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  بندیصفحه
  متر باشد.میلی ۲۳۵× ۱۶۵ابعاد کاغذ 
  افزاِرنرمدر Microsoft Word ِدر بخش ،Page Setup  از منویPage Layout:تنظیمات زیر انجام شود ، 

  ِدر قسمتMargins  ِو در زیربخشPagesۀ، گزین Mirror margins  برای عنواِنMultiple pages شود. در  انتخاب
متر، از سمت میلی ۲۰متر، از پایین میلی ۳۵سفید از باالی صفحه  ۀ، حاشیMarginsهمین قسمت و در زیربخِش 

 متر تعیین شود.میلی Outside (۲۵متر و از لب بیرون (میلی ۱۷) Insideعطف (
  ِدر قسمتLayoutکاغذ در بخِش ۀ، فاصله از لب Header ۲۵ بخشِ  متر و درمیلیFooter ۱۵ متر انتخاب شود.میلی 
 بین خطوطفاصلۀ  Multiple باشد. ۱٫۱ ۀاندازو به 
 پوینت فاصله داشته باشد. ۶ ۀاندازهر تیتر از پاراگراف قبل از خود به 
  قلِمانگلیسیقلم کل متن (فارسی و ( XB Niloofar .باشد 
 حالِت به تیترهای فرعیو  ،ی اصلیعنوان، تیترهاBold  یز شود.های مختلف از یکدیگر متمابا اندازهدرج شده و 
 پوینت در نظر گرفته شود. ۱۱پوینت و برای متن اصلی  ۱۸ها برای عنوان فصل قلم ۀانداز 
 اشد.تر از متن اصلی بپوینت کوچک ۲ها نوشتقلم پا ۀپوینت و انداز ۱های منابع و نمایه قلم بخش ۀانداز 
  نوشته نشودپوینت  ۱۴و بزرگتر از پوینت  ۸از  تربا قلم کوچکهیچ بخشی. 
 افزاِرنویسی نرمدر محیط فرمول هارابطه Microsoft Word مجاز به استفاده  نوشته شود. نویسندهپوینت  ۱۱ ۀو با انداز

 نیست.صورت تصویری بهها رابطه ۀیا ارائ Microsoft Equationاز 
  ای ههای بعدی آن بخش با فاصلسمت راست صفحه و پاراگراف ۀاز حاشیپاراگراف ابتدایی هر بخش بدون فاصله

 متر از حاشیه شروع شود.میلی ۵ ۀاندازبه
 ۀانداز Hanging Indent۱ متر تعیین شود.میلی ۷های منابع و نمایه برای بخش 
 کتر کردن دو کاراو جداول) با جایگزین ،هاها، شکلنوشتهای متن (شامل متن اصلی، پابخش ۀهای اضافی در همفاصله

 ) حذف شود.Replaceفاصله با یک کاراکتر فاصله (با دستوِر 
 خش حذفکاراکترهای آن ب ۀکردن فاصلخطی با کم یا زیادنیز صفحات تک ها وای در پایان پاراگرافکلمهخطوط تک 

 و در قسمِت Homeاز منوی  Fontبخشِ  ، درMicrosoft Wordافزاِر دادن این کار در نرمشود. برای انجام
Advanced ِبه زیربخش ،Character Spacing  مراجعه و برای عنواِنSpacingل شود:، یکی از دو حالت زیر اعما 

o ۀعدد مقابل گزین Condensed  پوینت انتخاب شود. ۰٫۲حداکثر 
o ۀعدد مقابل گزین Expanded  پوینت انتخاب شود. ۰٫۱حداکثر 

 شود.نجر میی متن مزیاد بین کاراکترها ۀجز آنچه در این دو حالت معرفی شد، به ایجاد تورفتگی یا فاصلمقادیری بهانتخاب 
 ۀ، مقدم۳گفتار، پیش۲ها، فهرست جداول، دیباچهمطالب کتاب به این ترتیب باشد: فهرست مطالب، فهرست شکل 

 ۀها، نماینام ۀانگلیسی به فارسی، منابع، نمای ۀنامفارسی به انگلیسی، واژه ۀنامها، واژهمترجم، قدردانی، متن اصلی، پیوست
 موضوعی.

وم) آماده راست دکتاب (مثًال وی ۀگفتار جدیدی که نویسنده یا حامی مالی کتاب برای ویراست تازدیباچه یا پیش -توجه
 گفتارشیپ«و  »ویراست اول ۀدیباچ«قبل از » دومگفتار ویراست پیش«یا » ویراست دوم ۀدیباچ«کرده است، با عنوان 

 قرار گیرد.» ویراست اول

                                                                                                                                                                      
  گرافاتورفتگی سطرهای دوم به بعد در یک پار ۱
  .کتاب مؤسسه یا حامی مالییک نویسد، مانند مدیر انتشارات، رئیس کتاب می ۀجز نویسندکتاب که شخصی به ۀ) متنی است دربارforewordدیباچه ( ٢
  کند. اختصار معرفی می) بخشی است که نویسنده در آن کتابش را بهprefaceگفتار (پیش ۳
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 حروف  صفحات ابتدایی کتاب (از اولین صفحه بعد از جلد روی کتاب تا آخرین صفحه پیش از شروع متن اصلی) با
 ).…گذاری شود (یک، دو، سه، چهار، شماره

