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خواننده م تواند قوی و سلیس متن ی است. آن در رشد و علم پیشرفت برای مهم توانایی نوشتن
جامعه در نهایت در و کند آن دقیق بررس به عالقه مند را منتقدان بیاورد، وجد به موضوع درباره را
ممارست مجبورند و نم بینند باره این در آموزش دانشجویان اکثر وجود این با باشد. گذار تاثیر علم
قانون ده مقاله داور یا و خواننده ی دید زاویه از نوشته این در کنند. خود مقاله نوشتن برای زیادی
از و بنویسید سلیس تر و سریع تر که م کنند کم قوانین این م کنیم. بیان مقاله نوشتن برای ساده

ببرید. لذت نوشتن

مقدمه

بنا مقاله تولید پایه بر علم ماشین واقع در است. دانشجویان برای مهم توانایی نوشتن و خواندن
م شوند. بیان مقاله در ری دی بسیار مولفه های کنار در اولویت ها و انگیزه ها .[٢ ،١] است شده
صحت درباره داوران رای با تا بفهمند را مقاله علم ارزش م خواهند علم مجله ی سردبیران
را آن که یرد ب تصمیم تا بفهمد را آن نتایج م خواهد مقاله خواننده کنند. آن نشر به تصمیم نتایج
گوش به مقاله اصل پیام که شود مطمئن م خواهد مقاله نویسنده نهایت در خیر. یا بخواند دقیق تر
داشتن با اهداف این تمام نه. یا است شده آن اهمیت متوجه متخصص مخاطب و رسیده عام مخاطب
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کل نهایتاً و بخش پاراگراف، در را جمله ها که ساختاری است. دسترس قابل مقاله در ساختار ی
کند. سازمانده مقاله

در مثال برای است. حیات بسیار مختلف شاخه های در علم ترویج برای نوشته بودن رفته شسته
محققان که ای گونه به متن نوشتن است، درگیر متنوع زمینه های با آن موضوعات که زیست علوم
نویسنده مهارت به نیاز کار این دارد. بسیار اهمیت یرند ب را آن پیام متفاوت ول مرتبط رشته های
و خوانا که است مفید وقت تنها مقاله ی دهد. ارتباط ر دی ی به درست به را مفاهیم بتواند تا دارد

شوند. سپرده خاطر به راحت به آن نتایج و بوده گذاری ارزش قابل

باشند. داشته همخوان داده ها با و درست منطقاً باید م شوند بیان مقاله در که هایی گزاره
نم تواند و م شود گم داده ها انبوه در معموال خواننده مقاله برای اصل داستان ی ساختن بدون
بیان مقاله نوشتن برای ساده قانون ده اینجا در شود. آن نتایج متوجه تا کند دنبال را شما فکری خط
پیشنهاد مانند ر دی های نوشته (و مقاله قسمت های تمام در و هستند کل اول قانون چهار م کنیم.
قسمت هر نتایج ونه چ م گویند شما به ر دی قانون چهار شوند. رعایت باید (... و پوستر ، پژوهش
مقاله کل اصل اهداف تا بنویسید ونه چ که م گویند آخر قانون دو نهایت در و کنید بیان را مقاله از

شود. روشن

(۴ تا ١ (قانون های کل قانون های

ی اصل اولیت خواننده ذهن با قوی ارتباط بنابراین است. کردن برقرار ارتباط برای ابزاری نوشتن
برای رو پیش قانون ۴ شماست. همراه خواننده که شوید مطمین باید مرتباً نوشتن هنگام است. مقاله

