
 

 
 المللی تهران ین نمایشگاه بینوسوم سیدر  انجمن صنفی ویراستاران

 ۱۴۰۱فروردین  ۲۳( ـ مهدی قنواتی)مدرس:  صوریکارگاه ویرایش 

 

 به نام خداوند جان و خرد

 

 های ویراستار صوری ترین مسئولیت مهم

 الخط؛ امال و رسم ۀویش کردن کدستی .1

 ها؛ بیکلمات و ترک نیب  یگذار اصالح فاصله .2

 برطبق قواعد استاندارد؛ یگذار نشانه .3

پانوشت، تطابق پانوشت با کلمات داخل متن و  بودن نیچ چپ ای نیچ )مثل راست ها نوشت یها و پ پانوشت میتنظ .4

 ؛های تکراری و حذف پانوشت (نیالت ۀکلم یامال

 (؛یآن )از نظر ظاهر کردن کدستیارجاعات درون متن و پانوشت و  نیتدو ۀویش ینیبازب .5

 ؛یسیاعمال قواعد عددنو .6

 ها؛ آن یگذار با متن و شماره ریها و تصاو ها، نمودارها، نقشه شرح جدول قیتطب .7

 ن؛یها و عبارات الت مثل فرمول ،یرفارسیغ یها عناصر و نوشته یریکارگ ها و به نوشته میتنظ .8

 .(ازی)در صورت ن یگذار حرکت ،یسینو حرف ،یسیآوانو .9

 ها در کل اثر؛ کردن آن  کدستیمنظور  چک کردن ضبط اعالم و اصطالحات به .11

کلمات  فتادنین و اشعار و ازقلم ریها، نمودارها، تصاو جدول تیفیبودن ظاهر و ک و درست حیصح نشیتوجه به چ .11

 .اتیدر اب هیقاف
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 «ی»پسوند

 . مردی آمد: یای نکره1

 . روزی چند قرص: یای وحدت2

 درمانی: یای متممی  . آب3

 . گفتاردرمانی: یای مفعولی4

 . داروی تقویتی: یای فاعلی5

 

 

 

 فرماندهی شجاع   ای شجاع فرمانده

 شیرجهی زیبا   ای زیبا شیرجه

 

 

 

 های همزه کرسی

 کرسی الف: مألوف، رأفت، مأنوس

 کرسی و: سؤال، رؤیا، رؤسا

 کرسی ی: رئوف، هیئت، جرئت، نشئت، سائل

 کرسی سطر: جزء، شیء، سوء

 

 

 ها   دستورخط برخی واژه

 کوچولو و... کوچولو، خرگوش جان، شیر جان، خان بابا پشمالو کالغ، خرس اردک، جوجه خرس، جوجه شیربچه، بچه

 



 

 
 المللی تهران ین نمایشگاه بینوسوم سیدر  انجمن صنفی ویراستاران

 ۱۴۰۱فروردین  ۲۳( ـ هومن عباسپور)مدرس:  کارگاه ویرایش زبانی

 

 به نام خداوند جان و خرد
 

 ارتش در شهر مستقر و دادستاني را محاصره كردند.يروهاي ن. 1

 اين مورد اقدام و نتيجه را به اطالع برسانيد.در . ۲

 تعلق گرفت.فيلم در چندين جشنواره نمايش و جوايزي بدان اين . ۳

 

 ي جوانب را در نظر بگيرد. موضوعي را بررسي كند كه همه اينتواند  پژوهشگر زماني مي يك. ۴

 گويد. ميانسان از احساسات و عواطفش  در اين فيلم باد صبا مانند يك. ۵

 كند. اروپايي رفتار مي مثل يك. ۶

 .است نهفته آن تصويري فضاي غناي در فيلم يك بودن كامل مفهوم. ۷

 

 .كرد اقامت آنجا در مدتي رفته، شيراز به احمد. ۸

 .كند مي اقامت آنجا در مدتي رفته، شيراز به احمد. ۹

 .كرد خواهد اقامت آنجا در مدتي رفته، شيراز به احمد. 1۰

 .كند اقامت آنجا در مدتي رفته، شيراز به احمد است قرار. 11

 .كن اقامت آنجا در مدتي رفته، شيراز به احمد،. 1۲

 .آوردند را او مدت كوتاه اقامت خبر رفته، شيراز به احمد. 1۳

 گردش مفرّحي كردند. وحش رفته و آموزان به باغ دانش. 1۴

 وحش رفته به بازي پرداخته گردش مفرّحي كردند. آموزان به باغ دانش. 1۵

 وحش رفته شوروشوق آنان توجه معلمان را جلب كرد. آموزان به باغ دانش. 1۶

 



 

۲ 

 .داد انگليس ارتش در خدمت تحريم به فتوا وي هند، سياسي انقالبي  هنگامه در. 1۷

 .كند مي آن يها جاذبه و انساني عطوفت از حکايت ادرانم رفتار. 1۸

 

 زيست. مي در قصري كه از پدر به او رسيده بود. 1۹

 .است شمرده جايز باشند مشغول شايخم خدمت بهرهروان  كه زماني در تنها را سماع بلياني. ۲۰

