
Research Methodology 

Writing in Persian 



 در یک نگاه

 نوشتن به زبان فارسی، چرا؟•

 نکاتی در مورد دستور زبان فارسی•

 نکاتی در مورد نوشتار فارسی•

 ابزارها•



 نوشتن به زبان فارسی

 خوب فارسی متن هم باز باشیم، ماهر انگلیسی نگارش در چقدر هر•
 شود می فهمیده بهتر

 ایرانی هویت و تمدن فرهنگ، پیشینه، به توجه•

 دانشگاه قوانین•



 دستور زبان فارسی

 زبان آن با که افرادی صحبت چگونگی مدلسازی از زبانی هر دستور•
 است شده درست زنند، می حرف

 را عامیانه های واژه سپس بنویسید، زنید، می حرف که همانگونه ابتدا•
 کنید تبدیل

  است پرتکلف متنی کار این نتیجه بنویسید، تا بزنید زور نیست الزم•
 بود خواهد سخت آن فهم که

 ندارد وجود فارسی زبان دستور و خط درمورد واحدی نظر متاسفانه•



 دستور زبان فارسی

 پارسیفرهنگستان زبان و ادب •

 فرهنگستان علوم•

 BBC Persianسایت •

• http://adab. irib. ir/8amoozesh/index. Htm  

• http://daneshnameh. roshd. 
ir/mavara/mavara-index. php 

 



 دستور زبان فارسی

  درمورد شد، گفته انگلیسی نگارش دستور درمورد که نکاتی تمام•
 شوند رعایت باید هم فارسی نگارش

 بپرهیزید «باشد می» فعل کاربرد از•

 کنید استفاده فارسی های واژه از•

 متن در فارسی حروف با را (دیگری زبان هر یا) انگلیسی های واژه•
 نیاورید

 ترکیب هم با را عربی و فارسی کلمات مرکب، کلمات ساختن در•
 نکنید



 نوشتار فارسی

  فاصله نیم با را ... و جمع ی«ها» مضارع، فعل «می» مرکب، کلمات•
  (- +ctrl) کنید تایپ

 یک خود، از بعد کلمه از و چسبند می خود از قبل کلمه به کاما و نقطه•
 دارند فاصله

 بپرهیزید پرانتز در جمالت آوردن از•
 چسبد می پرانتز به پرانتز داخل متن لزوم درصورت–

 فرهنگستان فارسی خط دستور•

 فارسی قلم•



 نکاتی درمورد مقاالت فارسی

 ترویجی -علمی•

 پژوهشی -علمی•

•ISI 

•ISI  کشورهای اسالمی(ISC) 
 کنفرانس•

 سیاهه مورد تایید وزارت علوم•



 نرم افزارهای مناسب

• MS Office Word/Excel/Visio 

• LaTEX 

– Object Oriented Programming 

– http://farsilatex.blogfa.com/ 

– http://www.texample.net/tikz/examples/ 

 

http://farsilatex.blogfa.com/
http://farsilatex.blogfa.com/
http://www.texample.net/tikz/examples/
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THANKS FOR YOUR ATTENTION 

Any Questions? 