است. شما مقاله خواننده ی همراه از یافتن اطمینان

بنویسید م کنید بیان مقاله عنوان در که موضوع پیرامون تنها و تنها :١ قانون

را آن اصل دستاورد بتواند همچنان آن خواندن از بعد سال ی خواننده که است ماندگار مقاله  ای
نتایج م تواند مقاله ی اگرچه است. موضوع ی روی تنها مقاله تمرکز کار، این الزمه بیاورد. بیاد
متفاوت موضوع چند که هنگام نیست. کار این برای زدن حرص به نیازی ول کند بیان را زیادی
تمام زود خیل خواننده احتماال و م ماند ابهام در آن اصل دستاورد م شود بیان مقاله البالی در
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برد. م یاد از را آن ها

درصد چند در که کنید نگاه آن اهمیت درک برای است. آن عنوان مقاله ی قسمت مهمترین
م شود دیده که است چیزی اولین عنوان بخوانید. را آن کردید اراده مقاله  عنوان خواندن با تنها موارد

.[٣] دارد را اصل نقش مقاله کل خواندن برای خواننده تصمیم در و

نگاه با است. آن متن کل برای نمایی قطب مانند ه بل م رساند، را مقاله اصل ایده تنها نه عنوان
تشخیص را مقاله کاست های و حواش م توان مقاله مختلف های قسمت با آن مقایسه و عنوان به
کاری کوتاه عنوان کردن پیدا دارید گفتن برای زیادی نتایج اگر باشد. کوتاه باید معموال عنوان داد.
داده ها انبوه بر تکیه با عمیق و کوتاه اصول آوردن بدست علم هدف زیرا است. ارزشمند ول سخت
م کند کم آن بهتر نوشتن به تنها نه علم تان تحقیق عنوان به مداوم کردن فکر است. قضیه ها و

بسازید. عمیق تری نظریه یا و کنید طراح مناسب تری آزمایش که م کند شفاف را شما ذهن ه بل

باید نهایت در است. درگیر شما علم پروژه تمام با زیرا باشد قانون سخت ترین شاید قانون این
نباشد. بیشتر ساده سازی قابل البته که کنید کشف را ادعا/مدل ساده ترین داده ها استدالل و تحلیل با
مثال برای م کند. جمع جا ی در را تحقیق تان نتایج تمام که است عنوان یافتن تالش این نتیجه

پل همچون باید است، شده  نوشته آن زیست نتایج و جدید فن آوری ی درباره که مقاله ای عنوان
کند . دگرگون را زیست شناس م تواند جدید آوری فن ونه چ کند توصیف که باشد

ندارد شما رشته ی به راجع اطالع که بنویسید کس برای :٢ قانون

ذهن درکِ برای فرد ترین گاه ناآ حال عین در و علم تحقیق بم و زیر به فرد گاه ترین آ مقاله نویسنده
آن ها، از پرهیز برای است. نوشتاری اشتباهات از بسیاری ریشه نا آگاه این است. مقاله آن خواننده
دهید سوق خود هدف سوی به خواننده ذهن و بسازید فضایی کنید: نگاه خود کار به طراح ی مثل
به خواننده که دارد ارزش آیا بپرسید خود از مرتب کنید نگاه چندباره) (و دوباره تان نوشته به .[۴]
مساله به را خواننده کردید احساس اگر .(۶ (قانون نه یا کند فکر م گویید اینجا در شما که مساله ای
بفهمد. ذهن تالش کمترین با خواننده که کنید بیان طوری آن به را پاسخ تان باید کرده اید عالقه مند

کلمه ی درست معن ندانستن چون کنید تشریح خواننده برای وضوح با را تخصص لغات
اول حروف با کلمه ی بی مورد ساختن یا و لغات سازی خالصه از م کند. خسته و گیج را خواننده
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کند. باال و پایین را مقاله مرتب آن یاد آوری برای شود م مجبور خواننده چون کنید پرهیز

تعداد تنها انسان مدت کوتاه حافظه مثال م کند. کم مقاله بهتر نوشتن به روانشناس دانش
یاد به بقیه از بهتر آن ها آخرین و اولین که کند ذخیره م تواند همزمان طور به را موضوع محدودی

باشد. سب بسیار خواننده حافظه مقاله، جای هر در کنید سع  م آیند[۵].

