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  و ويرايش نوشتارها در آن آموزش ويكي

  اصول اوليه. 1

  و مفهوم ويكي پديا ويكيمعرفي  1.1

اين دانشنامه، كه امروز به عنوان بزرگترين . آشنايي داريد پديا ويكيدانشنامه اينترنتي به احتمال بسيار زياد با 

اما . ت چند داوطلب شروع به كار كردشود، توسط سازماني غيرانتفاعي و تنها با مشارك دانشنامه جهان شناخته مي

چگونه جمعي كوچك، موفق به خلق بزرگترين دانشنامه تاريخ بشري شدند؟ پاسخ اين سوال در دو كلمه خالصه 

  .دسترسي باز: شود مي

كننده  به اين معني كه توليدكننده و مصرف. يك رسانه يك طرفه نيست پديا ويكيدسترسي باز به اين معنا است كه 

در همان توانند  مي، خوانند ميتمام كساني كه روزي، مطلبي در اين سايت . يكي است پديا ويكيمعنا در  دانش و

  . آن مطلب را ويرايش كرده، به آن بيافزايند و يا ايرادات آن را برطرف كنندو يا در هر زمان ديگري زمان 

  

توان به يك مزيت و  ز مهمترين اين موارد ميا. مزايا و معايب خاص خود را دارد ،چنين رويكردي به انتشار دانش

به شكلي كه ، امكان گسترده شدن اين دانشنامه از يك سو مشاركت عموم مردم جهان. يك عيب اساسي اشاره كرد

پيش از آن تصورش را هم نميشد كرد، فراهم آورده و از سوي ديگر، به اين دليل كه اين اطالعات از سوي 
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و ممكن است گاهي كساني مغرضانه و يا از سر شيطنت دست به ويرايش يا پاك كردن  شوند كارشناسان نوشته نمي

  . مطالب بزنند، امكان هرج و مرج و آشوب در آن وجود دارد

اند كه  هايي تعيين كرده و دستورالعملراهكارها  پديا ويكيجهت مقابله با اين موضوع، گردانندگان و مديران اصلي 

مهمترين اين راهكارها امكان . شود نامناسب در زماني سريع مقابله مي يده و با مواردنظم خوبي به اين سايت بخش

است كه بدين ترتيب دسترسي شما به ويرايش مقاالت بيشتر شده  پديا ويكيكاربر به عنوان  پديا ويكيثبت نام در 

تشار مطالب غيرمربوط ها در صورتي كه كسي سعي در اختالل يا ان و در عين حال با ثبت تاريخچه اين ويرايش

  .شود داشته باشد، دسترسي وي بسته مي

هاي درون مقاله براي  هاي سنتي، امكان استفاده از لينك نسبت به دانشنامه پديا ويكييكي از مهمترين مزاياي 

 براي مثال در مدخل فردوسي، اگر بر روي كلمه شاهنامه. ها در مقاله آمده است رسيدن به مداخلي است كه نام آن

مداخل و اي پيچيده و در هم تنيده از  كليك شود، بازديدكننده به مدخل شاهنامه هدايت شده و بدين ترتيب شبكه

  .آيد هاي مختلف دانش به وجود مي اتصاالت ميان حوزه

  

توان گفت ويكي به هر  ميبا توجه به اطالعات باال . شود بزرگترين سايت مبتني بر ويكي محسوب مي پديا ويكي

از ميان ) 1(پيروي كند به اين معني كه دو خصوصيت اصلي  پديا ويكيشود كه از ساختاري مشابه  گفته مي سايتي

  . اتصاالت ميان صفحات را دارا باشد) 2(رفتن مرز ميان گيرنده و فرستنده معنا و 
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  ويكي زروان 1.2

در   زروان ديدگاه به مربوط دانايي منابع و ها آموزه و مفاهيم انتقال براي اي شبكه ستا اي رسانه زروان، يكيو

آوري حجم وسيعي دانش، از مسائل مربوط به چارچوب  هدف نهايي اين پايگاه جمع. بستري مبتني بر اصول ويكي

... چون فرهنگ و تمدن پارسي، فلسفه وهايي  شهاي پيچيده گرفته تا دان چون نظريه سيستم نظري اين ديدگاه هم

  . تنيده است شوند، در فضايي قابل دسترس و درهم اه مربوط ميكه به حوزه كاربست اين ديدگ

  :زروان ساختار ويكي 1.1.2

  .دارد و در صفحه اول آن با تصويري مشابه تصوير زير مواجه خواهيد شد پديا ويكيزروان هم ساختاري مشابه   ويكي

