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 نویسی مبانی مقاله

 موضوعات با پژوهشی-غیرعلمی مقاالت نوشتن بر تمرکز با کارگاه این نوبت نخستین
 روزه یک صورت به حسابداری حرفه با مرتبط موضوعات دیگر و حسابرسی و حسابداری

 محل در 1396 مرداد 6 جمعه روز در (ساعت 6 مجموعاً) ای دقیقه 90 نشست چهار در
 و متعدّد های پیگیری به توجه با .شد برگزار (PACT) خبره حسابداران آموزش مرکز
 بعدی های نوبت شد مقرر نشدند، کارگاه این در حضور به موفق که مندانی عالقه مکرّر

 ایران خبره حسابداران انجمن دفتر محل در و غیرتعطیل روزهای در کارگاه این
  انجمن وبگاه طریق از متعاقباً ارتباط این در تکمیلی اطالعات .شود برگزار

(www.iica.ir) تلگرام در انجمن رسمی کانال و (t.me/iica_ir) شد خواهد منتشر. 
 
 

 

 توضیح

 دستور زبان فارسی دستور خطّ فارسی
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 نویسی مبانی مقاله

  اهداف / مقاله انواع / مقاله تعریف / رسانه پیام انتقال اصلی ارکان
  / خوب مقاله های ویژگی / خوب نویس مقاله های ویژگی / نویسی مقاله

  گام هفت / تحقیق منابع / نوشتن طالیی مثلث / کوتاه جمالت معجزه
  های ویژگی / (مقاله ساختار) مقاله دهنده تشکیل عناصر / نویسی مقاله

  نکات بر مروری / نویسی مقاله اخالق / بد تیتر های ویژگی / خوب تیتر
  آیین تکمیلی منابع معرفی / فارسی زبان دستور و نگارش آیین مهم

 فارسی زبان دستور و نگارش
 
 

 

 فهرست مطالب کارگاه

 دستور زبان فارسی دستور خطّ فارسی
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 وابسته به انجمن حسابداران خبره ایران( PACT)مرکز آموزش حسابداران خبره 

 نویسی مبانی مقاله
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 چهار رکن اصلی انتقال پیام در رسانه

 خبر گزارش

 مصاحبه مقاله

 رسانه
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 تعریف مقاله

  هم کنار و مربوط، های داده گردآوری با نویس مقاله

 از آنها تحلیل و تفسیر و منظم، طور به ها آن گذاشتن

  به را آنها منطقی، و مستدل روشی با خود، دیدگاه

 .کند می تبدیل آگاهی
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 تعریف مقاله

 مربوط های داده گردآوری  *

 منظم ساختار  *

 تحلیل و تفسیر  *

 شخصی دیدگاه از  *

 منطقی و مستدل روشی با  *

 آفرینی آگاهی  *
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 انواع مقاله

 مقاالت مطبوعاتی

 خبری•

 غیرخبری•

 مقاالت غیرعلمی
 اجتماعی•

 سیاسی•

 فرهنگی•

 اقتصادی•

 مقاالت علمی
 (تحقیقی)پژوهشی •

 (تحلیلی)ترویجی •

 (تحلیلی)مروری •

 گردآوری•
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 انواع مقاله

 نویسی مقاله

 سایر
 (موضوع این کارگاه)

 نویسی مقاله

 پژوهشی-علمی
 (گزارش یک پژوهش)
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 انواع مقاله

 سرمقاله

 

 نقد  

 

 

 

 یادداشت
 تفسیر

 و تحلیل
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 های مقاله خوب ویژگی

 نویسی ساده
 نویسی روان

 نویسی درست
امالیی، دستور زبانی، )

 (آیین نگارشی

 زیاد حرف نزنیم
 حرف زیادی نزنیم

 مؤثرنویسی
 (خواندنی و جذّاب)

 یکپارچگی

 مایه درون

 پیوستگی

 جمالت و بندها

 تازه بودن موضوع
 یا شیوه پرداخت

 پرهیز از شعارپردازی
 گویی و کلّی

 نگری جامع
 (دیدن همه جوانب)
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 :نویس باید مقاله

