
 ؟ کنیدشما برای ترجمه متن های خود از خدمات کدوم وبسایت استفاده می
سایت برتر ترجمه ایرانی  10 داریم قصد مقاله این در میدونید طور همون سالم،

معرفی بهترین سایت های  رو خدمتتون معرفی کنیم. هدفمون از 98در سال 
اینه که شما در کمترین زمان ممکن متون دلخواه خودتون رو به  ترجمه ایران

زبان شیرین فارسی یا دیگر زبان ها ترجمه کنید. پس با دکتر وردپرس همراه 
 .باشید

 بهترین سایت ترجمه آنالین

 
امروزه مترجم های آنالین هوشمند مختلفی در سراسر دنیا به ویژه در ایران 

طراحی و ساخته شده اند. که یکی از قدیمی ترین سرویس های مترجم در کل 
اقع شما با هست، در وtranslate Google  دنیا به ویژه ایران مترجم گوگل یا
 رو مختلف های سایت و دلخواه متون توانیداستفاده از این سرویس گوگل می

 .کنید ترجمه دارید دوست که زبانی هر

اما خوب یکی از مشکالتی که این مترجم داره اینه که زبان فارسی رو به خوبی 
 کلمات یکسری از مواقع بعضی در ما که اونجایی از و کنه ترجمه تونهنمی
 انتظار:(  چیه معنیش نمیدونیم هم خودمون حتی که کنیمی استفاده میفارس

 های کار برای واقع در گوگل مترجم. کنه ترجمه اونو ما برای گوگل که داریم
 مناسب میتونه واقعا بکنیم ترجمه رو متنی بخوایم خط چند حد در که ضروری

 .باشه

https://translate.google.com/?hl=fa
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 500ر همون لحظه اگر شما اما برای متون زیاد به نظرم کال قاطی میکنه، چون د
ثانیه بعد ترجمه شو تحویل میده و همین موضوع  3کارکتر متن رو وارد کنید 

مطمعنا باعث کاهش کیفیت ترجمه متون شما میشه. اما من به شخصه همیشه 
 دادمون به جاهایی در که بوده ها بار و کنماز مترجم گوگل استفاده می

 .رسیده

اد کاربران اینترنت داره روز به روز افزایش پیدا اما در این دوره زمونه تعد
میکنه و خیلی ها برای کسب و کارشون، کار های شخصی و ... به دنبال یک 

مترجم مناسب میگردند. سرویس های مترجم آنالین در واقع به شما کمک 
 به انگلیسی زبان از رو خودتون متن ممکن کیفیت باالترین با که کنندمی

 .س به هر زبان دیگری ترجمه کنیدبرعک یا فارسی

 ایران در واسط اینترنتی پرداخت بهترین درگاه : بیشتر بخوانید

اما هر مترجم آنالینی برای شما این خدمات رو به صورت رایگان ارائه نمیده و 
مترجم های آنالین پولی استفاده کنید برای ترجمه صحیح شما باید از بهترین 

و درست متون خود، چرا که این وبسایت ها در یک زمان مشخصی متن شما رو 
سایت برتر  10با ترجمه بسیار باال تحویل خواهند داد. پس با ما همراه باشید تا 

 .رو خدمتتون معرفی کنیم 98ترجمه ایرانی در سال 

 جمه ایرانیبهترین سایت های تر

 سایت ترجمیک1- 
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یت ترجمیک یک پلتفرم جامع ارائه خدمات زبانی )ترجمه، ویراستاری و وبسا
...( است. ما بهترین خدمات ترجمه متون، ترجمه همزمان، ویراستاری متون و ... 

 ۴,۰۰۰ از بیش خدمات این ارائه در ما گریاری. دهیمرا در چندین زبان ارائه می
ستند. هسته بنیانگذار ترجمیک ه کشور افراد ترینباتجربه و باسوادترین از نفر

از میان دانشجویان دانشگاه شریف هستند و رشد ترجمیک نیز مرهون 
 .است شریف دانشگاه کارآفرینی مرکز هایحمایت

 : مزایایی ترجمیک

 ترجمه مقاله 
 ترجمه کتاب 
 ترجمه رسمی مدارک 
 ترجمه فوری 
 ترجمه همزمان 
 ی تخصصیویرایستار 
 ترجمه فیلم و صوت 