  

. دد قرمز رنگ نوشته شده استبينيد، در كنار كلمه فارسي، تعدادي ع همانطور كه در باال سمت چپ صفحه مي

هاي قرمز و آبي در ساختار ويكي توضيح خواهيم داد، ولي ابتدا ببينيم اين اعداد  تر در مورد مفهوم رنگ كمي پايين

  .چه هستند

هاي ناآگاهانه تالش  هاي مبتني بر ويكي براي جلوگيري از فعاليت مخرب و ويرايش همانطور كه پيشتر گفتيم سايت

شما، يا عدد  IPاين اعداد شماره . راد را به عضويت و ايجاد حساب كاربري در پايگاه خود تشويق كننددارند تا اف
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چيزي مثل شماره . شناسند هاي مختلف شما را با آن مي اختصاصي اتصال شما به شبكه اينترنت هستند، كه سايت

بري به ويرايش دست بزند، به جاي بدين ترتيب در صورتي كه شخصي، بدون حساب كار. شناسنامه كامپيوتر شما

پذيري، حتي در هنگام عدم استفاده از نام كاربري رواج  شود و بدين ترتيب مسئوليت نام، اين شماره از او ثبت مي

براي ورود به . اما در ويكي زروان شما براي ويرايش مطالب بايد حتما يك حساب كاربري داشته باشيد. شود داده مي

  . كليك كنيد» ورود به سامانه«در باال سمت چپ صفحه روي حساب كاربري خود، 

  :در صفحه جديد نام كاربري و گذرواژه خود را وارد كنيد

  

  .كليك كنيد» ورود به سامانه«و باز هم روي 

شما در باالي صفحه نام شما  IPشويد ولي اينبار به جاي شماره  بدين ترتيب شما به صفحه اصلي بازگردانده مي

  .ودش درج مي
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تر شدن فرايند كار  اما پيش از هر كاري، براي راحت .حاال شما اجازه ويرايش و ايجاد مطالب جديد در سايت را داريد

  :براي اين كار مطابق تصوير زير بر روي كلمه ترجيحات كليك كنيد. فعال كنيد با ويكي، ابتدا ويرايشگر پيشرفته را

  

  :يرايش كليك كنيدروي كلمه و. وارد صفحه زير خواهيد شد

  

 پيشرفته ويرايش نوارابزار كردن فعالدر صفحه جديد كمي پايين آمده و اطمينان حاصل كنيد كه كنار گزينه 

  :تيك خورده است و سپس روي دكمه ذخيره در پايين صفحه كليك كنيد
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به صفحه اول  صليصفحه احاال با كليك بر روي لوگوي سايت و يا عنوان . ترجيحات شما ذخيره خواهند گشت

  :سايت بازگرديد

  

هر دو . اند مشخص شده قرمزو بعضي كلمات با رنگ  آبياصلي بعضي كلمات با رنگ   بينيد در صفحه همانطور كه مي

به اين معنا است كه صفحه رنگ آبي  .اي ديگر متصل هستند ها اشاره به اين دارند كه اين كلمات به صفحه اين رنگ
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شناسي به صفحه زير  براي مثال با كليك بر روي جامعه. يشتر مطالبي در آن نوشته شده استخالي نبوده و پ مقصد

:شويم وارد مي  

  

ها و مقاالت آورده شده  صفحه جديد فهرستي از كتاباين در . رسيم كه از قبل ايجاد شده اي مي به صفحهيعني 

ها وجود  انگر صفحاتي هستند كه تنها عنوان آنكلمات قرمز، نش. در اين صفحه تعداد كلمات قرمز بيشتر است. است

شناسي كتاب در ايران  جامعه«وقتي . يعني صفحاتي كه به يك صفحه خالي و آماده ايجاد شدن وصل هستند. دارد

قرمز رنگ است به اين معنا است كه اين مقاله هنوز بر روي ويكي زروان قرار داده نشده است و تنها عنوان » معاصر

   .تا بدانيم اين صفحه خالي بايد روزي پر شود آن وارد شده

اما پيش . ها است كليك كردن بر روي اين كلمات قرمز و پر كردن جاي خالي مقاله آن ايجاد مقالههاي  يكي از راه

موجود در اين  ويرايش مقاالتچگونگي از پرداختن به مبحث ايجاد مقاالت جديد، بهتر است نگاهي دقيق به 

