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: متن زیر را ویرایش کنید

بانبایدبانرازاینگیردمیقرارقلملفظمقابلدرشکستهزبان
وشکستمیتوانرامحاورهزبانشمردیکیمحاورهزبان

بانزولیاستمحاورهزبانشدجیمیارونشکستمیتوان
بکارمحاورهغیردرگاهشکستهزبانسوآنازنیستشکسته

اداناستدرسیارسمیهایسخنرانیدربارهاچنانکهمیرود
برایاسترفتهبکاربیجاخواهبجاخواهمجامعمذاکراتیا
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؟چیستویرایش 

معمولیلتبدباکهاست(ویراستن)فارسیمصدرازویرایش•
ختهساپیراستنریشهازامروزفارسیزباندر«و»به«پ»

.استشده
رااختنسوکردنآمادهنیزوکاستنراهازپیراستنویرایش•

خودردراافزودنمعنایبهآراستنهمچنانکه.گیردمیبردر
دارد

آندرزبانونثرفقطنهکهاستاینوشتهشدهویرایشنوشته•
درشدهارائهمضامینبلکهاستشدهگرفتهکاربهدرستیبه

.استخطاازعارینیزآن





ساختاری -ویرایش زبانی

رفع خطاهای دستوری، ساختاری و جمله بندی •

اصالح انحراف از زبان معیار و یکدست کردن زبان نوشته •

یانهنارسا، مبهم، متناقض، نامفهوم و عامعبارت های ابهام زدایی از •

طوالنی جمله های کوتاه کردن •



ساختاری -ویرایش زبانی

ذف انتخاب برابرهای مناسب برای واژگان غیرفارسی، ح•
زاید، واژگان، تعابیر و اصطالحات و عبارتهای تکراری و

عامیانه، ناقص، نارسا، متضاد و متناقض 

جمله بندیمتن از نظر روان سازی و ساده سازی •

گزینش واژگان فارسی و برابرهای مناسب •



ویرایش محتوایی

بتذل، حذف، کاهش یا تلخیص مطالب تکراری، غیرضروری، غیرمستند، م•
نامتعارف، سست و ضعیف

(  االت علمیرفع اشک)بازبینی و تصحیح مطالب نادرست، متناقض و غیرعلمی •
( در صورت ترجمه یا تصحیح متون کالسیک)مقابله متن با اصل •
تضمین صحت علمی مطالب •



ویرایش محتوایی

سجام مطالب برای انجابه جایی اصالح، تنظیم و •
و یکدستی نوشتار 

ه در افزودن برخی نکات فراموش شده، جاافتاد•
متن یا پاورقی

•

اورقی توضیح، یادآوری یا پیشنهاد ضروری در پ•
(با اجازه مولف)و با ذکر کلمه ویراستار 



ویرایش فنی 

و نشانه قواعد (یکدست کردن رسم الخط کلمات •
)فصلهای وصل و 

امالییهای غلطاصالح •

بندیپاراگراف کنترل •

متن های گذارییا اعمال نشانه اصالح •

شت آوانگا،اصطالحات، یکدست کردن ضبط اعالم•
آنها در صورت لزوم و آوردن معادل التین کلمات 



ویرایش فنی 

متنیاختصارهایوگذاریاعراب،آوانویسی،نویسیفرمول،نویسیعددقواعداعمال•

هاتیادداشوپانوشت هاوماخذنشانیدرستی،ارجاعاتوارسی،نقل قول هاحدودکردنمشخص•

رستفه،هاعکس،تصاویر،نمودارها،هاجدول،هانمایهتمامیشامل،اثرشناسیلبدکابررسی•
...وهانامهواژه،مطالب

،هالفصوهابخشعناوین،هاصفحهدرفرعیواصلیتیترهای،حروفقلمواندازهکنترل•
خوانینمونهوپردازینسخه





انواع نشانه گذاری های ممکن

. پدرِ علی از راه رسید•

.  پدر، علی از راه رسید•

علی از راه رسید؟ ! پدر•

!پدر، علی از راه رسید•

پدرِ علی از راه رسید؟•





مثال
وقتوهیچ)دانشگاهاستادلفظکردنزیرنویسبرنامه سازانزعمبه:1مثال

.استکافیبینندگانبهدادنضمانتبرای(رشتهکدامدانشگاه،کدامنمی نویسند

تخصصیوخصوصیانجمن(تیپولوژی)سنخ شناسیمسئلهبایدسازماناین:2مثال
(NGO)کندروشنرا.

