
 نکات ضروری در نگارش متون فارسی

مواردی که در ادامه آورده شده است، نکات ضروری جهت نگارش صحیح متونی مانند، گزارش سمینار،  مقاله،  

های  تر هر متن، بهتر است از نسخه. در کنار این نکات ضروری، جهت نگارش بهتر و دقیقهستنامه و ...  پایان

های الگو معموالً در سایت کتابخانه دانشگاه  دانشگاه یا مجله نیز استفاده کنید. این نسخهالگوی موجود برای هر  

 .هستیا مجله تخصصی موجود 

 چنین اندازه قلم خود را هنگام نگارش متن تغییر ندهید.نوع قلم فارسی و انگلیسی و هم •

ه کمتر از اندازه قلم فارسی  شمار  2و اندازه قلم انگلیسی    هست  12یا    14اندازه قلم فارسی معموالً   •

 باشد.می

 .استبسیار متداول  Times New Romanو قلم انگلیسی  B Nazaninقلم فارسی  •

ی است. تالش شود در متن مقاله از جمالت رسا، گویا و  سینوساده شیوایی و رسایی نوشتار در گرو   •

ای مختلف یک جمله نیز  کوتاه استفاده شود و از نوشتن جمالت تودرتو پرهیز شود. جداسازی اجز

اجزای یک جمله را در جایی که نیاز به مکث    تواند ی منقش زیادی در فهم آسان آن دارد. ویرگول  

ارتباط معنایی    باهم که    دو جملهبرای جداسازی    رگولیونقطه جدا کند؛ حال آن که    از همهست،  

 . ردیگی م. نقطه نیز برای جدا کردن جمالت مورد استفاده قرار  رودی م کار دارند، به 

جای  و »بوده باشد« پرهیز شود. به   «، »گردید«باشد ی مبردن کلماتی مثل »  کاربه تا جای ممکن از   •

 توان از کلمات ساده و روان مثل »است« و »شد« استفاده کرد. ها اغلب می آن

به کلمه قبل از خود چسبیده    سؤالو عالمت    ، دونقطهرگولیونقطه ها مثل نقطه، ویرگول،  تمام عالمت  •

 و از کلمه بعدی تنها به اندازه یک فضای خالی فاصله دارند.

. برای این  نشوددر افعال حال و گذشته استمراری باید دقت شود که »می« از جزء بعدی فعل جدا   •

همراه  « به Ctrlصله متصل از »کلید  فاصله« استفاده کنید. برای نوشتن فامنظور از »فاصله متصل یا نیم 

پارچه  صورت یک « استفاده کنید. همچنین دقت کنید که جزء »می« و جزء بعدی فعل را به - »کلید 

ی جمع  «« است. در مورد »هاشودی م« اشتباه، و درست آن » شودیم« و »ودی ش مننویسید؛ بنابراین » 

شده جدا نوشته شود. برای جدانویسی نیز از فاصله متصل استفاده  کلمه جمع بسته   هنیز دقت کنید ک 

 « بنویسید.هاپردازنده صورت »« را به ها  پردازنده» مثالًکنید. 

در باالی    هاجدول ها در زیر شکل و عنوان  باید دارای عنوان باشند. عنوان شکل   هاجدولها و  شکل •

شروع    1از عدد    هرکدام ک شماره باشد که برای  گیرد. هر شکل یا جدول باید دارای ی جدول قرار می 

کار بردن عباراتی همچون  شود. در هنگام ارجاع به شکل یا جدول از شماره آن استفاده کنید و از به می 

 ها باید در متن مورد ارجاع قرار گیرند.و شکل  هاجدول »شکل زیر« پرهیز کنید. تمام 



فرمول  • نوشتن  و عبارتبرای  ابزار    فقط ریاضی    هایها  نمایید   Math Typeاز  امکانات    استفاده  از  و 

شود اسامی متغیرهای  پیشنهاد می   پرهیز کنید.  Microsoft Wordافزارهایی مثل  نویسی نرمفرمول

و قلم   کوچکاسامی متغیرهای برداری با حروف  ، xمانند (Italicعددی با حروف کوچک و قلم کج )

   Xمانند (  Bold، و اسامی متغیرهای ماتریسی با حروف بزرگ و قلم پررنگ )xمانند   ( Bold) پررنگ  

 نوشته شود. 

باید توضیح داده • پارامترها، و نمادهای یک عبارت ریاضی  از نوشتن    تمام متغیرها،  اگر قبل  شوند. 

 .کار انجام نشده است، باید بالفاصله پس از فرمول این توضیحات بیان شوند فرمول این 

کنید. در  استفاده  با یک سطر و دو ستون    جدول   ک یاز    ،هاشماره آن   می و تنظ  هافرمولنوشتن    یبرا •

صورت  شماره فرمول را بهچین و در ستون سمت راست  صورت چپستون سمت چپ فرمول را به

 چین قرار دهید. سپس اضالع جدول را نامرئی کنید. راست

ع ندارید،  ها اطالاز این روش   کهی درصورتهای مختلف و متنوعی وجود دارد.  روش نوشتن مراجع  برای   •

مقاله مشابه  را  مجله    IEEEمجالت    های مراجع   IEEE Transactions on Wirelessمثالً 

Communications .بنویسید 

نه  وافزافزارهای ویرایشگر مانند  مرور کرده و با نرم  دقتبه آن را    بارکیبعد از نگارش هر متن حتماً   •

 تصحیح کنید.  «پاک نویس »

 