 شار در ال انتس مانندجز در برخی موارد خاص رسی نوشته شود (بهها و جداول) به فاها، شکلتمام اعداد (در متن، فرمول
 افزارِ نرم ۀسایت و ایمیل و غیره). در تنظیمات پیشرفتهای وبهای انگلیسی، آدرسنوشتمنابع انگلیسی، نمادها، پا

Microsoft Word ِو در بخش Numeralۀ، گزین Context .انتخاب شود 
  د و عباراتین اعدااکند) داده نشود. بین شکل خودکار تولید میافزار به(که نرم نوشتهر پاتغییری در قالب اعداد ابتدای 

 مقابل آنها، هیچ کاراکتری قرار نگیرد.
 هایی با طول بیشتر از یک خط، نوشتبرای پاHanging Indent ۲ای فارسی هنوشتآن برای پا ۀگذاشته شود. انداز 

 متر انتخاب شود.میلی ۳یسی های انگلنوشتمتر و برای پامیلی
 عبارت  قطه) ازنها تنها با یک فاصله (و بدون و رابطه ،هاجداول، شکل ۀو نیز شمار هازیربخش و هابخشعنوان  ۀشمار

های ارهآید، فقط برای شمآن می ۀیک عنوان و عبارتی که در ادام ۀشود. استفاده از نقطه بین شمارپس از خود جدا 
 بخشی مجاز است.یک

  ۲فصل  در ۳(جدول » ۳-۲جدول «ها یک نقطه قرار گیرد؛ مانند های دوبخشی و بیشتر، بین هر یک از بخششمارهدر (
 ود.شزی استفاده مجا ۀ). قبل و بعد از هر نقطه از فاصل۵در فصل  ۲از بخش  ۴(زیربخش » ۴-۲- ۵ زیربخش«یا 
  ترتیب ن بهآ ۀآید، رابطه و شمارهای حاوی متن در یک خط جدا میهایی که مستقل از پاراگرافهر یک از رابطهبرای

رار انتز قرابطه داخل پر ۀهای چپ و راست صفحه نوشته شود. فقط در این حالت است که شماربدون فاصله از حاشیه
 پوینت مشخص شود. ۶ ۀاندازاز خود به هر یک از این خطوط با خطوط قبل و بعد ۀگیرد. فاصلمی

 شود. نمایی کم نمیبا بزرگ هاییشکل. کیفیت چنین باشد ۱یبردار هایو تصاویر تا حد امکان با فرمت ،ها، نمودارهاشکل
 کند.می تولیدای را و غیره چنین خروجی Microsoft Excel ،EViews ،MATLAB ،Stata ،Rافزارهای معمول نظیر نرم

  های مختلف برای کاربردن رنگرنگ قابل تشخیص باشد. از بههایی استفاده شود که در چاپ تکها، از طرحشکلدر
 طوط یاخجای آن، از تغییر ضخامت های گوناگون یک شکل تا حد امکان پرهیز و بهها و بخشایجاد تمایز در منحنی

 کارگیری بافت برای تمیزدادن استفاده شود.به
 های آن در پایین شکل قرار گیرد.خوانایی هر شکل، راهنمای منحنی برای افزایش 
 تر از متن اصلی آورده پوینت کوچک ۱ ۀاندازو با قلمی به ،یکدیگر، پایین شکل ۀها در ادامو یادداشت شکل ،شماره، عنوان

ک شکل ، ی۱وست مقابل آن ایتالیک باشد. پی ۀو شمار» شکل« ۀشود و در پایان هر کدام، عالمت نقطه قرار گیرد. کلم
 دهد.نمونه را نشان می

 ها حذف شود.خطوط عمودی در جدول 
پوینت  ۱ ۀاندازها، شماره و عنوان در دو خط جدا در باال و یادداشت در پایین جدول آورده شده و همگی بهبرای جدول 

یک صورت ایتالبه» یادداشت.«تر از متن اصلی نوشته شود. عنوان جدول ایتالیک باشد. ابتدای یادداشت، عبارت کوچک
 ، یک جدول نمونه آمده است.۲آورده شود. در پیوست 

  کلید استاندارد فارسیصفحه
 ست.آمده ا ۳کلید در پیوست حهاین صف ۀکلید استاندارد فارسی برای نگارش متن استفاده شود. نقشاز صفحه 
 ی نظیر واژگانمجازی در جداسازی  ۀمثال، استفاده از فاصلبرای  .متن بر اساس استانداردهای نگارش فارسی تهیه شود