بنویسید (م ت ن) مقدمه‐تحقیق‐نتیجه ل ش به را مقاله متن :٣ قانون

م دهند رخ که حوادث (مقدمه)، داستان فضای توصیف دارند: ثابت ساختار داستان ها تمام تقریبا
مختلف حوادث آن بستر در که م کند آماده را داستان فضای مقدمه (نتیجه). نهایی حرف و (تحقیق)
خود تمرکز نه خواننده تا م کند کم ساختار این م رسد. غایی نتیجه به داستان نهایتاً و م دهد رخ

شود. خسته نه و بدهد دست از را داستان اصل خط از

بیان برای مختلف های استراتژی شود موضوع درگیر است قرار خواننده چقدر اینکه حسب بر
او تهییج با مثال شود، موضوع درگیر سرعت به باید حوصله کم خواننده .[۶] دارد وجود موضوع ی
صبوری ی خواننده برای کردیم بیان اینجا در که م ت ن ساختار خبری. های گزارش مانند کار اول در
کم خواننده کردن درگیر برای روش این شود. داستان جزییات درگیر م خواهد که است مناسب
مقدمه و عنوان در زیرا نیست مهم دغدغه ی این علم مقاله ی در هرچند نیست. کارآمد حوصله
اندازه به است مقاله متن خواندن درگیر که فردی نتیجه در و شده اند گفته مهیج های قسمت مقاله
مقدمه ای، هیچ بدون جدید نظریه ی بیان علم، در این بر عالوه است. شده عالقه مند موضوع به کاف
نظریه از مهم قسمت خواننده اگر بخصوص شود. وک مش شما حرف به خواننده که م شود باعث

باشد. نفهمیده درست را شما

مقاله تمام اگر مقیاس، بزرگترین در شود. رعایت باید مقاله ی در مختلف مقیاس های در م ت ن
نهایی گیری نتیجه و تحقیق نتیجه های٢ مقدمه١، قسمت سه از یریم ب نظر در داستان ی عنوان به را
بیان م ت ن ل ش به باید مقاله پاراگراف هر تر کوچ مقیاس در است. شده یل تش توضیحات٣ در  آن
شواهد مفروضات، ادامه در است. آن مقدمه که ند می بیان را پاراگراف آن موضوع اول جمله شود.
را آن نتیجه پاراگراف آخر جمله نهایتاً و م دهند ل ش را پاراگراف تحقیق قسمت آوردها دست و

introduction١

results٢

disscution٣
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م گوید.

به شروع البداهه ف اگر متاسفانه م کند. سخت را مقاله خواندن م ت ن ساختار نکردن رعایت
را خود وقت بیشتر محقق ی زیرا نم کنیم. رعایت را ساختار این گاه ناخودآ طور به کنیم نوشتن
ایده های به کردن فکر و قبل محققان مقاالت واکاوی آزمایش، انجام مانند علم تحقیقات صرف
است طبیع بنابراین م گذارد. وقت آنها سازمان ده روی کمتر و م کند خود خالق ذهن با جدید
برای که م کند شروع خود تحقیقات متاخر نتایج از کند ثبت را خود آوردهای دست بخواهد اگر که
تحقیق نتایج نم خواهد خواننده است. سخت بسیار آن با کردن برقرار ارتباط ناآشنا خواننده ی ی
را مقاله اصل پیام م خواهد ه بل بداند، است شده آن کشف به منجر که زمان سلسله ی همان با را
ما تالش تمام بنابراین م شود. اثبات حقایق و منطق گزاره های با پیام این ونه چ بداند و بفهمد
استخراج و ر دی ی به آنها اتصال ، علم های آورد دست به بخش نظم به معطوف باید نوشتن هنگام

