آییي ًگارش  ...هحوذ عثذالْی
آییي ًگارش درست جولِ ّا ٍ ٍاصُ ّا
ضیَایی ٍ رسایی ًَضتار در گزٍ سادًَُیسی است .تالش ضَد در هتيّای علوی ضاهل هقاالت ،گشارشّای تکٌیکی ،جشٍُّا ٍ حتی کتابّای درسی ٍ علوی اس
جوالت رسا ،گَیا ٍ کَتاُ استفادُ ضَد ٍ اس ًَضتي جوالت تَدرتَ پزّیش ضَد .جذاساسی اجشای هختلف یک جولِ ًیش ًقص سیادی در فْن آساى آى داردٍ .یزگَل
هی تَاًذ اجشای یک جولِ را در جایی کِ ًیاس تِ هکث ّست ،اسّن جذا کٌذ .اها ًقغِ ٍیزگَل تزای جذاساسی دٍجولِ کِ تا ّن ارتثاط هعٌایی دارًذ تِ کار هیرٍد.
ًقغِ ًیش تزای جذا کز دى جوالت هَرد استفادُ قزار هی گیزد .درکارتزد ّاللیي (پزاًتش) تایذ تَجِ ضَد کِ عثارت داخل آى تزای تَضیحی است کِ اس اجشای جولِ
هحسَب ًطذُ ٍ در صَرت حذف خللی تِ آى ٍارد ًویضَد .درهقاتل گیَهِ تزای تزجستِ کزدى جشیی اس جولِ تِ کار هیرٍد .تا جای هوکي اس تِ کار تزدى کلواتی
هثل هیباشد ،گزدید ٍ بَدُ باشد پزّیش ضَد .تِ جای آىّا اغلة هیتَاى اس کلوات سادُ ٍ رٍاى هثل است ٍ شد استفادُ کزد .تِ کارگیزی کلوات دضَار ٍ
غیزهعوَل تٌْا تاعث پیچیذُ ضذى جولِ ٍ دضَار ضذى فْن آى هیضَد.
ًطاًِ هفعَل (را) تایذ تالفاصلِ پس اس هفعَل قزار گیزد .تِ ایي جولِ دقت کٌیذ :ایي شکل تٌظیوات ال سم بزای صفحِ بٌدی را ًشاى هیدّد .تْتز است ایي
جولِ را تِصَرت سیز تاسًَیسی کٌین :ایي شکل تٌظیوات السم را بزای صفحِبٌدی ًشاى هی دّد .تزای کلوات فٌی تا حذ اهکاى اس هعادلّای فارسی استفادُ
ضَد .تذٍى تزدیذ کلوِ پزداسش سیثاتز اس پزٍسس است ٍ ،یا کلوِ ریشپزداسًدُ اس هیکزٍپزٍسسَر هٌاسة تز است .در چٌیي هَاقعی اگز احتوال هیدّیذ
خَاًٌذُ تا هعادل فارسی آضٌا ًیست ،اس پاٍرقی تزای ًَضتي هعادل اًگلیسی استفادُ کٌیذ .ایي کار را در اٍلیي کارتزد هعادلّای فارسی اًجام دّیذ .تا حذ اهکاى اس
کلوات اًگلیسی در جوالت استفادُ ًکٌیذ .هثالً تِجای ًَضتي  Microsoftهیتَاًیذ تٌَیسیذ :هیکزٍسافت .اگز ًاچار ضذیذ در یک جولِ اس کلوات اًگلیسی
استفادُ کٌیذ ،حتو اً فاصلِ کافی تیي آىّا ٍ کلوات فارسی را رعایت کٌیذ.

عالهت گذاری هتي
تزای خَاًایی تْتز هتي تایذ سعی ضَد تا حذ اهکاى عالهت گذاری هتي تِ درستی اًجام ضَد .دقت کٌیذ توام عالهت ّا هثل ًقغٍِ ،یزگَلً ،قغِ ٍیزگَل ،دًٍقغِ ٍ
عالهت سؤال تایذ تِ کلوِ قثل اس خَد چسثیذُ تاضٌذ ٍ اس کلوِ تعذی تٌْا تِ اًذاسُ یک فضای خ الی فاصلِ داضتِ تاضٌذ .عالهت خظ تیزُ تایذ تِ اًذاسُ یک فضای
خالی اس کلوِ قثل ٍ تعذ اس خَد فاصلِ داضتِ تاضذ؛ هگز ایي کِ کلوِ قثلی یا تعذی یک عذد تاضذ کِ در ایي صَرت تایذ تِ آى تچسثذ .تیي کلواتی کِ جذا ّستٌذ
تایذ یک فضای خالی فاصلِ تاضذ .اس قزار دادى فاصلِ د ر دٍ عزف ًَضتِ داخل ّاللیي خَدداری کٌیذ.

ًگارش صحیح ٍاصُ ّا
درستی ًَضتار تز پایة اهالی ستاى فارسی ضزٍری است .در ایي تخص تزخی اس هَارد اضتثاُ هتذاٍل را یادآٍری هی کٌین .هیتَاًیذ اعالعات دقیقتز را تا هزاجعِ تِ
کتاب ّای ًَضتِ ضذُ در ایي سهیٌِ پیذا کٌیذ .در افعال حال ٍ گذضتِ ا ستوزاری تایذ دقت ضَد کِ هی اس جشء تعذی فعل جذا ًواًذ .تزای ایي هٌظَر اس فاصلِ
هتصل یا ًینفاصلِ استفادُ کٌیذ .تزای ًَضتي فاصلِ هتصل اسکلیذ  Ctrlتِّوزاُ کلیذ (  )-استفادُ کٌیذّ .وچٌیي دقت کٌیذ کِ جشء هی ٍ جشء تعذی فعل را
تِصَرت یکپارچِ ًٌَیسیذ؛ تٌاتزایي هی شَد ٍ هیشَد اضتثاُ ٍ ،درست آى هیشَد است .در هَرد ّا ی جوع ًیش دقت کٌیذ کِ اس کلوِ جوع تستِ ضذُ جذا
ًَضتِ ضَد .تزای جذاًَیسی ًیش اس فاصلِ هتصل استفادُ کٌیذ .هثالٌ پزداسًدُ ّا را تِصَرت پزداسًدُ ّا تٌَیسیذ .جوع تستي کلوات فارسی یا اًگلیسی تا قَاعذ
ستاى عزتی اضتثاُ است .تزای هثال پیشٌْادات ٍ اساتید اضتثاُ تَدُ ٍ درست آىّا پیشٌْادّا ٍ استاداى است .در هَرد کلوات حاٍی ّوشُ ًیش تایذ قَاعذ
هزتَعِ رعایت ضَد .تزای ًوًَِ تِ اهالی کلوات هسألِ ،هٌشأ ،رئیس ٍ ،هسؤٍل دقت کٌیذّ .وچ ٌیيّ ،وشُ در اًتْای کلواتی کِ تِ الف ختن هی ضًَذًَ ،ضتِ
ًطذُ ٍ درصَرت اضافِ ضذى تِ کلوِ تعذی ،اس ی استفادُ هی ضَد؛ هاًٌذ :اجزا شدُ ٍ ،اجزای بزًاهِ.
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