استفاده از ممیز  ؛»ترتیببه« ۀدر کلم» ترتیب«و » به«، »هامقاله« ۀدر کلم» ها«و » مقاله«، »رودمی« ۀدر کلم» رود«و » می«
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رقمی و بیشتر هزارها در گزارش اعداد پنج ۀ؛ و استفاده از جداکنند۱۲۳٫۳۴۵ارسی در گزارش اعداد اعشاری نظیر ف
 .الزامی است

 کلیدهای با ترکیبفارسی کلید استاندارد مجازی در صفحه ۀفاصل Shift  وSpace شود.درج می 
 ) کلیدهای با ترکیبفارسی کلید استاندارد ) در صفحه٫ممیز فارسی Shift  دسترسی  بودنشود. در صورت درج می 3و

 ست.ا.) ارجح استفاده از نقطه ( ،. در این شرایطشود(/) استفاده  خط موربوجه نباید از هیچبه ممیز فارسی، به
 با ی فارسرد کلید استاندادر صفحهکند) تا از سمت راست جدا میتا سههزارها (که ارقام یک عدد را سه ۀجداکنند

 شود.درج می 2و  Shift کلیدهای ترکیب
 کلید استاندارد فارسی، توجه به نکات زیر ضروری است:هنگام استفاده از صفحه 

 کلیدها ، که در سمت راست بیشتر صفحه۱کلیدحسابی صفحهبرای واردکردن ارقام فارسی مطلقًا از قسمت ماشین
گردد این ارقام با وجود این قسمت برای واردکردن ارقام فارسی سبب میشده است، استفاده نشود. استفاده از  بینیپیش

صورت ارقام انگلیسی کدگذاری شود. ارقام فارسی باید فقط با کلیدهای افقی در ردیف شکل ظاهری آنها، در کامپیوتر به
  کار رود.انگلیسی به کلید تنها هنگام تایپ ارقام در یک متنحسابی صفحهکلید وارد شود و قسمت ماشیندوم صفحه

ک با یهب) یک9تا  0این ارقام (از  ۀهای فارسی متن از ارقام انگلیسی استفاده شده است، کلیاگر در قسمت -توجه
های رنامهب) در Replace All(و نه  Replace) جایگزین شود. این کار با دستور ۹تا  ۰ارقام فارسی متناظر (از 
عداد غییر ابرای نمونه، ت ؛های فارسی متن ضرورت داردجایی تنها برای بخشن جابهشود. ایویرایش متن انجام می

 مجاز نیست. سایتمیل و وبهای ایهای انگلیسی یا آدرسنوشتانگلیسی در پا
 های کلید بین فارسی و انگلیسی، از ترکیب کلیدبرای تغییر زبان صفحهAlt  وShift شود. سمت چپ استفاده  
 کارگیری ترکیب کلیدهای از بهCtrl  وHyphen مجازی خودداری شود. توضیح آنکه این  ۀخط) برای ایجاد فاصل(نیم

های ویرایش متن، کند، اما در سایر محیطمجازی تولید می ۀدر ظاهر فاصل Microsoft Wordافزاِر ترکیب در نرم
در متن و جایگزینی آن با  ۲برای یافتن این کاراکتر نامرئیشود. مجازی نیست) مشاهده می ۀشکل اصلی آن (که فاصل

کلیک ) ¶افزار (با عالمت نمایش کاراکترهای مخفی در منوی اصلی نرم ۀمجازی، روی گزین ۀکاراکتر صحیح فاصل
 وجو گردد.خط، بدون گیومه) در کل فایل جستهای توان و نیم(عالمت» -^«شود و سپس، عبارت انگلیسی 

 ب کلیدهای ترکی ازShift  وEnter  این کاراکتر  یافتنخط جدید در یک پاراگراف) استفاده نشود. برای  ایجاد(برای
انگلیسی، بدون گیومه)  L(عالمت توان و حرف کوچک  »^l« نابجا، عبارت انگلیسی ددر فایل و حذف موار ۳نامرئی

  وجو شود.در کل فایل جست
 و » ک«، »ی«یعنی ⁃ ترتیب با حروف فارسی معادل آنها به» ة«و » ك«، »ي«های فارسی متن، حروف عربی در قسمت

 ود.شستفاده اجایگزین شود. از حروف عربی باید فقط در متون عربی (مانند آیات قرآن، روایات و احادیث) » ⁃ ه«
 .عالمت درصد انگلیسی (%) با درصد فارسی (٪) جایگزین شود 
 ا عالمت ورب) بکار رفته است (مانند ویرگول فارسی، نقطه یا خط مز فارسی بهعالئمی که برای واردکردن ممی ۀکلی

ف خط صحیح ممیز جایگزین گردد. در این جایگزینی توجه شود هنگام استفاده از ممیز صحیح فارسی، بر خال
ه کرقامی اعنوان جزء صحیح و کلید پیش از ممیز وارد شده در سمت چپ عالمت ممیز بهمورب، ارقامی که با صفحه

