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به صورت ذهني و يا بر روي كاغذ را متن يك ساختار كلي  نوشتنقبل از شروع به  نويسنده: الزم است ساختار -1

ترين شكل ممكن با توجه به هدف متن طراحي شود.  . يك ساختار خوب، ساختاري است كه به سادهنمايدسازي  پياده

هايي و حاوي چه  داراي چند فصل باشد و در هر فصل چه بخشنامه  پاياننامه اين كه  سازي يك پايان براي مثال در آماده

 .كردنيازها بايد توجه  شود. در طراحي ساختار به پيوستگي مطالب و پيش محسوب مي ختارمطالبي باشد يك سا

در صفحه بهتر است متن باشد. همچنين  هدف: عنوان خوب عنواني است كه ساده، كوتاه، جامع و متناسب با عنوان -2

 .درج شودو تاريخ نيز  ويسندهعنوان نام ن

د اي جداگانه باش يك چكيده در صفحهصفحه( داراي  6-5هاي بيش از  : بهتر است يك نوشته علمي )بويژه نوشتهچكيده -3

 ترين زمان ممكن در يابد. كه خواننده كليات نوشته و هدف از آن را در كوتاه

عالئم نگارشي،  بهتر است. پرهيز از جمالت بلند، رعايت ،تر باشد تر و روان : هر چه متن علمي سادهنويسي روان -4

هاي ساده همراه با وفاداري به اسلوب زبان از مواردي است كه در روان  كارگيري قيود اضافي درست و استفاده از واژه به

هاي ديگر ترجمه شده است، بهتر است  كه كلمات كليدي از زبان اقعيكنند. همچنين در مو بودن متن كمك شاياني مي

ر چنين مواقعي فقط براي نخستين بار از زيرنويس استفاده شود و ترجيح آن است كه استفاده شود. د 3كه از زيرنويس

 .بيان گردداين زيرنويس   –ها بخشها يا  فصلنه در عناوين و –داخل متن 

طور  بسيار مهم است كه جمالت يك پاراگراف از نظر زمان )گذشته، حال و آينده(، از نظر فاعل و ضمير، و همين: تقارن -5

كارگيري كلمات نيز مهم است و بايد  همچنين تقارن در به خواني داشته باشند. معلوم و مجهول بودن با يكديگر هماز نظر 

 دقت شود كه در صورت حذف فعل در جمالت مركب، فعل به قرينه حذف شود.بعالوه  رعايت شود.

كارگيري كلمات عربي و انگليسي، و استفاده از كلمات فارسي بسيار مهم است ولي بايد  : پرهيز از بهداشتن فارسي پاس -6

هاي علمي بسيار  در نوشته قرباني اين كار كرد.هاي علمي(  )بويژه در نوشتهگي و صراحت را  توجه شود كه نبايد ساده

ها يا توضيح  استفاده از زيرنويس كند. وم آن دور ميآيد كه ترجمه فارسي يك كلمه خارجي خواننده را از مفه پيش مي

نامه دهخدا و معين كه بر روي وب قابل دسترس  از لغت گشا باشد. تواند در چنين مواردي راه كوتاهي داخل پرانتز مي

از وارد كردن  توان مي با بررسي متون علمي پيشينهمچنين در ترجمه كلمات كليدي توان كمك گرفت.  مي نيز هستند

شامل تخصصي اي  نامه واژهاي جديد تا حد امكان خودداري كرد. در اين راستا براي واژگان علوم رياضي و كامپيوتر  كلمه

 .دانشگاه شريف تهيه شده است در واژه 0677
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. اهميت استبسيار حائز صورت فصل به فصل، بخش به بخش و پاراگراف به پاراگراف  بهپيوستگي مطالب : پيوستگي -7

اي باشند كه اولين  گونه ها و جمالت بايد به بايد با زيبايي خود بتواند خواننده را جذب كند. پاراگراف ،متن علمي هميك 

، و اي بر پاراگراف بعدي براي كل آن پاراگراف باشد و جمله آخر آن مقدمه هجمله از هر پاراگراف گوياي يك چكيد

 تواند گيراتر شود. با چنين نوشتاري متن با حفظ ساختار علمي مي ي بر بخش بعدي.ا آخرين پاراگراف هر بخش مقدمه

. اين موارد از مهمترين اركاني بيشتري داشتبايد توجه  –؛ اولين فصلاولين پاراگراف ؛جمله ناولي–ها  همچنين به اولين

 .كند مطالعهشوند خواننده با دقت بيشتري  كنند و باعث مي هستند كه توجه خواننده را به خود جلب مي