 سایت شبکه مترجمین ایران2- 

 
 از ایشبکه مترجمین ایران با هدف ارائه خدمات مدرن ترجمه توسط عده

 دایر ترجمه فن استادان و اطالعات آورین ایرانی صنعت فنمتخصصی
 در خارجی و داخلی مترجمان بهترین از ایمجموعه گردآوری با ما. استشده
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 با و سریع مطمئن، خدمات ارائه برای را بستری تخصصی، هایزمینه تمام
 باشد اینترنت شبکه پوشش تحت که خاکی کره این از نقطه هر در کیفیت
 .است کرده فراهم

 : مزایایی شبکه مترجمین ایران

 ترجمه تخصصی مقاله و کتاب 
 سازیترجمه سایت و بومی 
 ویرایش و بازخوانی 
 ترجمه زیرنویس، ترجمه فیلم و فایل صوتی 
 تولید محتوا 
 ترجمه همزمان و شفاهی 

 سایت ترنسیس -3

 
 96شرکت کسب و کارهای نوین طنین رایان با نام تجاری ترنسیس در سال 

تاسیس شد. ترنسیس سامانه ای است که در آن خدمات ترجمه به زبان های 
رت مستقیم مختلف ارائه می شوند. سفارش دهندگان ترجمه می توانند به صو

با مترجمین ارتباط داشته و در جهت بهبود کیفیت ترجمه با یک دیگر تعامل 
داشته باشند. ترنسیس نیز کیفیت ترجمه ها و امنیت پرداخت ها را تضمین می 

 کند



 : مزایایی ترنسیس

 ترجمه تخصصی 
 ترجمه مقاله 
 ترجمه کتاب 
 ترجمه خبر و مقاالت 
 دارای چت آنالین زنده 

 سایت ترگمان4- 

 
 از جمعی همت به ۱۳۹۰ سال در ترگمان دوزبانه ماشینی سامانه ترجمه

دانشگاه  ماشین یادگیری و طبیعی زبان پردازش آزمایشگاه در پژوهشگران
صنعتی امیرکبیر تحت مدیریت جناب آقای دکتر شهرام خدیوی و با حمایت 

پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطالعات )مرکز تحقیقات مخابرات ایران( ایجاد 
 با را فارسی-انگلیسی یشد. در حال حاضر سامانه ترگمان سرویس ترجمه

توسط دو شرکت  شدهداده توسعه مشترک نورونی ترجمه موتور از استفاده
 این از استفاده با و کندپردازش هوشمند ترگمان و ویرا افزار آدان ارایه می

 از باالتر ایترجمه کیفیت شودمی منتشر بازمتن صورت به که ترجمه موتور
 .نمایدمی ارایه موجود ترجمه موتورهای تمامی

 : مزایایی ترگمان

 ترجمه به اکثر زبان های مهم دنیا 
 گان ترجمه متونامکان رای 
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 ترجمه تخصصی مقاالت 

 سایت ترجمیار5- 

 
وبسایت ترجمیار یک سامانه دستیار مترجم ایرانی است که ابتدا فعالیت خود 

به صورت آزمایشی آغاز کرد. در حال حاظر این سایت با مدیریت  1395ا از سال ر
 32000میلیون جمله را ترجمه کرده است و بیش از  ۳و کیفیتی عالی نزدیک به 

نفر با خریداری اکانت از این سیستم  2000نفر به صورت رایگان و نزدیک به 
 .اند استفاده کرده

 : مزایایی ترجمیار

 ترجمه انواع متون 
 دارای یک پلتفرم آنالین هوشمند 
 ایدارای محیط ویرایشگر حرفه 
 دارای دیکشنری تخصصی 

 سایت ترجمه ایران6- 
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وبسایت ترجمه ایران بخشی از مجموعه سایت های کارایران است. این بستر 
جهت انجام پروژه های ترجمه به صورت تخصصی و کارآفرینی مترجم های 
مختلف از سراسر کشور جهت انجام پروژه ها به صورت دورکاری می باشد. 