 شود.عنوان جزء اعشاری ظاهر میبعد از آن وارد شده در سمت راست عالمت و به
 و« عنی ی⁃ فارسی  ۀفارسی استفاده شده است، با عالئم صحیح گیوم ۀاگر از عالئم انگلیسی " و " برای گیوم  ⁃ «

 .مجاز نیست فارسی تفاده از آنها در متونجایگزین شود. عالئم " و " در زبان انگلیسی برای گیومه تعریف شده است و اس

                                                                                                                                                                      
1 numpad 

  نام دارد. optional hyphenخطوط تیره است و  ۀاین کاراکتر از خانواد ۲
3 manual line break 
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 ، به پیوستعالئم کار رود. برای اطالع از کاربردهای هر یک از اینکلید در جای مناسب بهصفحه ۀگانپنج ۀخطوط تیر 
  مراجعه شود.» کلید استاندارد فارسیهای مختلف خط تیره در صفحهکاربرد گونه«با عنوان  ۴
د کشیدگی استفاده از عالمت کشیدگی به هر منظور (ایجاتوضیح داده شده است،  ۴طور که در پیوست همان -وجهت

 ت.های خط تیره) مجاز نیسجای سایر گونهدر حروف یا کاربرد به

 ویرایش فنی
 فاده است ته شود.به زبان اصلی نوش پانوشتدر و در کاربرد اول فقط شده و ناآشنا نام نویسندگان خارجی و کلمات ترجمه

 از حروف و کلمات انگلیسی در متن اصلی مجاز نیست.
 ستثنی است.اعده مها) از این قهای خاص (مانند نام افراد و سازمانها کوچک باشد. تنها نامنوشتحرف اول کلمات انگلیسی پا 
  ۀد با شماراین موار ۀهمو درون متن به  دهش گذاریشمارهو روابط  ،هاول، شکلاها، جدها، زیربخشبخشها، فصلتمام 

 و» دعب ۀدر رابط« ،»در جدول زیر«، »در شکل باال«هایی نظیر آنها ارجاع داده شود. نویسنده مجاز به استفاده از عبارت
 نظایر آنها نیست.

 در متن ظاهر شود.» شکل«ها همه با عنوان و عکس ،ها، تصاویرنمودارها، نقشه 
 در متن ظاهر شود.» رابطه«ها همه با عنوان و معادله ،هااتحادها، تساویها، فرمول 
  جدول  ،۲فصل  آنها بدون پرانتز (مثًال ۀو روابط از شمار ،ولاها، جدشکلها، ها، زیربخشها، بخشفصلبرای ارجاع به

 .) استفاده شود۲- ۳ ۀیا رابط ۲-۱۱ ، شکل۲-۱
 گزارش شود.ها و دادهو دیگر اطالعات  ،ها، جداولمنبع شکل 
  دومین  براییسنده با سه تا پنج نودر ارجاع به یک مقاله  »دیگران« ۀاستفاده از واژبرای ارجاعات داخل متن دقت شود

ات شود. توضیحنام تمام نویسندگان نوشته  ای،مقالهچنین به  ارجاعارجاع و ارجاعات پس از آن مجاز است. در اولین 
  :است آمدهبیشتر در جدول زیر 

ارجاعات درون پرانتز بعدیاولین ارجاع با پرانتز در متن ارجاعات بعدی در متن اولین ارجاع در متندهینوع ارجاع

 )۱۳۸۰(جوادی،  )۱۳۸۰(جوادی،  )۱۳۸۰جوادی ( )۱۳۸۰جوادی (یک نویسنده

جوادی و حسینی دو نویسنده
)۱۳۸۰، جوادی و حسینی( )۱۳۸۰، جوادی و حسینی()۱۳۸۰(جوادی و حسینی  )۱۳۸۰(

سه تا پنج 
نویسنده

 احمدی و جوادی، حسینی
 ،احمدیجوادی، حسینی و ()۱۳۸۰( دیگرانجوادی و   )۱۳۸۰(

)۱۳۸۰، دیگرانجوادی و ( )۱۳۸۰

شش نویسنده 
)۱۳۸۰، دیگرانجوادی و ( )۱۳۸۰، دیگرانجوادی و ( )۱۳۸۰( دیگرانجوادی و )۱۳۸۰( دیگرانجوادی و و بیشتر

 )۱۳۸۰دانشگاه تهران، ( )۱۳۸۰دانشگاه تهران، (  )۱۳۸۰دانشگاه تهران ( )۱۳۸۰دانشگاه تهران (هاگروه

 باشد داشتهن طور کامل سازگار باشد، به این معنی که منبعی کم یا زیادفهرست منابع با ارجاعات موجود در متن به. 
  مرتب  نگلیسیادر فهرست منابع، منابع فارسی به ترتیب حروف الفبای فارسی و منابع انگلیسی به ترتیب حروف الفبای

