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«:تفکر»فرایند  -1

( بنوابران  اساسوت تورن  م ووا 11، ص1368تفکر، تالش برای معلوم کردن مجهول با استفاده از علوم موجوود اسو ) روریانوان،  

هر پژیهش علمت دا پوت پاسود دادن بوه پرسوش  م توانت نک پژیهش علمت، آن اس  که مجهولت اا ایش  نماند) بر ان  اساس،

هانت اس  که تا کنون برای مخاطبان کشف نشده اس ) از ان  ای پژیهش علمت همیشه با طرح نک نا چند سؤال آوواز موت شوود 

که م قق دا صدد پاسخگونت به آنهاس ) 

:منطقی بودن -2

( ابوااا روریای 21، ص1372دنق( اا مت آموزاند، رمطهری، که ااه داس  اندنشیدن رتصوا( ی ص یح استدالل آیادن رتص منطق 

علمت اس  ی م قق باند شانستگت الزم دا استدالل آیادن، ت لیل م توا ی نتیجه گیوری داشوته باشود) عواعود تعرنوف،  کتابنک 

ت نک مقالوه علموت طبقه بندی، استنباط های عیاست ی استقرانت، ایش های مختلف نمونه برداای ی ویره همه از ینژگیهای منطق

(19، ص1374اس  که م قق باند به آنها توجه داشته باشد) رهوم ، 

انسجام و نظام دار بودن: -3

ی ااتباط عنواین  ررعوت بوا همودنگر، از  کتاب با همدنگر، همچنی  متناسب بودن آ نها با عنوان کتابمرتبط بودن اجاای مختلف  

خوود اا بوا نیموت  کتابانسجام مت بخشد) بر ان  اساس، م قق باند عناین  ررعت  جمله مواادی اس  که به ت قیق، نکپااچگت ی

منطقت از نکدنگر مجاا کرده، ااتباط بخش ها اا مشخص نماند)

:تراکمی بودن -4

از آنجا که هدف پژیهش پاسد به سئوال هانت اس  که تا آن زمان دس  کم از نیر م قق، پاسخت منطقت برای آن یجود نداشوته  

س ، هر پژیهش علمت باند از نک سو به منیوا کشف دانش جدند، ی از سوی دنگر، برای تکمیل دانوش، صوواپ پودنرد) بنوابران ا

 ()20، ص1374، کشف نا تکمیل دانش بشری اس ، نه تکراا دیبااه آن با عباااپ مختلف) رهوم ،  کتابهدف اصلت نک 

:تناسب موضوع با نیازهای فعلی جامعه علمی -5

ر پژیهش علمت باند نیازهای اساست جامعه علموت خوود اا دا نیور گررتوه، دا صودد  ول آن مسوانل برآنودی بنوابران  از طورح ه

 موروعاتت که از ایلون  ت قیقت برخواداا  نیستند ی جامعه علمت، بدانها نیاز ندااد، باند ا تراز نمود)

:خالقیت و نوآوری -6

کوه بوه  کتابااتقای سطح دانش، مورق ی موثر باشد که از رکری بدنع ی خالق برخواداا باشد) هر ت قیق علمت زمانت مت تواند دا  

جمع آیای صرف بسنده مت کنند، نمت توانند سهم عمده ای دا پیشرر  دانش بشری داشته باشند)

:توضیح مطلب در حد ضرورت -7
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دان توجوه کنود، پرهیوا از  اشویه ایی ی زنواده گوونت ( باند بوکتاباز جمله مواادی که م قق دا گاااش نونست پژیهش خود ر 

ارراطت اس ی همچنان که خالصه گونت نباند به  دی باشد که به ابهام ی انهام منجر شودی بر انو  اسواس م قوق بانود بوه  ودی 

مطالب اا تبیی  کند که مقصود یی برای خواننده ، ایش  شود)

متناسب بودن با نظریه ها: -8

تشکل از نیرنه ها ی عوانینت اس  که مواد اتفاق صا ب نیران آن ر  اس ی از آنجا که ت قیقواپ علموت دا انو  هر اشته علمت، م

اسالمت اس ، نارته های به دس  آمده دا ت قیقاپ میدانت نا توصیفت نبانود بوا اصوول  -پژیهشگاه دا  یطه مشترک علوم انسانت

 ت مناراپ داشته باشد)مبانت دننت ی همچنی  با عوانی  کلت آن اشته تخصص

:اجتناب از کلی گویی -9

( از انو  ای 33، ص1371نکت از اصول مهم نیرنه اس ) ردالیا، (»4تبیی  کردنر»( ی 3نیرنهر« هدف نهانت علم، صواتبندی نک 

نماند) م قق باند بتواند مبا ث علمت خود اا به ایشنت توریح دهد ی با زبان گونا آن اا تبیی  ی از کلت گونت اجتناب

