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 بسمه تعالي

ا خواهد بودروحيه نصيحت پذيري را در وجود خود و خانواده خود تقويت كنيم كه از نشانه هاي خوشبختي م  

 حضرت علي)ع(

بنددخوشبخت آن كسي است كه پندي كه مي گيرد آن پند را به كار ب  

Accept  advices   more  which   are Th   singn   of happiness.

 زندگي موريس مترلينگ

ميالدي  861در  ين دانشمند شهير در بلزيك ا مي باشد كه شهير عصر خود نام برده از نويسندگان و جامعه شناسان 

.نموداو در خانواده ي خود به زبان الماني و فرانسه صحبت مي متولد شد  در اياالت فالمند   

صيل در رشته ي و بعد از فارغ التحصيل شدن به تحو در ايام نوجواني به تحصيل در مدرسه ي زبان التين پرداخت 

بعد از   وي  مي داشت ،  دعاوي  در  به وكالت پرداخت و نقش بسيار مفيدي  بلزيك  حقوق پرداخت ودر كشور

اولّين  ، ي پرداخت و با توجه به عشقي كه به نويسنده گي داشت به نويسندگ چندين سال مطالعه و سعي و كوشش  



 

 

ميالدي   1911در سال  ار نوبل  جايزه ي توانست  كه وقتي اين اثر را ارائه نمود اثرمترلينگ تئاترپرنده ي آبي بود  

.كسب كند   

 

 

رت اوّل نا م داشت نمود كه شيوايي متن عميقاً در ذهن پادشاه بلژيك كه آلب به قدر نامبرده در نوشتن مهرارت پيدا

 تاثير بسزايي نمود و وي مترلينگ را بارون نمود و لقب نامبرده به لقب بارون مشهور نمود .

ه يسندگي نامبردبايد توجه داشت كه گرايش نوو بعد از آن پادشاه ديگر كه جرج پنجم نام داشت اورا كنت ناميد ،

 ئاتر را ترک نمود وميالدي نوشت نمايش نويسي در ت به فلفسه انجاميد زيرا نامبرده بر اثر سكته قلبي در سال 

ي زنبور عسل ، راز بزرگ ، زندگ كوشش هاي فراوان به نوشتن كتا بهاي فلفسي پرداخت از اثار نامبرده مي توان

عرصه ،  كوهستاني ، زندگي مورچه ،مرگ ، عقل و سرنوشتمعبد ويرا ، زندگي موريانه ، هوش گلها ، جاده هاي 

 ي فرشتگان ، بقاياي جنگ ،
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 ويژگي يك نويسنده    

بخصوصي ورد م  غاز بايد به ويژگيهاي يك  نويسنده  بپردازيم كه يك   نويسنده از رفتار و اخالقآدر 

به كسب  واندطريق بترا قادر مي ساز د تا بدين  است كه نامبردهبرخوردار مي باشد و همين نوع عملكرد 

ا و قالب دو اقليم  محتو دانستني هاي الزم و مورد نظر خود جهت نگارش موضوع مشخص شده بپردازد 

شرط اساسي يك نوشته ي خوب مي باشد كه نويسنده حتما آن را بايد رعايت نمايد. 

. ا رعايت نماييمگيريم و تصميم نوشتن داريم بايد سه نكته بسيار مهم رماني كه قلم به دست مي ز 



Prewriting

زمان پيش از نوشتن است نكته ي اوّل



Writing 

مزمان در حال نوشتن استوّدي  نكته



Editing - Writing  Post 
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م زمان پس از نوشتن است وّسي  نكته  

آن  شماره ي يك مرحله اي است كه پيش از نوشتن نام دارد  و كلمه ي معادل ي  نكته  

 رت است از   عبا  

ignirirwerزمان پيش از نوشتن است اوّلي  نكته  

 

مي باشدو  در اين مرحله شخص نويسنده در دنياي افكار خود غوطه ور مي شود و به دنبال سوژه ها و موضوعاتي

طالب م  بود كه و قادر   نمود  و آن را در ذهن خود تجسم نمود پيدا   توجه اي  زماني كه سوژه يا موضوع قابل

ان تخيالت و اين زب  توسط  كه  ددخا ص مي گر  زباني  دنبال به  حال در اين   درون ذهنش را به تصوير بكشد