 نوشته خوب زیاد بخواند• 0

 حرفی برای گفتن داشته باشد• 1

 بر موضوع مقاله مسلّط باشد• 2

 توانایی تجزیه و تحلیل موضوع را داشته باشد• 3

 مستدل و منطقی بنویسد• 4

 بر فنون مؤثرنویسی مسلّط باشد• 5
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 :نویس باید مقاله

 دایره واژگان خود را توسعه دهد• 0
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 :نویس باید مقاله

 دایره واژگان خود را توسعه دهد• 0

 نویسی هدیه انجمن ویرایش و درست
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 :نویس باید مقاله

 دایره واژگان خود را توسعه دهد• 0

 نویسی هدیه انجمن ویرایش و درست
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 :نویس باید مقاله

 دایره واژگان خود را توسعه دهد• 0

 نویسی هدیه انجمن ویرایش و درست
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 مثلث طالیی نوشتن

 چرا؟

 هدف
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 مثلث طالیی نوشتن

 چرا؟

 هدف
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رسانی،  اطالع
بخشی،  آگاهی

 یا هشدار

 تحلیل،

 تفسیر،

 یا نقد

 تأیید،
 یا تکذیب

 جهت دادن
 به

 افکار عمومی

 سرگرمی آموزش

 اثبات
 یا ردّ

 نویسی اهداف مقاله
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 فنون مؤثرنویسی: اجزای درونی مثلث طالیی نوشتن

 برای چه کسی؟

 مخاطب

 ایجاز

 سادگی

 نقل قول

 پیشینه و سابقه

 استدالل و منطق

 روایت و حکایت

 رنگ و توصیف
 مقابله و مقایسه

 دادن نشان
 آمار و اطالعات
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 معجزه
 جمالت
 کوتاه
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 مانده، و خسته شب، باالخره ...
 .برگشت میدان به

 .نبود صاحبش از اثری هیچ
 .زد آبادی در دیگر دور چند

 که آبی راه دم رفت عاقبت
 .بود ماده سگ آن جا
 را آب راه جلو ولی

 .بودند کرده سنگ چین
 مخصوصی حرارت با پات

 کند دستش با را زمین
 .بشود باغ داخل بتواند شاید که
 .بود غیرممکن اما
 شد، مأیوس آن که از بعد
 ... .شد چرت زدن مشغول همان جا در
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 از داستان کوتاه
 سه قطره خون

 صادق هدایت__
 

 بود،که خانه خلوت امروز ... 
 آمدم همان جایی که

 می نشیندهر شب گربه 
 می زند،  فریاد و 

 .نشانه رفتم
 می دانستمدر تاریکی چشم هایش از برق چون 

 .می نشیندکجا که 
 شدکه خالی تیر 

 شنیدمناله  گربه را صدای 
 .چکیداز آن باال سه قطره خون و 
 دیدی،که به چشم خودت تو 
 ...؟ که شاهد من هستیتو 
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 منابع گردآوری آمار و اطالعات

 نشریات کتاب

 مصاحبه

 بایگانی
 شخصی

 اینترنت
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 :گام اوّل
 یافتن

 موضوع
 
 

 :گام دوّم
 داشتن حرفی
 برای گفتن

 
 

 :گام سوّم
 اندیشیدن
پیش از 
 نوشتن

 

 :گام چهارّم
تحقیق درباره 

 موضوع
 
 

 :گام پنجم
 نویسی ماکت

خالی کردن )
مصالح 
 (نوشتن

 :گام ششم
 ساختاربندی

 (معماری مقاله)
 
 

 :گام هفتم
 خودویراستاری

 (تندیسگری)
 
 

 نویسی هفت گام مقاله
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 عناصر
 دهنده تشکیل

 مقاله
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 درست باشد

 بروز باشد

 تازه باشد

 روشن باشد

 دقیق باشد

 آهنگ داشته باشد ضرب

 های تیتر خوب ویژگی

 موضوع مقاله را نشان بدهد
 ای از مقاله را هنرمندانه بازتاب دهد ایده

 خواننده را کنجکاو کند
 را جذب کندخواننده 
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 ناروشن

 رمق بی

 ایهام افراطی

 ای کلیشه

 کننده گمراه

 قدیمی

 نادرست

 ربط بی

 های تیتر بد ویژگی
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 اخالق

 نویسی مقاله

 رعایت
 حقوق معنوی

 افراد

 پرهیز از
 کارگیری به

 الفاظ نامناسب

 رعایت
 حریم خصوصی

 اشخاص
 (حقوقی/حقیقی)

