
 چرا ٍیکی خذیا ؟
ٍ اهسیاز ٍیرایص ٍ افسٍدى هطلة در ٍیکی خذیا در اخسیار هردم ػادی اسر هذیریر  -۱
تاضذ ٍ ترخالف هاًٌذ دیگراى در تْثَد یا اصالح هطالثص سْین ّر فردی هی زَاًذ ٍ 

 .دیگر ٍب سایر ّا اهکاى اصالح ٍ ساخر هقاالذ ترای ّوِ هقذٍر اسر
 .کارتراى دیگر ًیس در طی زهاى در تْثَد ٍ اصالح هقاالذ تِ ضوا کوک هی کٌٌذ -۲
 .کدی ٍ اسسفادُ کردى از هطالة آى آزاد اسر -۳
ُ اًذ ۲۵۰تسیاری از هقاالذ آى تِ  -۴  .زتاى دًیا ًَضسِ ضذ
 .سایر خرتازدیذ دًیا اسر ۵ٍیکی خذیای اًگلیسی جسٍ  -۵
 .اهیي سایر خرتازدیذ ایراى اسر۱۳ٍیکی خذیای فارسی  -۶
 .ٍیکی خذیای فارسی تسرگسریي داًطٌاهِ فارسی اسر -۷
ٍب سایسْایی هاًٌذ گَگل، گَگل هح، تیٌگ ٍ تسیاری از اخلیکیطي ّای هَتایل از  -۸

 .هطالة ٍیکی خذیا اسسفادُ هی کٌٌذ
تا ساخر یا تْثَد هقاالذ زخصصی در ٍیکی خذیا هی زَاى سطح داًص فٌی ٍ  -۹

 .زخصصی جاهؼِ فارسی زتاى را تاال ترد



 ۺًطاًی

                    
http://fa.wikipedia.org 





 ػٌَاى هقالِ
 دکوِ ٍیرایص
 دکوِ زاریخچِ

 اتسار کوک هسرجن



 (خیًَذ هیاى زتاى ّا)هیاى ٍیکی 
 ردُ

 



 تخص ٍیرایص





 خیًَذّای کارتردی
 

 خَدآهَز ٍیرایص در ٍیکی خذیاخَدآهَز             ۺٍج.    ۱
 دسسَرّای ًرم افسار هذیاٍیکیخَدآهَز آهَزش سریغ     ۺٍج.    ۲
ِ ّای زرجوِ ضذُزرجوِ                 ۺٍج.    ۳  راٌّوای ساخر هقال
 فْرسسی از هقاالذ هْنحیازی                 ۺ ٍج.    ۴
ُ ای از هقاالذ تر خایِ هَضَعزخصصی            ۺ ٍج .    ۵  فْرسر گسسرد
ِ ای ترای ّوکاری در تْثَد ٍیکی خذیاّوکاری            ۺراٌّوا.   ۶  صفح
 

ِ ّای   ػثارذ ّای تاال را در تخص جسسجَی ٍیکی خذیا زایح کٌیذ زا تِ صفح
 .هَرد ًظر ّذایر ضَیذ



 اتسارّای کارتردی
 ۺ، اتسارّای زیر را اًسخاب کٌیذ اتسارّادر تخص   ترجیحاتتا زدى دکوِ 

 
ِ ّای ٍیرایطی تیطسر     افسٍدى ًَار ٍیرایص خیطرفسِ(                                                           راٌّوا)دکو
  
 افسٍدى اتسار کوک هسرجن[    راٌّوا ]کوک هسرجن ترای زرجوِ خیًَذّای فارسی تِ زتاى ّای دیگر اتسار    

    
ُ سازاتسار     ُ ّای هقالِ   HotCat رد ُ ّا                          ترای ٍیرایص آساى رد  افسٍدى اتساری ترای رد

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%DB%8C%DA%A9%DB%8C%E2%80%8C%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%A7:%D9%88%DB%8C%DA%A9%DB%8C%E2%80%8C%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87_%D8%A7%D8%A8%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%88%DB%8C%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DB%8C/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%DB%8C%DA%A9%DB%8C%E2%80%8C%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%A7:%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D8%A8%D8%B2%D8%A7%D8%B1_%DA%A9%D9%85%DA%A9_%D9%85%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%DB%8C%DA%A9%DB%8C%E2%80%8C%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%A7:%D8%B1%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%DB%8C%DA%A9%DB%8C%E2%80%8C%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%A7:%D8%B1%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D8%B2


 چٌذ سَال ؟
 

 ۺترای سَال ّای کلی ٍ هسذاٍل صفحاذ زیر را هطالؼِ کٌیذ
 

 کلیسی درتارُ ٍیکی خذیا ٍ تٌیاد هذیاٍیکیدرتارُ                    ۺٍج-۱
 

 خرسص ٍ خاسخ ّای رایجخرسص ّای رایج    ۺٍج-۲



ِ ای در ٍیکی خذیا؟  ترای ٍیرایص حرف
 
 

 هؼرفی اصَل تٌیادی ٍیکی خذیا کِ ٍیرایص ّا تر خایِ آًْا اسسَار اسرخٌج تٌیاد            ۺٍج-۱

 
ُ ًاهِ            ۺٍج-۲ ُ ًاهِ ٍیرایص ٍ ساخر ضیَ  هقاالذضیَ

 
 ًصة ٍ اسسفادُ از کیثرد فارسیفارسی ًَیسی     ۺٍج-۳

 
 !چِ هطالثی در ٍیکی خذیا جای ًذارًذًیسر              ۺٍج-۴

 



 هقالِ در یک ًگاُ
 

 :مقالٍ حتما بایذ دارای بخش َای زیر یا بخش َای معادل با آن باشذ-۱
 .مقذمٍ کٍ ویازی بٍ ایجاد بخش ویست ي در ابتذای مقالٍ قرار می گیرد-۱-۱   

 تاریخچٍ-۲-۱   
 (چىذ زیر بخش)معرفی مًضًع -۳-۱   
 مىابع-۴-۱   
 جستارَای يابستٍ-۵-۱   

 مقالٍ بایذ دارای پیًوذ بٍ دیگر مقاالت باشذ-۲
 مقالٍ بایذ میان يیکی داشتٍ باشذ -۳
 مقالٍ بایذ ردٌ داشتٍ باشذ-۴
 .وايباکس مًجًد باشذ:ترجیحا در پائیه مقالٍ يپ-۵




