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 ،و ؼابغۀ هكتمین آو با يهؽ کتاب تؽخمه میؽایو با ظهه، ىیهم ظؼ اها کؽظ، هسعوظ 1331 ۀظه به تىاو      یيم ؼا ؽاویا ظؼ ویؽایم ۀقابم
کؽظ. با  ىییتق ؽاویؼا ظؼ يهؽ ا ؽاقتاؼیو و میؽایو گاهیخا و قهن ؼفته  ؼفته که گؽفت نکل ؽاویا ظؼ تیفقال ىیا یبؽا یقاؾوکاؼ

اؾ يانؽاو و  یاؼیبك یهمچًاو بؽا زؽفه ىیا ،آثاؼ یظؼ يهؽ و تًىؿ نکل و هستىا میؽایو هؤثؽگػنت چًع ظهه اؾ زضىؼ يكبتًا 
 . اقت تیاهم  کن ایيانًاضته  عآوؼيعگاویپع

 امیپ تا نىظ  یه ايدام کهاقت  ییها  تیفقال هدمىفه آو ۀگكتؽظ یهقًا ظؼ میؽایواقت که  ىیا يؾؽ بؽ اتفاق فى، یاهال اویه ظؼ
هىضىؿ،  یقًی ،یايل ؽیهتغ چهاؼ ًعیفؽا ىیا ظؼ. نىظ هًتمل ؽيعهیگ به يىؼت ىیتؽ  هًاقب به ــ ؽهکتىبیغ یا هکتىب ــ فؽقتًعه

 .ايع    میؽایو ؿاویه ۀکًًع  ىییتق ظهًعه  قفاؼلو  ،یتىايمًع ت،یهىلق هکاو، ؾهاو، هايًع یخًب ؽیو چًع هتغ ،هطاعب، کاؼبؽظ و ؼقايه

 ظقتمؿظ ت،یو ظؼيها او، فیوؽا و اؼاتیاضت زعوظ ؽاقتاؼ،یو یها          ههاؼت ىییتق ؽاقتاؼ،یو و میؽایو یو هايـ بؽا خاهـ فیؽتق
 .وگىقت  گفت بسث و هسل همچًاو ؽاقتاؼیو

 ،ايدمى گػانته نعه اقت ۀ( بؽ فهع11، بًع 3 ۀهاظ) اقاقًاههکه بؽاقاـ  یتیهكئىل و ؽاقتاؼاویو یيًف ايدمى یؽیگ  نکل با
يیؿ ظقتمؿظ ظاؼيع و  ؿاویه ىییتق یبؽا اثؽ يازباو و يانؽاوبا  یظؼ همکاؼ ؽاقتاؼاویکه و یو هًائب یگػاؼ  متیتهتت ظؼ ل
 ؽاقتیو 1411ظؼ قال  نینع هًمن ايع،  ظانتهايدمى  اؾ میؽایو متیل ىییتق یبؽاافؽاظ و هؽاکؿ  یکه بؽض ییها  ظؼضىاقت

 آهعه اقت. ؽیظؼ ؾ ياهه  يؽش ىیا ىیو تعو نی. هؽازل تًؾنیکً افالمؼا  میؽایو ۀياه  يؽشيطكت 
 

 يضارص؟ ثابت و هؼشؾ يزر غیزایو  چزا
با زضىؼ  که،نعه  فیتأل ایتؽخمه  یا ظايهًاهه ،یآهىؾن ،یظايهگاه ،یپژوهه ،یفلماظبی، افن اؾ  ،یفؽاواي آثاؼ ؽیاض ۀچًع ظه ظؼ

به  ؽاقتاؼیو ظضالتبعوو  و يانؽ ای عآوؼيعهیپع اؾ نیهكتم آثاؼ ىیا اؾ یاؼیبكنعه اقت.  فؽضهباؾاؼ يهؽ  به ،اوبعوو زضىؼ  ایيانؽ 
 ايع  نعه آو بؽ آوؼيعگاو  عیؼو، يانؽاو و پع  ىیا  اؾ .ها نعه اقت          بؽ آو ییيمعها ای افتهیي یهطاعباو البال ىیظؼ ب گاهو  عهیايتهاؼ ؼق
   یظنىاؼ یکاؼها ای یگػاؼ  و يهايه الطظ  ؼقن یکعقتی چىو یا  قاظه ؽاهؽ  به یبكپاؼيع تا کاؼها ویؽاقتاؼیاؾ ايتهاؼ به  میکتاب ؼا پ

 ههکالت نىظ  یقپؽظه ه ؽاقتاؼیکه به و یاثؽ غالباً . ايدام ظهعؼا  یو اقتًاظ ییهستىا ،یقاضتاؼ تؽخمه، ،یؾباي میؽایچىو و
 و اثؽ يازب اقت. به يانؽ قپؽظه انکاالت ىیهم باکتاب ؼا يیؿ  هؤلف ایو هتؽخن  يکؽظه یابیظلت اؼؾ  ؼا به آو يانؽ کهظاؼظ  یفؽاواي
 کاؼ ىیا یبؽا یپؽظاضت ۀًیهؿ . ظؼ ایى هیاونىظ ؼفـ کل بهکىتاه  یظؼ ؾهايو  میؽایو زیىظؼ  ههکالت ىیظاؼيع ا تىلـ، هؽ ظو، يانؽ

 ظنىاؼ ؼا میؽایو متیل ىییتقکه  یکالتههظؼ اظاهه بؽضی اؾ نعه يعاؼظ.   ىییؾهاو تقو  کاؼ، ؿاویه اثؽ،با يىؿ و زدن  یمیظل يكبت  
 :اقت آهعه کًع  یه

 اقت؛ يهعه فهؽقتآو  ههکالتو  ی يهعهابیاؼؾ یظؼقت به ،ظاؼظ ییو هستىا ینکل یؽاظهایا هتى( 1
 نىظ؛  یه قپؽظه ؽاقتاؼیو به ؿیي هؤلف و هتؽخن تیهكئىل گاه و اقت يهعه ههطى میؽایو ظؼ ؽاقتاؼیو ۀفی( وؽ2
 كت؛یي ها  کتاب یبؽض میؽایو ؿاویه با هغابك که گؽفته يؾؽ ظؼ میکاؼها ۀهم یبؽا ثابت یمتی( يانؽ ل3
های  یا غلظ يىؼی هىاؼظ فمظ که ضىاهع  یه ؽاقتاؼیو اؾ و يعاؼظ ؼا هتى یها  یؼفـ ظنىاؼ یبؽا هؿیًه( يانؽ اهکاو پؽظاضت 4
 کًع؛ ؼفـ ؼا واضر
 ظهع؛ ايدام یکىتاه هعت ظؼ ؼا زعاکثؽی میؽایو اقت ياچاؼ ؽاقتاؼیواقت و  یفىؼ اؼیکاؼ بك لی( ؾهاو تسى5
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 نىظ؛  یيم گؽفته يؾؽ ظؼو هتطًى  یا  زؽفه و یهبتع ؽاقتاؼیو یبؽا ظقتمؿظ ؿیتما( 6
 کًع. میؽایآو ؼا و عیهتطًى با ؽاقتاؼ  یو و اقت یتطًً اثؽ( 7
 
 ياهه          يزرکارگزوه  یز یگ          ػکل

يهع.  كؽیاهؽ ه ىیا یفلل به اها بىظ، نعه هغؽذ ايدمى فیتأق يطكت یها  قال اؾ میؽایو ۀياه                يؽشو  متیل ىییتق ظؼضىاقت
اهىؼ  ىویكیکم و ،پژوهم ىویكیکم ،یزمىل و یيًف اهىؼ ىویكیکم قهکاؼ  ظقتىؼ ظؼؼا  هىضىؿ ىیا یخاؼ قال ظؼ ؽهیهع  ئتیه
 نع لیتهک ی. يطكت کاؼگؽوهکًًع هیؼا ته میؽایو ۀياه          يؽش اول ؽاقتیو ،خىايب ۀهم عویقًد و يؾؽ ظلت با ،تا ظاظ لؽاؼ یهیؽایو

 و خىايب تمام و کؽظ بؽگؿاؼ یهفتگ      یخلكات هاه نم عىل ظؼ کاؼگؽوه ىیا. کؽظ آغاؾ ؼا ضىظ تیفقال ::4; ؽهاهیت اؾ که
پژوهم بؽای    ظقتاوؼظهای کمیكیىو. کؽظ یبؽؼق ؽاقتاؼاویو و يانؽاو اؾ یاعالفات یگؽظآوؼ با ؼا متیل ىییتق یها  هؤلفه

 ىیا ظؼ. کاؼگؽوه لؽاؼ گؽفتظؼ اضتیاؼ ایى به ثمؽ ؼقیعه بىظ،  1399 تا 1397 بًعی ویؽاقتاؼاو يیؿ، که عی ظو قال تالل اؾ ؼتبه
 واژگاو یبؽا فیتقاؼ ظاظو و( یبًع  ؼتبه) ؽاقتاؼاویو یتىايمًع به م،یؽایو متیل ۀکًًع  ىییتق یؽهایهتغ ىییتق بؽ فالوه ،خلكات

 .يمايع یبال ياهه  يؽش ىیا هطاعباو یبؽا یابهاه تا نع تىخه ايغالزات و
 

 زاطتاراویو  به هیتىؿ
 اؾ کی هؽ زمىق و زك و کًع بؽلؽاؼ ؽيعهیگ  قفاؼل و ظهًعه  قفاؼل اویه یهًاقب ۀؼابغ که اقت تالل ظؼ يًفی ویؽاقتاؼاو ايدمى

 که نىظ  یه هیتىي لػا گؽفته، يىؼت که یپژوهه بؽ یهبتً اقت یهًهاظیپ آهعه ياهه  يؽش ىیا ظؼ آيچه. ؽظیبگ يؾؽ ظؼ ؼا ىیعؽف
 ظؼ و کًًع ىییتق ؼا ضىظ ظقتمؿظ آو با هغابك و ابًعیب ظهًع  یه ايدام که ؼا یکاؼ ؿاویه و یبًع  ؼتبه ىیا ظؼ ؼا ضىظ گاهیخا ؽاقتاؼاویو

 ۀفهع بؽ ؽاقتاؼاویو زمىق اؾ تیزما. يعهًع ضىظ عؽاؾ  هن ؽاقتاؼاویو اؾ کمتؽ یمتیل کاؼ، گؽفتى یبؽا ياقالن، و یا  ؽزؽفهیغ ؼلابت
 زفؼ ؼا ضىظ یيًف گاهیخا و ايع  گؽفته   بؽفهعه که بانًع یتیهكئىل ظؼقت   یاخؽا به هتقهع ؿیي آياو ضىظ که یهاظاه و اقت ايدمى

 .کؽظ ضىاهع ظفاؿ زمىلهاو اؾ ؿیي ايدمى کًًع،
 

 صهًضگاو          طفارع و ياػزاو با یطشً
 و یظولت و یضًىي بطم يانؽاو اویه حیؼا یها  متیل یبؽؼق و يانؽاو یبؽض با ههاوؼه و ؽاقتاؼاویو اؾ یيؾؽقًد با ياهه  يؽش ىیا
 و يانؽ هن که اقت یفىاهلتابـ  میؽایو تیفیک ًکهیا به تىخه با. اقت نعه ىیتعو میؽایو و يهؽ کاؼنًاقاو با یؿيیؼا ؿیي