 احترام به
های انسانی،  ارزش

مذهبی، قومی و 
 نژادی

 پرهیز از
تبلیغ به نفع 

 اشخاص
(حقوقی/حقیقی)  

 رعایت
 انصاف

 1396مرداد  6، (PACT)، محسن قاسمی، مرکز آموزش حسابداران خبره «نویسی مبانی مقاله»روزه  کارگاه یک



 وابسته به انجمن حسابداران خبره ایران( PACT)مرکز آموزش حسابداران خبره 

 مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی

 دستور خطّ فارسی
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 :منبع
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 :منبع

 1396مرداد  6، (PACT)، محسن قاسمی، مرکز آموزش حسابداران خبره «نویسی مبانی مقاله»روزه  کارگاه یک



 :منبع

 بهشتیشهید خ ، تهران                            
 8ش ، خ سوم، نبش (بخارست)قصیرخ احمد                        

 (021) 88710565: تلفن                   
 15875ـ6394: پستیصندوق             

 20-8: کارساعت      



 :منبع
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 حفظ چهره خط• 1

 حفظ استقالل خط• 2

 تطابق مکتوب و ملفوظ• 3

 فراگیر بودن قاعده• 4

 سهولت نوشتن و خواندن• 5

 سهولت آموزش قواعد• 6

 گذاری و مرزبندی کلمات فاصله• 7

 قواعد کلی دستور خط فارسی
 فاصله کارگیری نیم ضرورت به
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Ctrl+Shift+2 

 قواعد کلی دستور خط فارسی
 فاصله کارگیری نیم ضرورت به
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Ctrl+Shift+3 

 یا



 :مهم توضیح
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 :رود می کار به زیر گروه دو شامل نشانه 43 مجموعاً فارسی خط در

 (ء) همزه + (ی ... الف) حرف 32 :اصلی های نشانه (1

 زیر گروه در نشانه 10 :ثانوی های نشانه (2

 ساکن  ّ-   ُ-   ِ-   َ- (الف

 (آ) مدّ   ـة   ٌ-   ٍ-   ً- (ب

 
    ابهام موارد در آنها کارگیری به که (الف) گروه ثانوی نشانه (پنج) 5 جز به

   .است الزامی همواره دیگر نشانه 38 کارگیری به است؛ الزامی

 های خط فارسی ویژگی
 ها کارگیری نشانه موارد الزام به
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     ، شـود  در خط باعث ابهام یا اشـتباه مـی  ها  نشانه مصوّتدر بعضی موارد، به کار نگرفتن 
  آنهـا  تلفظ صـحیح  که لغاتِ مهجور مثل اَعالم و کلماتِ دخیلِ فرنگی و ویژه در مواردی  به

 نوشتاری حتماً بایـد بسـیار   مواردی صورت در چنین . نیستبرای عامه خوانندگان روشن 
 :مانند. گذاری باشد حرکتو خوانا و با روشن 

 سِیَر  /سیر•

 دِیَر /دیر•

 عُبِید /عَبید•

•Kenneth : کِنِت 

•Beckett : بِکِت 

•Sartre:  ْسارْتْر 

 کلمات فرنگی کلمات مهجور

 های خط فارسی ویژگی
 ها کارگیری نشانه موارد الزام به
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 ها، پیشوندها، و پسوندها نویسی بعضی واژه درست

 ای
 همین 
 همان 

 هیچ

همیشه جدا از کلمه پس  
 .شوند از خود نوشته می

 
 :استثناء
 ندارد
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 ها، پیشوندها، و پسوندها نویسی بعضی واژه درست

 این
 آن

همیشه جدا از کلمه پس  
 .شوند از خود نوشته می

 
 :استثناء

آنچه، آنکه، اینکه،  
 وانگهیاینجا، آنجا، 
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 ها، پیشوندها، و پسوندها نویسی بعضی واژه درست

همیشه جدا از کلمه پس   چه
 .شوند از خود نوشته می

 
 :استثناء

چرا، چگونه، چقدر،  
 چطور، چِسان
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 ها، پیشوندها، و پسوندها نویسی بعضی واژه درست

