
 استاندارد تایپ -تایپیست  کاری تعهدات اخالقی و -قوانین 

 قوانین

مبلغ پروژه را بابت پوشش هزینه های سایت، کارمزد های بانکی ، تبلیغات برای جلب  %30موسسه   -

 کاربران، هزینه های بررسی و تسهیل داری و پرسنل دریافت می کند.

کلیه ی پروژه ها بایستی از فرمت استاندارد که در منو فرمت محاسبه ی تعداد صفحات فایل نهایی در  -

استانداردها مشخص شده است استفاده شود. در صورتی که مشتری فرمت خاصی را تعیین نماید ، مجری 

می تواند طبق خواسته ی مشتری فایل را تغییر دهد و مشتری حق تعیین فرمتی غیر از فرمت استاندارد 

 پروژه ها ندارد.برای محاسبه ی تعداد صفحات 

ارسال پیشنهاد پروژه در حکم قرارداد می باشد، بنابراین ارسال پیشنهاد توسط مجری به منزله پذیرش  -

 قرارداد درخواست پروژه است.

مجری جهت دریافت موجودی حساب خود )موجودی حاصل از انجام پروژه ها( می تواند به پنل کاربری  -

 ده نماید.خود مراجعه کرده و مبلغ را مشاه

 واریزها فقط به حساب شخصی مجری )حساب بانکی به نام وی( انجام خواهد شد. -

سال سن داشته  ۱۸برای حفاظت و اعاده حقوق قانونی مجریان، تمامی مجریان موسسه  باید حداقل   -

 باشند، افرادی که این شرط را ندارند اجازه استفاده از خدمات این سایت را ندارند.

 پیشنهاد انجام پروژه به منزله پذیرش قرارداد درخواست پروژه است.ارسال  -

مشتری یا کاربر متعهد می شود که اطالعات تماس خود را در اختیار طرف مقابل قرار ندهد و تمام  -

توافقات خود را از طریق بخش تبادل پیام سایت انجام دهد، بدیهی است در صورت مشاهده ارسال 

خارج از سایت و یا ارسال اطالعات تماس به هر شکل و در هر شرایطی، موسسه  حق پیشنهاد برای توافق 

 دارد حساب کاربری شخص متخلف را مسدود نماید و موجودی کیف پول وی را صفر کند.

 ساعت می باشد. 72شروع زمان گارانتی از زمان تایید اپراتور به مدت  -

داشت وجه از کیف پول مجری امکان پذیر است که بعد از گذشت زمان گارانتی امکان درخواست بر -

 موسسه متعهد به پرداخت مبلغ درخواستی طبق بازه زمانی هفتگی می باشد.

 



 تایپیست کاری تعهدات اخالقی و

 

 شما در هنگام استفاده از این وب سایت موافقت می نمایید که اعمال زیر را انجام ندهید: -

 استفاده دیگران از این سایت.جلوگیری و یا محدود کردن  -

و یا هرچیز قابل  ارسال هر چیز غیر قانونی، شیادانه، تهدید آمیز ، توهین آمیز، افترا آمیز، موهن -

 اعتراض.

 افزار حاوی ویروس یا دیگر کامپوننت های مضر/مخرب.ارسال یا انتقال هر نوع اطالعات یا نرم -

 ی ایجاد کننده آن را زیر پا گذارد.ارسال یا انتقال هرچیزی که حقوق معنو -

 ارسال یا انتقال هر اطالعاتی که قوانین سایت و توافق نامه را زیر پا بگذارد. -

ارسال تلفن، آدرس ایمیل، وب سایت و سایر راه های ارتباطی از طریق بخش های ارتباطی سایت )پیام  -

 (…ها، توئیت و 

 داقت و امانت داری  از اصول مهم همکاری می باشد.مسئولیت پذیری، تحویل به موقع، داشتن ص -

در تمام ایام  های خود ارائه دهند ارسال سفارش تایپکه کیفیت باالیی در  تایپیست هاییبه  -

 تضمین می گردد. سال

 .در صورتی که توان انجام پروژه را ندارید از دریافت آن خودداری نمایید -

را ناممکن می کند و یا  تایپ، فوت نزدیکان و ... که انجام کامپیوتراینترنت، خرابی  برق، در صورت قطعی 

 0933479432۸در کوتاه ترین زمان ممکن از طریق تماس تلفنی با شماره های  کند،با تاخیر مواجه می 

و یا از طریق تلگرام به اپراتورهای موسسه اطالع دهید تا پروژه به  0۱342۱3۸255 – 0930709۱۱۸۸ –

 واگذار شود.شخص دیگری 

موظف است عالوه بر رعایت اصول حرفه ای، اصول اخالقی مانند صداقت، خوش  تایپیستبطور کلی  -

قولی و احترام متقابل را نیز در تمامی مراحل و شرایط کاری رعایت نماید؛ در غیر اینصورت همکاری با 

 ایشان بالفاصله لغو می شود.