 شود. منابع فارسی قبل از منابع انگلیسی بیاید.
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 سال انتشار، عنوان، . این اطالعات شامل نام نویسندگان، گزارش شودطور کامل به شدهاطالعات مربوط به منابع استفاده
 ادامه،و ... است. در  ،نشریه، صفحات مربوط به مقاله در نشریه، ناشر کتاب، محل چاپ کتاب ۀعنوان نشریه، شمار

 ۱نمونه آورده شده است. برایتعدادی قالب پرکاربرد 

 شده در یک نشریهچاپ ۀمقال 
Author1, A., Author2, B., & Author3, C. (year). Title of article. Title of Periodical, xx(yy), 

pp-pp. doi:xx.xxxxxxxxxx 

 مثال انگلیسی 
Christiano, L., Eichenbaum, M., & Evans, C. (2005). Nominal rigidities and the dynamic 

effects of a shock to monetary policy. Journal of Political Economy, 113(1), 1-45. 
doi:10.1086/426038 

 مثال فارسی 
 ،ســازی اقتصــادیمدلیابی آن در اقتصاد ایران. ). بررسی مکانیزم انتقال پولی و زمان۱۳۸۹و واشقانی، م. ( .،مشیری، س

۴)۱( ،۱-۳۲. 

 کتاب  
Author, A. (year). Title of book. Location: Publisher. 

 مثال انگلیسی 
Drazen, A. (2000). Political economy in macroeconomics. Princeton, NJ: Princeton 

University Press. 
 مثال فارسی 
 .و توسعه ریزیژوهش در برنامهپعالی  ۀتهران: مؤسس .شناسی علم اقتصادای بر معرفتمقدمه). ۱۳۷۶نژاد اهری، م. (غنی

 شدهکتاب ترجمه  
Author, A. (year). Title of translated book (A. Translator1, & B. Translator2, Trans.). 

Location: Publisher 

                                                                                                                                                                      
، 1Translatorو ... نام خانوادگی ویراستارها،  1Editor ،2Editor ها،نام خانوادگی نویسنده و ... 1Author ،2Authorها، در تمام قالب ۱

Translator2 حروف بزرگ انگلیسی (ها، و ... نام خانوادگی مترجمA ،B ،C ... افراد،  نام کوچکحرف اول ) وyear  ،سال انتشارx  وy  هرکدام
  دهد.صفحه را نشان می ۀشمار ppو  یک رقم
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 مثال انگلیسی 
Piaget, J. (1969). The psychology of the child (H. Weaver, Trans.). New York, NY: Basic 

Books. 
 مثال فارسی 

 پولی و بانکی. ۀفر، مترجم). تهران: پژوهشکد(آ. نوبخت زمامداران پول). ۱۳۹۲احمد، ل. (

 مقاالت ۀعنوان یک فصل از یک کتاِب شامل مجموعشده بهچاپ ۀمقال 
Author1, A., & Author2, B. (year). Title of chapter or entry. In A. Editor1, B. Editor2, & C. 

Editor3 (Eds.), Title of book (pp. xxx-xxx). Location: Publisher. 

 مثال انگلیسی 
Clarida, R. H. (2009). Reflections on monetary policy in the open economy. In J. Frankel, & 

C. Pissarides (Eds.), NBER international seminar on macroeconomics 2008 (pp. 121-
141). Chicago, IL: University of Chicago Press. 

 مثال فارسی 
هــای پــولی و چالش چــارچوبی بــرای اصــالح سیاســتگذاری پــولی در ایــران. در ).۱۳۹۳و نادریــان، م. ( .،ا .نــائینی، سجاللی

  پولی و بانکی. ۀتهران: پژوهشکد. )۱۷۲- ۱۱۳(صص.  های سیاستیبانکی اقتصاد ایران: تحلیل وضعیت و توصیه
  

 کاردرحال ۀمقال 
Author, A. (year). Title of work (Report No. xxx). Location: Publisher. 

 مثال انگلیسی 
Employee Benefit Research Institute. (1992, February). Sources of health insurance and 

characteristics of the uninsured (Working Paper No. 123). Washington, DC: Author. 
 مثال فارسی 

 ۀزارش شمار(گ بینی تورم ایران با استفاده از منحنی فیلیپسپیش). ۱۳۹۳برکچیان، س. م.، کرمی، ه.، و بیات، س. (
  پولی و بانکی. ۀ). تهران: پژوهشکد۹۳۰۱۶

 نامهپایان  
Author, A. (year). Title of doctoral dissertation or master's thesis (Unpublished doctoral 

dissertation or master's thesis). Name of Institution, Location. 
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 مثال انگلیسی 
Bakhshi, M. (2006). Developing a financial model for Islamic credit card for the UK 

(Unpublished doctoral dissertation). University of Salford, UK. 
 رسیمثال فا 

رچوب حیــاتی ساموئلســن در چهــا ۀهای ایجاد بهــره بــا تأکیــد بــر نظریــبررسی آثار و ریشه). ۱۳۸۳بخشی دستجردی، ر. (
  دکتری). دانشگاه اصفهان، اصفهان. ۀمنتشرنشد ۀنام(پایان های تداخلیالگوی نسل
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 هاپیوست