:گزارش روش شناسی تحقیق -10

ررانندی اس  که از طرنق آن مت توان دابااه ناشناخته ها به جس  ی جو پرداخو  ی از آن، شوناخ  الزم اا کسوب (« 5ت قیقر» 

ونوه نامیده مت شود) ان  سوئوال کوه چگ( »6ایش شناستر»کرد) دا ان  ررانند چگونگت گردآیای شواهد ی تبدنل آنها به نارته ها 

از مووااد مهوم « داده ها باند گردآیای شود ی مواد تفسیر عراا گیرد، به طوای که ابهام  اصل از آنها به  داعل ممک  کاهش نابد؟

() نک ت قیق علمت زمانت مت تواند مطالب خوود اا بوه اثبواپ برسواند کوه از 22ص  1379ت قیق علمت اس ) رسرمد ی همکااان، 

به خوبت بیان شده باشد) کتاباا، ی آن ایش ها دا ایش گردآیای مناسبت برخواد

مراحل مقدماتی گزارش پژوهشی
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کتابموضوع یا عنوان 

بانود جوداب  کتواباا نشان مت دهد ی باند به طوا خالصه، مضمون اصلت پژیهش اا نشان دهد) عنووان  کتابعنوان، مفهوم اصلت 

ندگان اا که معموالً ابتدا رهرس  عناین  منداج دا نک مجله علمت اا مت خواننود باشد، نعنت به گونه ای انتخاب شود که نیر خوان

به خود جلب نماند) همچنی  عنوان باند کوتاه ی گونا ی تنها بیانگر متغیرهای اصلت پژیهش باشد) تعداد کلماپ دا عنوان اا  داکثر 

 (12، ص1375دیازده یاژه بیان کرده اند) رسیف، 

روش

بیان ایش آن اس  که به گونه ای دعیق، چگونگت انجام پژیهش، گاااش گردد تا خواننده بتواند آن اا تکراا نمانود هدف اساست از 

ی همچنی  دابااه اعتباا نتانج دایای کندی بنابران  مؤلف باند همه مرا ل اجرا، از جمله آزمودنت ها، اباااهای پژیهش، ایش اجرا ی 

 ایش ت لیل داده ها اا بیان کند)

 و تفسیر  بحث-

دا ان  بخش، تمام اجاای گاااش ت قیق به هم ابط داده مت شوند ی م قق با ترکیب ی پیوند بخش های مختلوف، خواننوده اا بوه 

سوی نک نتیجه گیری کلت هدان  مت کند) بنابران  الزم اس  شباه  ها ی تفایپ های نتانج ان  پژیهش با پوژیهش هوای عبلوت 

 شود که نارته های پژیهش، به ایش  شدن مسئله مواد براست ی زمینه دانش آن چه کمکت کرده اس ) ایش  گردد ی نیا معلوم

بنابران  توصیه مت شود دا ان  بخش، رم  توریح کوتاهت دابااه مسئله پژیهش ی بیان نتانج ت قیق، به تفسویر نتوانج پرداخو ) 

ه کرد) آن گاه توریح داد که پژیهش  ارور، بوه گسوترش دانوش زمینوه برای ان  کاا باند ان  نتانج اا با نارته های پیشی  مقانس

مواد نیر چه کمکت کرده اس ، ی دا رم  آن، کاابرد ا تمالت آن اا مشخص کرد ی نقاط رعف پژیهش اا همراه با پیشونهادهانت 

 (33، ص1375برای پژیهشگرانت که دا آننده مت خواهند دا ان  زمینه پژیهش، کاا کنند، بیان کرد) رسیف، 

نگارش کتاب تایپ

تکمیل برای ی ایی بدن  پدنرند، مت شده تانپ صواپ به اا خود کتاب علمت، مجالپ اکثر تقرنبا امریزه )1
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.میگردد بیان تانپ، اصول از برخت م ترم، مؤلفان آشنانت برای ب ث، شدن)2
.میگردد تانپ شاناده شمااه عوپ،نا علم با باال از نمتر سان  چهاا راصله با ی سطر یسط دا کتاب عنوان)3
مت شود تانپ مؤلف نام ده شمااه تراریک علم با 1/5 راصله با ی سطر یسط دا ی عنوان زنر دا ، متر، سانتت1)4

نوازک لوتووس علوم بوا ی صف ه همان پایاعت دا شمااه نا ( )ستااه عالم  با مؤلفان نا مؤلف خدم  م ل ی علمت اتبه)5

.میگردد تانپ اس ، پایاعت علم با متناسب که دیازده شمااه
تانپ چهااده شمااه سیاه، لوتوس علم با ،...ی ،  :1:2:3مانند کننده تفکیک ههای شماا با کتاب ررعت عناین  .،.2 ،.3)6

.گردد مت
میگردد تانپ سیاده شمااه سیاه، لوتوس علم با  2ی2: 1ی1 کننده تفکیک ههای شماا با تر ررعت عناین )7