مجری هنگام ارسال پیشنهاد موظف است مبلغ کل پروژه را در اعتبار خود داشته باشد تا در صورت تایید شدن -

)کسر شود( و در صورت تایید نشدن  گرو باقی بماند موسسهکار تا زمان تحویل نهایی فایل و پایان یافتن پروژه نزد 

 شد.پیشنهاد، آن مبلغ آزاد و به اعتبار کاربر افزوده خواهد 



 

ننمایید و انجام آن را به زمان های پایانی موکول  نمودهاز زمان ابتدایی دریافت پروژه شروع به انجام آن  -

 زمان کافی برای جبران پروژه باشد. ،مشکل تا در صورت بروز

 در زمان مقرر و ترجیحا زودتر از موعد پروژه ها را تحویل دهید. -

د می یباالیی برخوردار باش تحویل کیفیت قابل قبول و از سرعتهای شما دارای  تایپدر صورتی که  -

 .توانید پروژه های همزمان دیگر را نیز دریافت کنید

ها همزمان با ارایه به مشتری توسط تیم فنی گروه بررسی خواهد شد و در صورت عدم کسب  تایپتمام  -

 اصالح گردد. تایپیستنمره الزم، باید توسط 

 کلمه( در روز ضروری است. 2500صفحه ) ۱0داشتن توانایی تایپ حداقل  -

مجری باید به اینترنت پر سرعت دسترسی داشته، و پیام های ارسالی از سوی موسسه را در اسرع وقت  -

 پاسخگو باشد.

محترم خواهشمندیم در  تایپیست هایاز آنجایی که عذر شخصی برای مشتری قابل قبول نیست، از  -

در زمان مقرر و با کیفیت مورد انتظار نمی باشند، از پذیرفتن پروژه جدا  تایپورتیکه قادر به تحویل ص

 خودداری نمایند تا از بروز مشکالت آتی جلوگیری شود.

های ارائه شده مورد ارزیابی و بازبینی قرار می گیرند و در صورت ارائه پروژه دیرتر از زمان  تایپتمامی  -

انجام غیرحرفه ای )تایپ هایی که دارای غلط های امالیی و تایپی بسیاری باشد و بصورت  تعیین شده یا

 می گردد. طبق جدول زیر اعمال دقیق انجام نگرفته باشد( اعتبار شما کاهش یافته یا همکاری شما

 

 بار سوم بار دوم بار اول 

 تاخیر
 درصد هزینه 40

 کسر می شود

 درصد هزینه 75

 کسر می شود

 درصد هزینه ۱00

 کسر و قطع همکاری

 درصد کسر ۱00 کیفیت نامناسب
 کسر تمام کیف پول

 و قطع همکاری
 

)به  متخصص تایپیستنفر  3موردنظر به  تایپبه این صورت است که  تایپحوه تشخیص و بررسی ن -

نفر از نظر کیفیت، این پروژه تایید  2برای بررسی تحویل می شود و در صورت تایید  تشخیص موسسه(

 می شود در غیر این صورت پروژه رد خواهد شد.



و در صورت درخواست مشتری  تایپیستتوسط  و عدم تحویل به موقع در صورت عدم انجام صحیح کار -

 کل هزینه عودت داده می شود.

وظف است نسبت به متن اصلی وفادار بوده و تمامی مطالب و نکات عنوان شده در فایل تایپیست م -

مگر ، هدانتقال د اصلیاصلی، از جمله پانوشت ها، نمادها، فرمولها، نمودارها، جداول و تصاویر را به متن 

 اینکه مشتری این کار را غیرضروری اعالم نماید.

