
 
 
 
 
 
 
 

 سفر راهنماي يك ساخت براي پروژه اي ويكي سفر
 با پروژه اين. است اعتماد قابل و به روز كامل،

 دنيا سرتاسر از ويكي سفر نويسندگان همكاري
. است شده ساخته

 كه دانش درميان گذاري شوق با ويكي سفر
 هرگاه. مي كند لذت بخش و شيرين را مسافرت
 به شروع مي بينند، جاده در را يكديگر مسافران

 آن ها از كه مكان هايي به راجع اطالعات بدل و رد
 به راجع سواالتي و مي كنند كرده اند ديدن

 ما. مي پرسند نرفته اند آن ها به كه مكان هايي
 كنيم آسان را دانش اين درميان گذاري مي خواهيم

 اشتراك به را اطالعاتشان ديگران بگذاريم و
. بگذارند

 به فرايندي و ابزار از ما ويكي سفر، ساخت براي
 ◌ٴ خواننده هر به كه مي كنيم استفاده ويكي نام

 قرار و ويرايش به روزرساني، ايجاد، امكان اينترنت
 را وب گاه اين  صفحه هر در تصوير دادن

. مي دهد

 مي گذاريم، درميان را خود دانسته هاي همه، ما
 مجموعه اي به تا مي كنيم ويرايش را آن ها

 چه هر. گردد تبديل مستدل و منطقي خوشايند،
 بهتر نيز ويكي سفر باشد، بيشتر ويرايشگران تعداد

. مي شود
 هنوز ولي يافته ايم، دست ره شمار تعدادي به ما

 هستيد، تازه وارد شما اگر. است مانده زيادي راه
. كنيد كمك ما به و ويرايش را مقاالت مي توانيد

 

 شيوه نامه ها
 و بنيادي قواعد از مجموعه اي شامل ما شيوه نامه

 يكدست سازي براي كه است رهنمودهايي
 قانون ها اين تمام. مي گيريم بهره آن از ويكي سفر

 با بتوانيم اينكه منظور به ولي دارند استثناء هايي
 مردم تحويل خوب مرجع يك همديگر كمك

 اين از ممكن جاي تا كنيم سعي بدهيم خوب مان
 ديگري راه كه موقعي مگر كنيم پيروي قانون ها

. باشد ندااشته وجود
 به را آن نشود حجيم خيلي صفحه اين اينكه براي

 صورت بدين. كرده ايم تقسيم مختلفي بخش هاي
 مفاهيم و قوانين بروزرساني يا كردن پيدا

 مي شود باعث همچنين. بود خواهد آسان تر

 قوانين به بحث صفحات در بتوانند راحت تر مردم
. باشند داشته اشاره

 ساختاري سبك
 مقاله يك بايد هنگام چه و چگونه: چيست؟ مقاله

 بنويسيم؟ نو

 نظرهاي: سفر به نسبت مختلف نگاه هاي
. دارد وجود سفر به نسبت كه مختلفي

 كنيم؟ رده بندي را مقاله ها چگونه: رده بندي

 را مقاالت چگونه: مقاله نامگزاري معيارهاي
 كنيم؟ نامگزاري

 از چگونه و هنگام چه: ابهامزدايي هاي صفحه
 كنيم؟ استفاده آن ها

 رودها و درياها اقيانوس،: زمين آب هاي
 

 ويكي سفر هدف
 راهنمايي براي صفحاتي ساخت ويكي سفر هدف

 بايد سفر راهنماي ساخت براي. است گردشگران
: كرد توجه زير نكات به

 و شود بخش بندي معيار طبق بايد سفر راهنماي
. شوند پر زيربخش ها همه ترجيحاً

 رعايت پروژه اين در فارسي نويسي اصول بايد
. شود



 
 را مقاالت لطفاً مقاالت بهتر كردن پيدا براي

 كنيد رده بندي
 به و كنيد انتخاب عكس ويكي انبار از ترجيحاً

. بيافزائيد سفر راهنماي
 سفر راهنماي در است شده تالش نمونه عنوان به

. شود رعايت شيوه نامه ها استان مراكز
 

 بخش بندي روش
 ساختار و بخش بندي انواع از تعدادي

: استاندارد
 كوچك شهر 
 بزرگ شهر 
 ابرشهر 
 عبارت نامه 
 محله 
 ناحيه 
 كشور 
 ملي پارك 
 بزرگ فرودگاه 
 غواصي محل 
 ابهام زدايي 

 

. است متفاوت ويكي پديا با رده بندي ويكي سفر در
 براي}} از بخشي {{الگوي از ويكي سفر در

 مي گردد استفاده رده بندي

 رده بندي نحوه
 درمقاالت رده بندي درست شيوه رعايت بخاطر

 اين اينكه دادن نشان جهت}} از بخشي {{الگوي از
 لطفا مي شود استفاده كجاست از قسمتي منطقه

 در ،)شهرستان به شهر (در) شهر به محله (در
 در و) كشور به استان (در ،)استان به شهرستان(
) قاره به قاره منطقه (در و) قاره منطقه به كشور(

 آن درست مسير شهرها مقاله در تا دهيد پيوند
. شود داده نشان شهر

 

 يك و است سفر راهنماي يك ويكي سفر

!!! نيست ويكي پديا سبك به دانشنامه
 مناطق مقاالت از كدام هر براي ويكي سفر در

 در كه خاصي شيوه نامه از مي بايست
 معرفي به) شيوه نامه/سريع راهنماي:ويكي سفر(

 شد پرداخته مناطق شيوه نامه از كدام هر دقيق
  كنيم استفاده

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 تهيه كننده:

 كاربران ويكي سفر فارسي

 فلورانسطراحي از : 
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