اين زمينه  كه  مطالعات  و  تحقيق  د ر در اين مرحله بايد توجه داشت   بياورد  موضوعات خود را به روي كاغذ

موزنده در متن آقهاي بسيار حائز اهميت مي باشد ، شخص نويسنده بايد توسط مطالعه ي كتابهاي مختلف و تحقي

اني زب  با  آن منطبق كردن   و ضمن نمايد  تجسم  و ان را در ذهن خود  ده جامعه موضوعات را كامال درک نمو

امي موثر در گ جهت   بايد توجه داشت تحصيال ت مرتبط در  رشته ي ادبياتآن را به روي كاغذ بياورد   خاص

لكه شرايط هاي مختلفي كه مالک يك نويسنده باشد ب نيست   دليلي  تنها  ولي نيست  بي اثر    هنر    نويسندگي

كي از شرايط مهم مي انگيزه و مطالعه كردن  براي نوشتن ي و  عالقه   في المثل كه  نوشتن نيز نياز مي باشد براي 

.نوشتن كار بسيار مشكلي مي شود  ، باشد كه بدون نبودن محسنات  
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اره سعي بر در اين مرحله بايد دقت داشت كه اين نويسنده است كه با ذهن خود دست و پنجه نرم مي كند و همو

ائل دارد كه در فضاي ذهن خود تصوراتي به وجود آورد كه حاوي مطالب خارج از ذهن و در پيرامون مس اين

.مورد نظر كه نويسنده تصميم نگارش آن را دارد  

 

ه اي استفاده كرد ذا بايد سعي شود از سوژ دارد   فكري عميقي  سناريوي به   باشداين قسمت از نويسندگي نياز

توجه داشت كه  ان نمود آمادهي به تصوير كشيدن مطالب آن باشد بايدوژه را عنودروني سكه واقعيت استنباط 

اط دقيق با بدر اين مرحله نويسنده نياز به ارت  

.با محيط و اشخاص مورد نظر در پيرامون تصورات و تفكرات براي نوشتن را دارد   

داشته باشد  مي باشد و بايد سعي بر اين مهم  بسيار  نظر  در اين مرحله درک نويسنده از اطالعات پيرامون مورد

د يودكانه مي نويسك ورد في المثال وقتي داستانآكه منظور و استنباط خود را با زبان خاص عاميانه به نگارش در 

وده وسعي بر اين من ک ببيند تا بدينوسيله نياز كودک را بهتر درکدبهتر اين است كه خود را براي لحظه اي كو

ود بتواند داستان را كه  از لغات و اصالحات كودكانه ي خاصي استفاده نموده تا شايد به اين وسيله كد يداشته باش

.بهتر درک نمايد  

يطه يادگيري بايد توجه داشت كه نوشتن متون يا علم خاصي نياز به تجارب و اموزش خاصي را دارد وبايد در ح

. گيرد   تافراد با توجه به سن و مراحل و موقعيت هاي خاصي صور  
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رک د  را  موضوعات  مي توانند خود   سواد و   سن حدود  در   ج   تا  دوره سني الفشايان ذكر مي باشد كه 

بيرستان و ي راهنمايي تحصيلي و همچنين دوره د هو همچنين دور دوره سني ج تا د نيز همينطور   همچنين نمايند

صورت  ا بهر كه دروس ويان محترميجنطور دانشو همي مسئولين محترم راهنما و تعليم دهندهوبعد از ان والدين و

 تخصصي ياد مي گيرند نيز نياز به نوعي خاص از شيوه ي نگارش را دارند .

ي يادگيري  نظرات باي در حيطه و  مقصودات نمود   نگارش نظر   مورد كه با توجه به ادارک سني و تخصصي 

باشند صحبت  كه در حال خواندن اين كتاب ميمخاطب باشد لذا يك نويسنده با نگارش خود با كليه ي افرادي 

 مي كند 

ه به تحصيالت خود توج  با  نظر  مورد  مخاطب لغاتي استفاده نمود تا  بايد فكر كرد كه براي نگارش متون از چه

فاده شود كه معاني لذا اگر در كتابي از لغاتي است  معني لغات را درک كند و  نموده   استفاده  بتواند از اين كتاب

يا خواننده  نداند بدينوسيله بايد توجه داشت استفاده از مطالب در خور درک مخاطب  مخاطب  لغات را فرداين 

