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ﺻﻔﺤﻪﺑﻨﺪی
 اﺑﻌﺎد ﮐﺎﻏﺬ  ۲۳۵ ×۱۶۵ﻣﯿﻠﯽﻣﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ.
 در ﻧﺮماﻓﺰا ِر  ،Microsoft Wordدر ﺑﺨﺶِ  Page Setupاز ﻣﻨﻮی  ،Page Layoutﺗﻨﻈﯿﻤﺎت زﯾﺮ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد:
ن  Multiple pagesاﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮد .در
ﺶ  ،Pagesﮔﺰﯾﻨﮥ  Mirror marginsﺑﺮای ﻋﻨﻮا ِ
ﺖ  Marginsو در زﯾﺮﺑﺨ ِ
 در ﻗﺴﻤ ِ
ﻫﻤﯿﻦ ﻗﺴﻤﺖ و در زﯾﺮﺑﺨ ِ
ﺶ  ،Marginsﺣﺎﺷﯿﮥ ﺳﻔﯿﺪ از ﺑﺎﻻی ﺻﻔﺤﻪ  ۳۵ﻣﯿﻠﯽﻣﺘﺮ ،از ﭘﺎﯾﯿﻦ  ۲۰ﻣﯿﻠﯽﻣﺘﺮ ،از ﺳﻤﺖ
ﻋﻄﻒ ) ۱۷ (Insideﻣﯿﻠﯽﻣﺘﺮ و از ﻟﺐ ﺑﯿﺮون ) ۲۵ (Outsideﻣﯿﻠﯽﻣﺘﺮ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﻮد.
ﺶ  ۱۵ Footerﻣﯿﻠﯽﻣﺘﺮ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮد.
ﺶ  ۲۵ Headerﻣﯿﻠﯽﻣﺘﺮ و در ﺑﺨ ِ
 در ﻗﺴﻤﺖِ  ،Layoutﻓﺎﺻﻠﻪ از ﻟﺒﮥ ﮐﺎﻏﺬ در ﺑﺨ ِ
 ﻓﺎﺻﻠﮥ ﺑﯿﻦ ﺧﻄﻮط  Multipleو ﺑﻪاﻧﺪازۀ  ۱٫۱ﺑﺎﺷﺪ.
 ﻫﺮ ﺗﯿﺘﺮ از ﭘﺎراﮔﺮاف ﻗﺒﻞ از ﺧﻮد ﺑﻪاﻧﺪازۀ  ۶ﭘﻮﯾﻨﺖ ﻓﺎﺻﻠﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
 ﻗﻠﻢ ﮐﻞ ﻣﺘﻦ )ﻓﺎرﺳﯽ و اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ( ﻗﻠ ِﻢ  XB Niloofarﺑﺎﺷﺪ.
 ﻋﻨﻮان ،ﺗﯿﺘﺮﻫﺎی اﺻﻠﯽ ،و ﺗﯿﺘﺮﻫﺎی ﻓﺮﻋﯽ ﺑﻪﺣﺎﻟ ِ
ﺖ  Boldدرج ﺷﺪه و ﺑﺎ اﻧﺪازهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﺷﻮد.
 اﻧﺪازۀ ﻗﻠﻢ ﺑﺮای ﻋﻨﻮان ﻓﺼﻞﻫﺎ  ۱۸ﭘﻮﯾﻨﺖ و ﺑﺮای ﻣﺘﻦ اﺻﻠﯽ  ۱۱ﭘﻮﯾﻨﺖ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد.
 اﻧﺪازۀ ﻗﻠﻢ ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻧﻤﺎﯾﻪ  ۱ﭘﻮﯾﻨﺖ و اﻧﺪازۀ ﻗﻠﻢ ﭘﺎﻧﻮﺷﺖﻫﺎ  ۲ﭘﻮﯾﻨﺖ ﮐﻮﭼﮏﺗﺮ از ﻣﺘﻦ اﺻﻠﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
 ﻫﯿﭻ ﺑﺨﺸﯽ ﺑﺎ ﻗﻠﻢ ﮐﻮﭼﮏﺗﺮ از  ۸ﭘﻮﯾﻨﺖ و ﺑﺰرﮔﺘﺮ از  ۱۴ﭘﻮﯾﻨﺖ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻧﺸﻮد.
 راﺑﻄﻪﻫﺎ در ﻣﺤﯿﻂ ﻓﺮﻣﻮلﻧﻮﯾﺴﯽ ﻧﺮماﻓﺰا ِر  Microsoft Wordو ﺑﺎ اﻧﺪازۀ  ۱۱ﭘﻮﯾﻨﺖ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﻮد .ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﻣﺠﺎز ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده
از  Microsoft Equationﯾﺎ اراﺋﮥ راﺑﻄﻪﻫﺎ ﺑﻪﺻﻮرت ﺗﺼﻮﯾﺮی ﻧﯿﺴﺖ.
 ﭘﺎراﮔﺮاف اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﻫﺮ ﺑﺨﺶ ﺑﺪون ﻓﺎﺻﻠﻪ از ﺣﺎﺷﯿﮥ ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﺻﻔﺤﻪ و ﭘﺎراﮔﺮافﻫﺎی ﺑﻌﺪی آن ﺑﺨﺶ ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪای
ﺑﻪاﻧﺪازۀ  ۵ﻣﯿﻠﯽﻣﺘﺮ از ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺷﺮوع ﺷﻮد.
 اﻧﺪازۀ  ۱Hanging Indentﺑﺮای ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻧﻤﺎﯾﻪ  ۷ﻣﯿﻠﯽﻣﺘﺮ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﻮد.
 ﻓﺎﺻﻠﻪﻫﺎی اﺿﺎﻓﯽ در ﻫﻤﮥ ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻣﺘﻦ )ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺘﻦ اﺻﻠﯽ ،ﭘﺎﻧﻮﺷﺖﻫﺎ ،ﺷﮑﻞﻫﺎ ،و ﺟﺪاول( ﺑﺎ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦﮐﺮدن دو ﮐﺎراﮐﺘﺮ
ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﮐﺎراﮐﺘﺮ ﻓﺎﺻﻠﻪ )ﺑﺎ دﺳﺘﻮ ِر  (Replaceﺣﺬف ﺷﻮد.
 ﺧﻄﻮط ﺗﮏﮐﻠﻤﻪای در ﭘﺎﯾﺎن ﭘﺎراﮔﺮافﻫﺎ و ﻧﯿﺰ ﺻﻔﺤﺎت ﺗﮏﺧﻄﯽ ﺑﺎ ﮐﻢ ﯾﺎ زﯾﺎدﮐﺮدن ﻓﺎﺻﻠﮥ ﮐﺎراﮐﺘﺮﻫﺎی آن ﺑﺨﺶ ﺣﺬف
ﺖ
ﺷﻮد .ﺑﺮای اﻧﺠﺎمدادن اﯾﻦ ﮐﺎر در ﻧﺮماﻓﺰا ِر  ،Microsoft Wordدر ﺑﺨﺶِ  Fontاز ﻣﻨﻮی  Homeو در ﻗﺴﻤ ِ
ن  ،Spacingﯾﮑﯽ از دو ﺣﺎﻟﺖ زﯾﺮ اﻋﻤﺎل ﺷﻮد:
ﺶ  Character Spacingﻣﺮاﺟﻌﻪ و ﺑﺮای ﻋﻨﻮا ِ
 ،Advancedﺑﻪ زﯾﺮﺑﺨ ِ
 oﻋﺪد ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮔﺰﯾﻨﮥ  Condensedﺣﺪاﮐﺜﺮ  ۰٫۲ﭘﻮﯾﻨﺖ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮد.
 oﻋﺪد ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮔﺰﯾﻨﮥ  Expandedﺣﺪاﮐﺜﺮ  ۰٫۱ﭘﻮﯾﻨﺖ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮد.
اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻘﺎدﯾﺮی ﺑﻪﺟﺰ آﻧﭽﻪ در اﯾﻦ دو ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪ ،ﺑﻪ اﯾﺠﺎد ﺗﻮرﻓﺘﮕﯽ ﯾﺎ ﻓﺎﺻﻠﮥ زﯾﺎد ﺑﯿﻦ ﮐﺎراﮐﺘﺮﻫﺎی ﻣﺘﻦ ﻣﻨﺠﺮ ﻣﯽﺷﻮد.
 ﻣﻄﺎﻟﺐ ﮐﺘﺎب ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺎﺷﺪ :ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﺐ ،ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺷﮑﻞﻫﺎ ،ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺟﺪاول ،دﯾﺒﺎﭼﻪ ،۲ﭘﯿﺸﮕﻔﺘﺎر ،۳ﻣﻘﺪﻣﮥ
ﻣﺘﺮﺟﻢ ،ﻗﺪرداﻧﯽ ،ﻣﺘﻦ اﺻﻠﯽ ،ﭘﯿﻮﺳﺖﻫﺎ ،واژهﻧﺎﻣﮥ ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﻪ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ،واژهﻧﺎﻣﮥ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﯽ ،ﻣﻨﺎﺑﻊ ،ﻧﻤﺎﯾﮥ ﻧﺎمﻫﺎ ،ﻧﻤﺎﯾﮥ
ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ.
ﻼ وﯾﺮاﺳﺖ دوم( آﻣﺎده
ﺗﻮﺟﻪ -دﯾﺒﺎﭼﻪ ﯾﺎ ﭘﯿﺸﮕﻔﺘﺎر ﺟﺪﯾﺪی ﮐﻪ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﯾﺎ ﺣﺎﻣﯽ ﻣﺎﻟﯽ ﮐﺘﺎب ﺑﺮای وﯾﺮاﺳﺖ ﺗﺎزۀ ﮐﺘﺎب )ﻣﺜ ً
ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »دﯾﺒﺎﭼﮥ وﯾﺮاﺳﺖ دوم« ﯾﺎ »ﭘﯿﺸﮕﻔﺘﺎر وﯾﺮاﺳﺖ دوم« ﻗﺒﻞ از »دﯾﺒﺎﭼﮥ وﯾﺮاﺳﺖ اول« و »ﭘﯿﺸﮕﻔﺘﺎر
وﯾﺮاﺳﺖ اول« ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.