  ۱یک شکل نمونه .۱پیوست  

 
ای و ای، واسطهشاخص تولید کاالهای صنعتی سرمایه .)۱۳۸۶:۱=۱۰۰ای (ای، مصرفی و واسطهسرمایهروند تولید کاالهای  ۳- ۲شکل 

  های بورسی محاسبه شده است.های شرکتمصرفی با استفاده از داده

  ۲یک جدول نمونه .۲پیوست  

  ۴- ۲جدول 
  ی، اعتباری و ارزی (درصد)ای متغیرهای پولعملکرد دوره

  ۱۳۶۹-۱۳۷۵  ۱۳۷۶-۱۳۸۳  ۱۳۸۴-۱۳۸۹  ۱۳۶۹-۱۳۸۹  
 ۱۵٫۶۷ ۱۴٫۵۲۱۶٫۹۹۱۳٫۲۷میانگین موزون نرخ تسهیالت

 ۱۸٫۴۰ ۲۵٫۰۱۱۳٫۴۴۲۷٫۰۷پولیۀنرخ رشد پای
 ۱۸٫۷۸ ۳۰٫۱۵۱۷٫۰۱۱۶٫۳۰نرخ رشد پول

 ۲۱٫۲۹ ۲۹٫۹۵۱۹٫۷۹۲۱٫۴۴ نرخ رشد نقدینگی
 ۱۷٫۱۵ ۱۳٫۷۵ ۱۴٫۶۲۶ ۲۲٫۹۵  نرخ تورم

 ۱۸٫۵۸ ۴۶٫۵۲۶٫۰۴۲٫۷۱ارزاسمینرخ تغییر نرخ مؤثر
  .بانک مرکزیاقتصادی : برآوردشده بر اساس آمارهای هامنبع داده یادداشت.

                                                                                                                                                                      
های پولی و بانکی اقتصاد ایران: تحلیل وضعیت و چالش). ارتباط رکود بخش صنعت با تغییرات موجودی انبار. در ۱۳۹۳ابراهیمی، س. ( برگرفته از: ۱

  پولی و بانکی. ۀتهران: پژوهشکد. )۸۲-۷۳(صص. های سیاستی توصیه
  پولی و بانکی. ۀتهران: پژوهشکدسیاست پولی: مبانی نظری و ارزیابی عملکرد در ایران. ). ۱۳۹۴نائینی، س. ا. (جاللی برگرفته از: ۲
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  کلید استاندارد فارسینقشه صفحه .۳پیوست  
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  فارسی استاندارد کلیدصفحه در »تیره خط« مختلف هایگونه کاربرد .۴پیوست  

 (یکی از چهار عمل اصلی ریاضی) عالمت منها  
یاضی بارت رعکنیم که در یک ویژگی عالمت منها این است که هنگام استفاده از آن، اعداد را به همان ترتیبی وارد می

  شود.نوشته میخوانیم. توجه کنید که این عالمت بدون فاصله از اعداد قبل و بعد از خود می
سپس عالمت  ،۵کلید وارد کنیم، ابتدا عدد (پنج منهای سه) را با صفحه» ۳⁃۵«خواهیم عبارت طور مثال، وقتی میبه

مانند حالتی که بعد از است (ه-» ۵«شکل بینیم به، آنچه می۳کنیم. تا قبل از واردکردن عدد را تایپ می ۳منها و در انتها عدد 
شود و عبارت طور خودکار عوض می، ترتیب نوشتار به۳کردن عدد محض تایپقرار دهیم)، اما به، یک خط تیره ۵عدد 

ر دردن اعداد ای تعریف شده است که پس از واردکگونهعبارت دیگر، این کاراکتر بهآید. بهدرمی» ۳⁃۵«شکل شده بهمشاهده
گیرد؛ یپ عالمت و عدد دوم در سمت راست آن قرار مطور خودکار در سمت چبهدو سمت آن، عددی که ابتدا تایپ شده 

و عالمت  عالمت خط تیره، ویژگی ذکرشده فقط برای این ۀگانشود. بین اَشکال پنجطور که در عبارت ریاضی خوانده میهمان
  شود) تعریف شده است.خط (که در ادامه معرفی مینیم

منظور،  شود. برای اینتر از صفر) نیز از این عالمت استفاده میمعنی کوچک(به» منفی«برای وارد کردن عالمت  نکته:
سپس عالمت منها  و ۲(منفی دو) با واردکردن عدد -» ۲«کنیم. برای مثال، عبارت ابتدا عدد و سپس عالمت منها را وارد می

  شود.حاصل می

 ۱خطعالمت نیم  
  شود:می خط معرفیترین کاربردهای عالمت نیمجا، تعدادی از مهمدر این
شود. ده میخط استفاگیرند، از عالمت نیمشده در یک لیست قرار میبعد از اعداد یا حروفی که در ابتدای موارد فهرست -الف