تكرار  ،: از تكرار جمالت بپرهيزيم! اگر در مواقعي الزم ديديم كه مفهومي را براي يادآوري يا تاكيد بيشترعدم تكرار -8

 ن متفاوتي اين كار را انجام دهيم و با تكرار جمالت، كلمات يا قيود خواننده را خسته نكنيم.كنيم، بهتر است كه با بيا

توان از يك جمله، تصوير،  برداري هميشه ناپسند نيست و با ذكر منبع آن مي برداري نكنيم! هر چند كپي : كپياصالت -9

د. حتي اگر تصويري نباش ويسندهتالش ذهني ن جدول و ...، استفاده كرد اما در صورت امكان بهتر است كه جمالت حاصل

متفاوت كه حاصل صرف  بسيار پسنديده است كه آن مفهوم به شكلياي يا كتابي براي بيان مفهومي آماده است،  در مقاله

نتيجه يك آزمايش يا تصويري از تر،  براي بيان دقيق. در هر حال زماني كه يان گردد، باست ويسندهوقت و تالش ن

 برداري است، الزم است منبع آن به صورت دقيق و كامل بيان شود. نياز به كپيپيچيده 

: در نگارش متون علمي به تعداد صفحات فكر نكنيم! از فضاهاي خالي بيشترين استفاده را بكنيم. از پايان فضاهاي خالي -11

)مشابهاً از شروع يك پاراگراف با  جلوگيري كنيم  –بازنويسي آنبا –در يك صفحه جديد چند كلمه آخر يك پاراگراف 

ها را در ابتدا يا انتهاي صفحات قرار دهيم.  و جدول ها شكل. چند كلمه ابتدايي آن در پايان يك صفحه جلوگيري كنيم(

( مربوط captionتوضيحات ) .توجه كنيم ها از يكديگر طور فاصله خطوط و پاراگراف و همين ها به فاصله متن از حاشيه

 چين باشند. ها و به صورت وسط در باالي آن ها ها و جدول ايين آنپدر  به تصاوير

صورت سياه و سفيد چاپ  ها بر روي كاغذ توجه كنيم. عموماً تصاوير به و نحوه چاپ آن ها شكل: به كيفيت كيفيت -11

كنيم. براي ن، استفاده نيستندها و نمادهايي كه براي چنين چاپي مناسب  شوند، بنابراين بهتر است از تصاوير و رنگ مي

چين،  چين، نقطه هاي پيوسته، خط شده با مرز ، و از نمادهاي رسمزدن هاشور و هاي سياه، سفيد، خاكستري مثال از رنگ

همچنين اندازه يك تصوير يا جدول را متناسب با اطالعاتي كه درون آن قرار  ها استفاده كنيم. و مشابه آن نقطه-خط

شود،  در مواردي كه چندين شكل در يك تصوير قرار دارد به ترتيبي كه در متن به آنها اشاره مي در نظر بگيريم. ،دارد

همچنين توجه كنيم كه  ها را مشخص كنيم. در زير هر شكل آنآنها را از راست به چپ قرار دهيم و با حروف الفبا 

 ند.ها در متن در اولين جاي ممكن آورده شو ها پس از ذكر آن ها و جدول شكل

سازي با الگوي مقاله يا  هاي استانداردي براي مراجع وجود دارد كه الزم است پيش از نگارش جهت يكسان قالب: مراجع -12

به ترتيب الف(  :دو روش كلي همچنين نحوه ذكر مراجع در متن نيز مهم است. به طور د.ننامه مورد نظر بررسي شو پايان

توان از  . براي اشاره به آنها با توجه به قالب، ميكردمرتب را مراجع توان  مي ،ترتيب الفباييب( به ظاهر شدن در متن و 

پس از بيان جمله و قبل از  در اشاره به يك مرجع، شماره مراجع يا از نام و نام خانوادگي و سال انتشار آنها استفاده كرد.

 موارد زير را ببينيد.كنيم. براي مثال  ميترين جاي ممكن به آن مرجع اشاره  پايان آن در نزديك

  [14]مدل ماشين انتزاعي خود را ارائه نمود   3917تورينگ در سال. 

 هاي زيادي براي حل مسئله  در دو دهه اخير تالشp- [9-7 ,4 ,2]شده است انجام مركز. 