همیشه به کلمه پیش از   چه
 .  چسبد خود می

 
 :استثناء
 ندارد
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 ها، پیشوندها، و پسوندها نویسی بعضی واژه درست

همیشه جدا از کلمه پیش   که
 .  شوند از خود نوشته می

 
 :استثناء

 اینکهبلکه، آنکه، 
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 ها، پیشوندها، و پسوندها نویسی بعضی واژه درست

 م ن ب
 اُاَ 

بای زینت، نون نفی، ) هرگاه 
پیش از فعل یا ( میم نهی

«  اُ»یا « اَ»مصدری بیایند که با 
« اُ»یا « اَ»شود؛  آغاز می

 .شود حذف می
 .  میفکنبینداز، نیفتاد، : مانند
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 ها، پیشوندها، و پسوندها نویسی بعضی واژه درست

همیشه جدا از کلمۀ پس از  بی
شود؛ مگر  خود نوشته می

. گونه باشد آنکه کلمه بسیط
یعنی معنای آن دقیقاً مرکّب 

. از معانی اجزای آن نباشد
بیهوده، بیخود، بیراه، : مانند

 بیچاره، بینوا، بیجا
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 ها، پیشوندها، و پسوندها نویسی بعضی واژه درست

 می
 همی

همیشه جدا از کلمه پس  
 .شوند از خود نوشته می

 
 :استثناء
 ندارد
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 ها، پیشوندها، و پسوندها نویسی بعضی واژه درست

 تر
 ترین

همیشه جدا از کلمه پس از  
 .شوند خود نوشته می

 
 :استثناء

بهتر، مهتر، کهتر، بیشتر، 
 (و همه اینها با ترین)کمتر 
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 ها، پیشوندها، و پسوندها نویسی بعضی واژه درست

همیشه جدا از کلمه پیش   را
 .شوند از خود نوشته می

 
 :استثناء

«  برای چه؟»چرا؟ به معنی 
 (در پاسخ به پرسش منفی)« آری»و به معنی 
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 ها، پیشوندها، و پسوندها نویسی بعضی واژه درست

همیشه جدا از کلمه پس از   به
 .شوند خود نوشته می

 
 :استثناء

.  پیش از فعل یا مصدر بیایدوقتی ( 1
 بگفتم، بگفتن، بروم: مانند
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 ها، پیشوندها، و پسوندها نویسی بعضی واژه درست

همیشه جدا از کلمه پس از   به
 .شوند خود نوشته می

 
 :استثناء

 بدین، بدان، بدو، بدیشان( 2
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 ها، پیشوندها، و پسوندها نویسی بعضی واژه درست

همیشه جدا از کلمه پس از   به
 .شوند خود نوشته می

 
 :استثناء

بروز،  : مانند. هر گاه صفت بسازد( 3
 ، بنام، بهنجار، بشکوهبهنگام، بخرد
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 ها، پیشوندها، و پسوندها نویسی بعضی واژه درست

همیشه جدا از کلمه پس از   به
 .شوند خود نوشته می

 
 :استثناء

. عربیهای  در آغاز بعضی ترکیب( 4
بعینه، بنفسه، برأی العین،  : مانند

 بشخصه، مابازاء، بذاته
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 ها، پیشوندها، و پسوندها نویسی بعضی واژه درست

همیشه جدا از کلمه پس از   هم
 .شوند خود نوشته می

 
 :استثناء

همدرس،  : مانند. هجایی باشد کلمه تک( 1
 همراههمسنگ، همکار، 
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 ها، پیشوندها، و پسوندها نویسی بعضی واژه درست

همیشه جدا از کلمه پس از   هم
 .شوند خود نوشته می

 
 :استثناء

همشهری، : مانند. باشدگونه  کلمه بسیط( 2
همشیره، همدیگر، همسایه، همین، همان،  

 همچنین، همچنان
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 ها، پیشوندها، و پسوندها نویسی بعضی واژه درست

همیشه جدا از کلمه پس از   هم
 .شوند خود نوشته می

 
 :استثناء در استثناء

نویسی موجب دشوارخوانی   پیوستهاگر ( 1
:  مانند. استشود؛ جدانویسی مرجّح 

 تیم   صوت، هم صنف، هم هم
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 ها، پیشوندها، و پسوندها نویسی بعضی واژه درست

