آﯾين نگارش پارسی بومی شده برای رادﯾو کوچه
وﯾراﯾش ﯾکم – بيست و چھار آگوست دو ھزار و نه ميالدی
اﯾن توجه را داشته باشيد که اﯾن روش انتشار در رادﯾو کوچه است .لذا نه به عنوان قانون در
نوشتار ،بلکه به عنوان قائده برای درج مطلب در اﯾن چند رسانهای تدوﯾن شده است.
● مطالب با فونت  Tahomaو ساﯾز ﯾازده تاﯾپ شود.
● می ،ھای و کلماتی که به صورت مرکب نوشته میشوند با نيمفاصله از ھم جدا شوند .مثل
میروم ،درختھای ،روزھای و …
● کلماتی نظير کالً ،لطفاً ،مرتباً و نظاﯾر آن در وھلهی اول بھتر است استفاده نشوند .اما در
صورت نياز و به دليل نقل از دﯾگری مانند مصاحبهھا برای حفظ اصالت گفتوگو به شکل
فارسی شده استفاده شوند .مانند:
به عنوان مثال = مثلن = مثال
در کل = کلن = کال ً
با لطف = لطفن = لطف ًا
در اساس = اساسن =اساس ًا
بهﯾقين = ﯾقينن = ﯾقين ًا
● بھتر است از کلماتی که فرھنگستان زبان فارسی به جای واژگان غير پارسی به صورت
مصطلح بکار میبرد استفاده شود .مثل بالگرد ،راﯾانه ،و …
● نيم فاصله در مورد صفت/موصوف ھم باﯾد رعاﯾت شود.
● در مورد اسامی؛ اسم و فاميل فارسی با نيم فاصله نوشته شود .به عنوان مثال:
نوشينميردامادی
● در مورد اسامی غير فارسی؛ نزدﯾکترﯾن تلفظ به فارسی به ھمراه نام انگليسی در پرانتز
بهکار برده شود .به عنوان مثال :راجرواترز ) ،(Roger Watersخيابان وال ) (Wall streetو …
● توجه داشته باشيد :پرھيز از استفاده القاب اضافه افراد؛ …جناب آقای دکتر حسينقلی غلط
است.
محمود احمدی نژاد رﯾيس جمھوری اﯾران

صحيح است.

آﯾتﷲخامنهای رھبر اﯾران

صحيح است.

احمدبداوی نخستوزﯾر مالزی

صحيح است.

● اگر در خطاب ﯾا نام و ﯾا گزارش اسم فرد را میبرﯾم نياز به »آقا« نيست .اما اگر فاميل او را
بکار میبرﯾد از »آقا« ﯾا »خانم« استفاده کنيد .مثال :آرش سبحانی  Åآقای سبحانی  Åآرش

● در مورد کلماتی نظير باالترﯾن ،خطرناکترﯾن ،جملهی ،خانهی و نظاﯾر آن نيز باﯾد از نيم فاصله
استفاده شود.
● » ، .؛  «:به جملهی قبل می چسبند و جملهی بعد با ﯾک فاصله شروع میشود .سعی
شود از »؛« کمتر استفاده شود.
● نقل قول از افراد در »« قرار میگيرد.
ء

و = مسؤالن مسووالن

ئـ

ی = رئيس رﯾيس

توجه داشته باشيد:
● مطلب ھاﯾی که برای کوچه ارسال می شود دارای ،تيتر ،روتيتر ،ليد و سوتيتر باشد.
● اگر نقل از جاﯾی دﯾگر است منبع آن ذکر شود .در صورتی که نوﯾسنده دارد ،خوب است
نوﯾسنده به صورت کامل نامش در ابتدای مطلب آورده شود.
● سوتيتر مطالب با ذکر »سوتيتر «:در ابتدای مطلب با فاصله آورده شود.
● اگر مطلب برداشت آزاد از ترجمه است »برداشت آزاد از  «...ذکر شود.
● با توجه به روش ما از بهکار بردن کلمات تخصصی ،غير مصطلح و ﯾا غير مانوس خودداری
شود .در صورت ضرورت نياز به توضيح به صورت پانوشت و ﯾا در پرانتز بعد از کلمه است.

