
 استانداردهای مقاله نویسی: 

خوب و استاندارد چه نکاتی را رعایت کنیم.    ییا مقاله  برای یک محتوا  این فایل یاد بگیریم  در   است قرار  
ای درباره  یا اینکه مقالهکنیم،  خواهیم یک کتاب را خالصه کنیم و درباره موضوع کتاب صحبت  وقتی می

و تا آخر مقاله با ما همراه    ما خسته نشوداصولی را رعایت کنیم که خواننده از متن  باید  ،  آن بنویسیم
 باشد.

کنید.  همبرگری که شما برای خواننده خود درست میدر واقع  مقاله یا محتوای شما مثل یک همبرگر است.  
یعنی شما باید در ابتدا    شود.تر میهرچه این همبرگر با عشق و جزئیات بهتری درست شود، خوشمزه

ولیه همبرگر را درست انتخاب کنید، مطمئن شوید گوشت آن به خوبی پخته است و مخلفات را با مواد ا
 سلیقه داخل نان بچینید. 

 مقدمه، بدنه اصلی، نتیجه گیری یک مقاله یا محتوای خوب، سه بخش اصلی دارد:  به طور معمول 

 پس شما باید چند نکته را رعایت کنید: 

 .به مخاطب منتقل کنیدرا خود اصل و لپ کالم : غنا بخشید تان رابه مقاله خود)با همبرگر( 

 را آبدار کنید: ساده و نرم و صمیمی بنویسید و با خواننده راحت باشید.  تانمقاله خود)با گوجه( 

 . شود ذهن خواننده درگیر    تا مثال بیاورید    یا  سرایی کنید)با کاهو( مقاله خودتان را خوشمزه کنید: داستان

 ای بیاورید تا مقاله جذاب شود. یر و محتوای چند رسانه)با پنیر( محتوای خود را چسبناک کنید: تصاو

)با نان( مقاله خود را قابل خوردن کنید: یعنی یک مقدمه عالی و یک نتیجه گیری خوب داشته باشید.  
 مثل نان همبرگر که باال و پایین مود تشکیل دهنده قرار می گیرد و آنها را نگه می دارد. 

 کنید. انگیز یا حتی هیجانل را بزرگتر و اغراق آمیزتر ئهید: مسا )با پیاز( به مقاله آب و تاب بد

 در انتها این نکته را هم فراموش نکنید: 

 شیند.ن)با عشق( کشش خوبی برای موضوع خود ایجاد کنید تا خواننده پای مقاله شما تا انتها ب

 



 
اید  ابی که خواندهتک   قدمه خود بگذرید و به بدنه اصلی بپردازید.ممنطقی ترین راه این است که سریع از  

یک متنی کوتاه خالصه کنید و به مخاطب خود بگویید که نویسنده را درنظر بگیرید. محتوای آن را در  
توانید نظر خود را نیز درباره  در این کتاب قصد دارد به خواننده چه چیزی را انتقال دهد و در انتها می

 این کتاب بیان کنید. 

 در نتیجه: 

اصلی آن موضوع اصلی خود  سپس در بدنه    . برای اینکه مقاله شما جذاب باشد، یک مقدمه گیرا بنویسید
 را بیان کنید و آن را آب و تاب دهید و در نتیجه گیری مقاله نظر نهایی و تیر خالص را بزنید. 

 


