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کنار این آیین نامه، شیوه نامۀ ویرایش و  که در   دقت شود 
ً
لطفا

درست نویسی مؤسسه انتشارات امیرکبیر نیز مالحظه شود.





دیباچه

یسی واژه ها و رعایت قوانین دستور زبان در نوشته های علمی،  درست نو
مذهبی، داستان و غیر داستان و حتی نامه ای معمولی، از عوامل مهم در 
ارزش و اعتبار این نوشته هاست؛ فرقی نمی کند که زبان فارسی یا انگلیسی 
یا زبانی دیگر باشد. خواننده به محض اینکه با غلط امالیی، عبارات یا 
گرامری روبه رو می شود،  جمالت مغلق، پیچیده یا مبهم و یا با نادرستی 
درباره ارزش و اعتبار نوشتار دچار شک و تردید شده، نسبت به کل موضوع 
گسسته می شود. ازاین  رو، در امر  بی اعتماد و حتی رشته بحث در ذهنش 
پژوهش و نشر، شیوه نوشتن و رعایت امالی صحیح واژه ها، نگارش مناسب 
و توجه به ساختار زبانی، روان سازی و زیباسازی جمالت اهمیت فراوانی 
یراستاران  امــور، به و از نقش های بسیار مهم در این  پیدا می کند و یکی 
اختصاص می یابد. به منظور همراهی با نویسندگان و ویراستاران محترم، 
یسی، آیین نامه ای برای هماهنگی  یرایش و درست نو عالوه بر شیوه نامه و

کنند. تهیه شده تا این عزیزان از آن استفاده 

پیش از ویرایش
است.  متن  ی  ساختار طراحی  و  علمی  اتقان  اصلی  مسئول  یسنده  نو
شروع  از  قبل  امیرکبیر،  انتشارات  مؤسسه  نماینده  ی  همکار با  یسنده  نو
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مراحل تولید، موظف است نسبت به تحویل مرتب و سالم متن اقدام کند. 
موارد زیر باید قبل از تحویل متن به ناشر به دقت بررسی و تأیید شود:

کامل نویسنده )فرم  تنظیم تمام واحدهای پیش از متن: مشخصات حقوقی 
اطالعات پدیدآور، فرم شماره 2(، مقدمه و پیشگفتار )در صورت نیاز(؛

کتاب نامه  تنظیم متن: تنظیم تمام پاورقی ها و ارجاع ها، به همراه تنظیم 
کتاب به صورت ساده  کتاب، ارائه متن  براساس شیوه نامه ناشر در انتهای 
 Paste: Keep Text Only و بدون هیچ گونه صفحه آرایی )معیار تحویل کتاب

خواهد بود( و همراه با فهرست ، تحویل یکپارچه متن در یک فایل.
اعالم موارد ضروری پس از متن: فهرست نمایه های موضوعی، یادداشت ها 

کامل و نهایی. کتاب نامه به صورت دقیق و  و 
تذکر: تمام مراحل تحویل متن از نویسنده و ویرایش و نمونه خوانی و اعمال 
یرایش  و شـــورای  توسط  متن،  وضعیت  ــورد  م در  تصمیم گیری  و  نکات 
متشکل از: معاونت تولید، نماینده معاونت محتوا، ویراستار اثر و مسئول 

آماده سازی انجام خواهد شد.
تذکر: درصورتی که نویسنده محترم نسبت به انجام مراحل فوق ناتوان باشد، 

گانه محاسبه خواهد شد. هزینه انجام مراحل فوق جدا
کار در صورت نیاز یا به تشخیص مجموعه، نویسنده  تذکر: قبل از شروع 
یرایشی  کار حداقل در یک جلسه جهت جمع بندی نکات و یراستار  با و
یراستار  یرایش به ابهامات و سؤاالت احتمالی و کند و در مدت و گفتگو 
کار و توافق با مجموعه نشر، موظف  پاسخ دهد. ویراستار با توجه به حجم 
کار را در چند مرحله به مؤسسه تحویل دهد؛ نویسنده می تواند متن  است 