 کًع ؼفـ ؼا ها  ابهام ،ؽاقتاؼیو تیهكئىل و میؽایو يىؿ كیظل ىییتق با ،تىايع  یه   ياهه  يؽش ىیا ايع،  لیظض آو ظؼ ؽاقتاؼیو هن و آوؼيعه  عیپع
 تقهعاتهاو به که نیضىاه  یه ؽاقتاؼاویو اؾ که عىؼ          هماو اقت عیاه. نىظ لؽاؼظاظها ىیتعو ظؼيیؿ  و یهمکاؼ ظؼ یؼونًگؽ هىخب و
 ؼا آو با هتًاقب ؼلن   میؽایو اؾ قغر هؽ ظاظو  ايدام لبال ظؼ ؿیي ،عآوؼيعگاویپع و يانؽاو یقًی ظهًعگاو،  قفاؼل بانًع، بًعیپا

 .بانع ىیعؽف تیؼضا هىخب همکاؼی ىیا تا کًًع پؽظاضت و ؽيعیبپػ
 ظؼ آياو ییهمكى ،لػا .اقت بىظه هعيؾؽ ؿیي يانؽاو و عآوؼيعگاویپع هًافـ ؽاقتاؼاو،یو هًافـ ظؼيؾؽگؽفتى بؽ فالوه ياهه  يؽش ىیا ظؼ

 .بىظ ضىاهع بهتؽ آثاؼ عیتىل دهیظؼيت و تؽ  ای زؽفه و بهتؽ اؼتباط هىخب ياهه  يؽش ىیا یاخؽا
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 ياهه          يزر ىیتضو  هزادل
 ؛(یاقتًاظ ،ییهستىا ـ یقاضتاؼ تؽخمه، ،یؾباي ،یيىؼ یها      میؽایو) يهؽ ظؼ هقمىل یها          میؽایو ايىاؿ فیتقؽ .;

 .اقت اهعهیي ؽاقتیو ىیا ظؼ کىظک هتىو میؽایو و هتىو، ریتًس ؽ،یتًى میؽایو چىو ییها      میؽایو: تىضیخ
 

 م؛یؽایو ايىاؿ ظؼ ؽاقتاؼیو یها      تیهكئىل ىییتق .>

 يىؿ ؽاقتاؼ،یو ۀؼتب کاؼ، یقطت هتى، بىظو یتطًً: هؤلفه پًح ناهل) میؽایو متیل میافؿا یها      هؤلفه ىییتق .=
 ؛(ؾهاو ظهًعه،      قفاؼل

 هتىو؛ یابیاؼؾ ۀيسى و ها      هؤلفه فیتقؽ .<

 ؛(کؽظه      میؽایوآثاؼ  تقعاظ کاؼ، ۀقابم ؽاقتاؼ،یو یتىايمًع: هؤلفه قه بؽاقاـ) ؽاقتاؼاویو یبًع      ؼتبه .?

 ؛ها      هؤلفه و میؽایو يىؿ بؽاقاـ متیل ىییتق خعول یۀته .@

A. ياهه      يؽش ظؼ کاؼؼفته      به ايغالزات و واژگاو یبؽا ياهه      واژه ىیتعو. 

 
 ايتؼار

 وبگاه ظؼ و هًتهؽ یؼقم يىؼت      به ::4;بهمى  A; صیتاؼ ظؼ ؽاقتاؼاویو یيًف ايدمى ::4; قالهايعه اؾ  هعت بالی ۀياه      يؽش
 . نع یباؼگػاؼ ايدمى

 بقع یها      ؽاقتیو ظؼ یکاغػ میؽایو یبؽا ظقتمؿظ کاهم ای میافؿا هیؿاو و اقت یا      ايهیؼا میؽایو یبؽا فمظ ياهه      يؽش ىیا :تىجه
 .ضىاهع نع ىییتق

 ىیا اؾ ضاؼج میؽایو يىؿ که یهىاؼظ ظؼ. کًع بؽعؽف ؼا ؽيعهیگ      قفاؼل و ظهًعه      قفاؼل اویه یها      ابهام ياهه  يؽش ىیا اقت عیاه 
 .بىظ ضىاهع فمل هالک عآوؼيعهیپع ای يانؽ با ؽاقتاؼیو تىافك   ،بانع ياهه      يؽش

 
 ياهه  يزر ۀصربار  یذاتیتىض
o نىظ  یه هساقبه (میؽایاؾ و میپ) یافتیظؼ هتىاقاـ بؽکه  اقتکلمات  تقعاظ متیل ىییتق وازع . 
o بانع ظانته تفاوت یايعک اقت همکى یکاغػ میؽایو یبؽاهساقبه نعه اقت و  یا  ايهیؼا میؽایو یبؽا ها  متیل. 
o اضافه هبلغ ىیا به ظؼيع 31 تىايًع  یه ،ؽيعیگ  یه فهعه به ؼا میؽایو تیفیک تیهكئىل ی، کههیؽایو ضعهات هؤقكات 

 .کًًع
o نعه اقت. نیتًؾ یظوؼکاؼيىؼت       به میؽایو یبؽا ياهه  يؽش ىیا 
o اؾ  یظؼيعآو  َتَبـ به که بانع هتؽیب ای کمتؽ ؽاقتاؼیو یها  تیهكئىل اقت همکى ى،یعؽف تىافك عبك م،یؽایو يىؿ هؽ ظؼ

 .نىظ  یه هتؽیب ایکمتؽ  نعه  ىییتق هبلغ

o اقت هالک ىیعؽف تىافك اهعهیي ياهه  يؽش ىیا ظؼ که ییها  میؽایو يؽشهىؼظ  ظؼ. 
o کًع  یه افالم ؼا آو ؿاویه قال هؽ ايدمى که نع ضىاهع قااليه متیل میافؿا تابـ ياهه  يؽش ىیا. 
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 غیزایو  دضوصوثغىر ىییتؼ هزادل
 :عیؼا هعيؾؽ لؽاؼ ظه ؽیهؽازل ؾ یهؽ اثؽ میؽایگؽفتى و فهعه به اؾ میپ

 هتى یابیارس ( الف
گاه کاهالً  تاویها  تیهكئىل به و عیکً یابیاؼؾ ؼا آواقت  یضؽوؼ نىظ،  یه قپؽظه نما به میؽایو یبؽا یهتً یولت  یابیاؼؾ. عینى آ

 .عیؽیظؼ يؾؽ بگ «یکیتفک»و  «یکل»يىؼت       به ؼاهتى 
o  عیظه لؽاؼ هعيؾؽ ؼا ؽیؾ هؽازل یابیاؼؾ ىیا ظؼ. یکل یابیارس: 

  ؛هماله( ای)کتاب  هتى یکل هؽوؼ .1
  فًل؛ هؽ یابتعااؾ  يفسه پًح زعالل ك  یظل ۀهغالق .2

  نىظ؛ ايالذ عیبا زتماً  وکه ظؼ هتى وخىظ ظاؼظ  ییؽاظهایا ايىاؿ  اظظانتیو  یبًع  ظقته .3
  نىظ؛ ضاؼج ؽاقتاؼیو تیهكئىل اؾ تىايع  یکه ه ییؽاظهایايىاؿ ا کؽظو اظظانتی .4
 م؛یؽایو یبؽا الؾم ؾهاو و کاؼ یقطت بؽآوؼظ وظنىاؼ هتى  یها  لكمتچًع يفسه اؾ  میؽایو .5

 .یبًع  و ؾهاو ها  تیهكئىل ىییتق یبؽا تىافكو  ظهًعه  قفاؼل یبؽا كیظل یگؿاؼن يىنتى .6

 ای يانؽ یبؽا میؽایو کاؼ فیؽؽا و ههکالت ؿاویه ؼونًگؽ که ،هکتىب و كیظل گؿاؼل یۀته ظؼضىاقت: تىضیخ
 .ؽظیپػ ايدام ىیبا تىافك عؽف عیبايىؼت  ىیظؼ ا هضىاهع بىظ ک ًهیههمىل هؿ بانع، عآوؼيعهیپع

 
o  نىظ هی اظظانتی و یهدؿا بؽؼقيىؼت  به میؽایاؾ ايىاؿ و کیهؽ  یابیاؼؾ ىیظؼ ا .یکیتفک یابیارس. 
 

 یؿىر  غیزایو  یبزا یابیارس 
 اقت؟ نعه تینعه ؼفا  یًیها ظؼ هتى زؽوفچ  یبًع  پاؼاگؽافو  ،للن )فىيت( ۀايعاؾ و يىؿ ،ها  یگػاؼ  ا فايلهیآ (1
انطاو و  یظاظه نعه اقت؟ ضبظ اقاه یسیو تىض ىیالت پايىنت ايغالزات و یاقاه یبؽا نعه   هتى تؽخمه ظؼآیا  (2

 کًع؟ ايالذ و یبؽؼق هقتبؽ هًابـ با ؼا ریيس ضبظ ؽاقتاؼیو اقت الؾم ایآ و اقت ریبؽ ضبظ يس یها چمعؼ هبتً  هکاو
 ایهتى  یها  یبًع  نیا تمكیو آ اقت آهعهيمىظاؼ و خعول،  ؽ،یتًى ،یهتً  پايىنت، اؼخاؿ ظؼوو ؿاویه چه ،یفیظؼ هتى تأل (3

 ايع؟  نعه نیتًؾ ظؼقت تؽهایها و ت  یگػاؼ  نماؼه
 

 یسباي غیزایو  یبزا یابیارس 

 ظاؼظ؟ یبالغ ای یيؽف ای یيسى یضغاها يىنته ایآ (1

 کًع؟  یه افتیظؼ یبه باؾضىاي اؾیو بعوو ي ـیو قؽ ؼازتی بهؼا  آو ام  یپ هتى ضىايعو ۀهؽتب ىیاول ظؼ ضىايًعه ایآ (2

 اقت؟ ؽفهنیظ ها  آو یو هقًا یخمالت عىالي ایآ (3

 ظاؼظ؟ تًاقب هطاعب و هىضىؿ با يىنته ؾباو ایآ (4

 نىظ؟ کاقته هتى زدن اؾظؼيع  51تا  31 ىیکه ب يىنتهىخؿتؽ  ؼا هغالب تىاو  یهاقت و  هغىلهتى  ایآ (5
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 تزجمه غیزایو  یبزا یابیارس 
 اقت؟ چمعؼ ها  یخاافتاظگ ظاؼظ؟ یخاافتاظگ ای اقت نعه تؽخمهايلی  هتى ۀهم ایآ (1

 اقت؟ ریيسايغالزات  ۀتؽخم ایآ (2

 اقت؟ يهعه تیؼفا یفاؼق ؾباو لىافع و نعه تؽخمه کلمه  به  کلمه ای اقت یفاؼق يسى باهغابك  هتى يسى ایآ (3

 اقت؟ هبهن نعه  تؽخمه هتى   ایآ (4

 ايع؟  نعه تؽخمه ؽیتًاو ریتىض و ها  خعول و ها  پايىنت ایآ (5

 اقت؟ نعه تىخه افالم ضبظ به ایآ (6

 اقت؟ نعه ايدام ها  َهَثل ها،  اـیهم ،وازعها ها،  صیتاؼ لیتبع هثالً  اقت؟ نعه تىخه یقاؾ  یبىه به تؽخمه ظؼ ایآ (7

 
  ییهذتىا ـ یطاستار  غیزایو  یبزا یابیارس 

 ؟بؽضىؼظاؼ اقت یو اؾ ايكدام کاف ظاؼظ هغابمت آو)ژايؽ(  يىؿ با یفً یها  خًبهو  او،یب ۀىینهتى اؾ يؾؽ نکل، زدن،  ایآ (1
 اقت؟ هًاقبخلب يؾؽ او  و هطاعب آو یؾباو و لسى و ايغالزات بؽا ایآاقت؟  یاثؽ چه کك هطاعب (2
 ای گؽیاؾ هًابـ ظ یكیاعالفات ؼويى ایاول و هقتبؽ اقت؟ و آ      اقت، چمعؼ هكتًع به هًابـ ظقت یو پژوهه یفیتأل هتى اگؽ (3