 ۱ﺗﻮرﻓﺘﮕﯽ ﺳﻄﺮﻫﺎی دوم ﺑﻪ ﺑﻌﺪ در ﯾﮏ ﭘﺎراﮔﺮاف
 ٢دﯾﺒﺎﭼﻪ ) (forewordﻣﺘﻨﯽ اﺳﺖ درﺑﺎرۀ ﮐﺘﺎب ﮐﻪ ﺷﺨﺼﯽ ﺑﻪﺟﺰ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪۀ ﮐﺘﺎب ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺪﯾﺮ اﻧﺘﺸﺎرات ،رﺋﯿﺲ ﯾﮏ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﯾﺎ ﺣﺎﻣﯽ ﻣﺎﻟﯽ ﮐﺘﺎب.
 ۳ﭘﯿﺸﮕﻔﺘﺎر ) (prefaceﺑﺨﺸﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه در آن ﮐﺘﺎﺑﺶ را ﺑﻪاﺧﺘﺼﺎر ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
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۲

 ﺻﻔﺤﺎت اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﮐﺘﺎب )از اوﻟﯿﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﺑﻌﺪ از ﺟﻠﺪ روی ﮐﺘﺎب ﺗﺎ آﺧﺮﯾﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﭘﯿﺶ از ﺷﺮوع ﻣﺘﻦ اﺻﻠﯽ( ﺑﺎ ﺣﺮوف
ﺷﻤﺎرهﮔﺬاری ﺷﻮد )ﯾﮏ ،دو ،ﺳﻪ ،ﭼﻬﺎر.(… ،
 ﺗﻤﺎم اﻋﺪاد )در ﻣﺘﻦ ،ﻓﺮﻣﻮلﻫﺎ ،ﺷﮑﻞﻫﺎ و ﺟﺪاول( ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﻮد )ﺑﻪﺟﺰ در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد ﺧﺎص ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎل اﻧﺘﺸﺎر در
ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ،ﻧﻤﺎدﻫﺎ ،ﭘﺎﻧﻮﺷﺖﻫﺎی اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ،آدرسﻫﺎی وبﺳﺎﯾﺖ و اﯾﻤﯿﻞ و ﻏﯿﺮه( .در ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﮥ ﻧﺮماﻓﺰا ِر
 Microsoft Wordو در ﺑﺨﺶِ  ،Numeralﮔﺰﯾﻨﮥ  Contextاﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮد.
 ﺗﻐﯿﯿﺮی در ﻗﺎﻟﺐ اﻋﺪاد اﺑﺘﺪای ﻫﺮ ﭘﺎﻧﻮﺷﺖ )ﮐﻪ ﻧﺮماﻓﺰار ﺑﻪﺷﮑﻞ ﺧﻮدﮐﺎر ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ( داده ﻧﺸﻮد .ﺑﯿﻦ اﯾﻦ اﻋﺪاد و ﻋﺒﺎرات
ﻣﻘﺎﺑﻞ آﻧﻬﺎ ،ﻫﯿﭻ ﮐﺎراﮐﺘﺮی ﻗﺮار ﻧﮕﯿﺮد.
 ﺑﺮای ﭘﺎﻧﻮﺷﺖﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻃﻮل ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﯾﮏ ﺧﻂ Hanging Indent ،ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﻮد .اﻧﺪازۀ آن ﺑﺮای ﭘﺎﻧﻮﺷﺖﻫﺎی ﻓﺎرﺳﯽ ۲
ﻣﯿﻠﯽﻣﺘﺮ و ﺑﺮای ﭘﺎﻧﻮﺷﺖﻫﺎی اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ  ۳ﻣﯿﻠﯽﻣﺘﺮ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮد.
 ﺷﻤﺎرۀ ﻋﻨﻮان ﺑﺨﺶﻫﺎ و زﯾﺮﺑﺨﺶﻫﺎ و ﻧﯿﺰ ﺷﻤﺎرۀ ﺟﺪاول ،ﺷﮑﻞﻫﺎ ،و راﺑﻄﻪﻫﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻓﺎﺻﻠﻪ )و ﺑﺪون ﻧﻘﻄﻪ( از ﻋﺒﺎرت
ﭘﺲ از ﺧﻮد ﺟﺪا ﺷﻮد .اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻘﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﺷﻤﺎرۀ ﯾﮏ ﻋﻨﻮان و ﻋﺒﺎرﺗﯽ ﮐﻪ در اداﻣﮥ آن ﻣﯽآﯾﺪ ،ﻓﻘﻂ ﺑﺮای ﺷﻤﺎرهﻫﺎی
ﯾﮏﺑﺨﺸﯽ ﻣﺠﺎز اﺳﺖ.
 در ﺷﻤﺎرهﻫﺎی دوﺑﺨﺸﯽ و ﺑﯿﺸﺘﺮ ،ﺑﯿﻦ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺑﺨﺶﻫﺎ ﯾﮏ ﻧﻘﻄﻪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد؛ ﻣﺎﻧﻨﺪ »ﺟﺪول ) «۳-۲ﺟﺪول  ۳در ﻓﺼﻞ (۲
ﯾﺎ »زﯾﺮﺑﺨﺶ ) «۴-۲-۵زﯾﺮﺑﺨﺶ  ۴از ﺑﺨﺶ  ۲در ﻓﺼﻞ  .(۵ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از ﻫﺮ ﻧﻘﻄﻪ از ﻓﺎﺻﻠﮥ ﻣﺠﺎزی اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد.