  .اشيمپايگاه داشته ب

  در ويكيويرايش . 2

  :ويرايش مقاالت در ويكي دو وجه اساسي دارد
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در اين ويرايش، اشتباهات تايپي، قواعد دستوري، آيين نگارش و موارد مشابه مورد بازبيني قرار  :ويرايش فني. 1

  . وريهاي دست روش درست گذاشتن نشانهفاصله، يا  براي مثال كاربرد صحيح نيم. شوند گرفته و اصالح مي

  : شود اين ويرايش خود به دو بخش عمده تقسيم مي :سازي ويرايش ويكي. 2

ميان هر پاراگراف در ويكي بايد يك خط  براي مثال. بستر ويكي، قواعد ويراستاري خاص خود را دارد •

، چرا كه در ابتداي خطوط نبايد هيچ تو رفتگي وجود داشته باشد و يا خالي وجود داشته باشد

قواعد  .دهد اي در نظر گرفته و ساختار مقاله را تغيير مي به عنوان يك دستور العمل رايانه ويكي آن را

 .ها بسيار مهم است اينچنيني بسيار اندك هستند ولي توجه به آن

  شود چيزي كه ديده مي نويسيد چيزي كه مي

 :را به صورت زير شروع كنيد ها بخش

شروع  (==) بخش تازه را با سرفصل سطح دو •

. استفاده نكنيد (=) نيد؛ از سرفصل سطح يكك

توانيد سرفصل مقاله را به عنوان سرفصل  مي(

 .سطح يك در نظر بگيريد

 == تازه بخش== 

 === زيربخش=== 

  ==== زيربخش زير==== 

  

  

  

 بخش تازه

 زيربخش

  زير زيربخش

تواند  بندي ندارد و مي سر سطر رفتن تأثيري در صفحه

الت يك پاراگراف در نظر ي جم به عنوان جداكننده

   .گرفته شود

  

اما يك سطر خالي، يك پاراگراف جديد را شروع 

  .كند مي

  جداكننده عنوان به تواند مي و بندي ندارد صفحه در تأثيري رفتن سطر سر

 .شود گرفته نظر در پاراگراف يك جمالت

  .كند مي را شروع جديد پاراگراف يك خالي، سطر يك اما
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 :است ساده اه فهرست ساختن* 

 كنيد شروع ستاره يك با را سطر هر** 

 .تر عميق سطوح يعني بيشتر هاي ستاره*** 

 يك فهرست پايان يك در جديد سطر يك**** 

 .كند مي مشخص را فهرست از مورد

 

  .كند شروع مي را جديد فهرست يك خالي، سطر يك* 

  ها ساده است ساختن فهرست •

o هر سطر را با يك ستاره شروع كنيد.  

  .تر هاي بيشتر يعني سطوح عميق ستاره �

 يك سطر جديد در يك فهرست �

پايان يك مورد از فهرست را مشخص 

 .كند مي

  .كند يك سطر خالي، يك فهرست جديد را شروع مي •

 خوبند هم دار شماره هاي فهرست #

 اند يافته سازمان ##

  شوند مي پيگيري راحت ##

 دار هم خوبند  هاي شماره فهرست .1

 اند يافته سازمان .1

  شوند راحت پيگيري مي .2

  ها تعريف فهرست;

  ها تعريف از فهرستي:

  موضوع;

  موضوع تعريف:

 ديگر موضوع يك ;

  ديگر موضوع تعريف:

 ها فهرست تعريف

 ها فهرستي از تعريف

 موضوع

  تعريف موضوع

 

 يك موضوع ديگر

  تعريف موضوع ديگر

 تركيبي درست كنيد هاي فهرست توانيد مي حتي* 

 شكل اين هب و #*

 بچينيدشان* #*

 وارد تركيب در نيز را ها تعريف فهرست توانم مي ;*#*

 كنم؟

 بله*: #*

 چگونه؟ ;*#*

 مانند سادگي، به*: #*

 آ*:* #*

 هاي تركيبي درست كنيد  توانيد فهرست حتي مي

 و به اين شكل  .1

o  بچينيدشان 

 نيز در تركيب وارد ها را توانم فهرست تعريف مي

 كنم؟

 بله

 چگونه؟

 به سادگي، مانند 

 آ �
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 ب*:* #*

  پ*:* #*

 ب �

 پ �

  

 سطر سر .برد مي تو را پاراگراف يا سطر نقطه دو :