باشد. ماندگار و فهم قابل نتایج

بنویسید موازی و کنید پرهیز ر دی موضوع میانه در موضوع ی ذکر از :۴ قانون
شود سلیس تر شما نوشته تا

داده ارجاع آن در مرتباً م تواند مقاله عنوان تنها ر: دی موضوع میانه در موضوع ی ذکر از پرهیز
باید دارند اشتراک هم با که جمالت شود. بحث بار ی تنها است بهتر ری دی موضوع هر و شود
که هایی ایده است بهتر ل ش همین به شوند. بیان بار ی تنها و شوند کاسه ی تا باشند هم مل م

شوند. بیان ر دی ی از بعد بالفاصله نظریه، ی درست برای دلیل دو مانند دارند، مشابهت
زیرا شود نوشته ر همدی شبیه باید دارند مشابه پیام های که جمالت یا پاراگراف ها : نویس موازی
نظریه بر نظریه ی برتری برای متفاوت دلیل سه اگر مثال عنوان به م کنند. راحت تر را خواندن کار
کمترین با خواننده تا شود نوشته ل ش ی به سه هر جمله بندی که است مناسب تر دارد، وجود ر دی
جمالت در بارها و بارها کلمه ی که ندارد ال اش هیچ کند. دالیل فهم صرف را خود توجه انرژی،
در زیرا ببرید ار ب مفهوم ی برای را متفاوت کلمات که نشوید وسوسه برود. ار ب پاراگراف ها و
هم با اندک کلمات این معنای شاید که م فرستید خواننده به را کننده گمراه پیام این صورت این

است. متفاوت
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(٨ تا ۵ (قانون های مقاله متن

نیل برای و دارند متفاوت اهداف ‐ بحث و ها یافته سرآغاز، یده، چ ‐ مقاله مختلف های قسمت
در گیرد. قرار توجه مورد در باید نیز ری دی نکات م ت ن، ساختار رعایت کنار در مقصود این به

باشید. داشته خاطر در را ١ ل ش بخش، این بندی جمع برای م پردازیم. نکات این به اینجا

بنویسید یده چ در کامل طور به را خود کار :۵ قانون

مقاله پیام منسجم ل ش به باید بنابراین م خوانند. کامل را آن یده چ تنها مقاله ی خوانندگان اکثر
م کنیم. تشریح را آن م ت ن کار این برای شود. رسانده آن در

م کند. باز را علم از مغفول نکته چه شما مقاله که شود متوجه خواننده باید یده چ مقدمه در
مرحله هر در بعد جمالت در م برد. مقاله علم رشته ی فضای سمت به را خواننده ذهن اول جمله
خواننده به برسد. کردید بررس شما که خاص مساله  به تا م شود تر کوچ فضا این قیف مانند

کاست این روی کردن کار چرا و است ناقص یا و مانده پنهان روز تحقیقات در چیزی چه که ویید ب
مقاله). اول جمله  ی در علم رشته به مناسب ارتباط با (مثال است ارزشمند

و نقص آن کردن مرتفع برای را شما روش (۴ م خواهیم اینجا (در یده چ تحقیق اول جمله
م کند. بیان را شما مرتبت آوردهای دست بعدی جمالت

قسمت در و م گویید تحقیقات رشته در را دستاوردتان تعبیر یده، چ نتیجه اول قسمت در نهایتاً
برای دوم قسمت برود. پیش به گام ی رشته آن م شود باعث شما کار ونه چ م دهید نشان دوم

است. مهم بسیار دارند متعددی خوانندگان که مجالت

مانند نشوید؛ نوشتاری اشتباهات از بسیاری مرتکب تا م کند کم شما به نوشتن نحوه این
و بازبین بارها به خوب یده چ ی مناسب. زمینه پیش بیان بدون دست آوردها توضیح به شروع
م گیرد. جای علم رشته آن فضای در ونه چ مقاله دهد نشان خوبی به نهایت در تا دارد نیاز تغییر
ارزش و کند برقرار ارتباط مختلف خواننده های با مقاله که م کند کم قیف ساختار از استفاده