 اقت؟ یقؽلت اظب ایو  ًتؽيتیاؾ هغالب هًعؼج ظؼ ا بؽگؽفته
 اقت؟ ریيس وهقتبؽ  کتاب یها  اقتعالل وو هكتًعات  اعالفاتآیا  (4
ايكدام ظاؼظ و هؽتب لؽاؼ  نعه      یبًع      هغالب ظقته ایآ اقت؟کتاب ؼونمًع  یبًع  فًلو  ،یبًع  بطم هغالب، یبًع  ظقته (5

 ؟گؽفته اقت
 کؽظه ىیتعو ؼا کتاب ینًاق  ؼول ىیهم بؽاقاـ ،کؽظه اویب اگؽ و اقت کؽظه اویب ؼا کتاب ىیتعو ینًاق  ؼول هؤلف ایآ (6

 اقت؟
 و ضاؼج اؾ هىضىؿ ظاؼظ که الؾم بانع زػف نىظ؟ یکتاب هغالب اضاف ایآ (7
 ظاؼظ؟ ىیهیپ یها  کتاب بؽ یضاي یبؽتؽ یکًىي کتاب و اقت نعه هًتهؽ اثؽ ىیا ههابه یکتاب لبالً  ایآ (8
 ظاؼظ؟ فؽول باؾاؼ يانؽ یبؽا و اقت هطاعباو اؾیي یگى  پاقص چمعؼ اثؽ ىیا (9

 ایآ ،اگؽ يعاؼظ ؽ؟یتًاو فهؽقت اضتًاؼات، فهؽقت ياهه،  واژه ه،یيماو الؾم ؼا ظاؼظ، اؾ خمله  عیهف یها  ىقتیپاثؽ  ىیا ایآ (11
 نىظ؟ هیته ها  ىقتیپ ىیا عیبا

 نىظ؟  یبه هؤلف قپؽظه ه ایاقت  ؽاقتاؼیو ۀاثؽ به فهع ییهستىا ـ یؼفـ ههکالت قاضتاؼ تیهكئىل ایآ (11
  

 یاطتًاص غیزایو  یبزا یابیارس 
 ؟ظوم      اؾ هًابـ واقغه و ظقت ایاول اقتفاظه کؽظه اقت       اؾ هًابـ ظقت هؤلف ایآ (1

  اقت؟ بىظه ریيسهًعؼج ظؼ هًابـ )يمل به هضمىو(  هغالب اؾ هؤلف اقتًتاج ایآ (2

 لىل  يمل اؾ که ظانته یضؽوؼت ایآ اقت؟ کؽظه هًتمل ریيس ؼا ها  آو واقتفاظه کؽظه  نیهكتم یها  لىل  يمل اؾ هؤلف ایآ (3
 کًع؟ اقتفاظه نیهكتم
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 ظؼج نعه اقت؟ ریيس هًابـ نًاقی  اعالفات کتاب  ایآ (4

 اقت؟ ریيس پایاو اثؽ، هًابـ ظؼچه  و هتى ظؼ ات، چهاؼخاف نیتًؾ ؼول ایآ (5

 کًع؟ هؽاخقه ها  آو بهبایكت  هی و عهیيع ؼا ها  آو هؤلف که هكت یهقتبؽ هًابـ ایآ (6

 کًع؟ زػف هتى اؾ ؼا اؼؾل  کن ای ياهقتبؽ هًابـ یبؽض هؤلف اقت الؾم ایآ (7

 
 غیزایو  يىع کزصو هؼشؾ( ب

 میؽای( و3 ؛یؾباي میؽایو( 2 ؛یيىؼ میؽایو( 1: ظىن قپؽظه ؽاقتاؼیو به ها  میؽایو ىیا اؾ یکی اقت همکىاثؽ،  یابیاؾ اؼؾ پف
 .ها  میؽایو گؽیظ و تؽخمه ،یؾباي ،یيىؼ میؽایو( 6 تؽخمه؛ و یؾباي میؽایو( 5 ؛یو ؾباي یيىؼ میؽای( و4تؽخمه؛ 

گاهضىظ  تیهكئىل ؿاویه اؾ «ؽاقتاؼیو یها      تیهكئىلتقؽیف ايىاؿ ویؽایم و »بطم هؽاخقه به  با  .عینى آ
 
 کلمات تؼضاص بزاطاص ؿفذات ۀهذاطب( ج

 بؽاقاـ یا  ايهیؼا میؽایوظؼ  کلمات تقعاظ. اقت کلمه 251 ی ناهلؼلق لغـ ظؼ وکلمه  311 ی ناهلؽیوؾهؽ يفسه ظؼ لغـ 
   به ؼا يفسات تقعاظ تا عیکً   نیتمك 311 ای 251 بؽؼا  یافتیظؼ لیکلمات فا کل. نىظ  یه هساقبه عآوؼيعهیپع ایاؾ يانؽ  یافتیظؼ لیفا

 باال هًؾىؼ نىظ. ۀبؽاقاـ يفسه اقت، هساقب ىی. اگؽ تىافك عؽفعیاوؼیظقت ب
 .اقت کلمه یهبًا بؽ ايدمى ۀياه  يؽش :تىجه

 
 سهاو ىییتؼ( ص
تا ههطى نىظ  عیو ؾهاو ؼا بكًد عیکً میؽایو اؾ اؼؾیابی کلی، 2، هغابك بًع کلمه ؼا 2111تا  1111 کن  ظقت نىظ  یه هًهاظیپ
. نىظ  یه فیتقؽ «یفاظ»ؾهاو  ىیکه ا عیکتاب افالم کً میؽایو یؼا بؽا یبیتمؽ ؾهاوظاؼظ.  اؾیهؽ يفسه چمعؼ ؾهاو ي میؽایو

ضىاهع نع. خعول  «یفىؼ» و «یفىؼ  مهیي» ؾهاو ظهع، لیتمل يًف اؾ کمتؽ ای يًف به ؼا ؾهاو ىیا عآوؼيعهیپع ای يانؽ چًايچه
 .کًع  یه ىییتق نما یبؽا ؼا یفىؼو  ،یفىؼ  مهیي ،یفاظ ؾهاو ظؼ میؽایو متیزعوظ ل ياهه يؽش

 
  متیق ىییتؼ(  ه

 یهًهاظیپ متیل تا عیکً ىییتق ؼا ها  هؤلفه تمامو  عیکً هؽاخقه ياهه  به خعول يؽش ،یبًع  ؾهاو و م،یؽایو يىؿ ىییتق ،یابیاؼؾ اؾ پف
 .نىظ ظاظه میيما کلمه هؽ یبؽا

اقت. با  آهعه «ؽاقتاؼیو یها      تیهكئىل»بطم اقت که ظؼ  ییها  تیهكئىل یاؾا بهآهعه  ياهه  يؽش ىیا ظؼ که ییها  متیل :تىضیخ
 اقت. ؽییتغ      هبالغ لابل ها  تیهكئىل میافؿا ایکاهم 
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  متیق غیافشا یها        هؤلفه
 اقت: ؽیبه لؽاؼ ؾ ظهع  یه میؼا افؿا میؽایو متیلکه  ییها  هؤلفه

 
 (یتشــ ،یهتى )ػمىه يىع. 1

 بانع.  یتطًً ای یفمىه اقت همکى هتى
 .هكتًع هتىقظ قىاظ قغر با هؽظم فمىم آو اوهطاعب و گیؽظ يمیلؽاؼ  یضاي ۀؼنت ۀؽهدمىفیؾکه   اقت یهتً یػمىه هتى
بلکه هطاعب آو گؽوه  يهعه، يىنته خاهقه فمىم یبؽا و ؽظیگ  یه لؽاؼ یضاي ۀؼنت ۀؽهدمىفیؾاقت که  یهتً یتشــ هتى

 .اقت یضاي
 هتى يىع بزاطاص متیق غیافشا صرؿض: 1 جضول

 متیق غیافشا صرؿض هتى يىع

 0 یػمىه

 صرؿض 100 یتشــ

 
 ( صػىار)طاصه، هتىطظ،  کار یطشت. 2

 . ظنىاؼکؽظ: قاظه، هتىقظ،  نیبه قه ظقته تمك تىاو  یه ییهستىا و یقاضتاؼ ،یؾباي ،يىؼیاؾ يؾؽ  ؼا یافتیظؼ هتى
 ظانته بانع. یايعک يگاؼی ی، و زؽوفؾباي ی،يىؼ  یها  ؽاظیا و بانع ظؼقت آو یهستىا و قاضتاؼاقت که  یهتً طاصه هتى
 به اؾیي اها بانع، ظانته یيسى و ،یؾباي ،یيىؼ یؽاظهایاآو ظؼقت بانع و  یو هستىا قاضتاؼاقت که  یهتً هتىطظ هتى
 .بانع يعانته یباؾيگاؼ

به  ؿیي یظانته بانع و ظؼ هىاؼظ یههکالت یؾبايو  ،یيىؼ ،ییهستىا و یقاضتاؼ ايىاؿاؾ  کیهؽ  ظؼاقت که  یهتً صػىار هتى
کاؼ هىخب  یقطت ؿاویيىؼت، ه ىیکه ظؼ ا بانع تؽخمه ايالذ و كیظل ۀهمابل به اؾیي یا  تؽخمه آثاؼ ویؽایم ظؼ. ًداهعیب یباؾيگاؼ

 .نع ضىاهع میؽایو متیل ظؼ ؽییتغ
 

 کار  یطشت شاویبزاطاص ه متیق غی: صرؿض افشا2 جضول

 متیق غیافشا صرؿض هتى صػىاری

 0 طاصه

 صرؿض 40 هتىطظ

 صرؿض 80 صػىار
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 زاطتاریو  ۀرتب. 3
 «ؽاقتاؼاویو یبًع      ؼتبه»بطم  ظؼکاؼ.  ۀقابم ،قتهؽایتقعاظ آثاؼ و ،یتىايمًع ؿاویه: نىظ  یه ىییقه هؤلفه تق یبؽ هبًا ؽاقتاؼیو ۀؼتب

 اقت. آهعه کیتفک   بههىاؼظ  ایى
 اؼیبك تىايع  یه اؼنع ؽاقتاؼیو تیهكئىل ؽایؾ ،و ظؼ ایى خعول يیاهعه اقت یتىافم اؼنع ؽاقتاؼیو یبؽا متیل ىییتق :1 خیتىض

، «قؽپؽقت» ،«ؽاقتاؼیقؽو» ،«هدمىفه ؽیظب» ی همچىوًیفًاو با يىؼت ىیا ظؼ که بانع یيؾاؼت ای و یتطًً و ـیوق
 .کًع هی یهمکاؼ یو فؽهًگ یبا هؽاکؿ ايتهاؼات «عیتىل ؽیهع»و  ،«ییهقاوو اخؽا»، «ههاوؼ»

 ۀتدؽب و یتىايمًع اها ايع،  عهیظ ییها  آهىؾل که قپاؼيع  یه یؼا به افؽاظ یهیؽایو ۀقاظ یکاؼها یاؾ هؽاکؿ فؽهًگ یاؼیبك :2 خیتىض
 یبؽا نعه  ىییتق يؽش که نیا  کؽظه هسكىب «اؼی ؽاقتیو»افؽاظ ؼا  ىیا ؼو،  ىیاؾا .و الؾم اقت بؽ کاؼ آياو يؾاؼت نىظ اقت ايعک ها  آو
 .اقت نعه گؽفته يؾؽ ظؼ هیپا يؽشاؾ  کمتؽ اؼی ؽاقتیو
 

