
سرویس ویرایش انگلیسی و ترجمه متون 
افزایش کیفیت نگارش مقاالت

معرفی
یكی از نیازهای پژوهشگران ایرانی، ترجمه و ویرایش مقاالت پژوهشی به زبانهای زنده و به ویژه انگلیسی است. تسلط به دانش پزشكی و زبان 

انگلیسی و ارشاف كامل بر محتوا و ساختار مقاالت پژوهشی، الزمه توفیق در این عرصه می باشد. رسویس ویرایش انگلیسی و ترجمه مقاالت رشکت 

کوثر با بهره گیری از فارغ التحصیالن پزشکی و پیراپزشکی و ویراستاران بین املللی آماده ارائه خدمات خود در چهار چوب ترجمه متون علمی، ویرایش 

مقاالت و سایر متون علمی از لحاظ فنی و نگارشی می باشد. 

انواع خدمات ویرایش
با همکاری تیم حرفه ای کوثر، خدمات ترجمه و ویرایش مقاالت به رشح ذیل ارائه می گردد:

• ویرایش انگلیسی در دو سطح )نقره ای و طالیی(	

• ترجمه فارسی به انگلیسی و بالعکس	

• ترجمه فارسی به عربی و بالعکس	

خدمات ترجمه
با ترجمه مقاالت فارسی به زبانهای مختلف، میتوانید آنها را به مجالت بین املللی ارائه و امکان خوانده شدن و ارجاعات مقاله خود را افزایش دهید. 

خدمات ترجمه توسط تیم ترجمه کوثر با توجه به میزان پیچیدگی مطلب و نوع آن به متخصصان مربوطه ارجاع میگردد و دانش پژوهان و محققین 

محرتم را در کمرتین زمان در نیل به اهدافشان یاری می مناید.
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 خدمات طالیی 
) اصالح ساختار و منت نوشته شده، بررسی منابع و آماده سازی 

مقاله جهت ارائه مقاله به مجالت مختلف(

خدمات نقره ای 
) اصالح و ویرایش اولیه مقاله(

بلیبلیاشتباهات تایپی

بلیبلینقطه گذاری

بلیبلیگرامر

بلیبلیبررسی مفهوم واژگان

بلیبلیبررسی ساختار

بلیبلیبررسی ترکیب بندی

خیربلیبررسی ساختار جمالت

خیربلیاصالح در صورت عدم رضایت) تا 2 مرتبه(

خیربلیانتخاب کلامت

خیربلیپیشنهاد بهرت برای جمالت نامفهوم

خیربلیکاهش تعداد کلامت

خیربلینکات گرامری

تا 7 روز کاریتا 5 روز کاریزمان ارسال

ارایه گواهینامه بین املللی ویرایش به نویسندگان
بسیاری از مجالت برای دریافت مقاله نیاز به گواهی نامه صحت ویرایش از موسسات معترب دارند که منت مورد نظر در آن ویراستاری یا ترجمه شده 

است. رشکت کوثر با قابلیت ارایه گواهینامه بین املللی ظرف کمرت از 24 ساعت پس از ارسال فایل ویراستاری یا ترجمه شده و در صورت درخواست 

نویسنده این گواهینامه را به نویسنده ارسال می مناید.

تسهیالت ویژه
رشکت کوثر برای دانشگاهها، مراکز تحقیقاتی و موسساتی که با این رشکت به انعقاد قرارداد سازمانی مبادرت بورزند، تسهیالت خاص و تخفیفات 

ویژه ای را متناسب با حجم فایلهای مربوطه ارائه می مناید.
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