دو روزہ بیي االقواهی کاًفرًس:
ترجوہ کاری  :بطور پیشہ اورتعلیوی تخصص
زیر اہتوام :شعبہ ترجوہ و ترجواًی ،کلیہ عربیہ،بیي االقواهی اسالهی یوًیورسٹی
بتعاوى:ہائر ایجوکیشي کویشي پاکستاى
بوطابقً 28-27 :وهبر  ،2108اسالم آباد
عارف:
ت ٖ
تؼلین کے هیذاى هیں تشخوہ اوس تشخوبًی خبهؼبت هیں هختلف عطحوں پش ایک ثبقبػذٍ هٌظوس ؽذٍ تؼلیوی
و تذسیغی ؽؼجہ ثي چکب ہے ۔ خظ کی تذسیظ خبهؼبت هیں هختلف تؼلیوی عطحوں پش خبسی ہے۔ تشخوہ
وعطی هیں ػولی تشخوہ اوس ًظشیبت تشخوہ کوایک ہی کڑی
ثحیثیت هہبست ایک قذین في ہے ۔ قشوى
ٰ
کی حیثیت حبصل تھی۔
یہ في هختلف ؽؼجوں عے واثغتہ ہوًے کی وخہ عے عبئٌغذاًوں ،هفکشوں اوس هبہشیي لغبًیبت کی توخہ
کب هشکضثٌب سہب ۔ اط کے ًتیدے هیں عبئٌغی ،فلغفی  ،لغبًی ،ثقبفتی اوس فؼبل ػولی و تطجیقی ًظشیبت کب
ایک طویل علغلہ تشخوہ کے هیذاى هیں عبهٌے آیب۔
دًیب ثھش هیں ہوًے والی تیض سفتبس تشقی  ،پیؼ سفت ،هؾکالت اوس اهکبًبت کوهذ ًظش سکھتے ہوئے،
ؽؼجہ تشخوہ و تشخوبًی کلیہ ػشثیہ ثیي االقواهی اعالهی یوًیوسعٹی " ترجوہ کاری  :بطور پیشہ
اورتعلیوی و تذریسی تخصص" کے هوضوع پش دو سوصٍ ثیي االقواهی کبًفشًظ هٌؼقذ کشے گب۔ خظ هیں
اط ؽؼجہ عے هتؼلقہ توبم پہلووں پش سوؽٌی ڈالی خبئے گی۔
اط کبًفشًظ کی اًفشادیت یہ ہے کہ پبکغتبى هیں تشخوہ کبسی اوس ػلوم تشخوہ کے هوضوع پش یہ اپٌی
ًوػیت کی پہلی کبًفشًظ ہو گی۔
اهیذ کی خبتی ہے کہ یہ کبًفشًظ قوهی اوس ثیي االقواهی عطح پش ػلوبء اوس داًؾوسوں کی توخہ کب
هشکض ثٌے گی ۔
اغراض و هقاصذ :کاًفرًس کے هقاصذ درج ریل ہیں:
 .1تشخوہ کے پیؾہ وس افشاد اوسهبہشاعبتزٍ اوس ػلوبء کشام کو ایک پلیٹ فبسم پش الًب۔
 .2تشخوہ ثحیثیت پیؾہ اوس ثحیثیت ػلوی هہبست " کے چیذٍ هغبئل کو صیش ثحث ال کش حل تالػ
کشًب ۔
 .3ایک ایغے هؼبوى هبحول کو فشوؽ دیٌب خظ هیں هحققیي حبلیہ هوضوػبت اوس هغبئل پش تجبدلہ
خیبل کش عکیں ۔
فوائذ
یہ کبًفشًظ قوهی اوس ثیي االقواهی عطح پش هختلف پظ هٌظشعے تؼلق سکھٌے والے هبہشیي اوس ػلوبء
کو ایک فوسم پش اکٹھب کشًے اوسػلوی تحقیقبت وتدشثبت کے ًتبئح کے تجبدلے هیں اہن کشداس ادا کشے
گی۔
هجوزہ اہن هوضوعات:
 .1تشخوہ کے ثبسے هیں هوخودٍ ًظشیبت اوس ػولی تشخوہ کبسی ػلوم تشخوہ کبسی کے تٌبظش
هیں۔
 .2تبسیخ تشخوہ
 .3تشخوہ کبسی کی ػولی تشثیت اوس تؼلین و تذسیظ
 .4تشخوہ قشآى
 .5هؾیٌی تشخوہ
 .6ػالقبئی صثبًوں هیں تشخوہ کبسی ()Localization
 .7ثقبفت اوس تشخوے کب ثبہوی تؼلق

