ویرایشیار
مرکز ویرایش زبانی مقاالت علمی
 .1اهمیت ویرایش چیست؟
برای ارائه یک کار یا اثر علمی در یک نشریه یا یک کنفرانس و عمومی کردن آن در محافل بین المللی علمی و
تخصصی گذشته از ایده و موضوع اثر آنچه در درجه اول حائز اهمیت است فرم و محتوا و متعادل بودن این دو وزنه
است .چه بسا ممکن است اثری عالی در سطحی جهانی به زبانی مبهم و یا ساده نوشته شود .حتی یک غلط امالیی هم در
ارزیابی اثر علمی بی تاثیر نیست .ناگفته پیداست همه این عوامل در پذیرش اثر به عنوان یک کار علمی در جای خود
اهمیت دارند.مقاالت زیادی امروزه علیرغم ارزش علمی باالی تحقیقات صورت گرفته به علت مشکالت نگارشي،
نوشتاري و پایین بودن سطح زبان انگلیسي مورد پذیرش قرار نمی گیرند .بدیهی است که پذیرش و چاپ مقاالت در
نشریات بین المللی با نمایه  ISIیا  Scopusنیازمند متنی روان و نگارشی رسمی ،صحیح و شفاف می باشد .در این
راستا ،مرکز ویرایش مقاالت علمی ویرایشیار با همکاری گروهی از متخصصان با تجربه برآن است تا شما را در این
راه یاری نماید.
 .2خدمات ویرایشیار چیست؟
خدمات ویرایشیار در زمینه ویرایش متون انگلیسی شامل مقاله ،چکیده مقاله ،پایان نامه ،اسالید و پاور پوینت ارائه
سخنرانی منحصرا به زبان انگلیسی می باشد .ویرایش هر مقاله در کمتر از چهار روز با توجه به تعداد کلمات و کیفیت
متن اصلی صورت می گیرد .تمام مقاالت ویرایش شده در صورت بهره مندی از همکاری دیگر اساتید زبان انگلیسی
مورد بازبینی و کنترل کیفی نهایی توسط اینجانب قرار می گیرند .اولویت مرکز ارائه خدمات ویرایشی به تصحیح زبانی
و ساختاری مقاالت پژوهشی جهت انتشار در مجالت معتبر بین المللی با نمایه های  ISIو  Scopusبا قیمت مناسب می
باشد  .البته ترجمه مقاالت نیز با همکاری یک تیم تخصصی از فارغ التحصیالن کارشناسی ارشد و دکتری در رشته
آموزش زبان انگلیسی انجام می گیرد .متن ترجمه شده توسط مدیر مرکز مورد بازبینی و ویرایش قرار می
گیرد .ویرایشیار در صورت نیاز و درخواست نویسنده اصلی گواهی رسمی ویرایش با مهر مرکز را جهت ارایه به
سردبیران مجالت و یا دانشگاه ها جهت پرداخت هز ینه ویرایش از طریق گرنت اعضای محترم هیات صادر می نماید و
اسکن آن را به ایمیل شما ارسال می نماید.
 .3روش کار در ویرایشیار چگونه است؟
در فرایند ویرایش ،تمام موارد اصالحی شامل تصحیح گرامر  ،دیکته و نگارش ،جایگزینی با لغات بهتر ،جابجایی
جمالت ،پاالیش ساختاری متن و کامنت ها برای ارتقای سطح متن با استفاده از ویژگی تصحیح متون
نرم افزار  (Review Track Changes; Show Markup) Wordدر متن مقاله عالمت گذاری شده و در
صورت لزوم ابهامات احتمالی (به صورت موردی) به صورت تلفنی ،از طریق Skypeو یا حضوری رفع می گردد.
از آن جایي كه پذیرش مقاالت عالوه بر نحوه نگارش و سطح زباني آن ها به محتواي كار علمي نیز بستگي دارد،
تضمیني براي پذیرفته شدن مقاالت ویرایش شده امکان پذیر نیست .لیکن در صورتی که مقاله ای تنها به دلیل ضعف
نگارشی و زبانی آن برگشت داده شود ،اصالح و ویرایش مجدد آن به صورت کامالً رایگان و در اسرع وقت انجام خواهد
شد که خود تضمینی برای کیفیت کار ارائه شده می باشد .مرکز ویرایش یار متعهد به حفظ محرمانگی محتوای مقاالت می
باشد .نویسنده مقاله در صورت تمایل می تواند نمودارهای نتایج و اشکال را از متن ارسالی حذف نماید .در صورت نیاز
به خدمات بازنویسی ) (Paraphrasingو رفع خطر سرقت ادبی ) ،(Plagiarismلطفا در زمان ارسال مقاله
درخواست گردد و بخشهای مربوطه در متن مقاله عالمت گذاری گردد.
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متن ویرایش شده دو نسخه به مشتریان تحویل داده می شود:
نسخه الف :متن اصلی با تمام تغییرات )(Marked-Ups Version
شما در این نسخه ،تمامی نکات و تغییرات را به راحتی با استفاده از نرم افزار Word
(بخش )Review Track Changes; Show Markup
می توانید یک به یک دنبال کنید و سپس ،با توجه به اصالحات اعمال شده ،هر یک را که مایل هستید اعمال ()accept
نمایید.
نسخه ب :متن نهایی تصحیح شده )(Final Version
ویرایشگر متن شما اعمال شده اند و نسخه آماده می
ی
این نسخه نهایی می باشد .در واقع کلیه تغییرات الزامی و پیشنهاد ِ
ِ
باشد.
 .4نمونه کارها
با کسب اجازه از مشتریان قبلی این مرکز ،چند نمونه صفحه برگرفته از مقاله کامل ویرایش شده همکاران دانشگاهی
در سایت ویرایشیار ارائه شده است .
 .5ارسال مقاله
جهت ویرایش زبانی-ساختاری مقاالت پژوهشی به زبان انگلیسی ،مقاالت خود را
ایمیلی  virayeshyar@gmail.comبه صورت فایل  Wordارسال نمایید و از طریق
شماره  33331300330ارسال مقاله را همراه با مشخصات خود مطابق جدول ذیل اطالع دهید.
نام و نام خانوادگی