کند. را در هر مرحله بررسی 
کت نهایی ویرایش شده و قبل از انجام  تذکر: قبل از چاپ، صاحب اثر ما
کار  کار را می بیند و چنانچه در رابطه با  کلمه خوانی  مرحله نمونه خوانی و 

نظری دارد، مجموعه را در جریان نظرات خود می گذارد.
تذکر: نگارش آیات، روایات و اشعار عالوه بر اطمینان از صحت آدرس دهی 
آن ها توسط نویسنده، باید براساس سایت تنزیل Tanzil.ir باشد و همچنین 
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ی است، مگر اینکه مترجم  در ترجمه، مبنا ترجمه آیت اهلل مکارم شیراز
شخص نویسنده باشد.

یسنده و در صورت  ی عبارت های حدیثی بر عهده نو تذکر: اعــراب گــذار
گانه محاسبه  آن جدا ینه  و هز یراستار علمی است  و با  یسنده  نو ناتوانی 

می شود.

ویرایش
یرایش را به سه مرحله تقسیم می کنیم: نگارشی، زبانی و محتوایی.  ما و
یرمجموعه همین سه نوع  یرایش هم باشد، در ز گونه های دیگری از و گر  ا
نهایی »شیوه نامه  یرایش  و امیرکبیر،  انتشارات  قــرار می گیرد. در مؤسسه 
ویراستاری و درست نویسی مؤسسه انتشارات امیرکبیر« مبنای دستور خط 
و آیین ویرایش و درست نویسی خواهد بود. تمام موارد مطرح در شیوه نامه 

باید توسط نویسندگان و ویراستاران محترم اجرا شود.
کلمات  که به نوشتار جزئی متن و  ویرایش نگارشی، صوری یا فنی: مواردی 
کلمات در جمالت نمی پردازد و نگارش متن،  مربوط می شود و به نقش 

وظیفه ویراستار در این مرحله است. این ویرایش شامل موارد زیر است:

1. درست نویسی واژگان و اصالح غلط های نگارشی؛
2. یکسان سازی رسم الخط و نگارش واژه ها؛

یرگول،  برد درست و مناسب نشانه های سجاوندی )نقطه، و کار  .3
نقطه ویرگول و...(؛

کلمات؛ 4. رعایت جدانویسی و پیوسته نویسی 
یخ ها؛ 5. عددنویسی درست اعداد و ارقام و تار

6. تنظیم درست نقل قول ها.
ف ره ن گ امالیی خ ط  کتاب  کلمات، معیار ما  تذکر: دربــاره امال و نگارش 
ف ارسی ب ر اس اس دست ور خ ط ف ارسی م ص وب ف ره ن گ ستان زبان و ادب ف ارسی 
که به دو  کلماتی  کوشش ع ل ی اش رف ص ادق ی و زه را زن دی م ق دم است.  به 
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کتاب است. شکل آمده اند، نگارش مختار ما حالت اول این 
گفتار و زبان و  ویرایش زبانی و ادبی: ویراستار در این مرحله به نحوه تنظیم 
ادبیات متن توجه می کند. در این ویرایش فارغ از نگارش و امالی کلمات، 
یم. این نوع ویرایش شامل  به بررسی درستی و معیار بودن جمالت می پرداز

موارد زیر است:

کل متن؛ 1. بررسی دستور زبان نگارشی در 
2. بررسی واژه گزینی؛

3. استفاده از واژگان و عبارت های مناسب؛
4. معادل سازی اصطالحات؛

گزینش برابرهای مناسب؛ کلمات و  5. فارسی سازی 
6. اصالح جمالت براساس معیارهای دستور زبان؛
7. توجه به روان سازی، رسایی و شیوایی جمالت؛

8. تبدیل جمالت و عبارت های محاوره ای به نوشتاری و علمی؛
9. رفع تناقض های معنایی و منطقی جمالت؛

10. توجه به زمان و نهاد فعل ها؛
کوتاه و تبدیل جمالت طوالنی چندخطی به  11. استفاده از جمالت 

کوتاه؛ جمالت 
12. حذف موارد حشو و تکراری؛

13. افزایش عناصری که در بهبود زبان متن الزم به نظر می رسد و حذف 
موارد زائد.