 زاطتاریو  ۀرتببزاطاص  متیق غیافشا صرؿض: 3 جضول

 متیق غیافشا صرؿض زاطتاریو  ۀرتب

 صرؿض -50 اری زاطتیو 

 0 1 زاطتاریو 

 صرؿض 30 2 زاطتاریو 

 صرؿض 50 3 زاطتاریو 
 

 صهًضه  طفارع. 4
 ای یفؽهًگ یظولت یها  قاؾهاو و يهاظها يىللن، ۀعآوؼيعیپع باتدؽبه، ۀآوؼيع  عیپع يانؽ،: ايع  ظقته چهاؼهقمىاًل  ظهًعگاو  قفاؼل

 .کًع  یه ؽییتغ میؽایو متیل ،چهاؼ ظقته ىیا ییکاؼ و تىايا ۀ. با تىخه به قابمیؽفؽهًگیغ
 ؼو،  ىیاؾا .اقت اتیهال کكؽو  مهیهفايازكاب ب افتیظؼ ازتكابو با  ؽیتأض با هقمىالً  یظولت یپؽظاضت يهاظها ۀيسى: خیتىض

 .اقت نعه افؿوظه يهاظها ىیا با متیل ىییتق یبؽا یظؼيع
 

  صهًضگاو  طفارع ايىاعبزاطاص  متیق غیافشا صرؿض: 4 جضول

 متیق غیافشا صرؿض صهًضه      طفارع

 0 ياػز

 صرؿض 30 باتجزبه ۀضآوريضیپض

 صرؿض 60 يىقلن ۀضآوريضیپض

 صرؿض 100 یصولت یيهاصها
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 سهاو. 5
 .یفىؼ ،یفىؼ  مهیي ،یفاظ: نىظ  یه نیتمك ظقته قه به کاؼ لیتسى ؾهاو

کلمه ظؼ يؾؽ  4511تا  1511هؽ ؼوؾ  یاؾا به ،یؾظگ  نتاب اؾ یؽیخلىگ و میؽایو تیفیک زفؼ یبؽا م،یؽایو یفاظ ؾهاو
 کًع.  ؽییهمکى اقت تغ ؽاقتاؼیو و ظهًعه  کاؼ و تىافك قفاؼل ؿاویگؽفته نعه اقت که بكته به ه

 یتلم یفىؼ و یفىؼ  مهیؾهاو ي ابع،ی لیکمتؽ اؾ يًف تمل ایبه يًف  ؽاقتاؼیو ۀنع      ىییو ؾهاو تق ابعی میکاؼ ؼوؾايه افؿا ؿاویه اگؽ
 .نىظ  یه

 
 ضىاهع بىظ. یتىافم میؽایيؽش و ىییهمؽاه بانع، تق ویؽاقتاؼ تیهكئىل ؿاویو ه میؽایيىؿ و لیؾهاو با تمل لیاگؽ تمل :خیتىض

 
 سهاوبزاطاص  متیق غیافشا صرؿض: 5 جضول

 کلمه صر روس تؼضاص بزاطاص کار شاویه سهاو
 روس صر ؿفذه تؼضاصکار بزاطاص  شاویه

 (کلمه 300 ؿفذه)هز 
 غیافشا صرؿض

 متیق

 یػاص
 کلمه 3000تا  1500: یسباي غیزایو 
 کلمه هشار 5: دضاکثز یؿىر  غیزایو 

 فذهؿ 10تا  5: یسباي غیزایو 
 فذهؿ 30: دضاکثز یؿىر  غیزایو 

0 

 صرؿض 50 فذهؿ 15تا  10 ىیب کلمه 4500تا  3000 یفىر   مهیي

 صرؿض 100 فذهؿ 15اس  غی: بیو سباي یؿىر  غیزایو  کلمه 4500اس  غیب یفىر 
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 ی ویراستبرهب تعریف انواع ویرایش و مسئولیت
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 یؿىر  غیزایو 

 
  فیتؼز 

 ای يانؽ ۀنع ؽفتهیپػ ۀياه ىهیايىل و لىافع ن یۀ( ظؼ هتى بؽ پایو ؽاهؽ ی)نکل یايالزات يىؼ یهقًا به یيىؼ میؽایو
 .اقت عآوؼيعهیپع
 

 یؿىر  غیزایو  ۀصربار  خیتىض
 ،یپؽظاؾ يكطه ،یضىاي يمىيه: نىظ یه نًاضته يهؽ ظؼ ؿیي یگؽیظ یها يام با ظؼقت، به ای غلظ به ،یيىؼ میؽایو یگاه (1

 میؽایو که نىظ یباؾضىاو ظؼضىاقت ه ایپؽظاؾ  يكطه ای ضىاو يمىيه اؾ ؿیي گاه. یفً میؽایو ،یباؾضىايضىايی،  يكطه
 .ظهع ايدام ؼا هتى یيىؼ

 ظانته بانع.  یمینعه نًاضت ظل هقتبؽ و هىخىظ و هتًاقب با هتى  واگػاؼ یها ياهه ىهیاؾ ن عیبا یيىؼ ؽاقتاؼیو (2

 ایيانؽ  ۀنع ىیتعو ۀياه ىهیاو افمال لىافع ن تیيعاؼظ و هكئىل یيىنته کاؼ امیغالبًا با قاضتاؼ و هستىا و پ یيىؼ ؽاقتاؼیو (3
 کًع. یه  ایيهؽ هه یو بؽا یقاؾ بؽ هماو اقاـ هتى ؼا آهاظه و کًع یه تیکه ضىظ اؾ آو تبق اقت یا ياهه ىهین

 بؽ یؾباي ؽاقتاؼیو تیهكئىل اؾ یبطه هثالً  و نىظ هتؽیب ایهمکى اقت، بًا بؽ تىافك، کمتؽ  یيىؼ ؽاقتاؼیو تیهكئىل (4
 .ؽظیگ لؽاؼ یيىؼ ؽاقتاؼیو ۀفهع

 
و پف اؾ  ییآؼا اؾ يفسه میظاؼظ: پ زضىؼ اثؽ عیتىل ًعیفؽاظو هؽزله اؾ  ظؼکاؼ  تیو زكاق تیهكئىل ؿاویه بؽاقاـ یيىؼ ؽاقتاؼیو

« 2 یم يىؼیؽایو» ییآؼا يفسه اؾ پفو  «1 یيىؼ میؽایو» ییآؼا اؾ يفسه میپ یيىؼ میؽایو ب،یتؽت ىی. بعییآؼا يفسه
 .اقت نعهفهؽقت  هكتمالً اؾ هؽازل  کیظؼ هؽ  ؽاقتاؼیو تیهكئىل و نعه یگػاؼ يام
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 1 یؿىر  زاطتاریو  یها تیهظئىل: 6 جضول
 الشظ؛ رطن و اهال ۀى یػ کزصو کضطتی .1
 ها؛ بیى کلمات و تزکیب  یگذار  اؿالح فاؿله .2
 ها؛ یبًض اؿالح پاراگزاف .3
 ها؛ اؿالح قلن هتى و ػًىاو .4
 بزعبق قىاػض اطتايضارص؛ یگذار  يؼايه .5
 (؛ىیالت ۀکلم یاهال و هتى صاسل کلمات با پايىػت تغابق پايىػت، بىصو ىیچ چپ ای ىیچ راطت)هثل  ها يىػت یپ و ها پايىػت نیتًظ .6
 (؛یآو )اس يظز ظاهز  کزصو کضطتیو  ػتپايى  وارجاػات صروو هتى  ىیتضو  ۀى یػ یًیباسب .7
 با ياهه کتاب صر ضیػضه صر هتى با ياهه و بزػکض )هًابغ اطتفاصه بغ صر بشغ کتاباهغابقت صاصو هًابغ هًضرج صر هتى و بىصو آو هً .8

 (؛ػىص آورصه کاهل یػًاط کتاب
 هًابغ؛ فهزطت ای ياهه کتاب ىیتضو  ۀى یػ کزصو کضطتی .9

 ؛ػضصيىیظیاػمال قىاػض  .10
 ها؛ آو یگذار  ػماره و هتى با زیتـاو  و ها يقؼه ،يمىصارها ،ها جضول ػزح قیتغب .11
 ى؛یالت ػبارات و ها فزهىل هثل ،یزفارطیغ های ػًاؿز و يىػته یز یکارگ به و ها يىػته نیتًظ .12
 (؛اسیي)صر ؿىرت  یگذار  دزکت ،یظیيى  دزف ،یظیآوايى  .13

 .ها یگذار  و ػماره یو فزػ یاؿل یتزهایت نیتًظ .14
 

 2 یؿىر  زاطتاریو  یها تیهظئىل: 7 جضول

 ؛هايضه یهىارص باق ای یرفغ هؼکالت ادتمال و 1 یؿىر  ویزاطتار ۀػض ايجام یکارها یبزرط .1
 ؛یسباي یػمىه یاس جمله ابهام و تًاقض و سغاها هايضه، یباق یسباي هؼکالت صاصو گشارع .2
 اثز؛ کل صر ها آو کزصو  کضطتیهًظىر  اؿغالدات به و چک کزصو ضبظ اػالم .3
 ياالسم؛ ای یتکزار  یها ػتها و دذف پايى  ػتپايى  یبزرط .4

 ى؛یػًىاو الت ۀو ؿفذات پض اس هتى هايًض ؿفذ ؼگفتاریپ و هقضهه هغالب، فهزطت هتى، اس غیؿفذات پ یبزرط .5

 جلض )رو و پؼت و ػغف(؛ یها يىػته یبزرط .6
 هتى؛ اس ها آو فىاؿل و تزهایت و ها فـل ىیػًاو  یبزرط .7
 ؿفذات؛ ۀطزؿفذه و پاؿفذه و ػمار  یبزرط .8
 هًضرج صر فهزطت هغالب با هغالب صاسل هتى؛ ؿفذات ۀػمار  تغابق .9

 ها؛ پاراگزاف یابتضا یتىرفتگ یبزرط .10
 هظتقل )صر ؿىرت لشوم(؛ ۀؿفذ ایها اس ؿفذات فزص  آغاس فـل نیتًظ یبزرط .11
 ؛اثزصر کل  ىیػًاو  ۀقلن و ايضاس  بىصو کظاوی یبزرط .12
 طغزها؛ صر کلمات ياهًاطب ۀفاؿل و ياهًاطب یها یفؼزصگ و ها یضگیکؼ و ابتز یطغزها اسجمله ییآرا ؿفذه یسغاها یبزرط .13
 يىػت؛ یپ و پايىػت و هتى صر ها ػماره بیتزت یبزرط .14
 ه؛یهظلظل ؿفذات هجلضات و يما ۀػمار  و یچًضجلض یها کتاب صر ىیهغابقت ػًاو   یبزرط .15
 .اتیاب صر هیقاف کلمات فتاصویي اسقلن و اػؼار و زیتـاو  يمىصارها، ها، جضول تیفیک و ظاهز بىصو صرطت و خیؿذ ًغیتىجه به چ .16
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 یسباي غیزایو 

 
 فیتؼز 

با هستىا، هطاعب، کاؼبؽظ  کؽظو آو و هتًاقب یلىافع ؾباو فاؼق یتماه با هغابك اقت، يىنته ؾباوايالذ  یهقًا به یؾباي میؽایو
 و ؼقايه.