برجسته شود. آن علم

Here we۴
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داخل در و پاراگراف ها بین بخش ها، بین مقیاس: سه در مقاله ساختار خالصه :١ Figure
دارد را رنگ سه هر یده چ متن نتیجه و تحقیق مقدمه، با متناسب پاراگراف ها.
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دهید نشان را آن اهمیت مقاله مقدمه در :۶ قانون

است. آن کردن پر برای شما رهیافت و فعل دانش در خال یی کردن برجسته مقاله، مقدمه از هدف
آن در چیزی چه دهد نشان ملموس طور به که است پاراگراف چندین نوشتن به نیاز کار این برای
پر مقاله این در ونه چ علم خأل آن دهد نشان نهایی بندی جمع با نهایت در و مانده مغفول رشته

م شود.

سلول تقسیم راجع ژنتی زمینه در مقاله  ای مقدمه ی م توان ونه چ م دهیم نشان مثال ی با
که است زیست در داغ موضوع سلول تقسیم فرایند درک چرا م دهد توضیح اول پاراگراف نوشت؛
چیزهایی چه م دهد توضیح دوم پاراگراف ،( اصل رشته در (خأل است نشده شناخته درست به هنوز
رشته رشته ی زیر در (خأل است ناشناخته خاص‐ سلول  نوع ‐ استروسایت سلول تقسیم درباره
ها استروسایت در سلول تقسیم باعث که خاص ژن ی درباره هایی سرنخ سوم پاراگراف ،( اصل
زیر در که (خالئ است نشده تایید همچنان موضوع این که م کند بیان ول م دهد بدست م شود
نادانسته به راجع جمله ای که مرحله هر در کند). پر را آن است قرار شما مقاله ی و دارد وجود رشته
مقاله در م خواهید شما که موضوع به راجع بهتری حدس خواننده م شود گفته زمینه ی در ای

م زند. کنید بحث تان

ی مقدمه است. علم در خالئ به معطوف پاراگراف) آخرین جز (به مقدمه پاراگرافِ هر
تحقیق های بر مروری بعد جمالت در م کند. رهنمون خأل آن به را خواننده پاراگراف هر جمله ای
مهم موضوع ذکر با نهایت در است. شده دانسته چیزهایی چه دهد نشان تا م کند زمینه آن در روز
مقاله اه جای م کند کم خواننده به آن حل در مقاله احتمال تاثیر و تحقیق ها این در مغفول ول
است مانده مغفول موضوع چرا که کرد یابی علت م توان اغلب خطوط این بین در کند. درک را
شما مقاله ی که نیست نیازی هیچ کرد. حل را آنها م توان ونه چ که بدهد خواننده به ای سرنخ تا
مقاله  راستای در مستقیماً که کنید بیان را آن هایی تنها کند، پیشین تحقیق های تمام بر مفصل مروری
متوجه م تواند بسرعت متخصص ی خواننده شود، رعایت خوبی به ساختار این اگر است. شما

شود. مقاله اه جای

راستای در مقاله یافته های خالصه طور به آن در است: متفاوت مقدمه قسمتِ آخر پاراگراف اما
مقدمه ی که تفاوت این با بود خواهد یده چ شبیه پاراگراف این م شوند. بیان علم خأل کردن پر
را مقاله عصاره نیاز) صورت در (و پایان در و م کند بیان دقیق تر را مقاله یافته های ندارد، را یده چ
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م کند. بازگو

به پله ر دی ی از منطق استنتاج و نمودارها کم با را خود نتیجه های :٧ قانون
برسید مقاله هدف به تا ببرید پیش پله

است. خام داده و منطق شما ابزار کنید. قانع ادعایتان درباره را خواننده باید شما نتیجه ها قسمت در
مشخص آن اجزای تک تک صحت تا دارد ها گزاره از دنباله ای ارائه به نیاز علم ادعای هر اثبات

شود.

