آزمون ناتی چیست؟
آزمون ناتی یک امتحان آنالین در زمینهی ترجمه میباشدد که تحت نظارت سددازمان
ناتی در اسدددترا یا مین بانی میشدددود که برای ا ن ازهگیری مینان توا نایی در ترج مه
داوطلبان طراحی ش ه ا ست .اخیرا این آزمون به د یل شیوع ویروس کرونا به صورت
آنالین برگنار میشدددود .قبو ی در آزمون ناتی و دریافت گواهینامه آن میتوان فوای
زیادی را برای داوطلبان حاصددل کن که همهی این موارد با جنئیات در ادامه بررسددی
خواهن ش .

آزمون ناتی و امتیاز مهاجرتی
ناتی  NAATIسدازمانی رسدمی اسدت در اسدترا یا که مترجمان و مترجمان همزمان را
تأیی اعتبار میکن  .از ح ود دو سال پیش ،آزمون ج ی ی توسط این سازمان به نام
CCLکه مخفف ش ه  Credentialed Community Language Testingا ست ارائه
ش که با کسب نمرهی ح نصاب و پذیرفته ش ن در آزمون ناتی  ،افراد میتوانن پنج
امتیاز به امتیاز مهاجرتی خود اضددافه کنن  .ا بته توجه به این نهته ضددروری اسددت که
قبو ی در آزمون ناتی  CCLبه معنای کسب حق کار بهعنوان مترجم رسمی نیست بلهه
تنها میتوان پنج امتیاز به امتیاز مهاجرت فرد بیفنای .
آزمون ناتی شامل دو مها مه ضبط ش ه ا ست که هر یک مها مات ح ودا سی ص
کلمهای با محوریت اتفاقات و وقایع روزمره در زن گی در مهانهایی مثل بیمارستانها،
مراکن آموز شی ،مراکن بیمه ،م ر سه و غیره ه ستن  .هر دوی این مها مات بین یک فرد
فارسدددیزبان و یک فرد اسدددترا یایی ر

میده بهطوری که تقریبا نیمی از مها مات

فارسی و باقی آن به زبان انگلیسی میباش .

هنینه آزمون ناتی
برای شرکت در آزمون ناتی شما بای مبلغ هشتص دالر استرا یا پرداخت کنی .

اعتبار م رک ناتی
دارن گان گواهینامه  NAATIمیتوانن هنگام اسددتخ ام این گواهینامه را بهعنوان یک
رزومه معتبر ارائه دهن  .معموال اکثر مؤسسات و سازمانهایی که نیاز به نیروی مترجم
دارن  ،گواهینامه ناتی مورد تأیی آنها است.
مترجم رسدددمی در کنفران

 (Certified Conference Interpreter):این مورد برای

روی ادهای بینا مللی و نشددسددتها و کنفران

های سدد ب باال میباشدد که نیاز به

توضیب و تفسیر همزمان دارن  .همچنین مترجم برای ارائه خ مات خود و تفسیر آنها،
نیازمن دسترسی به سیستم تفسیر کنفران

و تجهینات میباش .

مترجم رسمی  (Certified Interpreter):این مورد هم برای موضوعات تخصصی و هم
مو ضوعات غیرتخ ص صی منا سب ا ست .برای مثال ،در حوزهی تخ ص صی میتوان به
به اشددت و دادرسددی رسددمی و در حوزهی غیرتخصددصددی به مها مات کلی و تفسددیر
محاورات عادی اشاره کرد.
مترجم موقت رسدددمی  (Certified Professional Interpreter):تفاوت این مورد با
مترجم ر سمی این ا ست که مترجم موقت ر سمی بی شتر برای مها مات غیرتخ ص صی
مناسب است.
مترجم شفاهی  (Recognised Practising Interpreter):همانطور که میدانی برای
زبان هایی که درخواسدددت اجتماعی کمی دارن و یا به تازگی ظهور کردهان صددد ور
گواهینامه از  NAATIانجام نمیشدددود ذا دارن گان این اعتبارنامه میتوانن بهعنوان
مفسددر و برای توسددعهی حرفهای اسددتفاده شددون  .این نوع مترجم هم مانن مترجم
موقت رسمی ،برای گفتگوهای غیرتخصصی مناسب است.