 ﺑﺮای ﻫﺮ ﯾﮏ از راﺑﻄﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻘﻞ از ﭘﺎراﮔﺮافﻫﺎی ﺣﺎوی ﻣﺘﻦ در ﯾﮏ ﺧﻂ ﺟﺪا ﻣﯽآﯾﺪ ،راﺑﻄﻪ و ﺷﻤﺎرۀ آن ﺑﻪﺗﺮﺗﯿﺐ
ﺑﺪون ﻓﺎﺻﻠﻪ از ﺣﺎﺷﯿﻪﻫﺎی ﭼﭗ و راﺳﺖ ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﻮد .ﻓﻘﻂ در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎرۀ راﺑﻄﻪ داﺧﻞ ﭘﺮاﻧﺘﺰ ﻗﺮار
ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﻓﺎﺻﻠﮥ ﻫﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ ﺧﻄﻮط ﺑﺎ ﺧﻄﻮط ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از ﺧﻮد ﺑﻪاﻧﺪازۀ  ۶ﭘﻮﯾﻨﺖ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد.
 ﺷﮑﻞﻫﺎ ،ﻧﻤﻮدارﻫﺎ ،و ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺗﺎ ﺣﺪ اﻣﮑﺎن ﺑﺎ ﻓﺮﻣﺖﻫﺎی ﺑﺮداری ۱ﺑﺎﺷﺪ .ﮐﯿﻔﯿﺖ ﭼﻨﯿﻦ ﺷﮑﻞﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺑﺰرگﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﻢ ﻧﻤﯽﺷﻮد.
ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎی ﻣﻌﻤﻮل ﻧﻈﯿﺮ  R ،Stata ،MATLAB ،EViews ،Microsoft Excelو ﻏﯿﺮه ﭼﻨﯿﻦ ﺧﺮوﺟﯽای را ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
 در ﺷﮑﻞﻫﺎ ،از ﻃﺮحﻫﺎﯾﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد ﮐﻪ در ﭼﺎپ ﺗﮏرﻧﮓ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺑﺎﺷﺪ .از ﺑﻪﮐﺎرﺑﺮدن رﻧﮓﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮای
اﯾﺠﺎد ﺗﻤﺎﯾﺰ در ﻣﻨﺤﻨﯽﻫﺎ و ﺑﺨﺶﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﯾﮏ ﺷﮑﻞ ﺗﺎ ﺣﺪ اﻣﮑﺎن ﭘﺮﻫﯿﺰ و ﺑﻪﺟﺎی آن ،از ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﺧﻄﻮط ﯾﺎ
ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی ﺑﺎﻓﺖ ﺑﺮای ﺗﻤﯿﺰدادن اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد.
 ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻫﺮ ﺷﮑﻞ ،راﻫﻨﻤﺎی ﻣﻨﺤﻨﯽﻫﺎی آن در ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺷﮑﻞ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.
 ﺷﻤﺎره ،ﻋﻨﻮان ،و ﯾﺎدداﺷﺖ ﺷﮑﻞﻫﺎ در اداﻣﮥ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ،ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺷﮑﻞ ،و ﺑﺎ ﻗﻠﻤﯽ ﺑﻪاﻧﺪازۀ  ۱ﭘﻮﯾﻨﺖ ﮐﻮﭼﮏﺗﺮ از ﻣﺘﻦ اﺻﻠﯽ آورده
ﺷﻮد و در ﭘﺎﯾﺎن ﻫﺮ ﮐﺪام ،ﻋﻼﻣﺖ ﻧﻘﻄﻪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد .ﮐﻠﻤﮥ »ﺷﮑﻞ« و ﺷﻤﺎرۀ ﻣﻘﺎﺑﻞ آن اﯾﺘﺎﻟﯿﮏ ﺑﺎﺷﺪ .ﭘﯿﻮﺳﺖ  ،۱ﯾﮏ ﺷﮑﻞ
ﻧﻤﻮﻧﻪ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.
 ﺧﻄﻮط ﻋﻤﻮدی در ﺟﺪولﻫﺎ ﺣﺬف ﺷﻮد.
 ﺑﺮای ﺟﺪولﻫﺎ ،ﺷﻤﺎره و ﻋﻨﻮان در دو ﺧﻂ ﺟﺪا در ﺑﺎﻻ و ﯾﺎدداﺷﺖ در ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺟﺪول آورده ﺷﺪه و ﻫﻤﮕﯽ ﺑﻪاﻧﺪازۀ  ۱ﭘﻮﯾﻨﺖ
ﮐﻮﭼﮏﺗﺮ از ﻣﺘﻦ اﺻﻠﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﻮد .ﻋﻨﻮان ﺟﺪول اﯾﺘﺎﻟﯿﮏ ﺑﺎﺷﺪ .اﺑﺘﺪای ﯾﺎدداﺷﺖ ،ﻋﺒﺎرت »ﯾﺎدداﺷﺖ «.ﺑﻪﺻﻮرت اﯾﺘﺎﻟﯿﮏ
آورده ﺷﻮد .در ﭘﯿﻮﺳﺖ  ،۲ﯾﮏ ﺟﺪول ﻧﻤﻮﻧﻪ آﻣﺪه اﺳﺖ.