رشته تحصیلی

دانشگاه

ایمیل و شماره تماس
Email:
Mobile Number:

به آدرس
پیامک با

عنوان مقاله

 .6چگونه هزینه خدمات را پرداخت خواهید کرد؟
پس از محاسبه هزینه ویرایش با توجه به سطح نگارش اولیه مقاله و تعداد کلمات و اعالم آن توسط یکی از همکاران مرکز
به صورت تلفنی یا ایمیلی در کمتر از یک روز ،هزینه ویرایش از طریق سیستم پرداخت کارت به کارت از طریق یکی از
بانکهای عامل با کارت شتاب صورت می گیرد.
شماره کارت جهت پرداخت هزینه خدمات  6219861012721436به نام جواد غالمی (قابل پرداخت با تمامی کارتهای
عضو شتاب از طریق خودپرداز و بانکهای عامل سراسر کشور) می باشد .خواهشمند است پس از واریز وجه تعیین شده،
شماره ارجاع پرداخت بانکی با چهار رقم آخر شماره کارت پرداختی را از طریق ایمیل یا پیامک اطالع دهید.
با توجه به اینکه بسیاری از دانشگاه ها و موسسات ،هزینه ویرایش را تقبل می کنند ،در صورت نیاز فاکتور رسمی پرداخت
صادر و ارسال خواهد شد.
نکته  :1مدت زمان و هزینه سفارش بستگي به نوع و حجم متن ارسالي دارد که بعد از ارسال متن مدت زمان دقیق تحویل
آن مشخص ميشود.
نكته  :2الزم به ذكر است كه روزهاي جمعه و تعطیالت رسمي جزء روزهاي كاري محسوب نميشوند.
نكته  :3زمان شروع به كار ،از روز بعد از اعالم واریز ميباشد.
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 .7موسس و مدیر ویرایشیار کیست؟ جواد غالمی
 دکتری آموزش زبان انگلیسی عضو هیات علمی گروه زبان انگلیسی دانشگاه ارومیه بیش از  71سال سابقه تدریس زبان انگلیسی در دانشگاه های علوم پزشکی تهران ،دانشگاه تهران علوم پزشکی تبریز ،دانشگاه تبریز ،دانشگاه ارومیه ،موسسه زبان کیش تهران و موسسه زبان گلدیس تبریز مولف کتاب Building Blocks of Academic Papers and Essays دارای بیش از ده سال سابقه ترجمه و ویرایش زبانی مقاالت پژوهشی همکاران هیات علمی از دانشگاهتهران ،دانشگاه تبریز ،دانشگاه علوم پزشکی تهران ،دانشگاه علوم پزشکی تبریز ،دانشگاه ارومیه و مجله بین
المللی
Journal of Teacher Education for Sustainability
)(http://www.degruyter.com/view/j/jtes
امید است ویرایشیار دستیار شما در نگارش مفید ،مختصر ،روان ،صحیح و در سطح دانشگاهی برون دادهای پژوهشی
شما فرهیختگان باشد و در اخذ پذیرش و انتشار به موقع مقاالت پژوهشی موثر واقع گردد .هدف اصلی ویرایشیار اصالح
زبانی متون علمی محققین ایرانی با دقت ،سرعت و کیفیت عالی قابل چاپ می باشد.
 .8واحد تبریز ویرایشیار
آقای سید حسین موسوی ( ،(90555914190دانشجوی دوره دکتری آموزش زبان انگلیسی دانشگاه ارومیه ،مدیر واحد
تبریز ویرایشیار می باشد.