اعتبارسنجی قبلی

مترجمانی که در تا قبل از ماه ژانویه سددال  2018گواهینامه ناتی خود را دریافت کردن
با ی گواهی نا مه خود را بروز کن ن  .گواهی نا مه های قبلی اعت بار کمتری نسددد بت
گواهینامه های ج ی دارن  .ا بته درصدددورتی که فردی با گواهینامه ج ی برای انجام
امور مربوط نباشددد  ،از افرادی که گواهینامه ناتی ق یم را دارن اسدددتفاده میکنن .
بهطورکلی این گواهینامهها دارای س وح زیر است:
مترجم شفاهی ارش )(Senior Conference Interpreter
مترجم شفاهی)(Conference Interpreter
مترجم حرفهای)(Professional Interpreter
مترجم فوق حرفهای)(Paraprofessional Interpreter

ناتی  CCLچیست؟
ناتی در واقع مخفف شدد هی عبارت The National Accreditation Authority for
Translators and Interpretersمیبا ش که سازمان اعتبار سنجی ملی مترجمان با
مسئو یت مح ود ،معنا می شود .ناتی  CCLآزمونی است که افراد برای افنایش امتیاز
خود در مهاجرت کاری به اسددترا یا در آن شددرکت میکنن  .در بخش بع ی بیشددتر در
مورد شیوه نامنویسی در آزمون ناتی آشنا میشوی .

آزمون ناتی  CCLآنالین و نحوهی ثبتنام
درگذشدددته آزمون ناتی (آزمون ارزیابی مترجمان) در بسدددیاری از کشدددورهای دنیا و
به صورت کتبی برگنار می ش و ی از سال  2018میالدی آزمونی به نام Credentialed
community languageیا بهاختصددار  ، CCLبرای داوطلبهایی که ه فشددان تنها
کسددب  5امتیاز برای مهاجرت بود ارائه گردی  .این آزمون در بسددتر ترجمه گفتگوهای
انگلیسددیبهفارسددی و فارسددیبهانگلیسددی اسددت و در یهی از مراکن مشددخه شد ه در
استرا یا و بهصورت شفاهی برگنار میشود.

خبر خوب این ا ست که سازمان ناتی به علت شیوع جهانی بیماری  COVID-19وادار
ش ه ا ست تا آزمون را به صورت آنالین برگنار کن  .این مو ضوع ،به داوطلبان خارج از
اسددترا یا این امهان را میده که با شددرکت و کسددب نمرهی قبو ی ،بتوانن  5امتیاز
مهاجرت را کسب کنن .

نحوهی ثبتنام آزمون
مرحله اول ساخت حساب کاربری میباش که بهصورت زیر انجامپذیر است:
به سایت زیر مراجعه کنی :
http://www.naati.com.au/MyNaati
گنینه رجیستر را انتخاب کنی و به صفحهی ساخت حساب کاربری وارد شوی .
آدرس پسددت ا هترونیهی خود را دو بار در کادرهای مربوط به آن وارد کرده و گنینهی
registerرا انتخاب کنی .
مشخصات فردی خود را در صفحهی باز ش ه وارد کنی .
مج دا گنینه رجیسددتر را انتخاب کنی تا ایمیل تأیی و رمن ورود به پسددت ا هترونیهی
شما ارسال شود.
وارد پست ا هترونیهی خود شوی و رمن ورودتان را مشاه ه کنی .
برای بار دوم وارد سایت  http://www.naati.com.au/MyNaatiشوی و  sign inرا
انتخاب کنی .
بع از ورود اول ،امهان تغییر رمن ورود به شما داده میشود.
با طیکردن گامهای باال ،میتوانی وارد پنل کاربری خود شوی .
مرحلهی دوم درخواست برای ثبتنام آزمون میباش .