راصوله با اشپون  توارتگت کمت با بند نا پاااگراف هر ابتدای ی شده تانپ چهااده شمااه نازک، لوتوس علم با کتاب مت )8

 .نگردد م آواز متر سانتت 0/5
اس  متر سانتت دی ررعت های عنوان از آنها راصله ی متر سانتت 1/5 مت  سطرهای بی  راصله  . )9

آخرن  راصله ی اس  متر سانتت دی نیا پانی  ی باال از ی رمت سانتت دی طرف هر از ها صف ه  اشیه طفاصله )10

.اس  متر سانتت نک پایاعت با سطر )11
.میگردد تانپ دیازده شمااه نازک، لوتوس علم با گیومه داخل دا مستقیم های عول نقل )12
.گردد مت تانپ صف ه باالی ی چپ سم  گوشه دا صف اپ شمااه )13
.میشود تانپ صف ه طرف نک بر رقط کتاب )14
.شود اجتناب متفایپ ی متنوع علمهای کاابردن به از کتاب تانپ دا باند)15
ی موت  دا انگلیسوت برای علم همی  ی اس  هش  شمااه با Times Medium پایاعت تانپ برای الزم انگلیست علم، )16

.شود مت استفاده ده شمااه با منابع

آیین نگارش

اا مواد توجه عراا دهد) آنچه تا کنوون بیوان شود،  کتابم توانت، ساختاای ی نگااشت  چنان که بیان شد، م قق باند ابعاد سه گانه

علمت بود) اکنون به براست اصول کلت آنی  نگوااش کوه اعانو  آن دا ت رنور  کتابخالصه ای از اصول م توانت ی ساختاای نک 

 علمت رریای به نیر مت اسد، مت پردازنم) کتاب
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ند مختصر ی مفید باشد) به همی  جه  الزم اس  از آیادن نقل عول های ویر رریای ی  جم ارواا، الف( مت  علمت تا  د ممک  با

 تفن  های شاعرانه ی ذیعت، بیان های عاطفت ی ا ساست ی گااره نونست اجتناب شود)

ب( از آیادن عبااپ های مبهم، مغلق ی پیچیده ی یاژه های نامأنوس باند ا تراز گردد)

 ندهای طوالنت ی جمله های بلند خودداای شود)ج( باند از ذکر ب

 د( مطالب باند ساده، ایان، جداب ی به گونه ای صرنح ی ایش  بیان گردد)

ا( دا نقل مطالب، رریای اس  امان  داای اا با ذکر مشخصاپ دعیق منبع اعان  نمود) هر چند دا ان  باب نباند بوه دام اروراط ی 

 ارتاد) -هل انگاای اس که  مل بر رضل رریشت نا س -تفرنط

 ش( هر بخش از نوشته که شامل نک اندنشه ی مطلب خاصت اس ، باند دا نک بند رپاااگراف( آیاده شود)

 ص( باند از به کاا بردن کلماپ مترادف به جه  اراانش  جم اجتناب شود)

 ط( باند از به کاا بردن ارراطت  ریف اراره ی  ریف ابط دا مت  پرهیا گردد)

د از به کاابردن تعبیرهای نامناسب ی عامیانه ی استعمال الفاظ ناایا، اکیک ی ویر اخالعت ا تراز شود)ع( بان

دی نکته اا دا آنی  نگااش باند به صواپ مجاا پرسید: نکت اسم الخط رااست ی دنگری آنی  نشانه گداای اس  که مختصرا به آنها 

 اشااه مت شود:

رسم الخط فارسی-1

ب زبان اس  ی همانند زبان، از مجموعه اصول ی عواعدی پیریی مت کند) از آنجا که خط نقش مهموت دا اصوال  ی خط، چهره مکتو

ونای ررهنگ نک جامعه دااد، نباند شیوه ای اا برگاند که نسل های جدند دا استفاده از منابع که  ی ذخانر ررهنگت خود، دچواا 

به صواتت تغییر کند که مشابه  خود اا با ذخوانر ررهنگوت عودنمت از دسو   مشکل جدی شوند) بنابران  نباند چهره خط رااست

 بدهد)

ررهنگستان زبان ی ادب رااست که نک نهاد اسمت اس  ی طبق عانون، یظیفه نیااپ، تدین ، تنییم ی تصونب عواعد ی روابط خوط 

، با عنان  بوه مصووباپ انو   کتابدا ان  بخش از  رااست اا به عهده دااد، اصول ی عوانینت اا دا ان  بااه تصونب کرده اس  که ما

 ررهنگستان، نکاپ اسم الخطت اا به اختصاا بیان مت کنیم)

قواعد امالیی برخی واژه ها-2

مانند: هموی  جوا، « همان»ی « همی »، مانند ای خدای «ای»الف ریاژه هانت که هموااه به صواپ جدا نوشته مت شود، عبااپ اند از