 
 یسباي غیزایو  ۀصربار  خیتىض

 . نىظ یه عهیياه یاظب ای ییهستىا میؽایوغلظ  به یؾباي میؽایو یگاه (;
ايالزات تا  ىی. اکًع ايالذ ؼا یظقتىؼ یضغاهاياهفهىم و  خمالت تمامزع اهکاو  تا عیبا ؽاقتاؼیو ،یؾباي میؽایو ظؼ (>

 ؽظیيىؼت گ یيانؽ تىافم ای عآوؼيعهیبا پع عیبا، ًداهعیب یبه باؾيگاؼ یهتً یؾباي میؽایظؼيع همبىل اقت و چًايچه و:=
 .نىظ یًیب میپ ؿیي آو ۀًیهؿ میافؿاو 

 ای یيىؼ ؽاقتاؼیو تیهكئىل اؾ یبطه هثالً  و نىظ هتؽیب ای کمتؽ تىافك، بًابؽ ،یؾباي ؽاقتاؼیو تیگاه همکى اقت هكئىل (3
 .ؽظیگ لؽاؼ یؾباي ؽاقتاؼیو ۀفهع بؽ ؿیي تؽخمه ؽاقتاؼیو

 
 یسباي زاطتاریو  یها تی: هظئىل8 جضول

 (؛ياهه ىهیػ صاػتى)صر ؿىرت  صهًضه طفارع یسباي ۀياه ىهیاػمال ػ .1

 ...(؛و یتشــ سباو ،یايه، سباو اصبیػاه سباو ،یار، سباو گفتار یهؼ)سباو  هشاعب و هىضىع با هتى سباو کزصو هتًاطب و یکضطتی تیرػا .2

 (؛یبالغ یکاربزصها ،ییهؼًا قىاػض ،یيذى قىاػض ،یؿزف قىاػض ،ییآوا)قىاػض  یسباي قىاػض اػمال .3

 ؛با صر يظز گزفتى ژايز )يىع( هتى جمالت کزصو رواو و کزصو  هفهىم و یسباي یها یضگیچیپ اؿالح .4

 (؛ییو هؼًا یو يذى ی)ؿزف ياالسم یها یبزصار  گزصه سصوصو .5

 ياپظًض؛ یدؼىها و ها یظیصراسيى  اؿالح .6

 ؛ییهذتىا یادتمال یسغاها صاصو گشارع و کتاب یها بشغ و ها فـل و ها پاراگزاف اویه ارتباط یبزقزار  .7

 ضآوريضه؛یصاصو آو به پض گشارع ای هتى یادتمال یها تًاقض رفغ .8

 .ضآوريضهیپض به آوگشارع صاصو  و هتى یشیو تار  یاعالػات یبه سغاها تىجه .9
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 تزجمه غیزایو 

 
  فیتؼز 

يست و  ،یظاؼ اهايت اؾ افتىی ًاویاعملًع  به اقت یايل هتى با یبه فاؼق نعه تؽخمههمابله کؽظو هتى  هفهىم بهتؽخمه  میؽایو
 .یفاؼق ؾباو لىافع تیؼفا و همًع،و  هبعأ هتىو هتًاقب ؾباو و لسى ظؼ  كیاؾ هغابمت ظل ًاویاعم ایظلت تؽخمه 

 
 تزجمه غیزایو  ۀصربار  خیتىض

 . یا همابله میؽایو ،یضىاي همابله: نىظ یه نًاضته يهؽ ظؼ ؿیي یگؽیظ یها يام با ظؼقت، به ای غلظ به تؽخمه، میؽایو یگاه (;
 يىنته همًع ؾباو به هتى ییگى که کًع کیيؿظ همًع ؾباو به لعؼ آو ؼا نعه تؽخمه هتى عیبا ؽاقتاؼیو تؽخمه میؽایو ظؼ (>

 زفؼ کًع.  ؿیؼا ي ی. ضمى آيکه قبک و ژايؽ اثؽ ايلاقت نعه
 به ؼا آو گؿاؼل عیبا ؽاقتاؼیو ًداهع،یب باؾتؽخمه به و بانع ظانته ايالذ به اؾیيظؼيع := اؾ میب نعه تؽخمه هتى چًايچه (=

 . عًکً تىافك ظقتمؿظ میافؿا و تیهكئىل میافؿا هىؼظ ظؼ تا بعهع يانؽ ای عآوؼيعهیپع
 

 ترجمه  راستاریو یها تیمسئول: 9 جدول
 تزجمه؛ ؿذت اس ًاویاعم دـىل و یاؿل هتى با ػضه تزجمه هتى صاصو هغابقت .1

 سباو يذى و طاستار به تزجمه هتى کزصو کیيشص و ظًضهیيى  يگارع طبک و هقـض و هبضأ سباو یها یژگیو  به تىجه با یا تزجمه یسغاها رفغ .2
 ؛یفارط

 ػبارت؛ کی تا کلمه کی اس یطهى یها یجاافتاصگ ۀتزجم .3

 (؛ها َهَثل و یباسار  کىچه و ايهیػاه و یػلم اس)اػن  اؿغالدات ۀتزجم اؿالح .4
 ؛یاؿل هتى یهبًا بز جمالت کزصوفهن  قابل و کزصو رواو و هتى یها ییها و يارطا ابهام رفغ .5

ک و ها  پاراگزاف اسيظز یاؿل هتى با یفارط هتى تغابق .6  ساؽ؛ یها يؼايه و ها قلن و ضهایتؤ

 السم؛ یها افشوصه کزصو شیهتما ای ياالسم یها افشوصه دذف .7
 ياالسم؛ یها یبزصار  گزصه اؿالح .8
 هبضأ؛ سباو تلفظ به کیيشص اهکاو دض تا و هؼتبز هًابغ بزاطاص ساؽ یها يام ضبظ اؿالح .9

 ...( بزاطاص هًابغ هؼتبز؛ ،یاثز هًز  ،یباس  لن،یيام آثار )اػن اس کتاب، ف اؿالح .10

 ها؛ فـل ىیػًاو  و کتاب ػًىاو و ها ىطتیپ ،يمىصارها ،ها جضول ،زیتـاو  ػزح و ػضه هتزجمهتى  اؿالح .11

 ؛یز یگ ايضاسه یوادضها و ها اصیهق ها، َهَثل اسجمله یضزور  اؿغالدات و ػبارات یبزس یطاس  یبىه .12

یز اطالم جهاو و زاویا به هزبىطهیالصی  یها زیتار تبضیل  .13  های ػمظی و قمزی؛ به تار

 با ػًىاو اؿلی و اعمیًاو اس ؿذت يام يىیظًضه یا يىیظًضگاو. ػضۀ کتاب یا هقاله هغابقت صاصو ػًىاو تزجمه .41
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 هذتىایی ـ طاستاری غیزایو 

 
  فیتؼز 

 يىؿ به تىخه با هتى اعالفات یبًع نیتمك و ها فًل و ها بطم نیتًؾ ۀيسى ايالذ و یبؽؼقبه هفهىم  ییـ هستىا یقاضتاؼ میؽایو
تًاقب آو هستىا با آو قاضتاؼ  و هغالب یيست هستىا یو بؽؼق اثؽ کی هغالب به عویبطه ايكداملًع  به و هطاعب و اثؽ

 یکعقتی هتى، ايكدام و هغلب ۀفؽض وضىذ او،یب قبک ،هستىا چىو یهىاؼظ یبؽؼق ناهل تىايع یه میؽایو اؾ قغر ىیا. اقت
 .بانع یقاضتاؼ يؾن تیؼفا و اثؽ کل ظؼ ؾباو ظؼ

 
 ییهذتىا و یطاستار  غیزایو  ۀصربار  خیتىض

 ،یاظیبً میؽایو: نىظ یظؼ يهؽ نًاضته ه ؿیي یگؽیظ یها با يام ظؼقت،  ایغلظ  به ،ییـ هستىا  یقاضتاؼ میؽایو یگاه (1
 .، ویؽایم فلمییًیتکى میؽایو

ؾباو، قغر  لسى،اؾخمله  کًع، یتىخه ه ؿیاثؽ ي اتیاثؽ به خؿئ تیفالوه بؽ کل ؽاقتاؼیو ییهستىا ـ یقاضتاؼ میؽایو ظؼ (2
 کًع؛ یايالذ هتى فؽضه ه یبؽا ییو گاه ؼاهکاؼها ظهع یايالذ ه ای ؽییتغ هًهاظیپ و، قبک، و ژايؽ  واژگاو

 چه کتاب که ظهع یه ههاوؼه يانؽ و عآوؼيعهیپع به و اقت کتاب كیظل ابیاؼؾ والـ ظؼ ییهستىا ـ یقاضتاؼ ؽاقتاؼیو (3
 ؛ؽظیبگ يىؼت آو ظؼ عیبا یايالزات چه و ظاؼظ یبیهقا و هساقى

يىؿ  ىیبىظو ا یايدام ظهًع و به قبب تطًً تىايًع یاؼنع ه ای 3 ۀبا ؼتب یؽاقتاؼايیفمظ و ؼا ییهستىا – یقاضتاؼ میؽایو (4
 لػا نىظ، یهبا يانؽ بؽ قؽ آو تىافك  و ىییتق عآوؼيعهیپع یژگیو وکتاب  تیکاؼ و اهم یبؽ قطت یظقتمؿظ آو هبتً م،یؽایو
 .اقت يهعه ظؼج ايدمى ۀياه يؽش ظؼ میؽایو يىؿ ىیا
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 ییمحتوا ـ یساختار  راستاریو یها تی: مسئول41 جدول
 ياالسم اطت. ای اصهی)دذف(: بزصاػتى هز آيچه صر هتى س  کاهغ .1

 ياالسم؛ یها یبًضعبقه و ها یتزگذار یت ظت؛یي ها آو آورصو به یاس یي و ايض هؼابه که ییها هثال ای ياالسم یها هثال هکزر؛ هغالب دذف ػاهل  
 دذف آهضه؛ تؼـب طز اس رطض یه يظز به که یهغالب ياهًـفايه؛ یيقضها و ها ییبضگى  و فیطش ادتماالا  هغالبياالسم؛  شیآه هغالب تؼارف

 ؛یػؼار  هغالب کاطتى ای دذف ظًضه؛یيى  ۀايیسىصطتا هغالب کاهغ کًض؛ یظیرويى  به هؼکىک را اثز که یعىالي یها قىل يقل کاهغ ای
 یبزا ظًضهیيى  که یز یتـاو  کاطتى ای دذف باػض؛ بزسىريضه سىايًضه یبزا که یذاتیتىض و ها پايىػت دذف ؛یيؼضي اثبات یاصػاها دذف

 .با هتى و هذتىا ػضو هتًاطب یبزاها  ياالسم و فزوکاطتى آو یها یبًض کاطتى عبقه ای دذف افشوصه؛ ییسىصيما
 بشغ. کیکلمه تا  کیهغالب اس  یجا زیی)قلب(: تغ ییجا جابه .2

 یهغلب ییجا جابه يؼىص؛ یسباي غیزایو  ۀغید وارص اهکاو دض تا که همکى ییهذتىا ییجا جابه هز و جمله پاراگزاف، فـل، ییجا جابه ػاهل  
 زگذارتزیتؤث ضیجض یجا صر آو اویب که یهغلب ییجا جابه ت؛یاهم اطاص بز هغالب ییجا جابه ؛پیؼیى یها فـل به یبؼض یها فـل اس یاؿل

 يظز به زیص ای سوص يظز به آو اویب که یاطتًتاج ای یاطتضالل ییجا جابه هًاطب؛ یجا صر گزفتى قزار یبزا يمىصار ای زیتـى  ییجا جابه باػض؛
 و ییجا جابه ؛یشیتار  تقضم بًابز هغالب ای یاطاه یبزس یبًض بیتزت و ییجا جابه هتى؛ کزصو تز هفهىم هضف با یهغلب ییجا جابه رطض؛ یه