تذکر: در ویرایش زبانی هر اثر، موارد زیر بسیار اهمیت د ارند:

1. جمله جایگزین، مفهوم و معنای جمله نویسنده را برساند.
2. جمله جایگزین باید روان تر و ساده تر از جمله خود نویسنده باشد؛ 

در غیر این صورت، حق تغییر ندارد.
3. زبان علمی، محاوره ای نشود.

کــتــاب اســـت و نــمــی تــوان با  گــــان مــتــن جـــزء هــویــت  4. بــرخــی از واژ
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کتاب از  فارسی سازی، آن را تغییر داد. در واقع با تغییر این واژه، هویت 
کتاب به آن  که هویت  بین می رود؛ بنابراین ویراستار در مورد واژه هایی 
وابسته است و یا در آن حوزه علمی، جزء اصطالحات اصلی آن است، 

مجاز به حذف یا تبدیل آن نیست.
گر درباره اصالح مورد یا مواردی  که ا 5. در ویرایش، اصل بر این است 

به شدت تردید داشتید، به آن دست نزنید.
6. ویراستار در ترجمه متون عربی در حوزه ویرایش زبانی ورود نکند.

کرده و به هیچ وجه از خودکار آبی، سبز،  تذکر: فقط با خودکار قرمز ویرایش 
مداد و... استفاده نکنید.

ویرایش علمی و محتوایی: این نوع ویرایش، پیشرفته ترین نوع ویرایش است 
که در آن ویراستار وارد حوزه تخصصی و علمی ویرایش متن می شود. این 
که به  ن تولید مؤسسه، توسط ویراستارهای علمی  موضوع با نظارت معاو

موضوع اشراف دارند، انجام خواهد شد.
نکته مهم: در همه مراحل ویرایش، احترام به متن و ادبیات نویسنده بسیار 
و  که به متن  بنابراین از حذف  بیجا و دخل و تصرف هایی  مهم اســت؛ 
معنای جمالت و یا ادبیات نویسنده ضرر می زند، اجتناب شود. وظیفه 
ی  ی، زیباساز ی، فارسی ساز ویراستار، درست نویسی نگارشی، روان ســاز
که ویراستار برای بهبود زبان و ادبیات  و ارتقای متن است؛ اما در مواردی 
متن، نیاز به تغییرات اساسی را ضروری می داند، باید پیشنهادهای خود را 
به صورت )Comment( در حاشیه متن قرار دهد. این ویرایش شامل موارد 

زیر است:

گراف ها؛ 1. توجه به محتوای متن و ترتیب منطقی جمالت و پارا
2. مستندسازی مواردی که نیاز به استناد دارد، از جمله آیات و روایات 

و نقل قول های مستقیم؛
کل اثر؛ 3. رفع تناقض های علمی و محتوایی در 

4. ارتقای محتوای متن و زیباسازی جمالت؛
پــاورقــی،  یــس/  پــانــو بــه صــورت  ی ارجــاعــات  5. تنظیم و یکسان ساز
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یادداشت و پی نوشت؛
کتاب نامه و تطبیق1 آن با ارجاعات داخل  6. تنظیم فهرست منابع و 

متن؛
7. تنظیم فهرست مطالب؛

8. تنظیم جدول ها، نمودارها، نقشه ها، تصاویر و شماره گذاری آن ها؛
9. توجه به تیترها و عنوان بندی ها و شماره گذاری آن ها؛

گراف بندی و سطربندی مناسب متن. 10. پارا
یراستار آشنا به متن مبداء  یرایش باید توسط و ویرایش ترجمه: این نوع و
که  یرایشی در حد نمونه خوانی انجام شود؛ به شرطی  و آشنا به اسلوب و
ی قوی تحویل داده باشد، وگرنه متن نیاز  کار مترجم اثر در مرحله ترجمه، 