 ، مانند: مت اید ی همت گوند)«همت»ی « مت»مانند: هیچ نکی « چهی»همان کتابی 
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 ب( یاژه هانت که هموااه جدا نوشته مت شود، اما استثناء دااند:

 هموااه جدا نوشته مت شوند، مگر دا: آنچه، آنکه، اننکه، اننها، آنها، اننجا، آنجا ی یانگت)« آن»ی « ان »

 چرا، چگونه، چقدا، چطوا، چنان)هموااه جدا نوشته مت شود، مگر دا: « چه»

هموااه جدا نوشته مت شود، مگر آنکه کلمه، بسیط گونه باشد، مثل: بیهود، بیخود، بیراه، بیچااه، بینوا، بیجا)« بت»

 از کلمه پس از خود جدا نوشته مت شود، مگر دا:« هم»

چنان، همی ، همان)کلمه، بسیط گونه باشد، مثل: همشهری، همشیره، همسانه، همدنگر، همچنی ، هم)1

دیم، تک هجانت باشد، مثل: همداس، همسنگ، همکاا، همراه)جاء)2

شریع شود، مثل: همانش، همایاد، هماهنگ)« آ»جاءدیم با  رف مصوپ )3

هموااه جدا نوشته مت شود، مگر دا:« به»

یعتت بر سر رعل نا مصدا بیانید ربای زنن (، مثل: بگفتم، بریم، بنماند، بگفت ) -1

بدن ، بدان، بدیا، بدنشان به کاا مت اید) به صواپ -2

هر گاه صف  بسازد: بخرد، بشکوه، بهنجاا، بنام) -3

 ج( یاژه هانت که هموااه جدا نوشته مت شود، اما استثنا دااند:

 هموااه جدا از کلمه عبل نوشته مت شود، مگر دا: بلکه، آنکه، اننکه)« که»

 مگر دا: آنچه، چنانچه)از کلمه پیش از خود جدا نوشته مت شود، « چه»

 هموااه جدا نوشته مت شود، مگر دا: چرا، مرا)« اا»

هموااه جدا نوشته مت شود، مگر دا: بهتر، مهمتر، کمتر، بیشتر)« ترن »، «تر»

 د( یاژه هانت که هموااه به ماعبل متصل مت شوند، اما استثنا دااند:

 هموااه به کلمه ماعبل مت چسبد، مگر دا:« ها»

همزه عالئم-3

باشود کوه « ب»نا « ای»، «ای»نوشته مت شود، مگر آنکه پس از آن مصوپ « ا»الف( اگر  رف پیش از آن مفتوح باشد، ایی کرست 

 نوشته مت شود:« ی»دا ان  صواپ ایی کرست 

اأر ، تأسف، مأنوس، شأن ی خأل، مأل، مبدأ، منشأ)
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ائیس، لئیم، ائوف، مئون ، مطمئ ، مشمئا)

باشود کوه دا اننصوواپ « ای»نوشته مت شود، مگر آنکه پس از آن مصووپ « ی»از آن مضموم باشد، ایی کرست  ب( اگر  رف پیش

 نوشته مت شود:« ی»ایی کرست 

اؤنا، اؤسا، مؤسسه، مؤذن، مؤثر، مؤانس ، لؤلؤ، تأللؤ، شئون، ائوس)

نوشته مت شوود ی همچنوی « ی»، ایی کرست ج( اگر  رف پیش از آن مکسوا باشد، نا ساک  یلت دا یسط کلمه عراا داشته باشد

 نوشته مت شوند:« ی»کلماپ دخیل ررنگت هموااه با کرست

 لئام، ائالیس ، سئول، نئون، مسئله، جرئ ، هیئ  ی دا توأم استثنا اس )

نوشته مت شود: متأللتء)« ی»د( اگر  رف پیش از آن مکسوا ی دا آخر کلمه باشد، ایی کرست 

بوده ی دا آخور کلموه نوشوته شوود، بودین کرسوت « ای»، نا «ای»، «آ»ن ساک  ی نا نکت از مصوپ های بلند ا( اگر  رف پیش از آ

 نوشته مت شود: جاء، سوء، شتء، بطء، سماء، ماء، امالء، انشاء)

ت ماعبول ی نوا همواه پانوان« ا»س( دا صواتت که هماه پانانت ماعبل ساک  ربدین کرست( نا هماه پانانت ماعبل مفتوح ربوا کرسوت 

 مت گیرد ی کرست عبلت آن نیا  فظ شود:« ی»به نای ی دپ نا نکره متصل شود، کرست « ی»مضموم( با کرست 

 جائت، شیئت، منشائت، مائت، لؤلؤئت)

آی آ نوشته مت شود:–باشد، به صواپ « آ»ص( اگر  رف پیش از آن مفتوح نا ساک  ی پس از آن  رف 

 مأخد، آللت، عرآن، مرآپ)

الف( نشانه کسره اراره دا خط رااست آیاده نمت شود، مگر برای ارع ابهام دا کلماتت که دشواای انجاد موت کنود: اسوب سوواای 