 .تیاهم بًابز یاطاه یبزس یگذار  بیتزت
 )اضافه(: اضافه کزصو هغلب به هتى. غیافشا .3

 اطتضالل آورصو ؛ػاهض و هثال آورصو ؛هذتىا لیػاهل تکم یافشوصو هغالب ؼًهاصیپکمک کًض؛  هتىکه به صرک بهتز  یهز هغلب افشوصو ؼًهاصیپ
 ػکل و يمىصار و زیتـى  هايًض ییطًضها افشوصو ؼًهاصیپ هتى؛ بضوو یها تزیت یبزا یذاتیتىضافشوصو  ؛يىػت یپ و پايىػتافشوصو  ؛ؼتزیب

 .هتى هغالب اویه صر السم یها ىيضگاهیپ افشوصو ق؛یتذق ای کار روع خیتىض یبزا هقضهه هغالب لیتکم هغلب؛ بهتز   نیتفه یبزا
 . شاویهغلب هىجىص، صر هز دض و ايضاسه و به هز ه یبه جا ی)ابضال(: گذاػتى هز يىع هغلب یًیجايؼ .4

 ؼًهاصیپ تز؛ هًاطب قىل يقل یًیگش یجا ؼًهاصیپ ن؛یهفاه یبزس صر تز هًاطب لذى یًیگش یجا ؛تز صرطت یز یگ جهیيت یًیگش یجا ػاهل  
 ای ضتزیجض آهارو  تز هًاطب و اتزیگى  يمىصار ای زیتـى  یًیگش یجا ؼًهاصیپ تز؛ هفهىم ای تز هذکن اطتضاللو  تز هًاطب ۀيمىي و ػاهض یًیگش یجا
 ؼًهاصیپ ضتز؛یجض یگاه و هؼتبزتز هًابغ یًیگش یجا بهتز؛ نیتفه یبزا یگز یص هغلب هز ای آثار ای اػشاؽ یهؼزف یًیگش یجا ؼًهاصیپ تز؛ قیصق

 .تز جذاب و تز یسىايضي ذاتیتىض ای ها هثال ای هغالب یًیگش یجا؛ اثز هغالب زیطا با تز همشىاو هغالب یًیگش یجا
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 یاطتًاص غیزایو 

 
 فیتؼز 

 و كًعهیيى اقتًتاج و اقتًباطو  يمل یاؾ ظؼقت ًاویلًع اعم ها و اؼخافات هتى اقت به لىل اعالفات و يمل یبؽؼق یاقتًاظ میؽایو
 .هستىا با هتًاقب و ریيس هًابـ به اؼخاؿ ظؼ او ظلت

 
 یاطتًاص غیزایو  ۀصربار  خیتىض

 .نىظ یه نًاضته يهؽ ظؼ ؿیي یاقتههاظ میؽایو يام با ،یاقتًاظ میؽایو یگاه (;
 و یفمىه هتىو گاه و یظايهگاه و یفلم هتىو ،یا ظايهًاهه هماالت ،یپژوههـ  یفلم یها يىنته ظؼ میؽایو يىؿ ىیا (>

 . نىظ یه ايدام یآهىؾن

 ؽاقتاؼیو تیاؾ هكئىل یوابكته اقت. بطه یهتى پژوهه تیو اهم تیبه زكاق یاقتًاظ ؽاقتاؼیو تیهكئىل ؿاویه (=
ظهًعه اقت  قفاؼل ایيانؽ  ۀياه ىهیبؽ ن یهبتً (و فهؽقت هًابـ ها نتپايى ایهايًع ايالذ اؼخافات ظؼوو هتى ی )اقتًاظ

ظؼ هتى، که  ریاقتفاظه اؾ هًابـ هقتبؽ و ظؼج اعالفات يس یبؽؼق یول ؽظ،یگ یلؽاؼ ه ؿیي یيىؼ ؽاقتاؼیو ۀو گاه به فهع
 . ؽظیگ یلؽاؼ ه یاقتًاظ وؽایف ویؽاقتاؼ ۀغیهعيؾؽ اقت، ظؼ ز ؿیي ییـ هستىا یقاضتاؼ میؽایظؼ و

 
 

 یاطتًاص زاطتاریو  یها تیهظئىل: 11 جضول
 ياهه؛ ىهیػ با هغابقياهه  کتاب و اطتًاصات و ارجاػات يگارع ۀى یػ یطاس  کظاوی و اؿالح .1
 ؛یػًاط کتاب يىاقؾ رفغ .2

 دض اهکاو؛ تا تزجمه یجا به یاؿل هتى ،ولا صطت ل،یاؿ هؼتبز، هًابغ اس اطتفاصه یبزا ؼًهاصیپ .3
 (؛هًابغ زیطا و هتى اػتبار)به  ارسع کن و یتکزار  و ياصرطت هًابغ دذف .4
 ...(؛و کتاب يام يىیظًضه یا ػًىاو بزاطاص ییالفبا بزػکض، ای نیقض به ضی)جض هذتىا و هتى با هتًاطب ارجاػات یضهطاهاي .5
 (؛ياهه ىهیػ با هغابق یبؼض یها زاطتیو  ای اول)چاپ  ها کتاب چاپ اؿالح .6
 گشارع و ظًضهیيى  یادتمال یبضفهم اؿالح و نیزهظتقیغ ای نیهظتق یها يقل صر صقت و ػضه اطتفاصه هًابغ و آثار ۀهم ای یبزس کزصو یبزرط .7

 ؛اسیي ؿىرت صر صاصو
 و ...(.  هیيما ، فهزطت هًابغ،صر هتى ی)ارجاػات صاسل یاؿالح يظام ارجاػ .8
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یطاس  هیيماو  هتى یها افشوصه نیتًظ  

 
 هیيماو  ضمائن ،ها فهزطت یۀته :12جضول 

 ها؛ فهزطت گزیفهزطت راهًما و ص یۀته .1

 اػالم؛ فهزطت و هیيما و ياهه واژه هثل ها ىطتیايىاع پ یۀته .2
 و ػالئن؛    استـاراتجضول  نیتًظ .3

 .یدىاػ نیتًظ .4
 
 .نىظ یه یبؽؼق هدؿا یقاؾ هیيما هىضىؿ ،ياهه يؽش یبقع ؽاقتیو ظؼ *
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 بندی ویراستبران رتبه
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یف  تؼار
 

های آهىؾل ویؽایم ؼا ظؼ هؽاکؿ هقتبؽ گػؼايعه یا ظؼ ؼنتۀ کاؼنًاقی اؼنع يگاؼل و ویؽایم تسًیل  کكی که ظوؼه یار: ویزاطت
 ظهع. های ویؽایم اثؽ ؼا ايدام هی بؽضی اؾ خًبه« یا اؼنع 3ویؽاقتاؼ »کؽظه و ؾیؽيؾؽ 

 کتاب. 4کن  ضىايی و ویؽایم يىؼی ظقت قال قابمۀ يمىيه 2نؽایظ اؼتما به ؼتبۀ بقع:  
 

ضىبی  تىايع هتىو فمىهی ؼا به کكی که با ايىاؿ ویؽایم آنًاقت و ظؼ ویؽایم ؾبايی و يىؼی ههاؼت يكبی ظاؼظ و هی :1ویزاطتار 
 ویؽایم کًع. 

 کتاب. 16کن  قال قابمه، ویؽایم ظقت 6ؼتبۀ بقع با ازتكاب ؼتبۀ پیهیى:  نؽایظ اؼتما به 

 
ای ؼا  های قاظۀ تؽخمه کكی که به ايىاؿ  ویؽایم ؾبايی و يىؼی هكلظ و تا زعی با ویؽایم تؽخمه آنًاقت و هتى :2ویزاطتار 

 کًع. ضىبی همابله و ویؽایم هی به

 کتاب. 31قال قابمه، ویؽایم  11ؼتبۀ بقع با ازتكاب ؼتبۀ پیهیى: نؽایظ اؼتما به 

 
ی، تؽخمه، قاضتاؼی و هستىایی، اقتًاظی هكلظ اقت و هتىو فمىهی و کكی که به ايىاؿ ویؽایم يىؼی، ؾباي :3ویزاطتار 

 کًع. ضىبی ویؽایم هی تطًًی ؼا به

 کتاب. 44قال قابمه، ویؽایم 14با ازتكاب ؼتبۀ پیهیى:   نؽایظ اؼتما به ؼتبۀ بقع

 
ـ هستىایی،  ؽخمه، قاضتاؼی های ايلی ویؽایم هتى )يىؼی، ؾبايی، ت ویؽاقتاؼ باتدؽبه و هكلظ بؽ همۀ ناضه ویزاطتار ارػض:

آوؼيعه و يانؽ ههاوؼه  تىايع ظؼ تىلیع اثؽ همؽاه بانع و بؽ تمام هؽازل تىلیع اثؽ يؾاؼت ظانته بانع و به پعیع اقتًاظی و خؿ آو( که هی
 بعهع. 

، «ؽ هدمىفهظبی»هكئىلیت ویؽاقتاؼ اؼنع همکى اقت بكیاؼ وقیـ و تطًًی و یا يؾاؼتی بانع که ظؼ ایى يىؼت با فًاویى 
 یا فًاویًی ظیگؽ با هؽاکؿ ايتهاؼاتی و فؽهًگی همکاؼی« هعیؽ تىلیع»، «هقاوو اخؽایی»، «ههاوؼ»، «قؽپؽقت»، «قؽویؽاقتاؼ»

 .کًع هی

کتاب، ظانتى  31کتاب، يؾاؼت خاهـ بؽ تىلیع  64قال قابمه، ویؽایم  21نؽایظ ازؽاؾ ویؽاقتاؼ اؼنع با ازتكاب ؼتبۀ پیهیى: 
 ب.هماله و کتا
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 ویزاطته کتاب تؼضاص و طىابق ی،تىايمًض یبزهبًا زاطتاریو  ۀرتب ىیی: تؼ13 جضول

 کلمه هشار 75  کتاب هز جمؼاا  کلمه، 300 ؿفذه هز ؿفذه، 250: کتاب هز یهبًا
 

 طابقه ها یتىايمًض/  ها یظتگیبا زاطتاریو  ۀرتب
 کلمات و کتاب تؼضاص

 ویزاطته

 یار ویزاطت
 

 سىايی يمىيهتظلظ يظبی بز 

 آرایی يگاری و ؿفذه آػًایی با کلیات دزوف

 ای آػًایی با ویزایغ رایايه

 تظلظ بز ویزایغ ؿىری

 آػًایی با ویزایغ سبايی
 های گىياگىو ياهه تىايایی کارکزصو با ػیىه

 تىايایی اطتفاصه اس هًابغ و هزاجغ

 طال 2
 

 رتبۀ بؼض:ػزایظ ارتقا به 
 

 کتاب 4ویزایغ 
کلمه هتى  هشار300هؼاصل 

 ػمىهی

 ;ویزاطتار 
 

 ای و کاغذی تظلظ بز ویزایغ رایايه
 تظلظ بز ویزایغ ؿىری

 ویژه اؿالدات صطتىری و هفهىهی تظلظ بز ویزایغ سبايی به

 ها آػًایی يظبی با طاستار ايىاع کتاب

 تظلظ بز ویزایغ هتىو ػمىهی تؤلیفی

 آػًایی با ویزایغ هقاالت ػلمی و پژوهؼی

 ای ویزایغ هقابلهتظلظ يظبی بز 

 تظلظ صر اطتفاصه اس هًابغ و هزاجغ

 طال 6

 رتبۀ بؼض:ػزایظ ارتقا به 
 

 کتاب 6;ویزایغ 
هشار 200هیلیىو و 1هؼاصل 

 کلمه هتى ػمىهی
 تشــی ۀهشار واژ 600یا 

 >ویزاطتار 
 

 ای و کاغذی تظلظ بز ویزایغ رایايه

 تظلظ بز ویزایغ ؿىری
 تظلظ بز ویزایغ سبايی

 يگارع فارطی هتًاطب با هتى  اثزتظلظ بز 

 تىايایی تلشیؾ یا تکمیل هتى

 تظلظ بز ویزایغ اطتًاصی

 تظلظ يظبی بز ویزایغ طاستاری و هذتىایی

 آػًایی با سباو صوم

 ای تظلظ بز ویزایغ هقابله

 وگى و تؼاهل با ؿادب  اثز تىايایی گفت

 ههارت اطتفاصه اس هًابغ و هزاجغ
 های يؼز ب و دىسهآػًایی با هزادل تىلیض کتا

 