   .كند مي تازه درست پاراگراف يك آن از پس رفتن

سر سطر رفتن پس از آن  .برد دو نقطه سطر يا پاراگراف را تو مي

  .كند يك پاراگراف تازه درست مي

>blockquote< 

 را فرو راست سمت حاشيه هاتن كه نقطه دو برعكس

 هر حاشيه ، بر'''blockquote''' دستور كند، مي رفته

  .گذارد مي اثر طرف دو

>/blockquote<  

برعكس دو نقطه كه تنها حاشيه سمت راست را فرو رفته 

، بر حاشيه هر دو طرف اثر blockquoteكند، دستور  مي

  .گذارد مي

>center<نويس وسط>/center<  وسط نويس 

  خط افقي جداكننده يك

 خط باالي

 ---- 

   زيرخط

 باالي خط

 

  زيرخط

 

ها  بندي همانطور كه پيشتر گفتيم، يكي از خصوصيات هر پايگاه ويكي، اتصال مقاالت آن به يكديگر و دسته •

براي اين كار بايد كلمات يا اصطالحاتي كه در يك متن قرار . باشد گي شبكه دانش در آن مي و در هم تنيده

براي مثال در مدخل . و خود داراي مدخلي جدا در ويكي هستند، به مدخل اصلي خود وصل شوند دارند

با برقراري اتصال ميان . سيستم، به مفهوم رابطه بازگشتي اشاره شده است كه خود مدخلي جداگانه دارد

ازگشتي رفته و در تواند در صورت لزوم بالفاصله به مقاله رابطه ب اين دو مدخل، خواننده مقاله سيستم مي

 . مورد آن اطالع بيابد
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  .داده شده است اتيتوضيحدر اين باره در زير به صورت جزيي و با مثال 

  چگونگي ورود به محيط ويرايش 2.1

براي مثال در جعبه جستجو در . براي ويرايش يك مقاله ابتدا بايد آن مقاله را پيدا كرده و وارد صفحه آن شويم

  :نويسيم ه مورد نظر را ميصفحه اصلي نام مقال

  

با زدن . دهد بينيد سايت به صورت هوشمندانه مقاله را تشخيص داده و آن را به شما پيشنهاد مي همانطور كه مي

نمايش و خواندن، ويرايش در اين سمت چپ نام مقاله شاهد سه زبانه . شويم وارد صفحه مي Enterكليد 

  .هستيم تاريخچه

  

  شويم و وارد صفحه ويرايش مي روي ويرايش كليك كرده

  . توانيد در همان محيط مقاله را ويرايش كنيد در اين صفحه ويرايشگر مخصوص ويكي باز شده و شما مي
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  :پيش از انجام هر كاري بر روي كلمه پيشرفته كليك كنيد تا امكانات ويرايشي بيشتري در اختيار شما قرار گيرد

  

، كج كردن، كردن  پررنگيگر، اين برنامه هم به شما اجازه تغيير اندازه خطوط، هاي ويرايشي د مثل بيشتر برنامه

اما اين ويرايشگر تصويري در واقع كدهاي متني هر كدام از اين . دهد افزودن و ايجاد لينك براي كلمات را مي

براي مثال دو راه براي  .توانيد خودتان هم از اين كدهاي دستي استفاده كنيد شما مي. كند دستورها را وارد متن مي

  :در تصوير باال وجود دارد» تحليل«پررنگ كردن كلمه 

  .كنيم كلمه تحليل را انتخاب كرده و بعد روي دكمه پررنگ كردن در باالي ويرايشگر كليك مي
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  :پس از اينكار با چنين تصويري روبرو خواهيد شد

  

. اين همان كد متني پررنگ كردن است. فه شده استاضا ‘سه » تحليل«بينيد در دو طرف كلمه  همانطور كه مي

اضافه كنيد، آن كلمه پررنگ به نمايش در خواهد  ‘يعني شما در هر كجاي متن در دو طرف يك كلمه سه عالمت 

توجه . گيرند قرار مي ‘افتد، با اين تفاوت كه در دو طرف كلمه دو عدد  هم همين اتفاق ميكج كردن  در مورد. آمد

  . اشتباه نگيريد “را با گيومه يا  ‘د كه دو داشته باشي

  .توان استفاده كرد ها و موارد مهم مي قول كردن تيترها، نقل  از پررنگ كردن و كج كردن براي مشخص

براي اين منظور سراغ كلمه . با صفحات ديگر در ويكي است ند.پيواما يكي از مهمترين مراحل ويرايش ايجاد 

  .مروي سيستم در همين متن مي
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  :كنيم كليك مي افزودن پيوند، ابتدا اين كلمه را انتخاب كرده و بعد بر روي دكمه پيوندبراي ايجاد 

  

  :شود زير براي ما باز مي پنجره

 