اندازه درست به را آن متغیرهای که دهید نشان خواننده به ابتدا م کنید بررس را حدس اگر مثال
برای را مختلف فرضیه های اگر یا کنید. تحلیل حدس درست برای را آن ها سپس و م کنید گیری
به همواره . ی جز به هستند اشتباه آن ها همه که کنید اثبات دلیل با م کنید بیان پدیده ی توضیح
است. کنترل آزمایش های انجام و علم روش ی داشتن نیازمند دلیل ی ارائه که باشید داشته یاد

برای که را گزاره هایی خالصه طور به ،(٩ (قانون م کنید آماده را مقاله کل ل ش که هنگام
این بنویسید. جمالت از سلسله ای ل ش به را آن ها و استخراج است نیاز مورد ادعایتان اثبات
مجالت اکثر شد. خواهند شما مقاله نمودارهای و بخش ها فصل ها، سر عناوین آینده در جمالت
از ی هر بسط با م توانید نبود، اینگونه ای مجله اگر حت دارند. عنوان بندی برای ساختاری چنین
مجله، به آن کردن ارسال از قبل و کنید آماده سرعت به را مقاله پاراگراف، چند یا ی در جمالت این
مقاله خواندن تا م کند کم شفاف و منطق گزاره های از مجموعه ای داشتن کنید. پاک را همه

شود. راست سر بسیار

پله به پله داده ها به رجوع با زیرا هستند مهم بسیار آن ها شرح و عنوان  نمودارها، خاص طور به
از بعد مقاله خواننده های اکثر این، بر عالوه م دهند. نشان اصل ادعای اثبات تا را تحقیق قدم های
نتیجه باید نمودار ی عنوان م بینند. را آن عکس های و نمودارها گذرا صورت به یده چ خواندن
درست که باشید داشته یاد به نهایت در دهد. نشان را آنالیز آن انجام نحوه آن داخل شرح و آنالیز ی
درست برای مناسب مرجع ۵ تافت ادوارد کتاب و است هنر ی خود بخودی عکس و نمودار کردن

.[٨ ،٧] شماست هنری ار شاه کردن

Tufts Edward۵

٩



در که مساله ای به مقاله رهیافت آن در است؛ متفاوت نتیجه ها قسمت اول پاراگراف ساختار
م شود. بیان آن به پاسخ برای مقاله نوآورانه روش های به اشاره ای با همراه به شده گفته مقدمه قسمت
بازگو آن ای یده چ تا است فرصت پاراگراف این و نم خوانند را مقاله۶ روش قسمت ها خواننده اکثر

شود.

ضمن طور به که م شوند شروع جمله ای دو یا ی عبارت با نتیجه قسمت پاراگراف های ر دی
دست: این از سواالت شود. داده پاسخ آن به رو پیش پاراگراف در است قرار که م کنند بیان را سوال
جایی تا ما های گیری ”اندازه ندارد      “، وجود آزمایش در ای ناخواسته عامل شویم مطمئن اینکه  ”برای
م شود وارد ل ش   L های دریچه طریق از کلسیم آیا که کردیم بررس ما ”سپس که“، هستند دقیق
جواب آخر جمله در تا م شود گفته سوال به جواب ده منطق و داده  ها پاراگراف، میانه در خیر“. یا
در ناخواسته ای عامل هیچ که م گیریم ”نتیجه م شود: گفته آخر جمله در مثال گردد. بیان نهایی
را نتایج تک تک درست تا م کند کم مجرب خواننده به نوشتن نحوه این ندارد   “. وجود آزمایش
است. درست آخر جمله در داده شده جواب که م کند متقاعد را خواننده پاراگراف هر کند. چ
پیدا راحت به م شود نهایی نتیجه به خدشه باعث که را وک مش گزاره های م توان روش این با
استفاده مورد آن از بعد پاراگراف های در م تواند پاراگراف هر نتیجه ، ریاض قضایای مانند کرد.