را  زیر ۀشود. نمونیمبعد از خود نوشته  ۀدر این حالت، این عالمت بدون فاصله با عدد (یا حرف) قبل و با یک فاصله با کلم
  در نظر بگیرید:

  پولی و بانکی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران، چهار گروه پژوهشی فعال است: ۀپژوهشکد در
  سازی،مدل -۱
  پولی و ارزی، -۲
  بانکداری، و -۳
  بانکداری اسالمی. -۴

شوند، یجدا م بین کلماتی که در یک جمله از نظر دستوری نقش یکسانی دارند، و در حالت عادی با حروف اضافه از هم -ب
وشته نز خود اشود. در این حالت، این عالمت بدون فاصله با کلمات (یا ارقام) قبل و بعد خط استفاده میز عالمت نیما

  دهد.خط را نشان میهای زیر این نوع استفاده از نیمشود. عبارتمی
 مشهد)» به«جای پرواز تهران مشهد (به-پرواز تهران  
 مالی اخیر)» و«ولی جای بحران پمالی اخیر (به-بحران پولی 
)، »تا«جای حرف شود (بهخط استفاده میمقداری یا زمانی از نیم ۀدر مواردی که بین اعداد ابتدا و انتهای یک باز نکته:

است به چپ ردرستی از خط و در نهایت عدد انتهای بازه تایپ شود تا آن بازه بهباید اول عدد ابتدای بازه، سپس عالمت نیم
  های زیر را در نظر بگیرید:خوانده شود. نمونه
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 ) ۱۳۷۹-۱۳۰۴احمد شاملو( 
 ۱۳۸۴-۱۳۷۶زمانی  ۀدور  

، این شود. در این حالتخط استفاده میبرای جداکردن اجزای یک عدد، یا جدا کردن چند عدد متوالی، از عالمت نیم -ج
  های زیر توجه کنید:شود. به مثالعالمت بدون فاصله با ارقام قبل و بعد از خود نوشته می

 ۸۸۶۵۷۴۵۰-۵۴تلفن:  ۀشمار  
 ۱۵۸۷۵- ۷۹۴۹پستی:  صندوق  
 ۹۷۸-۹۶۴-۲۱۳-۱۵۰-۱المللی کتاب): استاندارد بین ۀارشابِک (شم  

جای توان بههای یک کتاب یا یک مقاله، میها، جداول و شکلها، فرمولها، زیربخشها، بخشگذاری فصلبرای شماره -د
ز بل و بعد ارقام قخط بدون فاصله با اخط استفاده کرد. در این حالت، عالمت نیمگذاشتن نقطه بین ارقام آن شماره، از نیم

  شود.خود نوشته می
شکل هیک کتاب ب ۵در فصل  ۳از بخش  ۲و زیربخش  ۱۲- ۴شکل به ۴در فصل  ۱۲ ۀعنوان مثال، فرمول شماربه
  شود.داده می نشان ۲-۳-۵

 ۱عالمت خط تیره یا خط فاصله  
  شود:جا، به سه کاربرد مهم عالمت خط تیره اشاره میدر این
آن  ن کار،شدن مفهوم بخشی از یک جمله، توضیحی به همان جمله اضافه کنیم. برای ایگاهی الزم است برای روشن -الف

» بارت معترضهع«یحی کنیم. چنین توضجمله جدا می ۀتوضیح را با استفاده از دو عالمت خط تیره در قبل و بعد از آن، از بقی
ز جلوگیری ا شود. براییره با یک فاصله از کلمات قبل و بعد از خود نوشته مینام دارد. دقت کنید که در این حالت، خطوط ت

یک خط،  ر شروعپایان عبارت معترضه د ۀشروع عبارت معترضه در پایان یک خط یا قرارگرفتن خط تیر ۀقرارگرفتن خط تیر
  شود.عادی استفاده می ۀجای فاصلبه» نشکن ۀفاصل«بین این خطوط و عبارت داخل آن از 

د. برای ظر بگیرینرا در » اخیر مورد انتقاد اقتصاددانان قرار گرفته است. ۀشدهای اعمالسیاست« ۀعنوان مثال، جملبه
افه کنیم. ه جمله اضب» اعم از پولی و مالی«توانیم توضیحی را بعد از آن با عنوان ، می»شدههای اعمالسیاست« ۀکردن حوزروشن

ز پولی و ااعم ⁃ اخیر  ۀشدهای اعمالسیاست«کنیم: جمله جدا می ۀکمک خطوط تیره از بقیصورت، آن توضیح را بهایندر 
  »مورد انتقاد برخی از اقتصاددانان قرار گرفته است.⁃   مالی

  به چند مثال دیگر توجه کنید:
  کند.ی مشکل را برطرف میدر موارد زیاد⁃ البته نه هر قدرتی ⁃ تجربه نشان داده است که قدرت  
  او را از پای درآورد.⁃ پولی و بیماری جنگ، مهاجرت، بی⁃ شرایط بد  
  استفاده کرد.⁃ برقی  ۀدر صورت لزوم، از ار⁃ برای بریدن این درخت باید از اره  

