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ارائه  زیرلیست در که  هاییها و گرایشتخصصی ترجمیک در رشته یسایت ترجمه

پردازد. )پروژه توسط شده است به صورت تخصصی به انجام خدمات ترجمه تخصصی می

 شود(دانشگاهی مرتبط با زمینه متن انجام می یمترجم با رشته

 مهندسی برقترجمه تخصصی 
 قدرت

 الکترونیک

 خابرات میدانم

 سیستم مخابرات

 مخابرات رمز

 کنترل

 (کیوالکتری)ب یپزشک یمهندس

 تالیجید یهاستمسی

 عیانتقال و توز یهاشبکه

 مهندسی کامپیوترترجمه تخصصی 
  علوم کامپیوتر

 افزارنرممهندسی 

 افزارمهندسی سخت

 مهندسی فناوری اطالعات

 معماری کامپیوتر
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 هوش مصنوعی

 مکاترونیک

 ها و محاسباتالگوریتم

 مهندسی فناوری اطالعات

 های کامپیوتریشبکه

 امنیت اطالعات

 تجارت الکترونیک

 مهندسی مکانیک ترجمه تخصصی
 طراحی کاربردی

 تبدیل انرژی

 سیستم محرکه خودرو

 سیستم های دینامیکی خودرو طراحی

 بدنه خودرو سازه

  طراحی جامدات

 حرارت و سیاالت

 ساخت و تولید

 هوافضا

  دریا

 های ریلیماشین

 تأسیسات حرارتی و برودتی

 نیروگاه

 (بیومکانیکمهندسی پزشکی )

 مکاترونیک

 های انرژیسیستم

 بایوسیستم )کشاورزی(

 مهندسی عمران ترجمه تخصصی
 مدیریت ساخت

 زلزله

 راه و ترابری

  مدیریت منابع آب

 خطوط راه آهن

 پدافند غیر عامل 

 ستیز طیمح یمهندس

 کیژئوتکن یمهندس

 کیزیژئوف

 یژئودز



 

 

 کنترل یمهندس

 حمل و نقل یمهندس 

 نیعلوم زم

 یعلوم جو

 یقانون یمهندس 

 یشهر یمهندس 

 کیدرولیه یمهندس

 علم مواد

 ییایدر یهاسازه یمهندس 

 سواحل تیریمد 

 سازه یو مهندس یبردارنقشه

 ساخت تیریمد

 مهندسی راه آهنترجمه تخصصی 
 یلیحمل و نقل ر

 آهنخطوط راه

 یلیر یهانیماش

 آهندر راه یمنیا

 یآهن برقراه

 کنترل و عالئم

 مهندسی رباتیکترجمه تخصصی 
 مهندسی رباتیک

 علوم کامپیوترترجمه تخصصی 
 یکشت یمهندس

 یانوردیو در یسازیکشت

مهندسی انرژیترجمه تخصصی   
 سیستم های انرژی

های انرژیفناوری  

 انرژی و محیط زیست

 مهندسی فناوری اطالعات ترجمه تخصصی 



 

 

 
 تجارت الکترونیکی

 ایهای چندرسانهسیستم

 های اطالعاتیمدیریت سیستم

 امنیت اطالعات

 های کامپیوتریشبکه

 طراحی و تولید نرم افزار

 (IT) مهندسی فناوری اطالعات

مهندسی شیمیترجمه تخصصی   
 طراحی فرآیند

 مهندسی فرایند

 مهندسی ترموسنتیک

 مهندسی کاتالیست

 جداسازی

 پدیده های انتقال

 کنترل

 مهندسی نانو

 مهندسی صنایع پاالیش

 مهندسی صنایع پتروشیمی

 مهندسی تکنولوژی صنایع شیمیایی

 مهندسی صنایع گاز

 مهندسی پلیمر

 مهندسی صنایع غذایی

 مهندسی صنایع سلولزی

 یمهندسی صنایع شیمیایی معدن

 مهندسی طراحی فرایندهای صنایع نفت

 مهندسی بیوتکنولوژی

 مهندسی داروسازی

 HSE مهندسی ایمنی بهداشت ومحیط زیست

 مهندسی مخازن هیدروکربوری

 بیوتکنولوژی

 مهندسی هسته ای

 مهندسی مهمات و تسلیحات
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مهندسی پزشکیترجمه تخصصی   
 بیوالکتریک 

