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ﻋﻨﻮان اﺻﻠﯽ
ﻋﻨﻮان اﺻﻠﯽ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻧﺎﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪی ﺷ ﻤﺎ ﺑﺎ آن ﻧﺎم در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪی وﯾﮑﯽﻓﻘﻪ ذﺧﯿﺮه ﻣﯽﺷﻮد.
• ﻋﻨﻮان ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻧﻮﯾﺴﻪھﺎی ﻓﺎرﺳﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﻮد.
• ﻧﺒﺎﯾﺪ اﺳﺎﻣﯽ ﺧﺎص ﺑﻪ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﺗﺮﺟ ﻤﻪ ﮔﺮدﻧﺪ .ﻣﺜﻼ ً ﻧﺒﺎﯾﺪ »اﺑﻦ ﺳﯿﻨﺎ« ﺑﻪ »ﭘﺴﺮ ﺳﯿﻨﺎ« ﺗﺮﺟ ﻤﻪ ﺷﻮد.
• ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪی ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﯾﺎد ﺷﺪه ﻣﻄ ﻤﺌﻦ ﺷﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺻﻔﺤﻪﮐﻠﯿﺪ ﺷ ﻤﺎ ی و ک را ﻋﺮﺑﯽ )ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ي و ك( ﻧ ﻤﯽزﻧﺪ.
• در ﻋﻨﻮان ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ از ﻧﻮﯾﺴﻪھﺎی ﺧﺎص ) •،&،$،#و (...اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد.
• در ﻋﻨﻮان اﺻﻠﯽ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ از اﻋﺮاب )زﺑﺮ و زﯾﺮ و ﭘﯿﺶ و ﺗﺸﺪﯾﺪ( اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد.
• ﺑﺮای ﺗﺴﮫﯿﻞ ﺟﺴﺘﺠﻮ »ی روی ه« )ﻣﺜﺎل :ﺧﺎﻧٔﻪ( ﻧﯿﺰ در ﻋﻨﻮان ﻣﻘﺎﻟﻪھﺎ ﻧ ﻤﯽآﯾﺪ.
• ﺗﺎ ﺟﺎی ﻣ ﻤﮑﻦ در ﻋﻨﻮان ﻣﻘﺎﻟﻪ ﮐﻠ ﻤﻪ ﺟ ﻤﻊ ﺑﺴﺘﻪ ﻧﺸﻮد .ﻣﺜﻼ درﺳﺖ:ﺑﺎدﺑﺎدک ﻏﻠﻂ:ﺑﺎدﺑﺎدکھﺎ
• در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﮐﻠ ﻤﻪای ﺑﻪﻧﺎﭼﺎر در ﻋﻨﻮان ﺑﺎ »ھﺎ« ﺟ ﻤﻊ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ» ،ھﺎ« ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠٔﻪ ﻣﺠﺎزی ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد؛ درﺳﺖ :ﻋﺎدلھﺎ ،ﻏﻠﻂ :ﻋﺎدﻟﮫﺎ ،ﻋﺎدلھﺎ.

ﺳﺎﺧﺘﺎر و روش ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ
ھﺮ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺿﯿﺤﯽ در ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﺑﻨﺪ )ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ طﻮل ﮐﻞ ﻣﻘﺎﻟﻪ( ﺷﺮوع ﻣﯽﺷﻮد .در ﻣﻘﺎﻟﻪھﺎی ﺑﻠﻨﺪﺗﺮ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ زﯾﺮﻋﻨﻮانھﺎﯾﯽ/ﺑﺨﺶھﺎﯾﯽ ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ ﺗﻘﺴﯿﻢ
ﻣﯽﺷﻮد .ﭼﯿﺪﻣﺎن ﯾﮏ ﻣﻘﺎﻟٔﻪ ﻋﺎدی ﺑﻪ ﺻﻮرت زﯾﺮ اﺳﺖ.