ر دارد اگر دارد به ارائه تصوير در متن را داشت كه آيا اين نگارش نياز به تصوي  امري است واجب ، بايد مروري

ر باشند و تصير به كار بردت تصاوي  مراه مي باشد و بايد منظورات و مقصودات ه قابل ترسيم   چه نوع تصويري

ز محيط دبستانوقتي صحبت ا في المثال مورد نظر باش عنوان كردن موضوع  براي   كامال بايد از شيوايي خاص  

ه محض ديدن اين ب  خود  درک به   با توجه  هر بيننده اي كه  استفاده شود  مي باشد بايد سعي شود از تصويري 

قصودات و نظرات ن در ذهنش تداعي گردد تا بدين وسيله قادر باشيم  مطالب و متصوير  تمام خصوصيات دبستا

ن مخاطب را براي يا خواننده توضيح داد  القصه اين تصوير است كه ذهخود را به وسيله اين تصويربراي مخاطب 

.لحظه اي فعال م نمايد تا شخص تصويري از فضاي مورد نظر در ذهن خود تصور نمايد   
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ويات اينجاست كه نويسنده ذهن مخاطب خود را آماده دريافت مطالب مورد نظر نموده است و مي تواند محتودر 

 فكري و استنباط فكري خود را با بلوغ فكري خاصي در ذهن مخاطب خود جاي دهد .

اشت كه د اين را بايد باور داشت كه هرنوع موضوع خاصي نياز به ارائه مطالب خاص خودش را دارد و بايد سعي

احت و منظورات خود را بطور صر تصميم بر اين باشد كهو از هر نوع مطالب غير ضروري جدا خود داري نمود

 بدون هيچ گونه ابهام به نگارش در آورد .

ي كه در ذهن يكي از موضوعاتي كه بايد مورد  توجه قرار گيرد اين است كه نويسنده سعي كند از مو ضوعات

ايهام به وجود مي اورد بدون دليل خاصي خودداري نمايد.مخاطب يا خواننده   

ه عناصر ت است بدانيم يك نويسنده همواره نيازمندعناصرخالقيت ، اصالت ، صراحت مي باشد كحائز اهمي

 مذكور نقش بسيار حياطي در بقاء نويسندگي يك نويسنده دارد.

نماييم مي موضوع نوشته ها را به شرح ذيل تقسيم  

توجه داشت كه بهترين نوشته در ابتداي كار نوشتن توصيفي مي باشد القصه بايد   

ف نماييد .يا حوادثي را كه اتفاق افتاده است تعريف و توصي اي كه شما مي توانيد فصلي را يا مسئله  

نوشته ي تحقيقي-1  

نوشته ي تخيلي-2  

نوشته ي  تشريحي-3  

نوشته ي وصفي يا توصيفي  -4  
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ان انتقاد هم وجود داردنوشته ي اخالقي كه در -5  

 

نوشته ي تحقيقي -1  

ها كه نويسنده  اين نوع نوشته شامل نوشته اي  مي باشد مانند يك  موضوع ادبي ، تاريخي ، اجتماعي و هماننداين

ي كامل باشد بايد توجه داشت كه يك نويسنده بايد محققاين موضوع را از راه مشاهده يا مطالعه فراهم مي نمايد 

حقيق مي كند اين موضوع را تتا بتواند با درايت و سعهي صد ر تمام موضوع را تحقيق نمايد و اگر از راه مشاهده 

با ور زيبا و يا مشاهده ي خود را به ط عهبايد كامال هوشيار و با دقت فراوان آن را بررسي نمايد  و چكيده ي مطال

بر روي كاغذ بياورد . فهمكلمات قابل   

نوشته ي تخيلي-2  

در درون  اين نوع نوشته نوشته اي است كه حالت غم و شادي را در مخاطب يا خواننده  بوجود  مي آورد  و قتي

بوجود  نويسنده اثر خود را بروي خوانندهخواننده حالت حزن يا اندوه و در صورتي ديگر شادي بو جود آيد 

است اين نوع نوشته نوشته ي تخيلي نام دارد.آورده   

نوشته ي  تشريحي -3  
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يار آن را براي يك داستان يا موضعي مي باشد كه نويسنده آن را موشكافي مي كند و با دقت بساين نوشته  

ايد توجه اين نوشته آثار زيبايي از خود بجاي مي گذارد لذا بنده يا مخاطب مورد نظر تشريح مي نمايد نخوا

