
تک به تک به منزل مادری شان می رفتند.

آن گاه اسراف گران از یک دیگر روی گردان دند.

در سن بیست سالگی، تصمیم بزرگی، را گرفتم: تهویۀ هوا بخرم.!

مادر شهرمشهدبودیم.

رئیس جمهوری     از پروژه   دیدن   کرد.

تاکنون گزارش کار ارائه نداده و انگار عواقب آن را نمی اند
است

، ،. د

هیچـکدام از آنـها در آزمون روانـشناسی قبول نمیـشود.

کرده خانه ای که در روزنامه آگهی نموده بود را خریدم.

 نشر دانشگاهی.نصرالله پورجوادی (زیر نظر)، دربارۀ ویرایش، تهران: 

کارویژۀ اصلی ستاد شما، در یک کالم نظارت است و بس.

... مراسم عروسی به خوبی به اتمام رسید. خاطرۀ دیگری که برایم ماندگار
است، سفِر کیش است. به همراه خانواده ام...

           ویرایش صوری...
ویرایش زبانی...

کودکان شما همان می شوند که شما «هستید»، نه
همان که شما «می خواهید».

مزیت بزرگ تحلیل سیستمی این است که حوزۀ سیاست را در ارتباط
تنگانگ با بستر محیطِی آن درک می کنیم.

نظام سیاسی فضای تعامل بازیگران و منافع...

                            در ویرایش، زیباترکردن جمالت یا ادبـی تـرساخـتِن متن یا 
علمی ترکردِن استدالل ها یا تصحیح کردِن نظریه های اشتباه ممنوع است.

... نتیجه ای است که امیدواریم به زودی به آن برسیم.
۴.۲.۳. مشارکت اجتماعی

نزدیک کردن با نیم فاصله

جداکردن با نیم فاصله

چسباندن با حذف فاصله

جداکردن با فاصلۀ کامل

حذف بیش از یک فاصله

حذف

تعویض یا جابه جایی

افزودن

ایرانیک (کج کردن)
یا برداشتن ایرانیک

ُبلد ( تیره کردن)
یا برداشتن بلد

برود سر سطر
(اول پاراگراف)

برود در ادامۀ سطر پیش

داخل تر برود
(تا نوک پیکان)

بیرون تر بیاید
(تا نوک پیکان)

افزودن یک سطر خالی

حذف فاصلۀ بین دو
سطر
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یادآوری
۱. پیش از شروع کار، نشانه ھای ویرایشی را با حروف چین یا ناشر ھماھنگ و یکدست کنید.

۲. با خودکارقرمز و غلط گیر کار کنید و عالمت ھا را دقیق در سر جای خود درج کنید.
۳. واژه ھا را خوانا بنویسید.

۴. واژه ھا و توضیح ھا را در حاشیۀ صفحه بیاورید. نشانه ھا
     و نکته ھای کوچک را در متن، باالی سطر قید کنید.

نشانه ھای ویرایشی برای ویرایش کاغذی

virastaran.net
@virastaran