همیشه جدا از کلمه پس از   هم
 .شوند خود نوشته می

 
 :استثناء در استثناء

آغاز شود هم جدا  « م»و « ا»اگر کلمه با ( 2
مرز،   اسم، هم هم: مانند . شود نوشته می

 مسلک   هم
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 ها، پیشوندها، و پسوندها نویسی بعضی واژه درست

هم جدا و هم پیوسته به کلمه پس از  ها
استثناء موارد  به . استخود درست 

 .شود زیر که جدانویسی الزامی می

 
 :استثناء

.  وقتی پس از کلمه نامأنوس بیگانه بیاید( 1
 ها مرکانتیلیست: مانند
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 ها، پیشوندها، و پسوندها نویسی بعضی واژه درست

هم جدا و هم پیوسته به کلمه پس از  ها
استثناء موارد  به . استخود درست 

 .شود زیر که جدانویسی الزامی می

 
 :استثناء

اصل کلمه را برجسته  وقتی بخواهیم ( 2
 کنیم( مؤکد)
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 ها، پیشوندها، و پسوندها نویسی بعضی واژه درست

هم جدا و هم پیوسته به کلمه پس از  ها
استثناء موارد  به . استخود درست 

 .شود زیر که جدانویسی الزامی می

 
 :استثناء

:  مانند. پس از کلمات بیش از سه دندانه( 3
 ها ها، حساسیت بینی پیش
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 ها، پیشوندها، و پسوندها نویسی بعضی واژه درست

هم جدا و هم پیوسته به کلمه پس از  ها
استثناء موارد  به . استخود درست 

 .شود زیر که جدانویسی الزامی می

 
 :استثناء

ها،   استنباط: مانند. «ظ»و « ط»پس از ( 4
 ها تلفّظ
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 ها، پیشوندها، و پسوندها نویسی بعضی واژه درست

هم جدا و هم پیوسته به کلمه پس از  ها
استثناء موارد  به . استخود درست 

 .شود زیر که جدانویسی الزامی می

 
 :استثناء

ها،   فردوسی: مانند. پس از اسامی خاص( 5
 ها ها، هدایت مولوی
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 ها، پیشوندها، و پسوندها نویسی بعضی واژه درست

هم جدا و هم پیوسته به کلمه پس از  ها
استثناء موارد  به . استخود درست 

 .شود زیر که جدانویسی الزامی می

 
 :استثناء

ها،   میوه: مانند. غیرملفوظ« ه»پس از ( 6
 ها خانه
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 ها، پیشوندها، و پسوندها نویسی بعضی واژه درست

هم جدا و هم پیوسته به کلمه پس از  ها
استثناء موارد  به . استخود درست 

 .شود زیر که جدانویسی الزامی می

 
 :استثناء

ملفوظ که حرف پیش از آن  « ه»پس از ( 7
ها،   ها، فقیه سفیه: مانند. باشدحرف متصل 

 ها ها، به پیه
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 سایر
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 وابسته به انجمن حسابداران خبره ایران( PACT)مرکز آموزش حسابداران خبره 

 دستور زبان فارسی
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 فارسی زبان دستور

 فعل جمله

 اسم صفت

 قید
 حرف

 اضافه
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 فارسی زبان دستور

 جمله
 تعریف صوری و معنایی جمله. 1
 انواع جمله. ۲
 از نظر صوری. 1. ۲
 جملۀ مستقل و نامستقل. 1. 1. ۲
 جملۀ ساده و مرکب. ۲. 1. ۲
 از نظر معنایی. ۲. ۲
  جملۀ خبری و انشایی. 1. ۲. ۲
 انشاییانواع جملۀ . 1. 1. ۲. ۲
  (، پرسشی و عاطفیامری)
 ساختمان جمله. 3
 فعلیمعیارهای تشخیص گروه اسمی و . 1. 3
 (و جابه جاییجانشینی )
 نهاد. ۲. 3

  ساختمان نهاد. 1. ۲. 3
  نهاد جدا. ۲. ۲. 3
 نهاد پیوسته. 3. ۲. 3
 مطابقت نهاد جدا و پیوسته  .۴. ۲. 3
 گزاره. 3. 3
  ساختمان گزاره. 1. 3. 3
 ساختار جمالت فارسی. ۴
 سادهانواع جمله های . 1. ۴
 (جزئی، سه جزئی، چهارجزئی، پنج جزئیدو )
 جمله های مرکب. ۲. ۴
 وابسته ساز و همپایه ساز: انواع پیوند. 3. ۴
 همپایه و ناهمپایه: انواع جملۀ مرکب. ۴. ۴
 انواع جملۀ پیرو.  5. ۴
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 فارسی زبان دستور