.داشت كه اين نوع نوشتن به دودسته تقسيم مي شود   

 نوشته ي تشريحي عيني ، نوشته ي  تشريحي ذهني

 نوشته ي تشريحي عيني

ود را مشاهد ه خاين نوع نوشته نوشته اي مي باشد كه نويسنده آن موضوع را از راه مشاهده مي نگرد  و همان 

قادر به  بطور كامل بر روي كاغذ مي اورد و لذا خواننده نيز بايد به همان اندازه كه نويسنده مشاهده مي نمايد

اهده مي درک موضوع باشد ، بايد توجه داشت در اين موضوع هر چه نويسنده موضوع را ريزنر و بادقت تر مش

را درک كند  . نمايد  خواننده قادر خواهد بود كه بهتر مطالب  

 نوشته ي  تشريحي ذهني

موضوع  و ه نمود  درون ذهن خود تجسم در   را حادثه اي   اين نوع نوشته نوشته اي است كه نويسنده صحنه يا

ر اينجا صحنه يورد و تفات اين نوشته با نوشته ي قبلي در اين مي باشدكه نويسنده دآآن را بر روي كاغذ مي   
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تشريح سط وي حوادث زايده ذهن و افكار نويسنده مي باشد كه توديده شده را تشريح نمي كند بلكه صحنه و  

د  .مي نمايد ولي خواننده به گمان فكر مي كند كه نويسنده موضوع را از راه مشاهد بيان مي كن  

نوشته ي وصفي يا توصيفي  -4  

يا بد آب  گاهي نويسنده  فصلي از سال شمسي را تعريف مي كند و عالوه بر آن به زيبايي و خوش آب هواي

و يا حالت  و لذا گاهي نويسنده حالت روحي يك حيوان راه توصيف و يا تعريف يم نمايد هوايي آن مي پردازد 

يت نشان دهد روحي شخصي را بررسي و آن را بر روي كاغذ مي آورد در اين نوشته نويسنده از خود بيشتر خالق

ف كردن موضوع مورد ياز فنون و آرايش بيشتري بايد استفاده نمايد تا حالت توصتوجه داشت كه نويسنده  بايدو

يق تر اثر بگذارد . منظر در نزد خواننده ع  

 

 

 

نوشته ي اخالقي كه در ان انتقاد هم وجود دارد-5  

را تعريف نمو  ر يا مقصود مورد نظ اجتماعفرد يا  اين نوع نوشته نوشته اي است كه جنبه هاي  خوبي و بدي يك

با هم  غرض و مقصود خاصي حقايق بدي و خوبي را تشريح ون را با هم مقايسه مي نمايد  و بدون هيچ آده و 

ع داشته و اعتماد به در اين قسمت نويسنده بايد بيشتر از قسمت هاي ديگر توجه خاصي به موضو مقايسه مي نمايد

ال نده تفهيم نمايد  مثنفس خود را قوي نمايد تا بدين طريق در مقايسه ي اين دوجنبه، اصول تربيتي را بهتر به خوان
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ايسه ي هر بي توجهي به جنگ تحميلي به ايران  و مخالف آن شهادت را براي خواننده تعريف نموده و ضمن مق

 دو از كلمه ي تربيتي شهادت استفاده نموده  و مردم ايران را

. نمايد   به وسيله ي كلمه ي شهادت در راه دفاع از جنگ و نواميس مردم  پند دهد واثر تربيتي خود را موثر   

Writing .دوّمزمان در حال نوشتن استي  نكته  

مكتوب  مي نمايم زمان نوشتنالقصه: نكاتي را به صورت فهرست جهت رعايت  

محترم اين نكات را مورد توجه قرار دهند . نويسندگان كه اميدوارم   

 }نويسنده  داستان  سايمون زليج نويسنده كسي نيست كه كتاب چاپ مي كند ،كسي است كه هميشه مي نويسد

{رمان اعترافات جك استروا  

 

نويسنده  برند چيزي را بنويسيد كه دلتان مي خواهد زيرا اگر شما از نوشتن آن لذت نبريد ديگران هم لذت نمي

.{ نورا رابتز}رمان آسمان و زمين  

ور برها مي نويسنده لوريس لوري نويسنده رمان اين د  راه براي نوشتن است تنهاخوب خواندن بهترين و شايد

 بينمت سام

نويسنده  {زليج}اگر مي خواهيد نويسنده موفقي شويد همواره بخوانيد و با كتابخانه هاي حرفه اي دوست شويد .