 طال :;
 

 
 :بؼض ۀرتب به ارتقا ظیػزا

 
 کتاب := غیزایو 
هشار 250و  ىویلیه2 هؼاصل

 هتى ػمىهی کلمه
 ۀواژ هشار100 و ىویلیه1 ای

 یا هقابلهو  /یا ی تشــ



 

25 

 

 طابقه ها یتىايمًض/  ها یظتگیبا زاطتاریو  ۀرتب
 کلمات و کتاب تؼضاص

 ویزاطته

 =ویزاطتار 
 
 

 ای و کاغذی تظلظ بز ویزایغ رایايه
 و سبايی ویزایغ ؿىریتظلظ بز 
 هتًاطب با هتى  اثزيگارع فارطی تظلظ بز 

 تىايایی تلشیؾ یا تکمیل هتى تؤلیفی و باسيگاری

 صاصو به هؤلف بزای ویزایغ طاستاری و هذتىایی تىايایی هؼاوره

 ویزایغ طاستاری و هذتىاییتظلظ بز 

 تظلظ بز سباو فارطی و صاػتى ػن سبايی قىی

 تظلظ بز ویزایغ اطتًاصی

 تظلظ يظبی بز سباو صوم و فًىو تزجمه

 ای ویزایغ هقابلهتظلظ بز 

 تظلظ بز اطتفاصه اس هًابغ و هزاجغ
 های يؼز آػًایی با هزادل تىلیض کتاب و دىسه

 وگى و تؼاهل با ؿادب  اثز و هؼاوره صاصو به او تىايایی گفت

 کن یک تشـؾ( تىايایی ویزایغ هتىو تشــی )صاػتى صطت

ی تکمیلی، ها های کتاب )فهزطت هًابغ، فهزطت تىايایی تهیۀ پیىطت
 ياهه و يمایه( واژه

 های تذقیق تظلظ بز ػیىه
 ای تظلظ بز ػیىۀ تؤلیف کتاب و هقالۀ ػلمی و پژوهؼی و صايؼًاهه

 هقاالت طاسی کتاب اس هجمىػه تىايایی گزصآوری و آهاصه

 ياهه با تىجه به آثار تىايایی تهیۀ ػیىه

 طال4;
 

 
 

 رتبۀ بؼض:ػزایظ ارتقا به 
 کتاب 44ویزایغ 

 
هشار کلمه 300هیلیىو و 3

 هتى ػمىهی
 ۀهشار واژ 650 و ىویلیه1 ای

 یا تزجمه و /یای تشــ
 

 ویزاطتار ارػض

 =های ویزاطتار  صاػتى تمام تىايایی

 ـ هذتىایی، سبايی، ؿىری، اطتًاصی  های طاستاری تظلظ بز ویزایغ

 صاػتى ههارت هؼاوره و راهًمایی بزای تىلیض اثز همگام با سالق اثز

 اول صاػتى ههارت اطتفاصه اس هًابغ و هزاجغ صطت

 تظلظ بز ايىاع راهکارهای ارتقای هتى با تىجه به هشاعب و تؤهیى يظز ياػز

یًغ  گزايه یا ویزایغ سالقايه تظلظ بز ویزایغ آفز

ویزایی،  تظلظ بز هزادل و فزایًض تىلیض اثز چاپی یا الکتزويیکی اس يظشه
آرایی گزفته تا اهىر هًزی و  يگاری، ؿفذه طاسی، دزوف آهاصه

 تـىیزطاسی، عزادی جلض، لیتىگزافی، چاپ، ؿذافی و پشغ

تىايایی يظارت و پیؼًهاص بزای تهیه و تًظین هغالب پیغ و پض اس هتى هايًض 
 های السم و کًتزل يهایی هتى پیغ اس چاپ ايىاع فهزطت

ضه یا تىايایی تؼکیل گزوه ویزاطتاری، ػًاطایی اثز، ايتشاب پضیضآوري

 طال :>
 

 
 کتاب 64ویزایغ 

هشار ::0هیلیىو و 4هؼاصل 
 کلمه هتى ػمىهی

 ۀهشار واژ::4هیلیىو و >یا 
 ای هقابله و /یاتشــی 

 کتاب :>يظارت بز ویزایغ 
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 طابقه ها یتىايمًض/  ها یظتگیبا زاطتاریو  ۀرتب
 کلمات و کتاب تؼضاص

 ویزاطته
یشی، بىصجه هتزجن، بزياهه گیزی، اجزا، يظارت، ارسػیابی،  بًضی، تـمین ر

هایی اس  يگزی، هماهًگی و اصارۀ اهىر کارکًاو صر بشغ یا بشغ آیًضه
 هؤطظۀ ايتؼاراتی

 گیزی صر تىلیض و پذیزع اثز به ياػز بزای تـمینصاصو هؼاوره تىايایی 
 ویزاطتارتىايایی تًظین قزارصاص با ؿادب اثز و 

 تىايایی راهًمایی و آهىسع ویزاطتاراو
 
 
 های آو فى ههاؼت ظانته بانع. ُپؽبكاهعتؽیى يکتهتؽیى و  کلیات اهىؼ تىلیع و يهؽ ؼا بعايع و ظؼ ههن به آو هقًاقت که آػًایی* 

 ای ظؼ تمام هؽاتب آو هىضىؿ اقت. به هقًای تىايایی ظلیك و زؽفه تظلظ* 

 
تأییع ویؽاقتاؼ هىؼظ ویؽاقتاؼ آهعه و که غیل هؽ اقت هایی  ها هًىط به ظانتى زعاکثؽ هؤلفه  ازؽاؾ هؽ یک اؾ ایى ؼتبه :1تىضیخ 

 اقت. اؼنع
 

ها  های فىق به افتباؼ ویؽاقتاؼ  هتى )کتاب( اقت و قایؽ ویؽاقتاؼاو، اؾ خمله ویؽاقتاؼاو يهؽیات و ضبؽگؿاؼی بًعی هؼتب :2تىضیخ 
 گیؽيع. و تىلیعات ظیعاؼی و نًیعاؼی، ظؼ هؽتبۀ ظیگؽ لؽاؼ هی

 

آياو اقت، يه به افتباؼ کاؼی که ايدام های ویؽاقتٔه  بًعی فىق به افتباؼ تىايمًعی و قىابك ویؽاقتاؼاو و تقعاظ کتاب ؼتبه :3تىضیخ 
، «ویؽاقتاؼ ؾبايی»، «ویؽاقتاؼ يىؼی»بًعی کؽظ:  تىاو چًیى ظقته ظهًع هی ظهًع. ویؽاقتاؼاو ؼا به افتباؼ کاؼی که ايدام هی  هی

تىاو ظؼ يفسۀ  هی که ایى فًاویى ؼا« ویؽاقتاؼ هًؽی»، «ویؽاقتاؼ اقتًاظی»، «هستىایی –ویؽاقتاؼ قاضتاؼی »، «ویؽاقتاؼ تؽخمه»
 زمىلی کتاب ظؼج کؽظ.
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 نبمه واژه
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 .به خای کلمه یا هغلب هىخىظ هؽ يىؿ کلمه یا هغلبیگػانتى  :ابضال

 .نىظ یه اقتًباط یهقً کی اؾ میبآو  اؾ ای يعاؼظ یفهم لابل یهقًا که یقطً ابهام:

 .پؽايتؿ ظؼوو و هتى ظاضل ظؼ نعه اقتفاظه هًبـ به اؼخاؿ :یهتً ارجاع صروو

 .اقت نعه آوؼظه آيدا اؾ ، هكتمین یا غیؽهكتمین،هغلب آو که یهؽخق ای هًبـ غکؽکؽظوقًع آوؼظو و  :اطتًاص

های ظیگؽ هههىؼتؽ اقت و ظؼ هًابـ هقتبؽ آهعه اقت )هايًع ابى قیًا به خای  ای اؾ اقن فلن که اؾ هیاو گىيه گىيه اطن اػهز:
 (.الؽئیف ابىفلی قیًا و نیص

 ...( ظاللت کًع. ،ؼه بؽ یک هًعاق )نطى، اثؽ، خااقمی که همىا :)اطن ساؽ( نلَ َػ  اطن

الطظ، اؼخاؿ، ايغالذ،  ، افن اؾ ؼقناثؽ کل ظؼ آو تیؼفا و یيىنتاؼيىؼت  چًع اویه اؾ يىؼت کی ايتطاب :یکضطتی اؿل
 اقن ضاو، و هؽ فًًؽ ظیگؽی که تقعاظ ههابهی اؾ آو ظؼ هتى به کاؼ ؼفته بانع.

 اطن ػلن ← ػالماَ 

 ایکاؼکؽظ  ؼقايه، اثؽ، يىؿ هطاعب، چىو ییها هؤلفهبا تىخه به  گؽ،یظ یايیب و ؾباو یا با قاضتاؼ با هتى یكیيى ظوباؼه :یباسيگار 
 .کًع ؽییتغ هتى یها خمله ۀهم باً یتمؽ که یهیؽایو

 ۀهًغم کی یبىه ظیآو با فؽهًگ و نؽا كیهىضىؿ ظؼ هتى هبعأ و تغب اتیو کل اتیخؿئ ىیيؾؽ گؽفتى اؼتباط ب ظؼ :یطاس  یبىه
 ضاو.  ییایخغؽاف

يفسه  ىییپا ظؼبه هًابـ  اؼخاؿ ای ضىايًعه ییؼاهًما ای هتىظؼ  یا خمله ایايغالذ  ای کلمه بهتؽ ظؼک یبؽا که یا افؿوظه :ػتپايى 
 .عیآ یه

 اویپا ظؼ هتؽیب ساتیتىض ایضىايًعه  ییؼاهًما ای هتىظؼ  یا خمله ایايغالذ  ای کلمهظؼک بهتؽ  یکه بؽا یا افؿوظه :يىػت یپ
 آیع. هی کتاب اویپا ای ها فًل

های ايلی کتاب يیكتًع و  نىيع و خؿو بطم اعالفات و اقًاظ و تىضیسات بیهتؽی که بؽای فهن بیهتؽ هتى آوؼظه هی :ىطتیپ
 گیؽيع. غالبًا ظؼ آضؽ هتى لؽاؼ هی

 واؼظهستىا  وبه هفهىم  یضللغالبًا و زػف آو  بانعآو  به یاؾیي آيکه یب نىظ یه آوؼظه یايل کالم ریتىض ظؼکه  یکاله :دؼى
 . کًع یيم

کاهی و  تکؽاؼ، ايىاؿ لافعه  ی )به کاؼ بؽظو ابؿاؼهایی هايًع تىاؾو،قاؾ بؽخكته ه کمک فؽایًعکه ب هؽاتبی اؾ ؾباو :یاصب سباو
 گؽیو ظ ه،یکًا ه،یافؿوو بؽ قاضت، اؾ اقتقاؼه، تهب ،ی. ظؼ ؾباو اظبؽظیگ یو ظؼ همابل ؾباو هًداؼ لؽاؼ ه نىظ یه قاضته افؿایی( لافعه