به ویراستارمترجم خواهد داشت.
که باید توسط نویسنده و قبل از  کار پردازش و ویرایش متن  تذکر: مواردی از 

ارجاع به ویراستار انجام شود، در ادامه مشخص خواهد شد.
تذکر: ویراستاران و نویسندگان و همکاران محترم باید از نرم افزار فارسی ساز 
کنند. که توسط ناشر تأیید شده است، استفاده  صفحه کلید استانداردی 
کار، با توجه به حجم متناسب با  تذکر: ویراستار باید در هریک از مراحل 
کند. این  کار، چند صفحه از متن را با توافق مؤسسه، ویرایش و ارسال  آن 

گرفت. متن در اختیار مؤلف اثر هم قرار خواهد 
ی آن ها، از برنامه معتبر  کنترل روایــات و احادیث و اعراب گذار تذکر: در 

»جامع األحادیث نور« استفاده می کنیم.
یراستار  Word انجام می شود و و ی فایل  یرایش بر رو کلیه مراحل و تذکر: 

موظف به استفاده از حالت Track Changes است.

که در مرحله تجدید چاپ، دسترسی به نویسنده آن ها وجود ندارد، در صورت نیاز به  کتاب هایی   .1
کتاب نامه، باید از نسخه معیار موجود در بازار استفاده شود. تشخیص نسخه معیار  اصالح و تنظیم 

با همکاری ویراستار و شورای ویرایش خواهد بود.
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نمونه خوانی
یراستار و تأیید  یسنده و و ی نو که با همکار یرایش  بعد از انجام مرحله و
متن توسط نماینده محتوایی انتشارات انجام خواهد شد، متن نهایی پس 
کت چاپ شده، برای نمونه خوانی  از صفحه آرایی در نرم افزار به صورت ما
تحویل نمونه خوان می شود. وظیفه نمونه خوان در این مرحله بررسی موارد 

ذیر است:

1. دستور زبان نگارشی در متن؛
2. واژه گزینی؛

کلمات؛ 3. معادل سازی و فارسی سازی 
4. بررسی خطاهای زبانی و دستوری؛

5. تبدیل جمالت و عبارت های محاوره ای به نوشتاری و علمی؛
6. زمان و نهاد فعل ها؛

7. کنترل استفاده از جمالت کوتاه و تبدیل جمالت طوالنی چندخطی 
کوتاه؛ به جمالت 

کنترل حذف موارد حشو و تکراری؛  .8
که در بهبود زبان متن الزم به نظر می رسد  کنترل افزایش عناصری   .9

و حذف موارد زائد؛
10.  نقطه گذاری )نشانه گذاری، نشانه های سجاوندی(؛

کلمات؛ 11. پیوسته و جدانویسی 
12. آوانویسی، عددنویسی و عبارت های عددی؛

13. نقل قول ها؛
14. شیوه ارجاعاتی برون متنی در پاورقی ها؛

کتاب نامه. 15. شیوه تنظیم 
تذکر: وظیفه نمونه خوان »فقط بررسی« موارد باالست و نه انجام این موارد.

انتظار باشد، نمونه خوان  از حّد  تذکر: درصورتی که مــوارد اصالحی بیش 
کار توسط  یان بگذارد تا ادامه  یراستار و مؤسسه را در جر موظف است و
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مجموعه تصمیم گیری شود.
اهمال شده  یراستار  و از طرف  که  نمونه خوانی  ینه های اضافی  تذکر: هز

است، بر عهده ویراستار خواهد بود.

کلمه خوانی یا برعکس خوانی
کامل بر عهده  کنترل نهایی غلط های نگارشی به صورت  در این مرحله 
کتاب را از انتها به اول خواهد  کلمه خوان، متن  کلمه خوان خواهد بود. 

کرد. کلمات بررسی خواهد  خواند و تمام واژگان را براساس امالی 

بازبینی نهایی
کار تمام  یرایش به عنوان ناظر بر  در این مرحله یکی از اعضای شــورای و
مرحله های قبلی، بار دیگر کار را کنترل و برای چاپ آماده و نهایی می کند.