داستان  رمان اعترافات جك استرو   
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نويسنده رمان شهر بانو  {فيشر استيپلز سوزان}در نويسندگي ياد بگيريد كه ذوق و قريحه يخودتان را بنويسيد    

يار مهم و تجربه بسه شدن نويسند جهت در اوايل نويسندگي گزارش نويسي و  مقاله نويسي را انجام دهيد زيرا در

نويسنده  رمان  به خاطر سيگار متشكرم.{كيستوفر بالكي }انگيز مي باشد  .  

 -2  ، زيرا درک وفهم و درست انديشيدن بزرگترين سالح ذهن استرعايت همه جانبه ي تأمل و درايت -1

.تعريف بيش ازحد از خودضعف نوشتاراست  

همواره درجهت عناصرخالقيت ، اصالت ، صراحت سعي و كوشش نماييد . -3  

مكتوب و لغاتي را  ، همرجعي مراجعه مي كنيد سعي كنيد از استنباط خود استفاده نمود  منابع يا وقتي به كتاب -4

 نماييد كه معني مطلق را دهند و نه معني نسبي داشته باشند .

هرگز مطالعه و تحقيق را در هر لحظه فراموش نكنيد . -5  

ي مي باشد .ركليد توفيق در نوشت بلوغ فك -6  

.از نگارش  ساده سازي كلمات خوداري نماييد -7  

.سعي كنيد از لغات يك بخشي استفاده كنيد در صورت عدم استفاده از فرهنگ لغات -8  

غتي شبيه ان استفاده اگر لغاتي را براي نگارش افكارتان نمي يابيد سعي كنيد در كتابخانه ي افكار تان از ل -9

 كنيد .

هرگز موضوع يا كلمه اي كه مبهم مي باشد براي شما ناچيز تلقي نگردد . -11  

هرگز تنها به يك منبع يا مرجع اكتفا نورزيد . -11  

در صورت امكان از رسم الخط مشخصي استفاده كنيد. -12  

سعي كنيد متن كتاب را با خط يا فونت زيبايي نگارش نماييد . -13  
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سعي كنيد متن را بطور خالصه توضيح دهيد و از نوشتن طوالني خوداري نماييد . -14  

استفاده از لغتهاي مختلف در هر واژه -15  

كنيداز كلمات جذاب استفاده  كنيد  سعي -16  

از مثالهاي غير مرتبط و غير ضرروي كامال بپرهيزيد -17  

د.از ويرگول استفاده نكنيبيش از حد معمول سعي كنيد -18  

سعي كنيد كه تنها به نرم افزارهاي غلط ياب تكيه نكنيد. -19  

هيچوقت همه ي منابع خود را نمايان نكنيد نويسنده مشهور آليستار واتسون  – 21  

از فونت زيبا استفاده كنيد. -21  

از فواصل مرتب استفاده كنيد . -22  

د .يهيچگاه نمي توان انچه در ذهن است را روي كاغذ آور– 23  

استفاده كنيد . معتبر  لغات حتما از فرهنگ لغات معني  براي تاييد – 24  

از لغات و مثالهاي مبهم استفاده نكنيد زيرا برقراري  ارتباط احساسي را از بين مي برد. -25  

سعي كنيد فروتني را امتحان كنيد تا براي شما واضح شود و به ان عادت كنيد.  - 26  

زيبايي نوشته ي خود را رعايت نمايد. -27  

به نظر اساتيد محترم بسيار احترام بگذاريد. – 28  

هميشه افسوس نخوريد بلكه سعي كنيدكه در آينده كمبود هاي قبلي را جبران نماييد. – 29  

يگر حتما منابع دشايان ذكر مي باشد كه موارد ذكر شد شمه اي از نكات مورد توجه بود لذا خواهشمند به – 31

كوتاهي نكنيد.مراجه نموده و هرگز از مطالعه   
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روي كاغذ مي  در اين زمان نويسنده سوژه و پروژه ي خود را كه نوشتاري  مي باشدبه صورت نظريه ي ابتداييدر

ذا نويسنده نظرات توجه داشت انچه كه نويسنده در اين قسمت مي نويسد نوشته ي دقيقي نمي باشد ل يدآورد و با