ارانبمبچندبارراانزلیشهرانگلیس،وشورویقوایدوم،جهانیجنگدر:3مثال
.(1385:12نژاد،علی)کردند

(ع)علیامام:4مثال

(ق.ه986-1086)صائب:5مثال

(عربی:عاسم:اِ)ابر:(ع)(اِ)سحاب:6مثال

.است(؟)گذشتاهلخیلی:7مثال



مثال

.ودباندکجهاندرظلمبنیاد»:بیهقیقولبه:1مثال
«.درسیغایتبدینتاکردمزیدبدانچیزیهرکس

قشنداستانپایانومیانهوآغازدر«سازیفضا»:2مثال
.کندمیایفامهمی

زبانآسیب شناسی»حسن،ذوالفقاری،:3مثال
ص،6سال،32شملی،مطالعاتفصلنامه،«مطبوعات

27-9.



ویرگول، کاما 

پس از منادا •
.ای خدا، این وصل را هجران مکن: مثال

میان دو جمله پایه و پیرو •
.  که در این زمینه رخ داده است، خارج از محدوده اراده دولت استناخواسته ای اتفاقات : مثال

هم پایه سازه های و عبارت ها ، جمله ها، کلمه هابرای عطف •
.  ودغیردولتی، فرهنگی، تاریخی و سنتی بسازمان های پرسش دیگر من درباره تقویت : مثال

بعد از گروه قیدی در آغاز جمله•
.  به عبارت دیگر، افزایش تولید همان افزایش سرمایه است: مثال



ویرگول، کاما 

کهجایییعنی)می رودبدخوانیاحتمالکهمستقلکلمهدوبینجمله،خواندندراشتباهازجلوگیریبرای•
.بخوانداضافهکسرهباراکلماتخواننده،می روداحتمال

.کردمعرفیبرجستهادیبیرایوسفیغالمحسیناستاد،:مثال

کتابشناختیاطالعاتونشانیاعداد،کردنجدابرای•
.1365زوار،:تهراننیما،تاصباازیحیی،،آرین پور:مثال

یاتوضیحیی،تفسیرجملهبدل،وبیانعطفصفت،صورتبهکهمعترضهعبارت هاییاهاجملهپایانوآغازدر•
.می آیددعایی

(دعاییجمله).بودوارستهعارفیکناد،رحمتخدایشابوسعید،:مثال
(بدل).بازگشتسفرازکتابخانه،رئیسمحدی،احمد

(وصفیعبارت).نبودآسانبود،اوکهچناننویسنده،اینشناختن
(توضیحیجمله).می کندزندگیخانواده اشباحاالبود،سفردرمدتیکهآقا،عباس



مثال

“.بله”: گفت“ دیدنش رفتی؟”: 1مثال 

(هوشنگ ابتهاج)سایه . الف. ه: 2مثال 

چند یکی از خبرنگاران از رئیس جمهور سوال کرد که سفرش: 3مثال
.  روز به طول می انجامد



مثال

.  هنری عالقمندان خاص خود را دارد-مباحث ادبی: 1مثال 

. مشهد با تاخیر می آید-امشب قطار تهران: 2مثال 

چرا دیر کردی؟-: 3مثال 
. قربان وسیله نبود-

همه را مجاب-که غیرقابل انکار بود-این استدالل او: 4مثال
.  کرد

گاه-نش-دا: دانشگاه چند بخش دارد: 5مثال 

گلشائیان-پیمان گسِ: 6مثال

. بسیار خاطره انگیز بودند1345-1340سال های : 7مثال



مثال

...نظم نوین جهانی اینک با چالش های : 1مثال

خبری، فرهنگی، : گزارش انواعی دارد: 2مثال
... .اجتماعی و

.  و زنی پارسا داشت با رای و تدبیر: ... 3مثال

...بسم ا: 4مثال 

.نی توان اهلل شد: ...5مثال 



(؛)نقطه ویرگول 

حکم کلی به هنگام برشمردن و تفکیک اجزای مختلف وابسته به یک•
شت همشکل فهرست، دسته بندی و شماره بندی و یا بدون شماره و پ

:  اهداف ما در درست نویوسی عبارت است از: مثال
رعایت صورت درست کلمات؛. الف

ارائه شکل بهتر از نوشته برای خواندن بهتر؛. ب
.  سرعت بخشیدن در کارها. پ



(؛)نقطه ویرگول 

ا معنای جمله قبلی به جای نقطه، پیش از جمله توضیحی و تکمیلی که به دنبال جمله قبلی آمده باشد، ام•
.  به خودی خود نیز کامل باشد