 ور شعله شود نمي ديدهها  آن در بيماري كه كساني ذهن در حتي زماني، هر درها  خاطره اين است ممکن. ۲1
 .شوند

 تر اعالم شده بود نپذيرفت. ي آمار اعتراض مخالفاني را كه پيش  اداره. ۲۲

 رود. شود از تيم مي بازيکني كه با مشکالت فني و مديريتي مواجه مي. ۲۳

 نهايي كه بسيار مشکل بود حذف شدند. ي نيمه كنندگان مسابقه در مرحله ي شركت همه. ۲۴

 تر ماوراءالنهري هستند. شاعراني كه اسدي طوسي برگزيده بيش. ۲۵

 

 .نمود تركيه در درياي مديترانه رزمايش نظامي جديدي برگزار. ۲۶

 

 .كرد مالقات را بود آمده سفر از تازه كه برادرش. ۲۷

 

 پليس به مردي كه نزديك محل حادثه بود مظنون شد.. ۲۸

 مشکوكم بهت. چون داري ميزاري ميري.. ۲۹

 شوند. نامه مي همة بازنشستگان شامل اين آيين. ۳۰

 

 تسليت باد. شهادت امام جعفر صادق )ع(. ۳1

 .باد تهنيت تبريك و عيد سعيد فطر بر همگانفرارسيدن . ۳۲

 

 سازماني مجزا از حزب منصرف شدند.انشعابيون از ايجاد . ۳۳

 وجود آورد. در منطقه آرامش و امنيت به. ۳۴



 

 
 المللی تهران ین نمایشگاه بینوسوم سیدر  انجمن صنفی ویراستاران

 ۱۴۰۱فروردین  ۲۳( ـ  پور ینازنین خلیل)مدرس:  ترجمه شیرایکارگاه و 

 

 

 به نام خداوند جان و خرد

 

 ویرایش ترجمه چیست؟ 
های مختلفی دارد، اما بنیان اصلی آن بر تطبیق متن مقصد با متن مبدأ استوار است؛ از این رو چنین  ویرایش ترجمه بخش

تر آن است که  بنابراین ویراستار ترجمه باید ترجمه بداند و با زمینۀ مورد نظر آشنا باشد و واجبویرایشی از ترجمه جدا نیست. 
های زبانِی متناسب با  ویراستاِر ترجمه به زبان مقصد )فارسی( کاماًل مسلط باشد و نثر پاکیزه، روان و شفافی داشته باشد و گونه

 انواع متن را بداند.
نیاز  یراستار ترجمه این است که متن ترجمه را به کیفیتی برساند که ما را از مراجعه به متن اصلی بیترین وظیفۀ و در مجموع مهم

 کند.
 ای از کارهای زیر است: با این حال ویرایش ترجمه مجموعه

 منظور برآورد مدت زمان انجام کار و پذیرش آن؛ . ارزیابی ترجمه به1
 . تطبیق متن مقصد با متن مبدأ؛2
 ها و خطاهای احتمالی؛ جاافتادگییافتن  .3
 . ویرایش زبانی و صوری؛4
 . بررسی ضبط اعالم؛5
 . بررسی ارجاعات؛6
 بندی متن ترجمه با متن اصلی؛ دادن پاراگراف . مطابقت7
 . بررسی انواع تیترها؛8
 . تهیۀ پانوشت دربارۀ مطالبی که برای خوانندۀ مقصد به توضیح نیاز دارد؛9

 ها، ...؛ ها، مقاالت، فیلم های خاص، نام کتاب برای نام. دادن پانوشت 10
 . تبدیل واحدها.11
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 منابع مفید برای ویراستار ترجمه
 

 تهران: انتشارات نیلوفر. مجلد. 2 مقاالت. مجموعهاز پست و بلند ترجمه. (. 1391امامی، کریم )
 .55ـ52 ، ص80ـ79آذر و اسفند. ش  نشر دانش.اول.  ی(. افسون معنا1372) روسیپرهام، س

 . تهران: مرکز نشر دانشگاهی.3 نشر دانشهای  های مقاله . برگزیدهدربارۀ ترجمه(. 1389پورجوادی، نصرالله )زیر نظر( )
 .26ـ17(، ص 49) 18 مترجم (. ارزیابی کیفیت ترجمه.1388فر، علی ) خزاعی
 کتاب بهار. . تهران:ویرایش ترجمه(. 1401پور، نازنین  ) خلیلی
 .188ـ177 . ص1، ش 1. س فصل کتابزنم.  زنم از چه حرف می (. از ویرایش ترجمه که حرف می1400پور، نازنین ) خلیلی

 نشر )انتشارات آستان قدس رضوی(. . مشهد: بهترجمه و مترجم: آموزش اصول و قواعد اساسی ترجمه(. 1378رشیدی، غالمرضا )
 . تهران: رهنما.و روش کاربردی ترجمهاصول (. 1378سعیدان، اسماعیل )