  :كنيم ها را بررسي مي در اين پنجره سه قسمت اصلي وجود دارند كه از پايين به باال آن

توان مشخص كرد كه  در اينجا مي :صفحه خارج از ويكيانتخاب ميان پيوند به يك صفحه ويكي يا به يك 

اي در جاي ديگري از اينترنت وصل خواهد  شود يا به صفحه پيوند ما مربوط به صفحه ديگري داخل ويكي زروان مي

زروان وصل شود گزينه سمت راست، و اگر   به مدخل سيستم در ويكي» سيستم«براي مثال اگر بخواهيد كلمه . بود

  .كنيد وصل شود گزينه سمت چپ را انتخاب مي پديا ويكيه مدخل سيستم در سايت بخواهيد ب
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اين  .توان تغيير داد شود را مي در اينجا متني كه بر روي پيوند ايجاد شده نمايش داده مي :متن براي نمايش

مدخل سيستم  خواهيد به وجود دارد ولي شما مي» ها سيستم«قابليت براي مواردي است كه مثال در مقاله كلمه 

شود  اي كه پيوند به آن برقرار مي شود با عنوان مقاله براي همين متني كه در مقاله نمايش داده مي. پيوند دهيد

شود ولي بر  هر متني كه در اين قسمت نوشته شود همان چيزي است كه در مقاله نمايش داده مي. متفاوت است

  . روي پيوند تاثيري نخواهد گذاشت

خواهيم به  براي مثال اگر مي. كنيم در اينجا مقصد پيوند خود را مشخص مي :نشاني اينترنتيصفحه هدف يا 

در ويكي زروان پيوند دهيم كلمه سيستم را تايپ كرده و معموال خود سايت در صورت از پيش » سيستم«صفحه 

وجود » سيستم«اي به نام  اگر هم از پيش صفحه. كند اي به اين نام به ما آن را پيشنهاد مي وجود داشتن صفحه

شود تا ما با پر  كند و منتظر مي نداشته باشد، سايت عنوان آن را ساخته و پيوند را به يك صفحه خالي وصل مي

اي بيرون از ويكي زروان بود بايد آدرس كامل  اگر پيوند ما به صفحه. كردن آن صفحه اين پيوند را كامل كنيم

: بايد نوشته شود پديا ويكيبراي مثال براي ايجاد پيوند به صفحه اصلي  .اينترنتي صفحه در اينجا وارد شود

http://www.wikipedia.org  

 .پس از كليك بر روي افزودن پيوند شاهد تغيير زير در متن خواهيد بود

 

. باشد در ميان دو كروشه در دو طرف ميپيوند  بينيد كد متني ايجاد پيوند قرار گرفتن نام صفحه همانطور كه مي

به صفحه » مثال«باشيم در هنگام نمايش مقاله با كليك بر روي كلمه ]] مثال[[يعني در هر جاي متن كه شاهد 
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در صورتي كه متن نمايشي با عنوان صفحه پيوند تفاوت داشته باشد چنين چيزي . وارد خواهيم شد» مثال«

  :خواهيم ديد

  

در مقاله با كليك بر روي . شود از عنوان صفحه پيوند جدا مي |الت متن نمايش داده شده با يك خط صاف در اين ح

  .خواهيد رفت »سيستم«به صفحه » ها سيستم«كلمه 

  ايجاد صفحه جديد 1.2.1

يا  »شكارگاه ناصرالدين شاه«براي مثال ترين راه ايجاد يك صفحه جديد در ويكي وارد كردن نام آن صفحه  ساده

  :در نوار جستجوي باالي سايت است» صفحه جديد«حتي خود 

  

  :شويد اي مشابه زير مي پس از زدن كليد اينتر وارد صفحه
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  :كليك كنيد تا اين صفحه ساخته شود» صفحه جديد«كافي است تا روي كلمات قرمز رنگ 

  

  .تاز اينجا به بعد همه شرايط مشابه ويرايش كردن يك متن از پيش موجود اس
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  بندي شيوه ايجاد رده و دسته 2- 1-2

ها و نظم  ها و صفحه بندي كردن مقاله هاي ويكي امكان ايجاد رده براي مقاالت و به عبارتي دسته يكي از قابليت

اي خاص كافي است در انتهاي مقاله كدي مشابه كدهاي  براي قرار دادن هر مقاله در رده. ها است بخشيدن به آن