 .8ػلوم تشخوہ کی کثیش الووضوػبتی حیثیت
 .9تشخوہ اوس تشخوبًی اوسادساکی ػول
ادثی تشخوہ کی تبسیخ اوس پضیشائی
.11
تشخوہ اخٌبط (هزھجی ،تکٌیکی ،قبًوًی ،طجی و ادثی)
.11
تشخوہ ثبًیہ  /اػبدٍ تشخوہ
.12
یک صثبًی تشخوہ ،دو صثبًی تشخوہ ،اوس تشخوہ سهوص
.13
هتشخن کی عوبخی و هؼبؽشتی حیثیت
.14
تشخوہ اوس تشخوبًی هیں ٹیکٌبلوخی کب اعتؼوبل
.15
هؼیبس تشخوہ کب تؼیي
.16
تشخوہ کے هٌصوثہ خبت اوس اًتظبهی اهوس
.17
تشخوہ ؽذٍ هواد کی هبسکیٹٌگ
.18
تشخوہ کبسی کے اخالقی ضبثطے
.19
تشخوہ کے اصول و ضواثظ
.21
تشخوہ کبسی اوس اعکی تدبست
.21
آصاد تشخوہ کبسی
.22
هؾکالت تشخوہ اوس اى کے حل کشًے کے لئے تکٌیکی اصول
.23
ػلوم تشخوبًی
.24
هتوقغ عبهؼیي وحبضشیي:
دسج ریل توبم حضشات کبًفشًظ هیں ؽشکت کے اہل ہیں :
هختلف ؽؼجہ خبت کے هبہش ػلوبءکشام ،هبہش هتشخویي ،هیذاى تحقیق کے طلجہ ،هختلف ػلوی هوضوػبت
هیں تحقیق کشًے والے طلجہ  ،ػلوم دساعبت قشآًیہ کے ػلوبء کشام و طلجہ  ،ػلوم ثبہوی تہزیت و
ثقبفت کے اداسوں عے هٌغلک طلجہ اوس دیگش توبم ایغے حضشات خي کب تؼلق کغی ًہ کغی حیثیت
عے دساعبت تشخوہ کبسی عے ہو کبًفشًظ هیں ؽشکت کش عکتے ہیں۔
کبًفشًظ کی صثبًیں:
کبًفشًظ هیں تحقیقی هقبلے تیي صثبًوں اسدو ،ػشثی اوس اًگشیضی هیں پیؼ کئے خب عکتے ہیں
تحقیقی هقبلہ ًگبسوں کے لئے قواػذ و ضواثظ:
 .1هقالہ کا خالصہ:
خالصہ تیي عو عے پبًچ عو الفبظ پش هؾتول ہوًب چبہیے خو کہ  A 4عبئض صفحے پش هبئیکشو عبفٹ
وسڈ هیں ٹبئپ ؽذٍ ہو ثشائے کشم وسڈ ( )Wordاوس پی ڈی ٖایف ( )pdfدوًوں فبئلیں اسعبل کشیں۔
 .2هختصر شخصی تعارف:
هقبلہ ًگبس کب هختصش تؼبسف خو کہ کن و ثیؼ دو عو الفبظ پش هؾتول ہو تحقیقی هقبلہ کے عبتھ هٌغلک
ہو۔ خظ هیں هقبلہ ًگبس کب ًبم ،اداسٍ /یوًیوسعٹی کب ًبم ،فوى ًوجش اوس حبلیہ تحقیقی هقبلہ خبت کی تفصیل
دسج ہو۔
اہن تاریخیں:
یکن فشوسی 2118
اػالى کبًفشًظ
 15اپشیل 2118
هقبلے کب خالصہ خوغ کشاًے کی آخشی تبسیخ:
 31اپشیل 2118
قجول ؽذٍ خالصہ خبت کی اطالع:
 31خوالئی 2118
هکول تحقیقی هقبلہ خوغ کشاًے کی آخشی تبسیخ:
 31عتوجش 2118
طشف عے هقبلہ خبت کب حتوی اًتخبة:
اکیڈهک کویٹی کی ٖ
ً 28-22وهجش 2118
تبسیخ اًؼقبد کبًفشًظ:
قبئذ اػظن آڈیٹوسین اولڈ کیوپظ
هقبم:

هقبلہ ًگبسوں کے لئے ہذایبت:
 .1تحقیقی هقبلہ اوس اط کب هوضوع کبًفشًظ کے هوضوػبت کے هطبثق ہوًب چبہئے
 .2تحقیقی هقبلے کے اصول و ضواثظ ،هثبل کے طوس پش تحقیق ًگبسی کب طشیقہ کبس اوس حوالہ
خبت کےتحشیشی اصولوں کے هطبثق ہوًے چبہئیں۔
 .3صثبًذاًی ،تحشیشی اعلوة اوس هشاخغ و هصبدس کی دسعتگی کب پوسا اہتوبم ہوًب چبہئے۔
 .4هقبلہ تحقیق ًگبس کی اپٌی راتی تحقیق ہوًب چبہئے اوس پہلے کغی ثھی خگہ ؽبئغ کشدٍ ہو اوس ًہ
ہی کغی کبًفشًظ یب عیویٌبس هیں پیؼ کیب گیب ہو۔
 .5تحقیقی هقبلہ ثؾوول حوالہ خبت  A-4عبئض کے  25عے  31صفحبت پش هؾتول ہوًب چبہئے۔
 .6غیش هلکی هصطلحبت اوس ًبهوں کو ایٹلک هیں لکھب خبئے حغت ضشوست اًہیں ثشیکٹ هیں
اًگشیضی حشوف تہدی هیں ثھی لکھب خبئے۔
 .7حوالہ خبت ؽکبگو هیٌویل  2116کے طشص پش ہوًب ضشوسی ہیں۔
 .8حوالہ خبت صفحے کے آخش هیں لکہے خبئیں ًہ کہ هقبلے کے آخش هیں ۔
 .9ضویوہ خبت ،هصبدس وهشاخغ اوس فہبسط/اؽبسٍ خبت کب رکش تحقیقی هقبلے کے اختتبم پش ہوًب
چبہئے۔
 -11تحقیقی هقبلہ این ایظ وسڈ هیں ٹبئپ ؽذٍ ہوًب چبہئے۔
 -11تحقیقی هقبلے کے پہلے صفحے پش هقبلے کب ػٌواى  ،تحقیق ًگبس کب ًبم  ،ػہذٍ  ،هالصهت،
تؼلیوی اداسٍ عے واثغتگی اوس خظ و کتبثت کےلئے ای هیل دسج ہوًب چبہئے۔
 -12تحقیقی هقبلے کب این ایظ وسڈ هیں ٹبئپ ؽذٍ خالصہ اعبیڈسیظ ictpd@iiu.edu.pkپش ای
هیل کیب خب عکتب ہے۔ یب اعے کغی ؽخص یب کوسئیش کے رسیؼے کبًفشًظ عیکشیٹیشیٹ هیں
ثھیدب خب عکتب ہے۔ (کوشٍ ًوجش ، C-17 :فیکلٹی ثالک ،1-ثیي االقواهی اعالهی یوًیوسعٹی
ً ،یو کیوپظ،اعالم آثبد ،پبکغتبى۔
براۓ رابطہ:
دمحم هٌیت ؽبھذ
كبًفشًظ کوآسڈیٌیٹش  ،ؽؼجہ تشخوہ و تشخوبًی  ،ػشثی فیکلٹی
ثیي االقواهی اعالهی یوًیوسعٹیً،یو کیوپظ ،اعالم آثبد
فوى ًوجش:

+92-51-9119687

هوثبئل ًوجش:

+92-323-5137162

ای هیل:

ictpd@iiu.edu.pk

https://www.facebook.com/Department-of-Translationفیظ ثک :
/Interpretation-IIUI-315837615218354