 اسب سواای)

ری کوتاه شده شبیه هماه( اسوتفاده موت شوود: خانوه « ء»ب( برای کلماپ مختوم به های بیان  رک ، دا  ال  مضاف، از عالم  

 م ، نامه م ، نوشته ای)

تبدنل مت شود: عیسای « الف»تلفظ مت شود دا اراره به کلمه بعد از خود به « آ»که « ی»دا کلمه های عربت مختوم به « ی»ج( 

 مسیح، موسای کلیم، هوای نفس، کبرای عیاس)

واژه ها و عبارات مأخوذ از عربی-4

دا عباااپ مأخوذ از عربت به چند صواپ مت آند:« ة»الف( 
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نوشته مت شود: ا م ، جه ، عضاپ، برائ ، مراعب )« پ»تلفظ شود، به صواپ اگر دا آخر کلمه  (1

نوشته مت شود: عالعه، معاننه، مراعبه، نیااه، آتیه)« وه»نا « ه»اگر دا آخر کلمه تلفظ نشود، به صواپ  (2

موة االمور، دانورة نوشته مت شوود: لیلوة القودا، ثقةاالسوالم، خات« وة»نا « ة»دا ترکیباپ عربت اانج دا رااست به صواپ  (3

المعاافی استثنا دا کلماپ  ج  االسالم، آن  اله)

نوشته مت شود، مگر دا موواادی « الف»تلفظ مت شود) دا رااست به صواپ « آ»که دا برخت از کلمه های عربت به صواپ « ی»ب( 

 که اسم الخط عرآنت آن مراد اس : زکاپ،  یاپ، مشکاپ)

دا آخر کلموه موت « الف»ف، نوشته مت شود، مگر دا برخت  ریف اراره ی اسامت خاصت که ال»همیشه به صواپ « الف کوتاه»ج( 

 آند ی ترکیباتت که عینا از عربت گررته شده اس : شواا، موال، تقوا، اسماعیل، ا مان، هااین، ناسی )

الت،  تت، عیست، ن یت، مرتضت، اعالم الهدی، بداالدجت، سداةالمنتهت، طوبیلک)

تنوین-5

ن تنون  ردا صواتت که تلفظ شود( دا نوشته های اسمت ی نیا دا متون آموزشت الاامت اس  ی به صواپ های زنر نوشته موت آیاد

 شود:

مت آند ی « ی»نوشته مت شود ی اگر کلمه مختوم به هماه باشد، هماه آنها ایی کرست « ا  وا»الف( تنون  نصب همیشه به صواپ 

 عراا مت گیرد:بعد از آن « الف»سپس تنون  ایی 

نسبتا، یاععا، موعتا، عجالتا، طبیعتا، عمدا، جائا، استثنائا، ابتدائا)

نوشته مت شود ی رقط دا ترکیباپ مأخوذ از عربت که دا زبان رااست اانوج « وٍو»ی « وٌو»ب( تنون  ارع ی جر دا همه جا به صواپ 

 لفٌ ریه، متفقٌ علیه، بعبااةٍ اخری، ای ن وٍ کان)اس ، به کاا مت اید: مشااٌالیه، مضافٌ الیه، منقولٌ عنه، مخت

آیادن تنون  دا کلمه های رااست اشتباه اس : گاها، زبانا)

ترکیبات-6

مراد دا اننجا کلماپ مرکب ی مشتق مت باشد که به صواپ زنر آیاده مت شود:

کلمات مرکبی که الزاما پیوسته نوشته می شوند:-7

 اند:الف( مرکب هانت که بسیط گونه 

آبری، الفبا، آبشاا، نیشکر، اختخواب، نکشنبه، سیصد، نکتا، بیستگانه)

 آواز شود ی تک هجانت باشد:« آ»ب( جاء دیم با 
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 گالب، پساب، خوشاب، دستاس

 ج( هر گاه کاهش نا اراانش یاجت نا ابدال نا ادوام نا جابه جانت آیانت دا داخل آنها ایی داده باشد:

 شاهسپرم، نستعلیق، سکنجبی )چند، هشیاا: یلنگاای، 

 د( مرکبت که دس  کم نک جاء آن، کاابرد مستقل نداشته باشد: ومخواا، انگرز، کهربا)

ا( مرکب هانت که جدا نوشت  آنها التباس نا ابهام معنانت انجاد مت کند: بهیاا ربه ناا(، بهریز ربه ایز(، بهنام ربه نام(

هجانت باشد ی صواپ اسمت نا نیمه اسمت نوا جنبوه سوازمانت، اداای ی صونفت نارتوه  دیم آنها تکس( کلمه های مرکبت که جاء

 باشد: استانداا، بخشداا، کتابداا، عالیشو، آشپا)