، صفحاتکلیه اطالعات اعم از تعداد  تایپ،میل ارجاع در قسمت جزئیات پنل کاربری سایت و ای -

انتظار می رود  تایپیستقید می شود؛ لذا از  تایپدستمزد، کیفیت مورد نظر مشتری و زمان دقیق تحویل 

 را به بهترین نحو انجام داده و در زمان مقرر تحویل دهد. تایپکه 

باید بدانند که به لحاظ حقوقی،  تایپیست هااصل امانتداری است. لذا  ،یکی از مهم ترین اصول تیم -

انتشار بدون اجازه متن خالف قانون بوده و صاحب اثر می تواند از طرق حقوقی پیگیر حقوق خود باشد. 

به هیچ وجه و تحت هیچ عنوانی حق انتشار، کپی برداری و یا استفاده تجاری و شخصی  تایپیستبنابراین 

 از متن را ندارد.

 م انجام صحیح کار بر عهده موسسه و بر اساس مستندات موجود در بخش تبادل پیام است.تشخیص علت عد-

متعهد می شود که اطالعات تماس خود را در اختیار طرف مقابل قرار ندهد و تمام توافقات خود را از طریق  تایپیست-

ی توافق خارج از سایت و یا بخش تبادل پیام سایت انجام دهد، بدیهی است در صورت مشاهده ارسال پیشنهاد برا

ارسال اطالعات تماس به هر شکل و در هر شرایطی، موسسه  حق دارد حساب کاربری شخص متخلف را مسدود نماید 

 و موجودی کیف پول وی را صفر کند.

، از روی حسن نیت، برای پروژه ای پیشنهاد ارسال نماید اما پس از پذیرفته شدن تایپیستممکن است  -

متوجه شود که به دالیلی قادر به انجام پروژه نیست، به عنوان مثال برنده شدن در چند پیشنهادش 

درخواست پروژه هم زمان و یا پذیرفتن مسئولیت بیشتر هنگام انتظار برای پذیرش پیشنهادش، در این 

از طریق  و یا ساعت بعد مهلت دارد انصراف خود را از انجام پروژه به موسسه )در سایت 2شرایط مجری تا 

اعالم نماید، سپس موسسه با مستند  در ساعت های کاری و برای پروژه های غیر فوری ی(نتماس تلف

و کاربر و بدون در نظر گرفتن امتیاز منفی اقدامات الزم را انجام و  تایپیستکردن این مورد در حساب 

د دلیل قانع کننده ای برای این بای تایپیسترا به شخص دیگری واگذار خواهد کرد. الزم به ذکر است  تایپ

 درخواست داشته باشد و تشخیص این موضوع بر عهده موسسه  است.

 استاندارد تایپ

 استاندارد کار تایپ



 :تایپای فونت برع نو

فاصله طرفین کاغذ  - ۱.5فاصله خطوط  - ۱4اندازه خط  - B Nazanin خط - A4 قالب تایپ فارسی )کاغذ

2.5)  

 (2.5فاصله طرفین کاغذ  - ۱.5فاصله خطوط  - ۱4اندازه خط  - B Badr خط - A4 )کاغذقالب تایپ عربی 

فاصله طرفین کاغذ  - ۱.5فاصله خطوط  - ۱4اندازه خط  - Calibri خط - A4 قالب تایپ انگلیسی )کاغذ

2.5) 

 باشد. Bold رتبصوو  ۱6تیتر ها در 

 .باشد ۱2ها دارنمول، تصاویر، جداول و شکاایر در ز

 .باشد ۱2سایز و  Times New Roman لیسی داخل متن فارسینگت اکلماای فونت برع نو

 .باشد ۱4سایز و  Calibri لیسینگای تایپ صفحات افونت برع نو

 .تنظیم شود مگر در موارد خواسته شده A4اندازه کاغذ روی 

 .سانتی متر تنظیم شود 2.5و فاصله طرفین  ۱.5فاصله خطوط در حالت پیش فرض 

یم فاصله به طور پیشفرض در پروژه های تایپ در ورد الزامی نمی باشد اما در صورتی که مشتری در ن-

 توضیحات پروژه این مورد را اعالم نماید مجری موظف به انجام آن می باشد.