نفر به صورت كامل شود، براي يك و دو  اسامي افراد استفاده ميجمالت معلوم همراه با هنگامي كه در اشاره به مراجع از 

 شود. بيان مي "همكاران"و سپس واژه بيشتر از دو نفر، اسم فرد اول  و براي



 B Nazaninو  Lotus ،Nazaninهاي  از قلم )فونت( كتابي و اندازه مناسب استفاده كنيم. براي مثال قلم :قلم -13

مناسب هستند.  Times New Roman و Cambriaهاي  شوند و براي انگليسي قلم هاي كتابي محسوب مي قلم

 قلم استانداردي است. Courier Newكد يك الگوريتم، قلم  همچنين براي بيان شبه

بارها و بارها بازخواني شود و در صورت  نويسنده: پيش از انتشار نوشته الزم است كه نوشته توسط بازخواني و بازنويسي -14

تواند رفع كند. همچنين بازخواني  مي ويسندهدرصد اشكاالت را خود ن 07دهد بيش از  نياز بازنويسي شود. تجربه نشان مي

 از روي كاغذ بسيار موثرتر از بازخواني بر روي صفحه نمايش )مانيتور( است.

را مرور  ندبسيار موثرنويسي  و روان اعد نگارشي ساده كه در زيبانويسي: در پايان برخي از اصول و قواصول نگارشي -15

 كنيم. مي

 ويرگول، دو نقطه، كاما، عالمت سوال و عالمت تعجب براي روان -گذاري مانند نقطه، نقطه عالئم سجاوندي يا نقطه

كار  با يك فاصله از كلمه بعدي بهو  يروند. اين عالئم بدون فاصله از كلمه قبل كار مي خواندن مطلب و بيان روشن آن به

 روند. مي

o هرچند اين  .را ؛ نه يك جواب بهينهآورند دست مي هاي تقريبي يك جواب زيربهينه را به الگوريتم

 امكان وجود دارد كه اين جواب زيربهينه، جواب بهينه نيز باشد.

o ؛سازي تبريدي الگوريتم شبيه ؛هاي تكاملي هاي ابتكاري عبارتند از: الگوريتم اي از الگوريتم نمونه 

 نوردي. سازي گروهي ذرات و الگوريتم تپه الگوريتم بهينه

o  برازش جواب پاياني آن بهتر از الگوريتم  ،حريصانه زمان اجراي بيشتري داردهرچند الگوريتم

 براي حل اين مسئله جاي سوال دارد.پويا نويسي پويا نيست! بنابراين استفاده از الگوريتم  برنامه

 ها،  و عالئم نظير آن ، خطگذاري شامل گيومه، پرانتز، آكوالد، كروشه اي ديگر از عالئم سجاوندي يا نقطه دسته

. اين عالئم با يك فاصله دارندسازي  متقارنهاي رياضي،  گذاري رابطه شمارهكاربردهايي مانند: نقل قول، توضيح اضافه، 

 .روند كار مي خود به داخلخود و بدون فاصله از كلمه  اطراف هاي از كلمه

o گيرد. مورد استفاده قرار مي روال توليد ( در تكرار بعديمترجواب بهتر )جوابي با برازش ك 

o اي با شعاع كمينه )بيشينه( رسم كرد. توان دايره باالي )پايين( خط مي واقع در از روي هر نقطه 

o بندي حريصانه و الگوريتم  خوشهالگوريتم – پيششده در فصل  توضيح دادههاي  از الگوريتم

 نيستند.مناسب كدام براي حل مسئله جديد  هيچ  –بندي پويا خوشه

 كنيم. در مواقع مختلفي بايد استفاده كرد. در ادامه به چند نمونه از آنها اشاره مي مجازيفاصله يا همان فاصله  از نيم 

o دانيم ميشود،  ميمانند:  .همراه هستند "مي"كه با  يهاي استمرار فعل 

o ها شبكهها،  ها، نگاه ها، آن . مانند: روشهمراه هستند "ها"هاي جمع كه با  اسم 

o اند بودهايم،  ترين، خوانده تر، كم ها. مانند: پررنگ هاي تفضيلي و شناسه پيش از صفت 

o وبيش ، كمارزي همپوشاني،  همكه،  طوري بهشرط،  بهسوي،  دست، به بهسازي،  تركيباتي مانند: قرينه ،

 برداري سازي، نمونه كوچكاي،  نقطه كننده، تك شكل، تعيين وجو، شبكه توري ده، پرس خودسازمان

 "ي  ي منظم، بدنه مانند: شبكه استفاده كنيم. ،شوند ختم مي "ه"اضافه را بجاي همزه در پايان كلماتي كه به  "ي

شود و  نظر مي اضافه نيز صرف "ي"از  گي ي سادهبرا ي تجمعي )الزم به ذكر است كه در بعضي از موارد الگوريتم، كناره

 .(شود به صورت شبكه منظم، بدنه الگوريتم ويا كناره تجمعي استفاده مي

 هستند "باشند مي"و  "باشد مي" هاي بهتر از فعل "هستند"و  "است"هاي  فعل. 


