبلکه به توانایی های علمی، تمرکز و نظم شخ

 .هزینه نوشتن بر اساس کلمات یا روش های دیگر قابل توافق است 

  همچنین اگر نوشتن موضوعی را در وبسایت شروع کردید از نظر اخالقی باید تا جای خوبی ادامه دهید و ادامه ندادن نوشتن کار

 نیست پس در انتخاب موضوعات دقت کنید. مورد پسند ما اخالقی

 



 ینحوه شروع همکار

ز نظر ترجمه مورد تایید شه و بعد از ترجمه آن را برای ما بفرستید و اگر متن ابرای شروع همکاری یک فایل یا لینک ترجمه برای شما ارسال می

 بود. روش ادامه همکاری اعالم میشه. در ضمن در صورت مورد تایید بودن ترجمه هزینه این ترجمه نیز حساب خواهد شد.

 ا هستیمما منتظر نظرات شم

خود شما نیز از  اگر هر گونه پیشنهاد، نظر و انتقادی داشتین به ما ارسال کنید. و همچنین ما در حال بهبود سایت هستیم و امیدواریم

 امکانات آن استفاده کنید.

 نکته آخر 

شود و یک تیم پشت کشیده میدانید برای تهیه و بارگذاری یک مطلب آموزشی روی وبسایت کلی زحمت می احتماال دوستان عزیز همانطور که

جست و جو گر مطلب ، مترجم، ویراستار، محتوی گذار روی وبسایت، و تیم فنی نگهداری و بروز رسانی سایت و نند از جمله: کصحنه کار می

قرار داده شود.  انیگری اینها هزینه های سنگینی را برای ما دارند و مطالب ترجمه شده به هیچ عنوان و به هیچ عنوان نباید در اختیار دهمه

 یک فریخته است. پیشرفتو  ز نشانه های فرهنگکپی رایت یکی ارعایت 

 با تشکر 

 جهاندیده

 میکرو دیزاینر الکترونیک

 

 