کلمات مرکبی که الزاما جدا نوشته می شود:-8

 الف( ترکیب های ارارت رشامل موصوف ی صف  نا مضاف ی مضاف الیه(

 نگیا، عقب ارتادگت، کم ا ساس)آواز شود: دل ا« الف»ب( جاء دیم با 

 ج(  رف پانانت جاء ایل با  رف آوازی جاء دیم، همانند نا هم مخرج باشد:

 آنی  نامه، پاک ک ، کم مصرف، چوب بری، چوب پرده، نیام مند)

 د( مرکب های اتباعت ی نیا مرکب های متشکل از دی جاء مکرا: سنگی  انگی ، پول مول، تک تک، هق هق)

 کب ی رعل مرکب: سخ  گفت ، نگاه داشت )ا( مصدا مر

 س( مرکب هانت که نک جاء آنها کلمه دخیل ررنگت باشد: خوش پا، شیک پوش: پاگون داا)

اله، باای تعالت، علت ای  ال)ص( عبااپ های عربت که شامل چند جاء باشد: مع ذلک، م  بعد، علت هدا، ان شاء

 ج ت ، هف  گنبد، هش  بهش ، نه رلک، ده چرخه)ط( نک جاء از یاژه های مرکب، عدد باشد: پن

«گ» دف شده به جوای آن، « ها»بیان  رک  ختم شودی مگر اننکه دا ترکیب، « های»ع( کلمه های مرکبت که جاء ایل آنها به 

 میانجت بیاند: بهانه گیر، پانه داا، کنااه گیر، تشنگان، خفتگان، هفتگت، بچگت)

نت نا نامأنوس نا پردندانه شود: عاری  طلبت، مصل   بی ، پاک رمیر،  قیق  جو)ف( کلمه با پیوسته نونست، طوال

 ق( نک جاء کلمه مرکب، صف  مفعولت نا صف  راعلت باشد: اجل اسیده، نمک پریده، اخالل کننده، پاک کننده)

 ک( نک جاء آن اسم خاص باشد: سعدی صف ، عیست دم، عیست اشته، مرنم بارته)
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 پانانت آن بسامد زناد داشته باشد: نیک بخ ، هف  پیکر، شاه نشی ، سیه چشم) ل( جاء آوازی نا

م( هر گاه با پیوسته نونست، اجاای ترکیب معلوم نشود ی ا یانا ابهام معنانت پدند آند: پاک نام، پاک دام ، پاک اأی)

کلمات مرکبی که به دو صورت نوشته می شود:-9

جدا نوشته شود، کلماپ مرکب دنگر تابع عاعده خاصت نیس  ی به دی صواپ نوشته مت شود کوه  به جا کلماتت که الااما پیوسته نا

 به برخت از آنها اشااه مت شود:

دا برخت کلماپ جدا ی دا برخت دنگر پیوسته نوشته مت شود: طووطت یاا، رردیسوت یاا، طواییس یاا، بااگوواا، « یاا»الف( پسوند 

 سوگواا، خانواا)

به دی صواپ جانا اس )« بسمه تعالت»ی « باسمه تعالت»ب( نوشت  کلمه 

ج( اگر یاژه مرکب، عدد نک داشته باشد، نوشته آن به هر دی صواپ جانا اس : نکسونه، نک سونهی نکشنبه، نوک شونبهی نکسوره، 

 نک سرهی نکپااچه، نک پااچه)

نکات تکمیلی در رسم الخط-10

د، مانند گاااشاپ، پیشنهاداپ، که ص یح آن گاااش ها، پیشنهادها مت باشد)ولط مت باش« اپ»الف( جمع یاژه های رااست با 

 ب( کلمه عربت با عالم  عربت جمع بسته مت شود، مانند: اطالعاپ، یجوه، سطوح

مصداساز عربت، برای کلماپ رااست به کاا نمت ایدی مثل: اهبرن ، شهرن  که ص یح آن اهبری ی شهری بوودن « ن »ج( پسوپ 

 اس )

نشانه گذاری ها-11

 -که دا سوخ  گفوت  اسوتفاده موت شوود -از آنجا که دا جمالپ مکتوب، عواملت چون مکث، تکیه، آهنگ ی ل   کالم نا اشااه ها

یجود ندااند تا گوننده اا دا انتقال مقصودش ناای دهند، برای ارع ابهام ی ایش  تر کردن مقصود نونسنده ی ایان خواندن نوشوته، 

گداای استفاده مت شود) استفاده از عالنم ینرانش، بیشتر تابع ل   کالم ی سبک نونسنده اس ، با یجود انو  گواهت  از عالنم نقطه

 از اصول ی عواعدی پیریی مت کند که سعت مت شود موااد مهم آن بیان گردد)

ویرگول )،(-12

  ی ایان خواندن نوشته، دا  ود اعتودال بوه کواا ینرگول نشانه مکث کوتاه اس  که با توجه به نوع مت  ی نوع مخاطب، برای داس