  :زير اضافه كنيم

 ]] وكيلي شروين: رده[[

 ]]مقاالت: رده[[

 ]]شناسي  جامعه: رده[[

  ]]ويرايش درحال: رده[[

، »مقاالت«، »شروين وكيلي«هاي  اي كه اين كدها در انتهايش وارد شده باشد در دسته بدين ترتيب مقاله

اي مشابه دارند  كه ردهها و مقاالتي  گيرد و در كنار ديگر مدخل قرار مي» در حال ويرايش«و » شناسي  جامعه«

  . شود بندي مي دسته

  :هاي باال در انتهاي خود چنين حالتي خواهد داشت اي با رده مقاله
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براي مثال با كليك بر . شوند با كليك بر هر كدام از اين موارد تمام مقاالتي كه در آن دسته جاي دارند ديده مي

  :به صفحه زير خواهيم رفت» در حال ويرايش«روي 

  

  مروري بر نكات خاص ويرايش ويكي 3.1

يعني . ها در ويكي حتما بايد يك خط بيشتر فاصله باشد يك بار ديگر بايد اينجا يادآوري كرد كه ميان پاراگراف -1

  .براي رفتن به سر خط، هميشه دو بار كليد اينتر را فشار دهيد

ها پاك شده و اولين  ود بايد اين تو رفتگيدر صورت وج. در ابتداي خطوط نبايد تو رفتگي وجود داشته باشد - 2

  . كلمه خط دقيقا از ابتداي خط شروع شود

. آيد اشكاالتي در نمايش متن در ويكي به وجود مي Wordهايي شبيه به  در صورت كپي كردن متن از برنامه - 3

  . يدكپي كرده و سپس از آنجا به ويكي كپي كن Notepadدر برنامه  Wordابتدا متن خود را از 

را در سمت چپ صفحه كليد با هم فشار  2و  shiftو  ctrlبراي ايجاد نيم فاصله استاندارد در ويكي كليدهاي  -4

  . دهيد

  .صفحه جديدي ايجاد كرده و در آن نكات مختلف را بيازماييد. امتحان كنيد. از ويرايش كردن نترسيد - 5
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  هاي ويكي زروان سازي متن يكسان روش. 3

  ها كتاب در بخش 3.1

 .نام كتاب به صورت كج بياييد» پس از تيتر«در ابتداي نوشته  •

 .در ادامه توضيحاتي درباره كتاب نوشته شود •

 .اي از كتاب پس از توضيحات قرار داده شود نگاره •

 .هاي كتاب و در نهايت قيمت كتاب درج شود نام كتاب، نام ناشر، سال نشر، تعداد برگپس از نگاره  •

ها  وجود دارد، يك پيوند در پايان نوشتهيا امكان خريد آن  كتابرسي آنالبن به اگر امكان دست •

  . قرار داده شود

  ها در بخش مقاله 3.2

 .رج شوددنام نويسنده در آغاز مقاله،  •

 .مقاله با تورفتگي آغاز شود •

 .اگر توضيحي در آغاز مقاله درباره آن داده شده، نوشته كج باشد •

 . در آغاز مقاله درج شود) يا فارسي و انگليسي در صورت وجود(كليدواژه فارسي در صورت امكان، چكيده و  •

و به  بايست به صورت پررنگ  عددي ذكر شده، ميحرفي يا اگر در متن مقاله براي آغاز هر بند يا بخش  •

 .نوشته شودفارسي 

 .باشدتر  بين هر بند با بند ديگر فاصله باشد و دنبال هم نيايند تا خواندن متن آسان •

 . عددها در متن مقاله فارسي با قلم فارسي باشند •

 :رعايت شودبه شكل زير ر متن دگذراي  نشانه هاي روش •

o ديده نشود ¬فاصله در متن نشانه  ها در متن رعايت شود و دقت شود كه به جاي نيم فاصله نيم. 

o فاصله درج شود در همه پيشوندها و پسوندها بايد نيم. 

o فاصله نوشته شوند ها بايد با نيم ژههاي جمع در وا نشانه. 
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o  نيز نيست و كلمه بدون ة» ة يا «و نيازي به  خودداري شود »ةة يا « به جاي» ي«از به كار بردن

 . آنها نيز خوانده خواهد شد

o و ساير «» يا () ، يا . (اي نداشته باشد گذاري بالفاصله پس از واژه بيابد و هيچ فاصله عالئم نشانه

 .)هاي مربوط به خود بچسبند واژه به ها نشانه

o هايي كه تنوين دارند از درج تنوين خودداري شود در واژه. 

o ها مگر در موارد بسيار خاص، درج نشوند هاي زير و زبر در واژه نشانه. 

