
 

 

 ..........................تاریخ:

 نویسنده / مترجم ارجمند

، الزم است دیا کردهارسال  نشر همیشهکتاب/ متن خود را برای ارزیابی ویرایش به  با سالم و سپاس از اینکه

 توجه بفرمایید. برای همکاری بهتر به نکات زیر

که متن شما  )درصورتی متن کامل زبان اصلیو  متن کامل وردو به همراه  لطفاً جدول زیر را تکمیل کنید

  ید.ارسال کن daftarvirastar@gmail.com به نشانی انتشاراتترجمه است( به ایمیل 

 شده مراحل ارزیابی را به تأخیر خواهد انداخت. بدیهی است ارسال ناقص موارد خواسته

 

 عنوان کتاب / مقاله:

 

 عنوان کامل انگلیسی )برای متون ترجمه(:

 

 نام کامل نویسنده:

 

 نام کامل مترجم )برای متون ترجمه(:

 

 مخاطب کتاب 

 )نام ببرید(     ..........................   : گروه خاص                                  :عامۀ مردم

 : از ..... تا ...... سال             نوجوان             : از ..... تا ...... سالکودك 

 تعداد کلمات متن:

 

 تلفن همراه متقاضی ارزیابی:

 

 توضیحات:

کند متن شما را بهتر بشناسد، مکتوب  به ارزیاب یا ویراستار کمک میدر این قسمت، هر توضیحی را که 

اید، یا  اید و از چه منابعی بهره گرفته آوری کرده کنید. برای نمونه، اگر اثر شما تألیف است چگونه آن را جمع

 اید.  اگر ترجمه است آیا ترجمه کامل است یا به عللی در آن دست برده

 ای از داستان را مکتوب کنید. کتاب و اگر متن شما داستانی است چکیده ای از مطالب همچنین چکیده

 

 ها: افزوده

چنانچه مورد خاصی برای ویرایش در نظر دارید، در این قسمت مکتوب کنید. مثالً برای کتاب شما 

  سازی نیز انجام شود یا بخشی به کتاب شما افزوده شود. نمایه
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 روند کار 

شود و ویرایش پذیربودن یا ویرایش ناناپذیربودن آن به شما اطالع داده  نخست بازبینی میمتن دریافتی شما 

مستلزم و  است دو نوع خواهد شد. ارزیابیارزیابی متن دریافتی  یا کتاب در مرحلۀ بعد،خواهد شد و 

 .به اطالعتان خواهد رسیدبازبینی اولیه ای که پس از  هزینه

این ارزیابی کلیات متن دیده در ؛ خواهد بودتلفنی  صورت بهکه  و مشاوره برای اصالح ارزیابی کلی( 1

 چونجزئیاتی رسد.  شود و با جزئیات الزم به اطالع شما می های آن بررسی می کاستینقاط قوت و  و شود یم

مقدمه و  روش صحیح نگارش بندی کتاب، تناسب آن با موضوع متن، ساختار و فصلزبان و لحن نوشتار و 

  شود. زمان تقریبی این ارزیابی ده روز برآورد می مواردی از این قبیل.

و چنانچه ترجمه باشد  شود یمیی از آن ویرایش ها بخشو  شود یمدیده  دقت بهکه متن  ارزیابی دقیق( 2

با  تا میزان ویرایش و مشکالت متن تعیین گردد. سپس، گزارش دقیق آن شود یمیی نیز مقابله ها قسمت

روز زمان خواهد برد. بدیهی  پانزدهتا  ده. این ارزیابی بین شود یمویرایش و هزینه و زمان آن کتباً اعالم  نمونه

است این ارزیابی برای پدیدآور و ناشر مفید خواهد بود زیرا تمام نکات الزم با جزئیات به او اطالع داده 

 .شود یم

 

 دآورندهیپدبا  ،/متنو یافتن ویراستار مناسب برای کتاب جزئیات کارمرحلۀ بعدی: پس از هماهنگی و تعیین 

که کار  ردیگ یمقرارداد ویرایش منعقد خواهد شد. ویرایش در این مجموعه حداقل با دو ویراستار انجام 

 بدون ایراد و با بهترین کیفیت عرضه شود.