ﺻﻔﺤﻪﮐﻠﯿﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻓﺎرﺳﯽ
 از ﺻﻔﺤﻪﮐﻠﯿﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﺮای ﻧﮕﺎرش ﻣﺘﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد .ﻧﻘﺸﮥ اﯾﻦ ﺻﻔﺤﻪﮐﻠﯿﺪ در ﭘﯿﻮﺳﺖ  ۳آﻣﺪه اﺳﺖ.
 ﻣﺘﻦ ﺑﺮ اﺳﺎس اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﻧﮕﺎرش ﻓﺎرﺳﯽ ﺗﻬﯿﻪ ﺷﻮد .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺎﺻﻠﮥ ﻣﺠﺎزی در ﺟﺪاﺳﺎزی واژﮔﺎﻧﯽ ﻧﻈﯿﺮ
»ﻣﯽ« و »رود« در ﮐﻠﻤﮥ »ﻣﯽرود«» ،ﻣﻘﺎﻟﻪ« و »ﻫﺎ« در ﮐﻠﻤﮥ »ﻣﻘﺎﻟﻪﻫﺎ«» ،ﺑﻪ« و »ﺗﺮﺗﯿﺐ« در ﮐﻠﻤﮥ »ﺑﻪﺗﺮﺗﯿﺐ«؛ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻤﯿﺰ
vector
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اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺗﻬﯿﮥ ﮐﺘﺎب در ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪۀ ﭘﻮﻟﯽ و ﺑﺎﻧﮑﯽ