 ايع. ها به ؾباو اظبی ظؼ بكیاؼی اولات به ؾباو کهى يؿظیک يىنته. نىظ یاقتفاظه ه یيًافات اظب
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 با ؾباياو، یفاؼق ۀفاه یقیعب گفتاؼ ؾباو هغابك یؾباي هؽاتبو  یيسى ،یواژگاي ،ییآوا های زیث الیهکه اؾ  یؾباي :یگفتار  سباو
 .بانع ها، میگى و ها لهده اضتالف وخىظ

 که یؾباي. اقت ههتؽک کؽظه لیتسً ؾباياو   یفاؼق ۀهم اویه ظؼ و ظاؼظ اضتًاو ؽیفؽاگ و یهل للمؽو به که یؾباي :اریهؼ سباو
 .نىظ یبه آو يىنته ه یفمىه یو هتىو فلم یفمىه اتیو يهؽ ها ؼوؾياهه

 ظاقتاو هثل ؛کًع یه ؿیهتما آثاؼ گؽیظ اؾ هىضىؿ گاه و یفً یها خًبه هستىا، نکل، لساػ بهکه آو ؼا  یاظب اثؽ يىؿ :یاصب قالب/ ژايز
 . ... و نقؽ ياهه، میيما ؼهاو، کىتاه،

 .و چگىيگی ؼوابظ اخؿای اثؽ هًاقب یخا ظؼ آو یاخؿا اؾ کی هؽ گؽفتى لؽاؼ و اثؽ هغالب ىیتعو یچگىيگ :اثز طاستار

 و هغالب اویب یبؽا يىیكًعه/ نافؽ/ هتؽخن که هکؽؼ ههتؽک یها یژگیو اؾ یا هدمىفه ای ضاو یا ىهین :ػشـی طبک
 .بؽظ یه کاؼ به ىظ یا بؽای تؽخمۀ آثاؼض یها ههیايع

 آؼایی اقت. و یکی اؾ فیىب يفسه ؽظیگ یه لؽاؼ بقع ۀيفسۀ لبل که ظؼ ابتعای يفس پاؼاگؽافآضؽیى قغؽ  :)بیىه( ابتزطغز 

 یيىؼ یها خًبه ۀظؼباؼ ها ايتطاب و ها نیتًم ها، هیؼو ها، تىافك لؽاؼظاظها، ضىابظ، همؽؼات، لىافع، اؾ یهعوي ۀهدمىف :ياهه ىهیػ
 .نىظ یه افمال میؽایو و يهؽ ؼويع ظؼ که یآثاؼ ییهستىا و

 ی.فاؼق ضظ به یؽفاؼقیغ یاقاه يگاؼل :اػالم ضبظ

  پیىطت ← )يقؼه، ػکض، يمىصار(  ضمائن

  ياهه کتاب ←فهزطت هًابغ 

 .اثؽ بهبىظ لًع به کلمه یا هغلبی با کلمه یا هغلب ظیگؽ کؽظو خا خابه  :قلب

 .وؾبا ییو هدا یقاضت واخلىافع هؽبىط به  :ییقىاػض آوا

 قىاػض يذىی ←قىاػض صطتىری 

و ظؼ هتىو هقتبؽ  نعه هعوو یفاؼق ؾباو یبؽا که یبالغ ،ییهقًا ،یيسى ،یواژگاي ،ییلىافع آوا ۀهدمىف :یفارط سباو قىاػض
 به کاؼ ؼفته اقت. یفاؼق

 .کاؼبؽظ ظؼقت هقًایی کلمات و خمالت هغابك با هتىو هقتبؽ فاؼقی :ییقىاػض هؼًا

 ؼفایت نعه اقت. ها( که ظؼ هًابـ هقتبؽ فاؼقی لىافع هؽبىط به ظقتىؼؾباو )ناهل گؽوه، خمله و هايًع آو :یقىاػض يذى

 .نًاضتی ؾباو و گاه کاؼبؽظ ؾیبایی نًىيعه همامزال و  یهمتضا بههتکلن  یؾباي ؽهیچ و کالم ییؼقا :یکاربزص بالغ

 ياهه  کتاب←  یػًاط کتاب

 ظؼجیا پایاو هماله یا فًل  اثؽ اویپا ظؼ که هتى ظؼ نعه اقتفاظه هًابـ اؾ یفهؽقت: ی(ػًاط کتاب هآسذ، فهزطت) ياهه کتاب
 .اقت هتى ظؼ نعه اقتفاظه هًابـ ايگؽیب و نىظ یه
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به  یها و کلمات فاؼق کؽظو تکىاژ ىیگؿیو خا یضاؼخ یقاضت يسى ای بیخؿء به خؿء تؽک ۀتؽخم :بزصاری( )گزته یبزصار  گزصه 
 .یضاؼخ یها ه تکىاژها و واژ یخا

 ۀزىؾ پژوههگؽاو یبؽا و نعه بؽگؽفته یهتقعظ هًابـ اؾ آو اعالفات و اقت پژوهم آوکه اقاـ يگاؼل  یهتً :یپژوهؼ هتى
 .نىظ یه يىنته یضاي ۀؼنت ای ضاو

فمىم  یو بؽا ايع به آو ؼنته اویآنًا ایو هطاعب آو هتطًًاو  ؽظیگ یه لؽاؼ ضاو یا ؼنته ۀؽهدمىفیؾ که یهتً :یتشــ هتى
 خاهقه يىنته يهعه اقت.

 .ؽظیيگ لؽاؼ یضاي ۀؼنت ۀؽهدمىفیؾ لؿوهاً  و بانع هتىقظ قىاظ قغر با هؽظم فمىم آو هطاعب که یهتً :یػمىه هتى

پژوهؼیغ هتى  .ؼهاو ظاقتاو، ضاعؽات، هايًع يبانع، پژوهم بؽ یهبتً لؿوهاً  که یهتً :یز

ها ؼا بؽای  ناو چًعاو اقتىاؼ و پػیؽفته بانًع که بتىاو آو های يسىی و کاؼبؽظهای بالغی هتىيی که کلمات و قاضتهتىو هؼتبز: 
 های ظیگؽ ناهع آوؼظ. قًدم يست هتى

 .تؽخمه يست اؾ ًاویاعم کكب یبؽا کلمه به کلمه یا خمله به خمله، ،یايل هتى با نعه تؽخمه هتى ۀكیهما هقابله:

 . نىظ یه تیهعا آيدا به كیعؽ ىیا اؾ هطاعب و آهعهکتاب  ایاؾ هتى  یگؽیظ یکه ظؼ خا ییها ظاظه به اؼخاؿ ۀيسى :یارجاػ يظام

 . بًعی ظیگؽی بیاو نىظ کلمات یا خمله با کالم یفسىا نعه يیكت و گفته فباؼت ىیف که یلىل يمل :هضمىو به يقل

هایی هايًع گیىهه یا ظويمغه یا پاؼاگؽاف  که غالبًا به کمک يهايه گؽیظ هتى کی ظؼ يىنته ای هتى کی فباؼت ايلبیاو  :قىل يقل
 .نىظ هكتمل اؾ هتى ايلی خعا هی

هؽ آيچه الؾم اقت ضىايًعه ؼا بؽای تكؽیـ ظؼ یافتى اخؿای  و ايغالزات و نیهفاه ضاو، یاقاهفهؽقتی غالبًا الفبایی اؾ  :هیيما
 آیع. هی کتاب یظؼ ايتهاهمؽاه با نماؼۀ يفسات یا بًعهای هؽبىط که  ،هتى کمک کًع

. گاه نىظ یه نیهؽ ظو تًؾ ای ىیالت ای یفاؼق ییت الفبابه يىؼ و آهعه گؽیظ ؾباو ظؼ ها آو هقاظل که ها اؾ واژه یفهؽقت :ياهه واژه
 .نىظ یه آوؼظهها  ظؼ همابل آو یهن به فاؼق یسیتىض

 بؽاقاـ ؽاقتاؼیو. ظاؼظ ییهستىا و یقاضتاؼ ،یؾباي ،یؼا ظؼ قغر يىؼ یو ظايم ايالذ و بهبىظ هتً ییتىايا که یکك :زاطتاریو 
 ؽاقتاؼیو، 3 ؽاقتاؼ  یو، 2 ؽاقتاؼ  یو ،1 ؽاقتاؼ  یو اؾ ايع فباؼت که ظاؼظ هؽاتبی کؽظه میؽایو که یآثاؼ تقعاظ و تدؽبه و یتىايمًع ؿاویه

 .اؼنع

 و يگاؼل اؼنع یکاؼنًاق ۀؼنت ظؼ ای گػؼايعه آهىؾل ویؽایم هؽاکؿ هقتبؽ ظؼ ؼا میؽایآهىؾل و یها ظوؼه که یکك: یار ویزاطت
 .ظهع یاثؽ ؼا ايدام ه میؽایو یها اؾ خًبه یاؼنع بؽضویؽاقتاؼ  ای 3 ؽاقتاؼ  یو ؽيؾؽیکؽظه و ؾ لیتسً میؽایو

 و كًعهیيى اقتًتاج و اقتًباطو  يمل یاؾ ظؼقت ًاویاعم لًع بههتى  اتها و اؼخاف لىل اعالفات و يمل یبؽؼق: یاطتًاص غیزایو 
 .هستىا با هتًاقب و ریيس هًابـ به اؼخاؿ ظؼ او ظلت

يست و ظلت تؽخمه  ،یظاؼ اهايت اؾ افتىی ًاویاعم لًع به یايل هتى با یفاؼق به نعه تؽخمههتى هغابمت ظاظو تزجمه:  غیزایو 
 .یفاؼق ؾباو لىافع تیؼفا و همًع،و  هبعأ هتىو هتًاقب ؾباو و لسى ظؼ  كیاؾ هغابمت ظل ًاویاعم ای
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 و هتًاقب با هستىا، هطاعب، کاؼبؽظ و ؼقايه. یايالذ هتى بؽ اقاـ لىافع ؾباو فاؼق: یسباي غیزایو 

 و اثؽ يىؿ به تىخه با هتى اعالفات یبًع نیتمك و ها فًل و ها بطم نیتًؾ ۀيسى ايالذ و یبؽؼق: ییـ هذتىا یطاستار  غیزایو 
 وضىذ او،یب قبک ،هستىا چىو یهىاؼظايالذ ناهل  میؽایقغر اؾ و ىیابه هغالب اثؽ.  عویايكدام بطه لًع بهو  هطاعب

 .اقت یيؾن قاضتاؼ تیظؼ کل اثؽ و ؼفا ؾباوظؼ  یکعقتی ،هغلب و ايكدام هتى ۀفؽض

 .عآوؼيعهیپع ای يانؽ ۀنع ؽفتهیپػ ۀياه ىهیايىل و لىافع ن یۀهتى بؽ پا یو ؽاهؽ یايالذ هىاؼظ نکل: یؿىر  غیزایو 

( ؼقايه هطاعب، کاؼبؽظ، هىضىؿ، ژهیو )به هؤثؽ و کًًعه ىییتق یؽهایهتغ ظؼيؾؽگؽفتى با که ها تیفقال اؾ یا گكتؽظه فیع :غیزایو 
 يهؽ ظؼ چه کًع، هتًاقب ای آهاظه ايتهاؼ یبؽا آو اؾ پف اهًگام تعویى ی ؼا اثؽ ای آوؼظ فؽاهن چاپ اؾ میپ ؼا اثؽ بهبىظ هىخبات

 .يهؽ یها گىيه ؽیقا ظؼ چه و یکیالکتؽوي و یکاغػ
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