تایپیست موظف است فایل ها را به صورت تایپ شده و در فرمت ارائه شده توسط مشتری یا پیش فرض 

 .ارسال نماید (PDFو Word دهد و به دو فرمت ) موسسه تحویل

 .قالب پیش فرض با تنظیمات شیوه نامه انجام شود مگر در صورتی که تنظیمات دیگری از شما خواسته شود

در تایپ هایی که جدول وجود دارد، جدول باید مانند جدول اصلی در متن رسم شود و از قانون شیوه نامه 

 .استفاده شود ۱4و اندازه  ۱.5جداول نباید از قانون فاصله خطوط  تبعیت نمی کند یعنی در رسم

در انجام سفارشات چنانچه به مواردی همچون ناخوانا بودن، واضح نبودن و ... برخورد کردید بجای آن قسمت 

 ( ****** گذاشته و با رنگ زرد مشخص نمایید.    ) نمونه:  

 :شیرنگاارد مو

 :العالمت سوو عالمت تعجب ط، نقا، نقطهها، دوهالیرگوو

 .دشته میشوانها فاصله گذاز آبعد و میچسبند ت کلمای نتهاابه ارد ین موا



 :لمثا

 ،مدت آبرراقتی وصحیح: 

 ،مد ت آبرراقتی وغلط: 

 :"" کوتیشنو نتز )( اپر

 .نددارنها فاصله ون آبیرت از کلماو کوتیشن میچسبند و نتز اخل پردابه ت کلما

 .میباشدرت ( بدین صوین )همچنینو اصحیح: 

 .میباشدرت ین) همچنین (بدین صوو اغلط: 

 :نیمفاصله

 .دشوده ستفاانیمفاصله از آن از کلمه بعد و بین ))می(( ، میشوندز غاآکلماتی که با ))می(( 

 .دصحیح: میشو

 .دیا می شود غلط: میشو

 .نماییدل عمارا انیمفاصله  توانیدمی +Ctrl - یبا ترکیب کلید ها

 .نیمفاصله میشوندل میشوند نیز مشموم تماکه با ))ها(( کلماتی 

 هابچهصحیح: 

 .غلط: بچهها یا بچه ها

 .فاصله میشوندمشمول نیمبخشی نیز  2ت کلما

 صحیح: نیمفاصله

 .غلط: نیم فاصله یا نیمفاصله

 .رت ))ا((نه به صود شورت ))آ(( نوشته به صود دارد جو))آ(( ونها در آکلماتی که 

 االجرزم االت نکا

 .میباشدل ست نویس( قابل قبوی دهارشسفا)در کلمه  250هر د در عد ۱مالیی فقط اغلط 



تایپ ه و نداخودن( غلط ستنویس بورت دصو)در ید ده اکه تایپ نموای را میکنید کلمهن تی که گمارصودر 

 .نمایید زردبه رنگ  Highlight ، آن رایدادهنمو

جمالت پایین جدول ها و نمودارها را نیز به طور کامل و با استایل  شما موظفید کلمات داخل جدول یا

 .استاندارد جدول بندی، تایپ کنید مگر اینکه غیرضروری بودن این امر اعالم شود

 

 تایپ نمونه سوال امتحانی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 (۱)شکل  تنظیم می شود A4اندازه کاغذ روی 

 (2)شکل  تنظیم می شود ۱.۱5 فاصله خطوط روی

 سانتی متر تنظیم می شود ۱فاصله طرفین و باال و پایین روی 

 نمی گیردقبل و بعد از سواالت فاصله پاراگراف قرار 

 (2)شکل  می باشد ۱4اندازه خطوط در نمونه سوال فارسی و عربی 

 دقت کنید( 3)به فاصله بعد از هر سوال در شکل  خط فاصله قرار می گیرد 2برای سواالت تشریحی 

پاسخ ها  ایفضا بر )پایان همه سواالت( سواالتی که پاسخنامه جداگانه دارند و یا در ادامه سواالتبرای 

 (2)شکل  نمی گیردتعبیه شده بعد از هر سوال فاصله قرار 

 (2)شکل  می شوداستفاده B Nazanin برای نمونه سواالت فارسی از فونت 

 می شوداستفاده  B Badrبرای نمونه سواالت عربی از فونت 

 استفاده می شود  Calibriبرای نمونه سواالت انگلیسی از فونت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (۱)شکل 

 (2)شکل 



قالب کلی نمونه سوال به شکل زیر می باشد و باید رسم شود مگر در شرایطی که مشتری شکل دیگری را 

 درخواست کند یا نمونه ای را بارگذاری کرده باشد

 

 (3)شکل 

 پاسخنامه سواالت