 .اي دارد، بايد در كادر قرار داشته شود اگر مقاله سروده •

 .ها بايد پررنگ باشند ند، آن عنوانهاي گوناگون دارد كه عنوان دار اگر در متن مقاله بخش •

 .هاي گوناگون مقاله بايد بيش از يك فاصله باشد تا خواندن متن دشوار نباشد بين بخش •

 .تاريخ نگارش يا چاپ، مكان چاپ و ديگر موارد مربوطه نوشته شودسنده، يدر پايان مقاله نام نو •

 .هاي بعدي فاصله بيفتد ين مقاله و بخشهيا باالف يك خط كامل درج شود تا ب پس از پايان نگارش بخش •

 .اگر مقاله داراي كتابنامه است پس از نام نويسنده، وارد شود •

  . ها قرار داده شود اگر امكان دسترسي آنالبن به مقاله وجود دارد، يك پيوند در پايان نوشته •

 .ها بيايند فهرست منابع و ساير موارد مورد نياز در انتهاي نوشته •

  

  

  

 :ي انگليسي در پيوند زير برويدپديا ويكياز به راهنمايي بيشتر داريد، به راهنماي چنانچه ني

http://en.wikipedia.org/wiki/Help:Edit_toolbar 
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  اي هاي نگارشي و ديكته برخي اشتباه 3.3

  نگارشي و تايپي

  درست/ نادرست

 اطالق/ اتالق

 آرامش/ ارامش

 ارتقا/ ارتقاع

 آرش/ ارش

 اتاق/ اطاق

 آمد/ امد

 انضباط/ انظباط

 باتالق/ باطالق

 اساس بر/ براساس

 برخاستن/ برخواستن

 برگزار/ برگذار

 گذار يانبن/ يانگزاربن

 محابا يب/ مهابا يب

 پروفسور/ پرفسور

 يپزشك/ يپزشگ

 پيشامد/ آمد پيش

 يحترج/ يهترج

 ينكاب تله/ ينتلكاب

 يزيونتلو/ يونتلوز

 يهتوج/ يحتوج

 يعتوز/ يعتوض

 جو و جست/ جستجو

 حاضر/ حاظر

 حضور/ حظور

 يدنخواب/ يدنخاب

 خوردن/ خردن

 خواربار/ خوار و بار

 خاستگاه/ خواستگاه

 خانواده/ خوانواده

 خورش/ خورشت

 خشنود/ خوشنود

 در/ درب

 يركت/ يركد

 يارؤ/ يارو

 يترؤ/ يترو

 يزندگ/ يگ زنده

 ساطع/ ساتع

 سپاسگزار/ سپاسگذار

 سرلشكر/ سرلشگر

 سوال/ سئوال  ،سؤال

 سكوت/ سوكوت

 ينهزم/ ينهضم

 تپش/ طپش

 ضبط/ ظبط

 يلالتحص فارغ/ يلالتحص فارق

 غائله/ قائله

 يداكاند/ يدكاند

 گزاره/ گذاره

 گو و گفت/ گفتوگو

 لشكر/ لشگر

 لقب/ لغب 

 سفانهامت /متاصفانه ،متعصفانه

 مرهم/ مرحم

 مساله/ مسأله، مسئله

 مطمئن/ مطمعن

 يلياردم/ ياردمل

 يليونم/ يونمل

 هيات/ يئته ،يأته

 وهله/ وحله

 يژگيو/ گي ه يژو
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  فاصله نيم

  درست/ نادرست

 سي يآ /يس يآ

 ها يباز /يهاباز ،ها يباز

 برگزار /بر گزار

 يمبرو /يمرو به ،يمبه رو

 محابا يب /محابا  يب

 ام خورده /خورده ام

  رو روبه /روبه رو ،رورو به 

 ها زبان /، زبانهازبان ها

 سرفراز /سر فراز

 ينسرنش /ينسر نش

 سرنوشت /سر نوشت

 مدار ياستس/مدار ياستس

 ينشهرنش /ينشهر نش

 منزل به منزل /بمنزل منزل

 شد يم /يشدم، شد يم

 شوند يم /يشوندم ،شوند يم

 كنند يم /يكنندم ،كنند يم

 كار ورزش /ورزش كار

 پديا ويكي / پديا ويكي ،ياپد يكيو

  