با  تیره ت، خطکنیم. در این حالجای عدد از عالمت خط تیره استفاده میگاهی برای جداکردن اجزای یک فهرست، به -ب
  شود. به این مثال توجه کنید:بعد از خود نوشته می ۀیک فاصله از کلم

  تا کنون شش فیلم بلند از بهرام توکلی اکران شده است:
  پابرهنه در بهشت،⁃ 
  پرسه در مه،⁃ 
  جا بدون من،این⁃ 
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  عمق،آسمان زرد کم⁃ 
  بیگانه، و⁃ 
  گو مارادونا هستم.من دیه⁃ 

ت نیز رود. در این حالکار میوگو، عالمت خط تیره بههای افراد حاضر در گفتوگوها و برای جداکردن صحبتدر نقل گفت - ج
  ظر بگیرید:نا در زیر ر ۀعنوان نمونه، مکالمشود. بهبعد از خود نوشته می ۀمانند حالت قبل، خط تیره با یک فاصله از کلم

  دانی؟ستاندارد فارسی میکلید اآیا چیزی در مورد صفحه⁃ 
  ام.فقط اسمش را چند بار شنیده⁃ 
  پس چرا در کارگاه معرفی آن شرکت نکردی؟⁃ 
  کلید فعلی راحتم.چون با صفحه⁃ 

  تر است.خیمضو  ،تر، بلندترخط، عالمت خط تیره کمی پاییندر پایان، ذکر این نکته الزم است که در مقایسه با عالمت نیم

 ویل)عالمت کشیدگی (تط  
 ؛ستخود ا گیرد و بنابراین، کاربرد آن ایجاد کشیدگی در حرف قبل از(خط کُرسی) قرار می این عالمت روی خط زمینه

ی آنکه الت، و برابخوانیم. در این ح» ی«را با کشیدگی روی اولین حرِف » خیلی« ۀخواهیم کلمعنوان مثال، فرض کنید میبه
این  استفاده از کنیم. در هر بار، از عالمت کشیدگی استفاده می»ی«نوشتار مطابق با گفتار باشد، بعد از واردکردن اولین حرف 

ن از ای ل حرف قبل از آن است. هرچه بیشتراش افزایش طوگیرد که نتیجهعالمت، یک خط تیره روی خط زمینه قرار می
شکل شیدگی بهکبا دو بار استفاده از عالمت » خیلی« ۀبرای نمونه، کلم ؛شودتر میعالمت استفاده کنیم، آن حرف کشیده

  آید.درمی» خیـــــلی«شکل و با پنج بار استفاده از این عالمت به» خیــلی«
دلیل ا به، زیرتمجاز نیس های علمیشود و استفاده از آن در متنای هنری توصیه میهکاربرد این عالمت فقط در طرح نکته:

  شود.افزار پیدا نمیوجوی شکل صحیح آن در نرمدارای این عالمت هنگام جست ۀوجودآمدن تعدادی کاراکتر اضافه، کلمبه

 ۱عالمت خط پایین  
 ۀنبا گزی متمایزکردن قسمتی از متن، آن بخش را انتخاب کنیم وتوانیم برای افزارهای تخصصی ویرایش متن میدر نرم

underlineار حاضر شوید.کدر محل  ۸:۳۰لطفاً حداکثر تا ساعت « ۀ، یک خط ممتد پایین کل آن قرار دهیم. مثالً در جمل« ،
 افزار، پایین آن را یکت نرمتوانیم با استفاده از امکاناتأکید کنیم، می» ۸:۳۰حداکثر تا ساعت «اگر بخواهیم روی عبارت 
  »در محل کار حاضر شوید. ۸:۳۰حداکثر تا ساعت لطفاً «گونه دیده شود: اصلی این ۀخط ممتد بکشیم تا جمل

کنیم که کشیدن یحال اگر در محیطی مشغول نوشتن باشیم که چنین امکانی در آن وجود ندارد، یا بنا به دلیلی احساس م
انتهای  توانیم ابتدا ودی از جمله ممکن است به خوانایی یا زیبایی کل متن لطمه بزند، مییک خط ممتد پایین بخش زیا

د و با یک داخل خو جمله جدا کنیم. این عالمت بدون فاصله با عبارت ۀاز بقی» عالمت خط پایین«عبارت مورد نظر را با یک 
گونه دیده نمله ایواردکردن این عالمت در مثال باال، ج شود. برای نمونه، بافاصله از کلمات قبل و بعد از خود نوشته می

  »_ در محل کار حاضر شوید.۸:۳۰لطفاً _حداکثر تا ساعت «شود: می
گیرد و به این دلیل در حروف الفبای فارسی قرار می ۀتر از هملحاظ فاصله از خط زمینه، پایینویژگی این عالمت آن است که به

  رود.ار میکبه» عالمت خط پایین«نقش 

                                                                                                                                                                      
1 underline (underscore) 
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