ﺗﻮﺿﯿﺢ اﺑﺘﺪاﯾﯽ
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ﺗﯿﺘﺮﺑﻨﺪی ﻣﻘﺎﻟﻪ
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در ﺣﺪ اﻣﮑﺎن ﺑﺎﯾﺪ از ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪھﺎی طﻮﻻﻧﯽ اﺟﺘﻨﺎب ﮐﺮد .ﻣﻘﺎﻟﻪ را ﺗﻠﺨﯿﺺ ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﺎﻋﻨﺎوﯾﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ ،ﭘﺎراﮔﺮافھﺎ را از ھﻢ ﺟﺪا ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺧﻮاﻧﻨﺪه اﺣﺴﺎس ﺧﺴﺘﮕﯽ
ﻧﮑﻨﺪ.

ﻋﻨﻮان ﻣﻘﺎﻟﻪ
در اﻧﺘﺨﺎب ﻋﻨﻮان ﻣﻘﺎﻟﻪ دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﻋﻨﻮان ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺟﻨﺒﻪ ﮐﻠﯿﺪ واژه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ از ﻋﻨﺎوﯾﻦ طﻮﻻﻧﯽ و ﻣﺮﮐﺐ ﺑﺎﯾﺪ اﺟﺘﻨﺎب ﮐﺮد ﻣﺜﻼ در ﻓﻘﻪ ﻋﻨﺎوﯾﻨﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﻏﺴﻞ ،وﺿﻮ ،ﺗﯿ ﻤﻢ ،اﺟﺎره ،ﺑﯿﻊ ﻋﻨﺎوﯾﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ھﺴﺘﻨﺪ اﻣﺎ ﻋﻨﺎوﯾﻨﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ »اﺧﺘﻼف در ﻣﺎھﯿﺖ اﺟﺎره« ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﻧﯿﺴﺖ.

ﺗﻮﺿﯿﺢ اﺑﺘﺪاﯾﯽ
در اﺑﺘﺪای ﻣﻘﺎﻟﻪ ﯾﮏ ﺑﻨﺪ )ﭘﺎراﮔﺮاف( ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻘﺪﻣﻪ ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ ﮐﻠﯿﺖ ﻣﻘﺎﻟﻪ در آن ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.

ﻟﯿﻨﮏدار ﮐﺮدن اﺻﻄﻼحھﺎ
اﺻﻄﻼحھﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﯾﮏ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﮑﺎر ﻣﯽرود را »ﻟﯿﻨﮏدار« ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺮای ﻟﯿﻨﮏدار ﮐﺮدن اﺻﻄﻼح از

دو ﺑﺮاﮐﺖ در اول
و
دو ﺑﺮاﮐﺖ در آﺧﺮ

اﺳﺘﻔﺎده ﻧ ﻤﺎﯾﯿﺪ.

ﭘﺎﻧﻮﯾﺲ
در اﯾﻦ ﻗﺴ ﻤﺖ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت اﺿﺎﻓﻪ )و ﻧﯿﺰ ﻣﺄﺧﺬ( ذﮐﺮ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﭘﺎورﻗﯽ ،در ﻗﺴ ﻤﺖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در ﻣﺘﻦ اﺻﻠﯽ ﻣﻘﺎﻟﻪ دﺳﺘﻮر }}ﻧﺸﺎﻧﮫ|ﯾﮏ ﮐﺪ ﯾﺎ ﮐﻠﻤﮫ ﺑﺎ اﻟﻔﺒﺎی ﻻﺗﯿﻦ{{ را وارد ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ و در ﺑﺨﺶ ﭘﺎﻧﻮﯾﺲ
}}ﭘﺎورﻗﯽ|ھﻤﺎن ﮐﺪ ﯾﺎ ﮐﻠﻤﮫ{{ را وارد ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ .در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﺎ ﮐﻠﯿﮏ روی ﻋﻼﻣﺖ ^ از ﻣﺘﻦ ﺑﻪ ﭘﺎورﻗﯽ و ﺑﺮﻋﮑﺲ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ .ﺑﺮای دﯾﺪن راھﻨ ﻤﺎی
ﮐﺎﻣﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻪ رﺟﻮع ﮐﻨﯿﺪ.

