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هزینه ویرایش ادبی متون به ازای هر صفحه

نوع نوشتار

قیمت هر صفحه  A4با فونت  12ب-نازنین تک ستونی ،فاصله بین
خطوط  singleو حاشیه  0.5اینچ از هرطرف و بدون تصویر و جدول

ویرایش ادبی پایان نامه

 1700تومان

ویرایش ادبی مقاالت تخصصی ( -isc-isiمقاالت علمی پژوهشی )

 2000تومان

ویرایش ادبی موضوعات تحقیقاتی

 1600تومان

ویرایش ادبی جزوه

 1600تومان

ویرایش ادبی کتاب

 1900تومان

نحوه دریافت حقالزحمه:
-1
-2
-3
-4
-5
-6

دریافت  pdfنوشتار
برآورد قیمت تقریبی
واریز کل وجه و ارسال نسخه word
شروع به ویرایش
تحویل کار
عناوین تحت تعهد این ویراستار



کوتاه کردن جملههای طوالنی



عبارتند از :

اصالح انحراف از زبان معیار و یکدست کردن زبان نوشته



سادهسازی و روانسازی متن از نظر جملهبندی



ابهامزدایی از عبارتهای نارسا ،مبهم ،متناقض ،نامفهوم و عامیانه



گزینش واژگان فارسی و برابرهای مناسب



حذف،

کاهش

یا

تلخیص

مطالب

تکراری،

غیرضروری،

غیرمستند،

مبتذل،

نامتعارف ،سست و ضعیف8


اصالح ،تنظیم و جابهجایی مطالب برای انسجام و یکدستی نوشتار



افزایش برخی نکات فراموششده ،جافتاده در متن یا پاورقی



توضیح ،یادآوری یا پیشنهاد ضروری در پاورقی



بازبینی و تصحیح مطالب نادرست ،متناقض و غیرعلمی












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

تــوجـــه

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

این ویراستار متن ارائه شده شما را تنها از جهت نگارشی و ادبی -زبان
فارسی  -ویرایش نموده و هیچ گونه مسولیتی و تعهدی در زمینه محتوای
علمی و تخصصی آن نخواهد داشت.
ین ویراستار ضمن تعهد به حفظ و حراست از متن ارائه شده ،وظیفه خود
می داند در راستای احترام به آرا نگارنده ،حداالمکان از تغییر در
کلیت محتوا خودداری نموده و اصالحات را بصورت پیشنهادی به صاحب اثر
ارائه و حق انتخاب را برای وی محفوظ می دارد.
این ویراستار هرگونه اصالح و ویرایش را در قالب  track changesمشخص و
جهت اصالح نهایی به صاحب اثر ارائه می نماید.
هزینه های فوق شامل تمام صفحات متن نبوده و تنها صفحات اصالح شده متن
محاسبه خواهد شد.
حتیاالمکان سعی می شود متن اصالح شده پس از چهار روز کاری به ایمیل
صاحب اثر بازگردانده شود.
پل ارتباطی ما و شما حتی المقدور همین آدرس می باشد.
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