گیرد. قرار

و محدودیت ها کردیده اید، پر را علم خالئ ونه چ که دهید توضیح :٨ قانون
کجاست مشابه مقاالت در آن اه جای و چیست آن تاثیرات

اکنون شد بیان مقدمه قسمت در که علم خالئ ونه چ م د هد نشان مقاله توضیحاتِ قسمت
به م تواند مقاله این ونه چ و چیست شده ارائه روش االت اش و محدودیت است، شده برطرف
در چون است متفاوت توضیحات قسمت اول پاراگراف کند. کم بحث مورد علم شاخه پیشبرد
م کند کم نخوانده اند را نتیجه ها قسمت که خواننده هایی به این م شود. بیان یافته ها خالصه آن

بدانند. را آن از مختصری شرخ تا

واکاوی به م شود، شروع مقاله روش اهمیتِ یا ضعف نقص، بیان با پاراگراف هر بعد به آن از
ونه چ که م کند بیان نوآورانه و وار خالصه ل ش به پایان در و م پردازد مشابه تحقیقات در آن

section method۶
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کرد. برطرف را شده بیان نقص یا و دید آینده در را کار این تاثیر میتوان

پاراگراف م گوید. را نتیجه ها خالصه اول پاراگراف م زنیم. توضیحات قسمت ساختار از مثال
آزمایش های انجام ونه چ که م کنند اشاره و م گویند را مقاله های کاست و ضعف چهارم تا دوم
مقاله این ونه چ که  م شود داده نشان بعد به پنجم پاراگراف از ببخشد. بهبود را آن ها م تواند بیشتر
م شود متوجه بهتر خواننده قدم به قدم ببرد. پیش به را آن بحث مورد علم زمینه قدم ی م تواند

کجاست. مشابه تحقیقات در آن اه جای و چیست مقاله نتیجه که

(١٠ و ٩ (قانون مقاله پیش برد

بیشتری اهمیت مقاله جنبه های از بعض باشیم. داشته را عادت هایی است بهتر خوب نوشتن برای
بازخورد گرفتن این، بر عالوه شود. آن ها صرف بیشتری زمان است بهتر آن با متناسب که دارند

شود. پحته تر نوشته و یرد ب ل ش بهتر مقاله داستان تا م کند کم دوستان و اران هم از مقاله

اختصاص زمان سرفصل ها و نمودارها یده، چ عنوان، اهمیتِ با متناسب :٩ قانون
دهید

میان پل ساختن طریق از کالم این است. چیزی هر از تر مهم مقاله اصل کالم شدن روشن
نتیجه  روزمره طور به که  است بهتر بنابراین، م گیرد. ل ش مقاله نوشتن و گرفته انجام آزمایش هایی
مرور به تا گروه) هفتگ نشست های در (مثال شود یادداشت جایی در آن ها انجام علت و آزمایش ها

یرد. ب ل ش مقاله اصل بدنه زمان

یده چ مقاله، عنوان ذارید. ب وقت آن روی تحقیق از قسمت هر اهمیت با متناسب است بهتر
خود زمان آن با متناسب کمتر. خواننده روش ها قسمتِ عوض در و دارند بیشتری بیننده نمودارها و

کنید. تقسیم را

فصل سر ابتدا دهید. کاهش را آن  نوشتن زمان م توانید قسمت هر نوشتن از پیش کاف تعمق با
ابتدا است ساده تر بنویسید. محاوره ای حت ساده ای جمله ی آن از قسمت هر برای و کنید درست را ها

وقت م اید. بدست قسمت آن عنوان توضیح این دل از بپردازید. نتیجه ها تک تک مستقل توضیح به
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تا م کند کم ٩ قانون م دهد. ل ش را آن از ای ذره پاراگراف هر شود مشخص مقاله اصل خط
م شوند حذف محتمال که پاراگراف هایی در کلمات کردن پیدا و ویرایش صرف بیهوده را خود وقت

نکنید.