۳

ﻓﺎرﺳﯽ در ﮔﺰارش اﻋﺪاد اﻋﺸﺎری ﻧﻈﯿﺮ ۱۲۳٫۳۴۵؛ و اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﺪاﮐﻨﻨﺪۀ ﻫﺰارﻫﺎ در ﮔﺰارش اﻋﺪاد ﭘﻨﺞرﻗﻤﯽ و ﺑﯿﺸﺘﺮ
اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ.
 ﻓﺎﺻﻠﮥ ﻣﺠﺎزی در ﺻﻔﺤﻪﮐﻠﯿﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﺎ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﮐﻠﯿﺪﻫﺎی  Shiftو  Spaceدرج ﻣﯽﺷﻮد.
 ﻣﻤﯿﺰ ﻓﺎرﺳﯽ ) (٫در ﺻﻔﺤﻪﮐﻠﯿﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﺎ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﮐﻠﯿﺪﻫﺎی  Shiftو  3درج ﻣﯽﺷﻮد .در ﺻﻮرت ﻧﺒﻮد دﺳﺘﺮﺳﯽ
ﺑﻪ ﻣﻤﯿﺰ ﻓﺎرﺳﯽ ،ﺑﻪﻫﯿﭻوﺟﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ از ﺧﻂ ﻣﻮرب ) (/اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد .در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ،اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻘﻄﻪ ) (.ارﺟﺢ اﺳﺖ.
 ﺟﺪاﮐﻨﻨﺪۀ ﻫﺰارﻫﺎ )ﮐﻪ ارﻗﺎم ﯾﮏ ﻋﺪد را ﺳﻪﺗﺎ ﺳﻪﺗﺎ از ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﺟﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ( در ﺻﻔﺤﻪﮐﻠﯿﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﺎ
ﺗﺮﮐﯿﺐ ﮐﻠﯿﺪﻫﺎی  Shiftو  2درج ﻣﯽﺷﻮد.
 ﻫﻨﮕﺎم اﺳﺘﻔﺎده از ﺻﻔﺤﻪﮐﻠﯿﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻓﺎرﺳﯽ ،ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﮑﺎت زﯾﺮ ﺿﺮوری اﺳﺖ:
 ﺑﺮای واردﮐﺮدن ارﻗﺎم ﻓﺎرﺳﯽ ﻣﻄﻠﻘ ًﺎ از ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺎﺷﯿﻦﺣﺴﺎﺑﯽ ﺻﻔﺤﻪﮐﻠﯿﺪ ،۱ﮐﻪ در ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺻﻔﺤﻪﮐﻠﯿﺪﻫﺎ
ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺸﻮد .اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺮای واردﮐﺮدن ارﻗﺎم ﻓﺎرﺳﯽ ﺳﺒﺐ ﻣﯽﮔﺮدد اﯾﻦ ارﻗﺎم ﺑﺎ وﺟﻮد
ﺷﮑﻞ ﻇﺎﻫﺮی آﻧﻬﺎ ،در ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﺑﻪﺻﻮرت ارﻗﺎم اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﮐﺪﮔﺬاری ﺷﻮد .ارﻗﺎم ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﮐﻠﯿﺪﻫﺎی اﻓﻘﯽ در ردﯾﻒ
دوم ﺻﻔﺤﻪﮐﻠﯿﺪ وارد ﺷﻮد و ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺎﺷﯿﻦﺣﺴﺎﺑﯽ ﺻﻔﺤﻪﮐﻠﯿﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﻫﻨﮕﺎم ﺗﺎﯾﭗ ارﻗﺎم در ﯾﮏ ﻣﺘﻦ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺑﻪﮐﺎر رود.
ﺗﻮﺟﻪ -اﮔﺮ در ﻗﺴﻤﺖﻫﺎی ﻓﺎرﺳﯽ ﻣﺘﻦ از ارﻗﺎم اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﮐﻠﯿﮥ اﯾﻦ ارﻗﺎم )از  0ﺗﺎ  (9ﯾﮏﺑﻪﯾﮏ ﺑﺎ
ارﻗﺎم ﻓﺎرﺳﯽ ﻣﺘﻨﺎﻇﺮ )از  ۰ﺗﺎ  (۹ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺷﻮد .اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺎ دﺳﺘﻮر ) Replaceو ﻧﻪ  (Replace Allدر ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی
وﯾﺮاﯾﺶ ﻣﺘﻦ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ ﺟﺎﺑﻪﺟﺎﯾﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻓﺎرﺳﯽ ﻣﺘﻦ ﺿﺮورت دارد؛ ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ ،ﺗﻐﯿﯿﺮ اﻋﺪاد
اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ در ﭘﺎﻧﻮﺷﺖﻫﺎی اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﯾﺎ آدرسﻫﺎی ایﻣﯿﻞ و وبﺳﺎﯾﺖ ﻣﺠﺎز ﻧﯿﺴﺖ.
 ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮ زﺑﺎن ﺻﻔﺤﻪﮐﻠﯿﺪ ﺑﯿﻦ ﻓﺎرﺳﯽ و اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ،از ﺗﺮﮐﯿﺐ ﮐﻠﯿﺪﻫﺎی  Altو  Shiftﺳﻤﺖ ﭼﭗ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد.