 برده مت شود) دا برخت موااد استفاده از آن رریاپ دااد که به برخت از آنها اشااه مت گردد:
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الف( دا بی  دی کلمه که ا تمال دااد خواننده آنها اا به هم اراره کند:

 امام، ام  اسالم اا زنده کرد)

 ا معموالً به کاا مت اید:ب( دا دی طرف عطف بیان ی بدل نی

 شرنعتمداای، مدنر مسئول ایزنامه کیهان، دابااه مسائل جاای گف )))

ج( بی  چند کمله نا گریه که دا کناا هم بیانند ی از نیر دستوای دااای نک نقش باشند، از ینرگول استفاده موت شوود ی دی یا ود 

 به هم عطف مت شوند:« ی»آخری با 

 بان ی نیکوکاا بود)مردی مؤدب، رریت ، مهر

 د( میان عبااپ ها ی جمله های ویر مستقل نا یابسته:

 معموالً پیش مردم ظاهربی ، دانشمند یاععت کست اس  که)))

 ا( برای جدا کردن اجاای آداس ها:

عم، بلواا امی ، ایبریی ااهنمانت ی اانندگت، مؤسسه پژیهشت  وزه ی دانشگاه)

 :س( برای جدا کردن ااعام دا جمله

 اشااه شده اس ) 420ی  115، 95، 70به ان  موروع دا صف ه های 

 ص( بعد از کلمه ها ی عبااپ های ابطت مانند:

 با ان  همه، به هر  ال ی))) ی عیدی، مانند: ایالً، ثانیاً، بلت، خیر ی)))

نقطه ویرگول )؛(-13

س  ی به نقطه نادنکتر اس  که موااد کاابرد آن به شرح نقطه ینرگول برای مکث های طوالنت تر ی  د راصل بی  ینرگول ی نقطه ا

 زنر اس :

الف( عبل از کلمه ها ی عبااپ های توری ت مانند: رمثالً، نعنت، اما ی)))( اگر به مفهوم جمله عبل برگردد:

تمنود کوم عقول بانود ی نعنوت اننکوه از عدا«از گای مت ترسمی برای اننکه گای شاخ دااد ی عقول نودااد»شید الرئیس گفته اس  که: 

 گرنخ )

ب( اجاای یابسته به نک موروع کلت، هر گاه به صواپ جمله های متعدد ظاهر مستقل بیان شود:
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رراق، کوه اا هامون کندی هامون اا جی ون کندی جی ون اا پرخون کندی پس با ان  دل رعیف چون کند؟

متعدد به کاا ارته باشود، نقطوه ینرگوول بورای جودا کوردن  ج( هر گاه دا بی  اجاای عسم  های مختلف نک جمله، ینرگول های

 مجموعه آن عسم  ها از نکدنگر به کاا مت اید:

م مد، ا مد،  س ی علت ی م مود اا زدند)

د( هر گاه موروع نک جمله کامل، رهرس  یاا دسته بندی شده باشد، پس از پانان هر دسته، نقطه ینرگوول، ی دا آخورن  دسوته، 

 مانند:نقطه مت آندی 

ساختمان یاژه های رااست، چند صواپ اس :

ساده: گل، دل، خردی(1

پیشوندی: همدل، بینوا، نادانی(2

پسوندی: کااگر، شنوندهی(3

مرکب: گلخانه، دلنواز، سخنگوی(4

گریهت: بت دس  ی پا، آب از سرگدشته)(5

نقطه ).(-14

 اد کاابرد آن به شرح زنر اس :نشانه مکث کامل اس  که دا پانان جمله های خبری ی امری مت آند ی موا

 الف( پس از توری اپ پایاعت ها، جدیل ها، نمودااها)

 ب( دا پانان جمله ی پس از ذکر مشخصاپ منابع که دا مت  استناد شده اس ی مانند:

 ()25، ص1377رمطهری، 

ه شودی مانند:ج( برای مشخص کردن  رف های اختصاای، الزم اس  پس از هر  رفر به جا  رف آخر( نقطه گداشت

 ه)ق رهجری عمری(، ق)م رعبل از میالد(

دو نقطه):(-15

نشانه توریح اس  ی به جای کلمه ها ی عبااپ های توری ت رنییر، مانند، مثل، از عبیل ی)))( به کاا مت اید،

 بدن  معنت که آنچه بعد از دی نقطه آمده توریح مثال عبل اس ی مانند:

 شهادپ) تنها اه سعادپ: انمان، جهاد،
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الف( عبل از نقل عول ها دی نقطه مت آند:

«شما بودند که ارتید)))»ای دا کتاب خود گفته اس : 

ب( برای جدا کردن اعم های جائت از کلت نیا از دی نقطه استفاده مت کنند ردا مت  های رااست اعم کلت دا سم  ااسو  ی اعوم 

 نشان مت دهند)« 3:41»، اا به صواپ، جائت سم  چپ مت آند(، مثالً جلد سوم صف ه چهل ی نک