 برداري گرته

  درست/ نادرست 

 داناتر/ تر اعلم

 بهتر/ تر افضل

 الزم هاي اقدام/ الزمه اقدامات

 ها آزمايش/ آزمايشات

 بازرسان/ بازرسين

 بدي/ بديت

 ضد بر/ عليه بر

 اعتنا بي/ تفاوت بي

 ها پاكت/ پاكات

 پيشنهادها/ پيشنهادات

 جاني/ جاناً

  چهارم/ چهارماً

 خدايا/ من خداي

 خوبي/ خوبيت

 داوطلبان/ داوطلبين

 دستورها/ دستورات

 دوم/ دوماً

 دوئي/ دوئيت

 رهبري/ رهبريت

 زباني/ زبانا

 سفارشي/ سفارشاً

 سوم/ سوماً

 ها فرمايش/ فرمايشات

 ها كوهستان/ كوهستانات

 گاهي/ گاها

 ها گرايش/ گرايشات

 ها گزارش/ گزارشات

 مني/ تٔمني

 ناچار به/ ناچارا

 ناچار به/ ناچاراً

 ديدگاه/ نظر نقطه

 ها نمايش/ نمايشات

 ها ويرايش/ ويرايشات
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  ي فارسيپديا ويكيهاي ويرايشي موجود در  از الگوبرخي  4.3

  .شود استفاده مي}} پاورقي{{و }} نشانه{{و }} نشان{{هاي  راي ايجاد پاورقي از قالبب •

  . شود استفاده مي}} پايان شعر{{،}}|م{{و }} ||ب{{،}}شعر{{از  براي آوردن شعر در متن •

مثالً براي آوردن چند خط به ( }}چين پايان چپ{{، }}چين چپ{{چين كردن بخشي از متن  براي چپ •

  . رود به كار مي) انگليسي

هاي شناور  برد كه از تمام بخش اي پايين مي به گونه {{-}} برد و متن را يك خط پايين مي }}سخ{{ •

 .دمانند تصاوير جدا شو

براي نقل قولي كه بيش از سه خط است و بايد در بند }} پايان نقل قول بزرگ{{و }} نقل قول بزرگ{{ •

  . از دو سو:: چيزي شبيه . اين بند از دوطرف بيشتر است حاشيه. رود اي بيايد به كار مي داگانهج

  .شود هاي فارسي استفاده مي متن عربي در مقالهبراي }} پايان عربي}} {{آغاز عربي{{و }} |عربي{{ •

 ديگر ياهوگلا

 محل قرار گرفتن در مقاله نمايش نتيجه الگو

    }}قلم رنگ{{

 }}قر{{

اين الگو توانايي تغيير رنگ پيش 

 زمينه و پس زمينه را دارد

رنگ |ت رنگ فون |قلم رنگ{{

 }}متن مورد نظر|زمينه

رنگ |رنگ فونت  |قلم رنگ{{

 }}متن مورد نظر|زمينه

براي پر رنگ كردن  در ميان متن يا تيتر

 .كلمات كليدي در متن به كار ميرود

هرگز در متن براي رنگ فونت از رنگ 

استفاده نكنيد چون با لينك و  آبيو  قرمز

 عدم لينك اشتباه ميشود

   }}1قلم رنگ{{

 }}1قر{{

 

اين الگو توانايي تغيير رنگ پيش 

 داردزمينه و پس زمينه را 

رنگ |رنگ فونت  |قلم رنگ{{

 }}متن مورد نظر|زمينه

پر قلم رنگ در  :تفاوت اين مورد با الگو

 ميباشد (Bold) رنگ بودن فونت



٢٥ 

   }}عدد فارسي{{

 }}عف{{

   125  ==>}}125|عدد فارسي{{

    125 >==}}125|عف{{

  125  ==>}}125|فارسي عدد{{

 تبديل اعداد انگليسي به فارسي

 ==>}}ايران|پرچم{{| ناريا }}پرچم{{
براي نمايش پرچم در كنار نام كشور 

 همراه با لينك به صفحه كشور

{{key press}} 0+ 7+ 5+ 1+ Shift ⇧+Alt 
هاي  براي نمايش حروف كيبرد در متن

 آموزشي


	 ������� }}يقنستعل{{�� نستعليق هب نتشونالگو براي  �
	 ���� �ا� 

{{NumEng2Fa6digits}} 

 

1�5<==1.5 

12345<==12345 

 6داد تا اين الگو براي فارسي كردن اع

با استفاده از اين الگو  .رقم كاربرد دارد

ديگر اعداد ويرگول جداكننده نخواهند 

 .داشت

 {{فهرست فارسي}}

 

مقاالتي كه نياز به  باال و سمت راست

 .باشد بندي و دكمه مي رتبه

 

 

  