 از ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی ﺗﺮﮐﯿﺐ ﮐﻠﯿﺪﻫﺎی  Ctrlو ) Hyphenﻧﯿﻢﺧﻂ( ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﻓﺎﺻﻠﮥ ﻣﺠﺎزی ﺧﻮدداری ﺷﻮد .ﺗﻮﺿﯿﺢ آﻧﮑﻪ اﯾﻦ
ﺗﺮﮐﯿﺐ در ﻧﺮماﻓﺰا ِر  Microsoft Wordدر ﻇﺎﻫﺮ ﻓﺎﺻﻠﮥ ﻣﺠﺎزی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ در ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺤﯿﻂﻫﺎی وﯾﺮاﯾﺶ ﻣﺘﻦ،
ﺷﮑﻞ اﺻﻠﯽ آن )ﮐﻪ ﻓﺎﺻﻠﮥ ﻣﺠﺎزی ﻧﯿﺴﺖ( ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺮای ﯾﺎﻓﺘﻦ اﯾﻦ ﮐﺎراﮐﺘﺮ ﻧﺎﻣﺮﺋﯽ ۲در ﻣﺘﻦ و ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ آن ﺑﺎ
ﮐﺎراﮐﺘﺮ ﺻﺤﯿﺢ ﻓﺎﺻﻠﮥ ﻣﺠﺎزی ،روی ﮔﺰﯾﻨﮥ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮐﺎراﮐﺘﺮﻫﺎی ﻣﺨﻔﯽ در ﻣﻨﻮی اﺻﻠﯽ ﻧﺮماﻓﺰار )ﺑﺎ ﻋﻼﻣﺖ ¶( ﮐﻠﯿﮏ
ﺷﻮد و ﺳﭙﺲ ،ﻋﺒﺎرت اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ») «^-ﻋﻼﻣﺖﻫﺎی ﺗﻮان و ﻧﯿﻢﺧﻂ ،ﺑﺪون ﮔﯿﻮﻣﻪ( در ﮐﻞ ﻓﺎﯾﻞ ﺟﺴﺖوﺟﻮ ﮔﺮدد.
 از ﺗﺮﮐﯿﺐ ﮐﻠﯿﺪﻫﺎی  Shiftو ) Enterﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﺧﻂ ﺟﺪﯾﺪ در ﯾﮏ ﭘﺎراﮔﺮاف( اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺸﻮد .ﺑﺮای ﯾﺎﻓﺘﻦ اﯾﻦ ﮐﺎراﮐﺘﺮ
ﻧﺎﻣﺮﺋﯽ ۳در ﻓﺎﯾﻞ و ﺣﺬف ﻣﻮارد ﻧﺎﺑﺠﺎ ،ﻋﺒﺎرت اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ») «^lﻋﻼﻣﺖ ﺗﻮان و ﺣﺮف ﮐﻮﭼﮏ  Lاﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ،ﺑﺪون ﮔﯿﻮﻣﻪ(
در ﮐﻞ ﻓﺎﯾﻞ ﺟﺴﺖوﺟﻮ ﺷﻮد.
 در ﻗﺴﻤﺖﻫﺎی ﻓﺎرﺳﯽ ﻣﺘﻦ ،ﺣﺮوف ﻋﺮﺑﯽ »ي«» ،ك« و »ة« ﺑﻪﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺎ ﺣﺮوف ﻓﺎرﺳﯽ ﻣﻌﺎدل آﻧﻬﺎ ⁃ ﯾﻌﻨﯽ »ی«» ،ک« و
»ه« ⁃ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺷﻮد .از ﺣﺮوف ﻋﺮﺑﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻓﻘﻂ در ﻣﺘﻮن ﻋﺮﺑﯽ )ﻣﺎﻧﻨﺪ آﯾﺎت ﻗﺮآن ،رواﯾﺎت و اﺣﺎدﯾﺚ( اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد.
 ﻋﻼﻣﺖ درﺻﺪ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ) (%ﺑﺎ درﺻﺪ ﻓﺎرﺳﯽ ) (٪ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺷﻮد.
 ﮐﻠﯿﮥ ﻋﻼﺋﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای واردﮐﺮدن ﻣﻤﯿﺰ ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﻪﮐﺎر رﻓﺘﻪ اﺳﺖ )ﻣﺎﻧﻨﺪ وﯾﺮﮔﻮل ﻓﺎرﺳﯽ ،ﻧﻘﻄﻪ ﯾﺎ ﺧﻂ ﻣﻮرب( ﺑﺎ ﻋﻼﻣﺖ
ﺻﺤﯿﺢ ﻣﻤﯿﺰ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﮔﺮدد .در اﯾﻦ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮد ﻫﻨﮕﺎم اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻤﯿﺰ ﺻﺤﯿﺢ ﻓﺎرﺳﯽ ،ﺑﺮ ﺧﻼف ﺧﻂ
ﻣﻮرب ،ارﻗﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺻﻔﺤﻪﮐﻠﯿﺪ ﭘﯿﺶ از ﻣﻤﯿﺰ وارد ﺷﺪه در ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﻋﻼﻣﺖ ﻣﻤﯿﺰ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺟﺰء ﺻﺤﯿﺢ و ارﻗﺎﻣﯽ ﮐﻪ
ﺑﻌﺪ از آن وارد ﺷﺪه در ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﻋﻼﻣﺖ و ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺟﺰء اﻋﺸﺎری ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽﺷﻮد.
 اﮔﺮ از ﻋﻼﺋﻢ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ " و " ﺑﺮای ﮔﯿﻮﻣﮥ ﻓﺎرﺳﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﺎ ﻋﻼﺋﻢ ﺻﺤﯿﺢ ﮔﯿﻮﻣﮥ ﻓﺎرﺳﯽ ⁃ ﯾﻌﻨﯽ » و « ⁃
ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺷﻮد .ﻋﻼﺋﻢ " و " در زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺑﺮای ﮔﯿﻮﻣﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ و اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﻬﺎ در ﻣﺘﻮن ﻓﺎرﺳﯽ ﻣﺠﺎز ﻧﯿﺴﺖ.