Virayeshyar English Language Editing Center
Email: virayeshyar@gmail.com

Website: www.virayeshyar.ir
Contact Number: 09121056035 & 33331300330

Skype ID for possible audio/video conferencing: virayesh.yar

ATM Card Number payable by all Shetab bank cards:

6219861012721436
Bank Account Number in Saman Bank: 9602-800-913537-1
under the name of Javad Gholami
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Virayeshyar
English Language Editing Center
Let your research do the real talking!
1. Editing
Every year, a large number of research manuscripts are rejected since they fail to meet
English language editing requirements strictly enforced and observed by journal editors
and reviewers.
2. Virayeshyar English Language Editing
To ensure that your research works (research papers and reports, books, Power Points,
theses, and dissertations) are written in correct and proper scientific English before
submission, submit them to Virayeshyar. We will do our best to make sure that
your paper is free of grammatical, spelling, and other common errors. We will upgrade
its academic style and transform it into a scholarly written text. At Virayeshyar, we
believe that Language shouldn’t be an obstacle to getting your quality research
published and voiced. Our aim is to ensure that your research work is communicated
clearly and accurately.
Virayeshyar is confident that the given services will boost the quality of your manuscript,
thereby increasing your chances of publication. Even though we cannot guarantee
publication, we stand behind our research paper and will closely work with each
corresponding author to make sure that he or she is completely pleased with our
services. We feel committed to re-edit your document for free if the journal editor rejects
the manuscript owing to the quality of the language. All work completed within 4
business days. Exclusive Guarantee: free re-editing or money back.
3. Virayeshyar Editors
PhD or PhD candidates in Teaching English as a Foreign Language (TEFL) edit your
manuscripts.
The editor working on the manuscript will focus on correcting spelling, grammar, and
punctuation errors. She/he will change improper language, alternate words or
paraphrase if poor wording is used. The editor will alter sentences that sound awkward
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or unnatural and may point out portions of the manuscript that are vague or confusing or
simply need to be rewritten.

Standard Editing includes:









Correcting spelling, grammatical, and punctuation errors
Checking for problems in parallelism, tense, and conjugations
Eliminating improper language and poor word choice
Making the document sound natural and professional
Reviewing the use of terminology within the document
Conforming to the author’s choice of British or American English
Ensuring that the manuscript maintains a consistent style
Revising wordy or awkward constructions

4. What we edit
We will edit the following, in any discipline –

Journal articles – we will edit your paper to ensure that your research is expressed
in correct academic English. Your article will be edited with your intended journal in
mind.

Abstracts – we will edit your abstract to ensure that your research and conclusions
are clearly presented.

Dissertations – the editor will review your dissertation to make sure that the
arguments are communicated in the highest quality English.

Presentations – we will edit your slides and Power Point files so that the content is
well-written and excellently presented, in order to support your messages
5. Contact Information and Payment
Submit your manuscripts to
Email: virayeshyar@gmail.com
Contact Numbers: +98 9121056035 & +98 3331300330
Skype ID for possible audio/video conferencing: virayesh.yar
For overseas customers, payment instructions will be provided through email.
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Keep researching and don’t worry about your publication journey.
Virayeshyar can pave the way for you!
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