بع از ورود به پنل کاربری گنینهی  submit an applicationرا انتخاب کنی .
از بین گنینههای نمایشدادهش هCCL ،را پی ا کرده و انتخاب کنی .
در صفحهی بع اطالعات موردنیاز را م ابق با آنچه در گذرنامه خود درج ش ه پا سخ
دهی .
گنینه  validate in Googleرا پی ا کنی و تیک آن را برداری تا گنینهی Overseas
نمایش داده شود ،حاال آن را انتخاب کنی .
با انتخاب گنینه  nextسؤا ی نمایش داده می شود .گنینه to obtain Credentialed
Community Language Pointsرا بهعنوان پاسخ انتخاب کنی و  nextرا بننی .
در این مرحله  Persianرا بهعنوان زبان موردنظر انتخاب کنی و  nextرا بننی .
در مرحلهی بع ی  online, ONLرا انتخاب کنی و مج دا  nextرا بننی .
آنچه در این مرحله برای شما نمایش داده می شود همان تاریخهای خا ی برای آزمون
ناتی است اما تنها پ

از تأیی سازمان ناتی قادر به ثبتنام خواهی بود ،پ

next

را بننی .
در آخرین مرحله ،با کلیک بر روی کادر م شخه ش ه ،عه
را بارگذاری کرده و گنینهی  nextرا بننی  .عه

پر سنلی گذرنامهای خود

گذرنامه خود را هم در کادر بع ی به

روش مشابه بارگذاری کنی و  nextرا بننی .
حاال به مرحله تأیی قوانین و مقررات رسددی های و بای  yesرا انتخاب کنی و در آخر
گنینه  finishرا بننی .
مرحلهی سوم ،دریافت ایمیل میباش .
وقتی تمامی گامهای باال را م ابق آنچه گفته شد انجام دادی بای منتظر بمانی تا از
طرف سددازمان ناتی برایتان ایمیلی ارسددال شددود .این ایمیل به شددما اجازه میده تا

زمان آزمون را انتخاب کنی و بع  ،مج دا ایمیل تأیی زمان انتخابی از سوی سازمان
ناتی برای شما ارسال خواه ش  .نهایتا ایمیل دیگری برای شما ارسال خواه ش که
ینک آزمون آنالین در آن درج ش ه است.

پرداخت هنینه و ثبتنام آزمون ناتی
برای پردا خت هنی نه های آزمون ناتی با ی یهی از روش های پردا خت بینا مللی را
انتخاب کنی  .از جمله این نوع پرداخت دا شتن م ستر کارت ،ویناکارت یا ح ساب پی
پال است .درصورتیکه هیچیک از روشهای ذکر ش ه برایتان ممهن نیست میتوانی
از خ مات شددرکت ملت پرداخت اسددتفاده کنی  .با ثبت درخواسددت خود میتوانی
بهراحتی هنینههای مربوط به این آزمون را پرداخت کنی .

سخن پایانی
آزمون ناتی یک آزمون برای تأیی اعتبار مترجمان ا ست که در ا سترا یا برگنار می شود
و شددامل دو مها مه در بسددتر زن گی روزمره و به دو زبان فارسددی و انگلیسددی اسددت.
ک سب نمره ح ن صاب در این آزمون باعث ک سب  5امتیاز مهاجرت می شود .دارن گان
مهر ناتی میتوانن در ا سترا یا و سایر نقاط دنیا از فر صتهای شغلی خوبی بهرهمن
شون  .مهر ناتی در دو نوع یکطرفه و دوطرفه صادر می شود و مترجم بر ا ساس آن
قادر به انجام کار میباشددد  .به علت همهگیر شددد ن بیماری کوئی  19امهان برقراری
آنالین آزمون ناتی فراهم ش ه ا ست که عالقهمن ان با عمل به راهنمایی گامبهگام ذکر
شددد ه در این مقا ه ،قادر به ثبتنام در این آزمون و در صدددورت قبو ی ،اسدددتفاده از
امتیازات ارزشمن آن خواهن بود.