ای حوزه خلیج این مذاکرات، اگر به همین ترتیب ادامه یابد، به نتیجه نخواد رسید؛ اگر هم با واکنش کشوره: مثال
.  فارس رو به رو شود، ممکن است به ایجاد تنش منجر شود

اشد، بجای متعدد به کار رفته بویرگول های شرطی که درون آنها جمله های یا عبارت ها جدا کردن برای •
.  می شودویرگول برای تمایز، از نقطه ویرگول استفاده 

ی حوزه خلیج این مذاکرات، اگر به همین ترتیب ادامه یابد، به نتیجه نخواد رسید؛ اگر هم با واکنش کشورها: مثال
.فارس رو به رو شود، ممکن است به ایجاد تنش منجر شود

...(یعنی، مانند، و)توضیحی کلمه های مرکب و قبل از جمله های در •
.ایران تاریخ پرفراز و نشیبی داشته است؛ برای نمونه دوره مغول را مطالعه کنید: مثال



مثال

هدایاهدیه : 1مثال

ملک الشعرا بهار بهار : 2مثال



مثال
.این زر به من امانت دادی[ تو] من مردی طرارم  : 1مثال

[ بی جا ] محل نشر : 2مثال

د جز از بندگان خو[...] همی بباید دانست کی ایزد : 3مثال 
.نیکوکاری چشم ندارد

ادل ملک و مع[ افریشته ، فریسته، فریشته] فرشته : 4مثال 
.  سروش است

[ د کشیحالی که خود را بر زمین می در ] مرد زخمی : 5مثال 
.و بی هوش افتاد« ..هواپیمای دشمن همه جا را »: گفت

، [ندی پاراگراف ب] شامل بندنویسی )ویرایش فنی : 6مثال 
...، [سجاوندی] نشانه گذاری 



):( دو نطقه بیانی 
.  می آیدومانند آنها “ بدین شرح”، “از این قرار”: پیش از مجموعه شواهد و مثال ها و اجزایی که گاه پیش از آنها عباراتی، چون•

هان، ان، گان، ات، یان، ین، ون، جات: جمع عبارت اند ازنشانه های : مثال

.  پیش از آن نیامده باشد“ که”پیش از نقل قول مستقیم، در صورتی که حرف ربط •
“.بودجه سازمان پاسخگوی حجم باالی تشکیالت نیست” : رئیس سازمان گفت: مثال

نام هابرای نقل گفتگو پس از •
.  این کار بسیار وقت گیر است: حسینی: مثال

.  می ارزدنتیجه اش اما به : احمدی

هنگام معنا کردن کلمه •
گروه، جماعت: زمره: مثال

برای جدا کردن اجزا ساعت، صفحه و سال در ارجاع درون متنی•
15:1380زرین کوب، , 5:12: مثال



مثال
.  تکمه از کلمات چند امالیی هستند/دکمه/دگمه: 1مثال 

.  نفر است79/534/874جمعیت کشور در سال اخیر : 2مثال 

.می آیندز از واج های میانجی به شمار /ا/ی/گواج های : 3مثال 

/  در فلق بود که پرسید سوار/ خانه دوست کجاست؟: 4مثال 
آسمان مکثی کرد

1401/9/22تاریخ : 5مثال 



مثال 

؟تا کی این ماجرا ادامه خواهد داشت: گفت: 1مثال 

.است( ؟)او واقعا نابغه : 2مثال

گزارش شده ( ؟)نفر350تلفات این حادثه : 3مثال
.  است

مگر نمی دانی االن ساعت چند است؟ : 4مثال 



مثال 
!چه هوای خوبی: 1مثال 

!به به از آفتاب عالمتاب
.حقا که این کتاب شایسته دریافت جایزه است: 2مثال 
!زنهار میازار ز خود هیچ دلی را: 3مثال
!دبیرکل محترم: 4مثال
!الهی خیر نبینی: 5مثال
!زهی خیال باطل: 6مثال
!افسوس که این مزرعه را آب گرفته: 7مثال
!  شب عید است و یار از من چغندر پخته می خواهد: 8مثال
!به هوش باش: تاکیدی: 9مثال
!به دره نزدیک می شود: هشدار: 10مثال











قواعد فاصله گذاری در خط فارسی 

.  می شوداگر به درستی رعایت نشودسبب بدخوانی و ابهام معنایی فاصله گذاری •