به صورتو استنباط خودش را  

نجاست كه واي بر روي كاغذ مي آورد در افكار خود  دور از هر گونه آرايش گفتاري و نوشتاريطبيعي و كامال

خواننده بتواند ن  لغات تا باآرايش اي نويسنده وقتي واژه اي را تعريف مي كند بايد از لغتهاي مختلفي استفاده كند

و درک نمايد مطالب را بهتر و سريعتر بياموزد   

اي اكثر مشخصي استفاده نمايد كه درک و خواندن آن بربايد توجه داشت كهنويسنده بايد از رسم الخط 

.دگان مشكل نباشد نخوان  

استفاده كند كه براي خواننده يا مخاطب قابل فهم باشد . و خواننده براحتي بتواند از آن   

ست كه مي نمايد و لذا الزم نيبايد توجه داشت كه خواننده نيز با هوش مي باشد و در درک مطالب كوشش 

.مورد تذكر  قرار دهيم بيشتر از حد معمول توجه  خواننده را  

 

Editing - Writing  Post سوّم زمان پس از نوشتن است                   ي  نكته  

.نمايدويراست در اين زمان نويسنده مي بايستي كه نوشته ي خود را برررسي نمايد و ان را   
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 عمل ويراست يا كلمه ي معادل التين آن كه 

در اين مرحله بايد تغيير اتي در نوشته ي نامدارد  Editing - Writing  Post 

ويراستگر مي گويند . نويسنده بوجود آيد كه اين عمل را ويراست و شخص انجام دهنده آن را  

بسيار بادقت و كامال هوشيارانه به نگرش مطالب بپردازد.ويراستگر در اينجا بايد  

نامه نگارها مرحله اين بخش شامل كليه ي فعاليتهاي كه كنشهاي نويسنده را نشان مي دهد كه نويسنده يا روز

اشد لذا اگر نوشتن خود  را مورد بررسي مجدد قرار مي دهند باي بسيار دقت كرد كه اين مرحله الزامي نمي ب

بي ، نكات نگارشي نويسنده در اين مرحله سعي نمايد كه  اصول ساختاري و اصالحات اد  

 } Edit       توجه اِديت{  

 

.نمايد ظنوشتاري خود لحامتن  و استفاده از عالئم جهت تفهيم خواننده را در   

Edit{ مي باشد.  كلمه ي ويرايش به معني اِديت}   

ه عمل آن ر مي گويند و باهر شخصي كه عمل اِديت را انجام دهد )نويسنده يا هر شخص ديگر به آن ويراست

ر خواننده يا ويراست گفته مي شود و بايدتوجه داشت ويراست سبب مي شود كه قدرت تأثيرگذاري د

 مخاطب بيشتر گردد .

 توجه  
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غيير ، ان توجه داشت كه ت مختلفويرايش در محدوده ي  نوشتار اعمال نمي شود بلكه بايد به مفهوم 

. .تصحيح ، و اصالح و تعديل متن مي باشد  

(change) 1رتغيي-  

  (correct)  2تصحيح-  

 (Modify) اصالح و تعديل متن در برنامه و كليپ هاي تهيه شده -3  

و  باشدهر روزنامه نگار يا نويسنده بايد از رسم الخط  خاصي برخوردار ،ويرايش خط يا رسم الخط

 هرنگارشي بايد از رسم الخطي مخصوصي برخوردار باشد .

راست را باتوجه به مثالً مسئله را به صورت مسأله مي نويسند و يراستر عمل ويبا توجه به سليقه هاي مختلف 

ت روانتري به عمل ويرايش سبب مي شود نوشته هاي نويسنده به صور سليقه ي نويسنده ويراست مي كند

 خواننده يا مخاطب تقديم  شود .