 بیومواد

 بیومکانیک 

 مهندسی دریاترجمه تخصصی 
 مهندسی کشتی سازی

 دریانوردی

 مهندسی نساجیترجمه تخصصی 
 نساجی تکنولوژی

 الیاف و علوم نساجی شیمی

 پوشاک

 مهندسی معدن ترجمه تخصصی 
 

 استخراج

 اکتشاف

 یفرآور 

 سنگ کیمکان

 مهندسی پلیمرترجمه تخصصی 
 پلیمر صنایع

 رنگ و علوم تکنولوژی

 فرآورش

 نانو فناوری

 ونیزاسیمریپل

  تیکامپوز

 هیعلوم پا

 مهندسی مواد و متالورژیترجمه تخصصی 



 

 

 یمتالورژ

  مواد نانو

  الیومتریب

  یو انتخاب مواد مهندس ییشناسا

  کیسرام

 فلزات یدهشکل

  یگرختهیر

  یجوشکار

 فلزات استخراج

  یو خوردگ حفاظت

  مواد مرکب یمهندس

 سطح  یمهندس

 مهندسی کشاورزیترجمه تخصصی 

 

 مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی

 مهندسی مکانیک بیوسیستم

 مهندسی منابع آب

 اصالح نباتاتمهندسی زراعت و 

 مهندسی باغبانی

 مهندسی گیاه پزشکی

 مهندسی علوم خاک

 ترویج واموزش کشاورزی

 مهندسی علوم دامی

 مهندسی ایمنیترجمه تخصصی 
 مهندسی ایمنی

 علوم کامپیوترترجمه تخصصی 
 علوم کامپیوتر

 محاسبات علمی

 نظریه محاسبه

 سیستم های کامپیوتری

 سیستم های هوشمند

 تصمیم و مهندسی دانشرشته علوم 

 رشته بیوانفورماتیک



 

 

 ریاضیترجمه تخصصی 
 محض

 کاربردی

 آمار

 شیمیترجمه تخصصی 

 محض

 کاربردی

 شیمی آلی

 شیمی معدنی

 شیمی تجزیه

 شیمی فیزیک

 شیمی پلیمر

 نانو شیمی

 فیتو شیمی

 شیمی کاربردی

 آموزش شیمی

 شیمی دریا

 شیمی پیشرانه ها

 ییدارو یمیش

 اسانس یفناور یمیش

  فیزیک ترجمه تخصصی
 مولکولی –اتمی 

 ایفیزیک هسته

 هواشناسی

 حالت جامد

 نجوم

 فیزیک

 نانو فیزیک

 آموزش فیزیک

 مهندسی پالسما

 نفت ، گاز و پتروشیمی ترجمه تخصصی

 
 نفت ، گاز و پتروشیمی



 

 

 ستیز طیمحترجمه تخصصی 
 ستیز طیمح

 یراپزشکیو پ یپرستارترجمه تخصصی 

 یراپزشکیو پ یپرستار

 

بیوتکنولوژیترجمه تخصصی   

 میکروبی

 پزشکی

 کشاورزی

 و دریایی محیطی

 مولکولی

 داروسازیترجمه تخصصی 
 شیمی دارویی

 فارماکوگنوزی

 شناسیسم

 داروشناسی

 فارماسیوتیکس

 داروسازی بالینی

 بیوتکنولوژی دارویی

 ای یا رادیوفارماسیداروسازی هسته

  اقتصاد و مدیریت دارو

 نانوفناوری دارویی

  کنترل دارو

 دندان پزشکیترجمه تخصصی 
  دهان و دندان یهایماریب صیتشخ

 دهان یشناس بیآس

 دهان و فک و صورت یبردار ریتصو 

 یمیترم یدندانپزشک

 دندان شهیر معالجه

 دهان و فک و صورت یپروتزها

 کودکان یدندانپزشک

 یارتودنس

 لثه یجراح

 دهان و فک و صورت یجراح



 

 

 دامپزشکیترجمه تخصصی 
  یانگل شناس

  یولوژیزیف

 یشناس قارچ

 یشناس بافت

 یشناس یباکتر

 یشناس یمنیا

 بهداشت مواد غذایی

 های طیوربهداشت و بیماری

 بهداشت و آبزیان

 آناتومی و جنین شناسی مقایسه ای

 پاتولوژی

 فیزیوتراپیترجمه تخصصی 
 فیزیوتراپی

 غذاییبهداشت مواد ترجمه تخصصی 

 بهداشت مواد غذایی

 علوم تغذیهترجمه تخصصی 

 علوم تغذیه

 علوم تغذیه در بحران و حوادث غیرمترقبه 

 علوم بهداشتی در تغذیه 

 تربیت بدنیترجمه تخصصی 

 فیزیولوژی ورزشی 

 رفتار حرکتی

 آسیب شناسی و حرکات اصالحی

 روان شناسی ورزشی

 بیومکانیک ورزشی

 مدیریت ورزشی

 شناسیروانترجمه تخصصی 
  ینیبال

 یعموم



 