 فعل
 تعریف صوری و معنایی فعل. 1
 ساختمان فعل. ۲
 اجزای اجباری. 1. ۲
  اجزای اختیاری. ۲. ۲
 ویژگی های فعل. 3
 شخص. 1. 3
 شمار. ۲. 3
ما/ ماضی استمراری/ ماضی ساده)زمان . 3. 3

/  ماضی بعید/ ماضی نقلی استمراری/ ضی نقلی
/ ماضی مستمر/ ماضی التزامی/ ماضی بعید نقلی

مضارع ال/ مضارع اخباری( )ماضی مستمر نقلی
 (آینده( )مضارع مستمر/ تزامی

 وجه. ۴. 3
 نمود. 5. 3
  گذر. 6. 3
 معلوم و مجهول. ۷. 3
ظرفیت فعل و انواع فعل از نظر وابسته پذیری . ۴
 (سببی/ دوگانه/ گذرا و ناگذر/ ربطی)
/  پیشوندی / بسیط)انواع فعل از نظر ساختمان . 5

 (مرکب
 بررسی مالک های تشخیص فعل مرکب. 1. 5
/ ناقص/ کمکی/ تام)انواع فعل از نظر کاربرد . 6

 (وجهی
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 فارسی زبان دستور

 اسم
 تعریف اسم و ساختار گروه اسمی. 1
  :ویژگی های اسم. ۲
  شمار. 1. ۲
  شناس و ناشناس و اسم جنس. ۲. ۲
 خاص و عام. 3. ۲
  وابسته های اسم. ۴. ۲
ع/ عددهای اصلی/ صفت اشاره)پیشین . 1. ۴. ۲

صفت / صفت مبهم/ صفت عالی/ ددهای ترتیبی
صفت ب/ لقب و شاخص/ صفت تعجبی/ پرسشی

 (یانی

گ/ بدل/ مضاف الیه/ صفت بیانی)پسین . ۲. ۴. ۲
 (بند/ روه حرف اضافه ای

 (اشاره/ مشترک/ شخصی)ضمیر و انواع آن . 3
م/ متمم/ مفعول/ نهاد)نقش های گروه اسمی . ۴

 (منادا/ بدل/ تمیز/ سند
 نقش های ضمیر. 5
مرک/ مشتق/ ساده)انواع اسم از نظر ساختمان . 6

 (مشتق مرکب/ ب
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 فارسی زبان دستور

 صفت
 صفت و ویژگی های آن. 1
  وابسته های صفت. ۲
  (صفت/ قید)پیشین . 1. ۲
 (صفت صفت/ متمم صفت)پسین . ۲. ۲
 /اسم/ تمیز/ مسند)نقش های گروه صفتی . 3

 (قید
 / مشتق/ ساده)انواع صفت از نظر ساختمان . ۴

 (مشتق مرکب/ مرکب

 حرف اضافه
 (بسیط و مرکب)اضافه و انواع آن حرف . 1
  «را»دربارۀ . ۲
 /مفعول/ قید)نقش های گروه حرف اضافه ای . 3

متمم صفت و  / وابستۀ پیشین گروه اسمی/ مسند
 (قید

 قید
 قید و نقش گروه های قیدیتعریف . 1
 نوعاز نظر ساخت و از نظر )انواع قید . ۲

 (مقیدسازی
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 :منبع
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 :منبع
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:خرید آنالین از وبگاه ویراستاران  

http://virastaran.net 



 وابسته به انجمن حسابداران خبره ایران( PACT)مرکز آموزش حسابداران خبره 

اینستاگرام/ کانال تلگرام   
  @mohsen_ghasemee 

:ایمیل  

mohsen_ghasemee@yahoo.com 

 محسن قاسمی

 دبیرکل انجمن حسابداران خبره ایران
 مدیر اجرایی و عضو هیئت تحریریه مجله حسابدار

 ماهنامه انجمن حسابداران خبره ایران
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