ی تخصصی بودن سایت در این زمینه باعث وجود امکانات و قابلیت های تخصص
می شود که سایت با برپایی آزمون های آنالین تخصصی و سایر معیارهای 

اعتبارسنجی و راستی آزمایی در به انجام رساندن پروژه های ترجمه با حداکثر 
 .نتیجه گام بردارد

 : مزایایی ترجمه ایران

 ترجمه متون 
 ترجمه کتاب 
 ترجمه وب سایت 
 ترجمه صوتی تصویری 

 

 

 

 

 



 سایت فرازین بار7- 

 
در آزمایشگاه پردازش متن و  ۸۹وبسایت مترجم هوشمند فرازین از سال 

اطات و ارتب پژوهشگاه حمایت با و شد آغاز تهران دانشگاه طبیعی هایزبان
 ۹۳فناوری اطالعات )مرکز تحقیقات مخابرات ایران( استمرار یافت. در سال 

 پیشین آزمایشگاهی هایشرکت ویرا افزار آدان با هدف تجاری سازی فعالیت
 تأسیس ماشینی مترجم بر تمرکز با طبیعی هایزبان و متن پردازش زمینه در

کنار تولید محصوالت  در فرازین مترجم سازی صنعتی و کیفی ارتقای و شد
 .دیگر در برنامه کاری شرکت قرار گرفت

 : مزایایی فرازین

 کلیک یک با کلمه هر جایگزین ی نمایش ترجمه 
 امکان نصب بر روی Microsoft Word 
 امکان drag & drop و جابجایی کلمات 
 ترجمه فایل با حفظ ظاهر 

 تایپیستسایت ایران 8- 

 

https://www.faraazin.ir/
https://www.faraazin.ir/
http://irantypist.com/
http://irantypist.com/


وبسایت ایران تایپیست یکی از وبسایت های باسابقه در حوزه مترجمی متن در 
آغاز کرده است. می توان به  1391کشور است که فعالیت های خود را از سال 

زبان و چاپ کتاب و مقاالت تخصصی اشاره کرد که  37به بیش از ترجمه متون 
 .شودمی انجام کاربلد و ایمترجم و تایپیست حرفه 30000توسط بیش از 

 : مزایایی ایران تایپیست

 امکان تایپ متن 
 متنون ایترجمه حرفه 
 امکان چاپ و نشر کتاب 
 دارای ویرایستاری و صفحه آرایی 

 سایت ای ترنس9- 

 
سایت ترجمه تخصصی ای ترنس با هدف ایجاد بستری مناسب برای ارائه 

مشتری با بهترین  خدمات ترجمه با باالترین کیفیت ممکن و حداقل هزینه برای
امکانات برای مترجمین آماده شده است. سایت ترجمه تخصصی با ارائه زمینه 
ها و زبان های مختلف به مشتری، امکان دسترسی مترجمین متخصص را به 

 .سفارش ها فراهم کرده است

 : مزایایی ای ترنس

 ترجمه مقاله 
 ترجمه کتاب 
 ترجمه سایت و تولید محتوا 
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 ترجمه کاتالوگ 
 مه نامه و قراردادترج 

 سایت رایت می10- 

 
 در متون ویرایش و تخصصی ترجمه خدمات ارائه مرکز ترینایرایت می حرفه

 مترجمین از گروهی کمک با المللیانداردهای بیناست با مطابق ایران،
 می رایت. استشده تشکیل توانمند کادرفنی و ایحرفه ویراستاران متخصص،

 ارائه برای تالش حال در و است کرده شروع را خود فعالیت 90 سال از نیز
 .هستند ترجمه در خدمات بهترین

 

 : مزایایی رایت می

 سازیخدمات ترجمه تخصصی و بومی 
 خدمات ویرایش و بازنویسی تخصصی 
  هفته روز ۷ در ساعته ۲۴پشتیبانی 
 حفظ حریم خصوصی و امنیت اطالعات 

 

 : نتیجه گیری
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سایت برتر ترجمه  10خوب دوستان همون طور که مشاهده کردید در لیست باال 
خدمتتون معرفی و بررسی شد و تمام سعی ما بر این بوده  98ایرانی در سال 

بدون هیچگونه قضاوتی برترین سایت های مترجم ایرانی که دارای بهترین 
یت برای ترجمه خدمات و عملکرد بوده اند رو اعالم کنیم. شما از کدام وبسا

 خوش دارید شده معرفی های وبسایت با ای تجربه اگر یا ؟ کنیداستفاده می
 .بشنویم رو نظراتتون میشیم حال

 