 

 کودک و نوجوان  ینیبال 

 یخانواده درمان ینیبال 

  یاسالم 

  یروانسنج 

 یو سازمان یصنعت 

  یتیترب 

 ییکودکان استثنا 

 

  علم اطالعات و دانش شناسیترجمه تخصصی 

 هاستمیس لیو تحل یزیربرنامه

 یصنعت دیتول

 یصنعت یتکنولوژ

 یصنعت یمنیا

 اقتصاد و بازرگانیترجمه تخصصی 

 یعلوم اقتصاد

 یزیوبرنامه ر یتوسعه اقتصاد

 یاقتصاد انرژ

 ستیز طیاقتصاد مح

 کیاقتصاد و تجارت الکترون

 یاقتصاد یستمهایس یزیبرنامه ر

 اقتصاد نفت و گاز

 یاقتصاد اسالم

 یاسالم یبانکدار

 اقتصاد هنر

 یاقتصاد شهر

 یاقتصاد نظر 

 یاقتصاد بازرگان

 یاقتصاد صنعت

 یاقتصاد کشاورز 

 اقتصاد سالمت

 یاقتصاد سنج

 یاقتصاد پول

 یاقتصاد اسالم

 یاقتصاد بخش عموم



 

 

 الملل نیاقتصاد ب

 یاقتصاد مال

حسابداریترجمه تخصصی   
(ی)عموم یمال یحسابدار   

یدولت یحسابدار   

یصنعت یحسابدار  

یاتیمال یحسابدار   

یبودجه ا یحسابدار  

یحسابرس  

ستمهایس یحسابدار  

یانتفاع ریموسسات غ یحسابدار  

یاجتماع یحسابدار  

 علم اطالعات و دانش شناسیترجمه تخصصی 

 مدیریت اطالعات

 بازیابی اطالعات و دانش

 علم سنجی

 اقتصاد و بازاریابی اطالعات

 مدیریت دانش

 تجزیه و تحلیل اطالعات و داده کاوی

 مطالعات ارتباطیترجمه تخصصی 
 ارتباطیمطالعات 

 روزنامه نگاریترجمه تخصصی 
 ینگار روزنامه

 

 جفرافیاترجمه تخصصی 



 

 

  یآب و هواشناس

  یژئومورفولوژ

 یشهر یزیو برنامه ر ایجغراف

 ییروستا یزیو برنامه ر ایجغراف

 نیسرزم شیآما یزیبرنامه ر 

 یطیمخاطرات مح

 یاسیس یایجغراف

 ینظام یایجغراف

 یگرد عتیطب

 یگردشگر یزیو برنامه ر ایجغراف

 و دفاع مقدس ایجغراف

 الهیات و معارف اسالمیترجمه تخصصی 

 ثیعلوم قرآن و حد

 یو حکمت اسالم فلسفه

 یاسالم یمقارن و حقوق خصوص فقه

 یاسالم یمقارن و حقوق عموم فقه

 یاسالم یمقارن و حقوق جزا فقه

 یقرآن علوم

 ثیحد علوم

 البالغه نهج

 دیقرآن مج ریتفس - یقرآن علوم

 یحقوق اسالم یو مبان فقه

 و عرفان انیاد

 یو تمدن ملل اسالم خیتار

  یو کالم اسالم فلسفه

 قرآن معارف

 یاسالم عرفان

 یشافع فقه

 و علوم قرآن ریتفس

 و فنون قرائات علوم

 و معارف نهج البالغه علوم

 یو حقوق خصوص فقه

 یفرهنگ و تمدن اسالم خیتار

 یقیتطب عرفان

 یفقه مذاهب



 

 

 و حقوق جزا فقه

 یاسیس فقه

 و حقوق خانواده فقه

 یقیتطب کالم

 یاسالم مذاهب

 یشناس نید

 یو عرفان اسالم تصوف

 یشناس عهیش

 عیتش فرق

 یاسالم کالم

 هیامام کالم

 عهیش کالم

 یمیابراه انیاد

 یمیرابراهیغ انیاد

 