 ۲اﯾﻦ ﮐﺎراﮐﺘﺮ از ﺧﺎﻧﻮادۀ ﺧﻄﻮط ﺗﯿﺮه اﺳﺖ و  optional hyphenﻧﺎم دارد.
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۴

 ﺧﻄﻮط ﺗﯿﺮۀ ﭘﻨﺞﮔﺎﻧﮥ ﺻﻔﺤﻪﮐﻠﯿﺪ در ﺟﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪﮐﺎر رود .ﺑﺮای اﻃﻼع از ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی ﻫﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ ﻋﻼﺋﻢ ،ﺑﻪ ﭘﯿﻮﺳﺖ
 ۴ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﮐﺎرﺑﺮد ﮔﻮﻧﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺧﻂ ﺗﯿﺮه در ﺻﻔﺤﻪﮐﻠﯿﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻓﺎرﺳﯽ« ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺷﻮد.
ﺗﻮﺟﻪ -ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ در ﭘﯿﻮﺳﺖ  ۴ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﻼﻣﺖ ﮐﺸﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻣﻨﻈﻮر )اﯾﺠﺎد ﮐﺸﯿﺪﮔﯽ
در ﺣﺮوف ﯾﺎ ﮐﺎرﺑﺮد ﺑﻪﺟﺎی ﺳﺎﯾﺮ ﮔﻮﻧﻪﻫﺎی ﺧﻂ ﺗﯿﺮه( ﻣﺠﺎز ﻧﯿﺴﺖ.