ج( گداشت  دی نقطه پس از عنوان های کتاب، مقاله، عنوان اصلت، ررعت ی امثال آن الزم نیس )

عالمت سؤال )؟(-16

دا پانان جمله های پرسشت مستقیم، عالم  سؤال مت آندی همچنی  موااد دنگر استفاده از عالم  سؤال عبااپ اس  از:

 مله های استفهام انکاای:الف( پس از ج

 چه کست مت داند چه مت خواهد شد؟

 ب( بعد از کلمه ها نا عبااپ هانت که به جای جمله پرسشت بیانند:

 کدام بهتر اس : علم نا ثریپ؟

 استفاده مت گردد:ج( برای بیان مفهوم تردند نا استهاا ان  عالم  دا داخل پرانتا ر؟(

 تهران ر؟( به مشهد ارته اس ) آعای م مدی، استاد نمونه دانشگاه

 د( هر گاه چند جمله سؤالت پش  سر هم عراا گیرند، معموالً دا پانان تک تک آنها نشانه پرسش مت آند:

 هیچ معلوم نیس  از کجا آمده اند؟ چه آیاده اند؟ به کجا مت ایند؟

 داخل گیومه عراا گیرد: ا( اگر دا رم  جمله خبری، جمله ای پرسشت نقل شود، باند جمله پرسشت  تما دا

 ی گف : م  بیچااه دا جهان همی  متاع داام)«اشتها داای؟»طفیلت اا پرسیدند که 

»«گیومه -17

دا موااد زنر به کاا مت اید:« مشخص کردن»نشانه ای اس  که برای 

 الف( هر گاه عی  عبااپ نونسنده نا گوننده ای نقل شده باشد:

«دنده ای؟ آنا کتابخانه ملت اا»ای پرسید 
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 ب( هر گاه برای تأکید نا به دلیل دنگر خواسته شود کلمه نا عبااتت دا مت  مشخص ی متمانا شود مانند:

 اا بیایا)« کتاب»گفتم 

جانت که دا چاپ  ریف کج رانرانیک( بوه  -، سخنرانت ها، رصل ها، مجله ها، اشخاص، کتاب ها ی))) دا مت  کتابج( آیادن عنوان 

 داخل گیومه مت آند) دا -کاا نررته

 پرانتز )(-18

 برای جدا کردن توریح های نسبتا ارارت به کاا مت ایدی توریح هانت از عبیل:

 الف( عبااپ های تکمیل کننده ی توریح دهنده:

 امامان معصوم رع( ا کام دننت اا گاهت از ااه الهام رنه ی ت که خاص پیغمبر اس ( مت گررتند)

 ها:ب( معنای لغ  ها ی کلمه 

 جلد پنجم ی ششم ررهنگ معی  به اعالم راسم های خاص( اختصاص دااد)

 ج( تااند ها:

 ه)ق( از برجسته ترن  شاعران سبک هندی اس ) 1081 -986صائب ر

 د( ذکر مثال ها:

 ایش های ت قیق به کاا گررته شده رمثل پیمانشت( دا مت )))

 ا( ااجاع ها ی ذکر منابع دا مت :

 ()54، ص1377رجوادی آملت، 

 س( برای آیادن عالنم اختصاای دا مت :

 رق)م(ی راه(

 (-خط فاصله )-19

نشانه جداسازی اس  ی بیشتر دا دی طرف جمله نا عبااپ معترره مت آند تا آن اا از مت  اصلت جمله جودا کنود، خوط راصوله دا 

 تماً مطلب بی  دی ینرگول اا باند بخوانود، یلوت  جداکردن، از ینرگول عوی تر ی از پرانتا رعیف تر اس ی به ان  معنت که خواننده

مطلب دی خط راصله اا مت تواند نخواند) تفایپ آن با پرانتا دا ان  اس  که عبااپ بی  دی خط راصله، جاء جمله به شماا موت اید 
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ممک  اس  از نیر ترتیوب  ی دا ایال طبیعت جمله مت توانیم آن اا بخوانیم، یلت عبااپ داخل پرانتا، توری ت زاند بر مت  اس  ی

 :(50، ص1372کلماپ به گونه ای نباشد که بتوانیم آن اا بخوانیم روالم سی  زاده، 

ررزند انقوالب نیسو ، بورادا  -بر خالف آنچه که تصوا یتبلیغ مت شود -نهض  بیداای مسلمان ها دا بسیاای از کشواهای اسالمت

 آن اس )

ن شمااه گداای نا دسته بندی عددی ی  ررت بعد از دینقطه عراا مت گیرند: کاامند خوب الف( دا آواز بندهای کوتاه ررعت که بدی

 کست اس  که:

اهداف کااش اا بداندی-

نیازهانش اا بشناسد ی)))-

 ب( برای پیوند دادن نک ترکیب دی یجهت:

مشهد -اسالمتی عطاا تهران -ررهنگ انرانت
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