نو از یا و ویرایش را مقاله داستان که م کند کم ران دی بازخورد :١٠ قانون
کنید بازنویس

به است. جمله ها و عنوان  داستان، بهترین یافتن آن هدف که است بهینه سازی مساله ی مثل نوشتن
دور اوقات اغلب در زیرا نشوید. ور غوطه خود نویس چ ویرایش در خیل است بهتر دلیل همین

است. آن مداوم ویرایش از تر سریع آن بازنویس و پاراگراف کل ریختن

برای گیرد. انجام نوشته روی بیشتری کار باید م دهد نشان که دارد وجود مختلف نشانه های
قطعاً ویید، ب ارتان هم به را مقاله اصل پیام دقیقه چند در نتوانید نویسنده عنوان به شما اگر مثال
کردن پیدا کنید. کار بیشتر مقاله تان داستان روی باید حالت این در نم تواند. نیز خواننده ی

ببخشد. بهبود بسیار را آن کیفیت م تواند مقاله چنین این نقص های

را متن بخواهید فرد چند از دارد. ران دی طرف از بازخورد به نیاز خوب نوشتن برای محقق ی
بدانید تا م کند کم آن ها بازخورد است. فهم قابل آن کلیت که شوید مطمئن تا بخوانند بار ی
شود. نوشته نو از دوباره باید قسمت چه اینکه یا و است رفته پیش آهسته یا تند نوشته از قسمت چه
که است آن از نشانه ای مبهم بازخورد ی است. مفید بسیار م گیرید مقاله داوران از که بازخوردی
مقابل در کنید. کار آن روی باید نتیجه در و است نشده متوجه را مقاله اصل حرف خواننده شخص
به نیاز بخش یا پاراگراف آن منطق احتماال م گوید شما به مقاله از قسمت به مشخص بازخورد ی
ای ه شب از بازخورد داشتن زیرا کنید. برخورد افراد های بازخورد به باز روی با همواره دارد. بازبین
این که اینکه از اطمینان برای است. حیات بسیار مقاله در ماندگار داستان پختن برای اران هم از

کنید. کم مقاله هایشان ویرایش و خواندن در نیز آن ها به است متقابل اثر
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توضیحات

خیل درباره بود بهتر شاید کردیم. صحبت مقاله آناتوم اصطالح به یا ساختار روی مقاله این در
نکات نیز علم اری هم و مباحث خالقانه تحلیل زبان، دستور و کلمات انتخاب مانند ریزتر موارد

ارجاعات در م کنیم توصیه را ر دی موارد از خیل ندارد. پایان نوشتن درباره نوشتن م شد. بیان
ببینید. [١٧ ،١۶ ،١۵ ،١۴ ،١٣ ،١٢ ،١١ ،١٠ ،٩]

ن ش ساختار با است ن مم حت و بود نخواهیم پایبند قوانین این به باشد خودمان سلیقه به اگر
م شود خلق جاودان اثر ی هنگام ، زندگ در ر دی تجربیات اکثر مثل منتها بنویسیم. زیبایی متن
جدیدی ل ش آن زدن دور با مناسب زمان در و باشد گرفته یاد را اولیه اصول ممارست با آن خالق که
تا شوید متصل متنوع و وسیع خوانندگان به که است این قوانین این هدف .[١٨] آورد وجود به را

شود . برقرار راحت تر علم مختلف رشته های بین گفت گو

ر تش و قدردان

پدرم، از است. Ten simple rules for structuring papers مقاله از آزاد ترجمه  متن این
م کنم. صمیمانه قدردان ترجمه این ویرایش برای فرهودی، بیژن
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