 باستان شناسیترجمه تخصصی 

 باستان شناسی

 حقوقترجمه تخصصی 
 یقوق عمومح

 یحقوق خصوص

 حقوق بشر

 الملل نیتجارت ب حقوق

 یجزا و جرم شناس حقوق

 یفکر تیمالک حقوق

 الملل نیب حقوق

 ستیز طیمح حقوق

 یاقتصاد حقوق

 خانواده حقوق

 زمین شناسیترجمه تخصصی 



 

 

 کانی شناسی

 سنگ شناسی

 هوا شناسی

  آب شناسی

  زمین شناسی ساختمانی

 زمین شناسی فیزیکی

  دیرین شناسی

  رسوب شناسی

  چینه شناسی

  ژئومورفولوژی

  ژئو فیزیک

  ژئو شیمی

  زمین شناسی اقتصادی

  زمین شناسی مهندسی

 فتوژئولوژی

  زلزله شناسی

  آتش فشان شناسی

 اقیانوس شناسی

  پالئوژئوگرافی

  پالئوبوتانی

 دور سنجی 

 علوم اجتماعیترجمه تخصصی 



 

 

 یشناسمردم 

 یشناستیجمع

 یشناسجامعه

 یرفاه اجتماع یزیربرنامه 

 یانقالب اسالم یشناسجامعه

 یمطالعات فرهنگ

 مطالعات جوانان

 یخدمات اجتماع تیریمد

 فرهنگ یراهبرد تیریمد

 یتوسعه منطقه ا یزیبرنامه ر

 یگردشگر یزیبرنامه ر 

 نیمسلم یدانش اجتماع

 یفلسفه علوم اجتماع

 یمذهب یگردشگر

 مطالعات اوقات فراغت

 یاجتماعپژوهش علوم 

 یورزش یجامعه شناس

 هنرترجمه تخصصی 



 

 

 موسیقی

 فرش

 یشینما اتیادب

 ونیزیتلو یکارگردان 

 یریتصو ارتباط

 یکتابت و نگارگر

  یگریباز

 یخیمرمت آثار تار 

 یتالیجید یو هنرها ونیزیتلو

 یساز مجسمه

 چاپ

 یدست عیصنا 

  موزه

 نمایس

   ینظام یقیموس

 یاسالم هنر

 ینقاش 

 صحنه یطراح

 پارچه یطراح

 لباس یطراح

 یعروسک شینما

 یعکاس

 یصنعت یطراح

  یصنعت یطراح

  یشهر یطراح

   یارشد معمار

  یریارتباط تصو

  نمایو س یشینما یهنرها

   پژوهش هنر 

 فلسفه هنر

 اقتصاد هنر

 MBAمدیریت بازرگانی و ترجمه تخصصی 

 عمومی

 استراتژی

 بازاریابی



 

 

 خدمات

 رفتار سازمانی و منابع انسانی 

 سازمان های پروزه محور

 سیستم های اطالعاتی و فناوری اطالعات

 عملیات و زنجیره تأمین

 فناوری

 کارآفرینی

 کسب و کار بین المللی

 مالی

 نواوری و توسعه محصول و خدمت

 علوم سیاسیترجمه تخصصی 
 یاسیعلوم س

 الملل نیروابط ب

 یمطالعات منطقه ا

 در اسالم یاسیس شهیاند

 یالملل نیب یو سازمان ها یپلماسید

 علوم تربیتیترجمه تخصصی 

 برنامه ریزی آموزشی

 برنامه ریزی درسی

 مدیریت آموزشی

 تکنولوژی آموزشی

 تحقیقات آموزشی

 آموزش بزرگساالن

 تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش

 ریزی آموزش عالیمدیریت و برنامه

 فلسفهترجمه تخصصی 



 

 

 نیفلسفه د

 هنر فلسفه

 منطق

 اخالق فلسفه

 یعلم و فناور فلسفه

 یاسالم فلسفه

 منطق فلسفه

 یعلوم اجتماع فلسفه

 کیزیف فلسفه

 علوم ارتباطاتترجمه تخصصی 
 علوم ارتباطات

 علوم تربیتیترجمه تخصصی 
 آیرودینامیک

 پیشرانش

 دینامیک پرواز و کنترل

های هوافضاییسازه  

 مهندسی فضایی

 

 