 تهران: سمت.های فرانسه به فارسی.  جستاری در تطبیق ترجمه(. 1398زاده ) شهپرراد، کتایون و آذین حسین
 . تهران: مرکز نشر دانشگاهی.نامۀ ضبط اعالم انگلیسی در فارسی شیوه(. 1375بهزادی، ماندانا ) صدیق
 سبزی. تهران: فرهنگستان زبان و ادب فارسی، نشر آثار. با همکاری کبری سلسله نامۀ ضبط اعالم. هشیو(. 1381بهزادی، ماندانا ) صدیق
 . تهران نشر مرکز.از گوشه و کنار ترجمه(. 1394جو، علی ) صلح
 . تهران: نشر مرکز.های ویرایش نکته(. 1396جو، علی ) صلح
 .تهران: نشر مرکز بیایید ترجمه کنیم.(. 1399جو، علی ) صلح

 . تهران: انتشارات رهنما.ای ساخت فارسی و انگلیسی و تجزیه و تحلیل خطاها بررسی مقابله(. 1372ضیاءحسینی، سیدمحمد )
 انتشارات روزنه. :تهران .فرهنگ گزیدۀ اعالم شرقی در منابع غربی (.1388طباطبایی، صالح )

 .36ـ29 (، ص3) 1 ترجمهمطالعات (. چارچوب نظری برای نقد ترجمه. 1382زاد، فرزانه ) حفر
 . تهران: مرکز نشر دانشگاهی.های ترجمه نخستین درس(. 1397زاد، فرزانه ) فرح

 .159ـ138. زمستان. ص 4. ش گزینی مطالعات واژهبرداری.  برداری یا گرده (. گرته1399قربانزاده، فرهاد )
 .11ـ5. ص 1. ش 3. س نشر دانش(. امانت در ترجمه، 1361نجفی، ابوالحسن )

 . تهران: مرکز نشر دانشگاهی.آموزش ترجمه(. 1394هاشمی میناباد، حسن )
 . تهران: کتاب بهار.گفتارهای نظری و تجربی در ترجمه(. 1396هاشمی میناباد، حسن )

 ها در انگلیسی و فارسی. ویراست دوم. تهران: کتاب بهار. ای زمان ( توصیف مقابله1400هیرمندی، رضی )



 

 
 المللی تهران ین نمایشگاه بینوسوم سیدر  انجمن صنفی ویراستاران

 ۱۴۰۱فروردین  ۲۳( ـ عید احمدیس)مدرس:  ای ایانهرکارگاه ویرایش 

 

 به نام خداوند جان و خرد

 کلیات

 ؛ یا انهیراالف( ضرورت ویرایش 

 آرایی و ویرایش؛ حهب( برقراری ارتباط میان صف

 بهتر است، چرا؟ ای رایانهبرای ویرایش  افزار نرمپ( کدام 

 

 ای چه نوع ویرایشی است و چه ابزاری نیاز دارد: ویرایش رایانه

 ؛ فارسی ورد، صفحه کلید افزار توجه به ویندوز، نسخۀ نرمضرورت الف( 

و ها  پروندهبندی  پیکرهترک چنج،  و جایگزینی و وجو جست مانندورد ) افزار نرم امکاناتتسلط به ضرورت ب( 

 (، متنبندی  بخش

 مرور متن پیش از آغاز به ویرایش.پ( 

***************** 

 یجایگزین و جوو جستالف. 

 وصلوفصل های هنشان .1

 توضیحات جایگزین کن  کن جوو جست

 اول ۀمرحل هنقط ) .( هفاصله نقط

 دوم ۀمرحل نقطه فاصله ) . ( نقطه
 اول ۀمرحل ویرگول ) ،( فاصله ویرگول

 دوم ۀمرحل ویرگول فاصله  ( )  ، ویرگول
 شوندهایپ. 2

 توضیحات جایگزین کن  کن جوو جست

 روشن Wildcards فاصله نیم+یم فاصله+یم<
 شنرو Wildcards فاصله نیم+یمن فاصله+یمن<
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 توضیحات جایگزین کن  کن جوو جست

 روشن Wildcards فاصله نیم+فرا فاصله+فرا<
  روشن Wildcards فاصله نیم+بی فاصله+بی<

 

 پسوندها. 3

 توضیحات جایگزین کن  کن جوو جست

 . روشن Wildcards ی+فاصله نیم >ی+فاصله
 . روشن Wildcards آور+فاصله نیم >آور+فاصله
 . روشن Wildcards تر+فاصله نیم >تر+فاصله
 . روشن Wildcards یا+فاصله نیم >یا+فاصله

 

 (Track Changeثبت تغییرات )ب. 

 یتمام میل کنرا فعا Track Changes که ی. زمانشوند یم جادیا لیاست که در فا یراتیثبت تغ یابزار برا نیا

افزار  نرم ۀاضافه کردن محتوا در حافظ ایمتن، حذف  یظاهر راتییاز جمله تغ میکن یم جادیا لیفا در که یراتییتغ

 :میکنیرا دنبال م  ریمس نیا Track Changesفعال کردن  یبرا. شوند یثبت م

       Review → Tracking → Track Changes 

 

 
 

 

 

 Track  تنظیمات تغییر برای
Change  این قسمت روی 

 .کنید کلیک
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