ندكلمات و نده كوشش مي كنوع ديگر ويراست عبارت است از اينكه ويراستر با خواندن نوشته ي نويس

را حذف نمايد  اشتباهاصطالحات و نكات دستور زباني را كه اشتباه نوشته شده است حذف نموده و نكات 

 .كه به اين نوع نگارش را، نگارش  مغرب زمين مي گويند. 
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خود  ر ويرايشنوع ديگر ويرايش را ويرايش تخصصي مي نمايند در اي ويرايش ويراستار كوشش مي كند كه د

ير نويسها و بايد توجه داشت دراين نوع ويرايش تمام زاز واژگان و اصطالحات كامالً تخصصي استفاده نمايد 

كه شامل نكات فني مي باشد در نظر گرفته مي باشد .نقل قول ها ، مطالب گوناگون   

خصي مي توان در رايانه ش در علم نوين كليه ي ويرايش توسط رايانه انجام مي پذيرد ، با نصب انواع ويرايشگرها

بودن فونتها  سياه يا سفيد عمل ويرايش را انجام داد امروزه از اين روش در صحنه ي بين الملل استفاده مي نمايند

 ، پاراگرافها و متون هاي مختلف يا كلمات مختلف 

 (VdT)توجه 

Terminal    Display     video(   مي باشد كه  يكي از نرم افزارهاي پردازشگر تصويري  ترمينال)

بزرگترين روزنامه نگاران در حال حاضر از آن استفاده مي كنند .جودوم  

مللي از آن چه حائز اهميّت است اين است كه در زمان جاري بزرگتريت نشريه جهاني و هفته نامه هاي بين ال

اغذ ويراش نمود هردو شيوه ي مكتوب و كامپيوتري استفاده مي كنند  و بايد توجه داشت كه اوّل بايد در روي ك

.استفاده نمود از نرم افزارهاي مجود يا دي وي تي تا قوّي شويد بعد از آن از   

رفيلم هاي وهم اكنون همه ي برنامه تلويزيوني قبل از نمايش توسط اين نوع نرم افزار ها ويرايش مي شوند ، د

 سينماي نيز از اين نو ع اِديت استفاده مي شود .

انواع رو تغيي ايشنوع ديگر ويرايش را كه در ميكرو فيلم ها به كار مي برند كه عمل برش و جابجايي فريم هاو آر
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. نام دارد   (Symbols  editing  )عكسها  را نجام مي دهد 

وير را جدا نمود و بعدا آن اين تص جمثالً   تصوير موجود يك انسان يا حيوان را مي توان از ميان جمعي استخرا

مي باشد كه  نموده و براي اين نو ع تصوير رنگ ، ابعاد ،صورت ، لباس ،را تغيير يا جابجا نمود كه حائز اهميّت  

اين نوع نرم (VDT)با وسيع شدن جمعيت و نياز انسان به ارائه مطالب موجود دنياي كنوني ويرايش به سوي نرم

فزارها قابليت مختلفي پيش مي رود، باتوجه به اينكه اين نوع نرم ادنگوناگونيرا دارا مي باش قابليت يي كه افزارها

 را دارند و به علت وسيع بودن مطالب از آن صرف نظر مي كنيم .

ر خواهد بود .بايد يادوري نمايم انجام هرگونه تغييرات در متن نوشتاري يا غيره.......در زمان كوتاهي امكان پذي  

و هرگونه تغييرات  مثال بايدعرض نمايم كه سياه ياسيفيد بودن فونتها،صفحه بندي ها ،اندازه ي صفحات ،في ال

امكان پذير  هاي مختلفكليد در نرم افزار زماني كوتاه و با فشار دادن چند يك نويسنده در نوشتاري در متن

.خواهد بود  
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در آيدزمان اندكي طول  ه نوشته ها يا تحرير هاي الكترونيكيبيايد قبول نمايم كه نوشته ها يا تحريرهاي دستي تا ب

راستار مجبور فراواني را در برخواهد داشت حتي بعضي مواقع وي  و مشقت  زحمت ليكن ويراستار  خواهد كشيد ، 

كه متن نوشته ي خود را باز نويسي كند تا همه ي نقايص از بين برود. خواهد بود   

 مراحل انتهايي 

سنده براي صورت يك كتاب ظاهر خواهد شد كه نوي  به  نوشته  تمام  اديت  يا   ويرايش عمل   شدن  بعد از  تمام

اب خود را در يك اينكه هيچگونه تغييري در نوشتهي خود از لحاظ آرايش نوشتاري يا ظاهري بوجود نيايد متن كت

. فايل پي دي اف خواهد نمود ، وبراي براي چاپ به مسئولين ارائه خواهد نمود  
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: منابع اخذ   

  1381          برسمند سخن      دكتر نادر وزين پور       تهران انتشارت فروغي   چاپ  

                                                  اساتيد محترم  دانشگا ه هاي داخل كشور
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