وﯾﺮاﯾﺶ ﻓﻨﯽ
 ﻧﺎم ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﺧﺎرﺟﯽ و ﮐﻠﻤﺎت ﺗﺮﺟﻤﻪﺷﺪه و ﻧﺎآﺷﻨﺎ ﻓﻘﻂ در ﮐﺎرﺑﺮد اول و در ﭘﺎﻧﻮﺷﺖ ﺑﻪ زﺑﺎن اﺻﻠﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﻮد .اﺳﺘﻔﺎده
از ﺣﺮوف و ﮐﻠﻤﺎت اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ در ﻣﺘﻦ اﺻﻠﯽ ﻣﺠﺎز ﻧﯿﺴﺖ.
 ﺣﺮف اول ﮐﻠﻤﺎت اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﭘﺎﻧﻮﺷﺖﻫﺎ ﮐﻮﭼﮏ ﺑﺎﺷﺪ .ﺗﻨﻬﺎ ﻧﺎمﻫﺎی ﺧﺎص )ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﺎم اﻓﺮاد و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ( از اﯾﻦ ﻗﺎﻋﺪه ﻣﺴﺘﺜﻨﯽ اﺳﺖ.
 ﺗﻤﺎم ﻓﺼﻞﻫﺎ ،ﺑﺨﺶﻫﺎ ،زﯾﺮﺑﺨﺶﻫﺎ ،ﺟﺪاول ،ﺷﮑﻞﻫﺎ ،و رواﺑﻂ ﺷﻤﺎرهﮔﺬاری ﺷﺪه و درون ﻣﺘﻦ ﺑﻪ ﻫﻤﮥ اﯾﻦ ﻣﻮارد ﺑﺎ ﺷﻤﺎرۀ
آﻧﻬﺎ ارﺟﺎع داده ﺷﻮد .ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﻣﺠﺎز ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﺒﺎرتﻫﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ »در ﺷﮑﻞ ﺑﺎﻻ«» ،در ﺟﺪول زﯾﺮ«» ،در راﺑﻄﮥ ﺑﻌﺪ« و
ﻧﻈﺎﯾﺮ آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺴﺖ.
 ﻧﻤﻮدارﻫﺎ ،ﻧﻘﺸﻪﻫﺎ ،ﺗﺼﺎوﯾﺮ ،و ﻋﮑﺲﻫﺎ ﻫﻤﻪ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﺷﮑﻞ« در ﻣﺘﻦ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﻮد.
 ﻓﺮﻣﻮلﻫﺎ ،اﺗﺤﺎدﻫﺎ ،ﺗﺴﺎویﻫﺎ ،و ﻣﻌﺎدﻟﻪﻫﺎ ﻫﻤﻪ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »راﺑﻄﻪ« در ﻣﺘﻦ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﻮد.
ﻼ ﻓﺼﻞ  ،۲ﺟﺪول
 ﺑﺮای ارﺟﺎع ﺑﻪ ﻓﺼﻞﻫﺎ ،ﺑﺨﺶﻫﺎ ،زﯾﺮﺑﺨﺶﻫﺎ ،ﺷﮑﻞﻫﺎ ،ﺟﺪاول ،و رواﺑﻂ از ﺷﻤﺎرۀ آﻧﻬﺎ ﺑﺪون ﭘﺮاﻧﺘﺰ )ﻣﺜ ً
 ،۲-۱ﺷﮑﻞ  ۲-۱۱ﯾﺎ راﺑﻄﮥ  (۲-۳اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد.
 ﻣﻨﺒﻊ ﺷﮑﻞﻫﺎ ،ﺟﺪاول ،و دﯾﮕﺮ اﻃﻼﻋﺎت و دادهﻫﺎ ﮔﺰارش ﺷﻮد.
 ﺑﺮای ارﺟﺎﻋﺎت داﺧﻞ ﻣﺘﻦ دﻗﺖ ﺷﻮد اﺳﺘﻔﺎده از واژۀ »دﯾﮕﺮان« در ارﺟﺎع ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺎ ﺳﻪ ﺗﺎ ﭘﻨﺞ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﺑﺮای دوﻣﯿﻦ
ارﺟﺎع و ارﺟﺎﻋﺎت ﭘﺲ از آن ﻣﺠﺎز اﺳﺖ .در اوﻟﯿﻦ ارﺟﺎع ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪای ،ﻧﺎم ﺗﻤﺎم ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﻮد .ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت
ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﺟﺪول زﯾﺮ آﻣﺪه اﺳﺖ:
ﻧﻮع ارﺟﺎعدﻫﯽ

اوﻟﯿﻦ ارﺟﺎع در ﻣﺘﻦ

ارﺟﺎﻋﺎت ﺑﻌﺪی در ﻣﺘﻦ

اوﻟﯿﻦ ارﺟﺎع ﺑﺎ ﭘﺮاﻧﺘﺰ در ﻣﺘﻦ

ارﺟﺎﻋﺎت درون ﭘﺮاﻧﺘﺰ ﺑﻌﺪی

ﯾﮏ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه

ﺟﻮادی )(۱۳۸۰

ﺟﻮادی )(۱۳۸۰

)ﺟﻮادی(۱۳۸۰ ،

)ﺟﻮادی(۱۳۸۰ ،

ﺟﻮادی و ﺣﺴﯿﻨﯽ )(۱۳۸۰

)ﺟﻮادی و ﺣﺴﯿﻨﯽ(۱۳۸۰ ،

)ﺟﻮادی و ﺣﺴﯿﻨﯽ(۱۳۸۰ ،

دو ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه

ﺟﻮادی و ﺣﺴﯿﻨﯽ
)(۱۳۸۰

ﺳﻪ ﺗﺎ ﭘﻨﺞ ﺟﻮادی ،ﺣﺴﯿﻨﯽ و اﺣﻤﺪی
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه
ﺷﺶ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه
و ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﮔﺮوهﻫﺎ

)(۱۳۸۰

ﺟﻮادی و دﯾﮕﺮان )(۱۳۸۰

ﺟﻮادی و دﯾﮕﺮان ) (۱۳۸۰ﺟﻮادی و دﯾﮕﺮان )(۱۳۸۰
داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان )(۱۳۸۰

داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان )(۱۳۸۰

)ﺟﻮادی ،ﺣﺴﯿﻨﯽ و اﺣﻤﺪی،
(۱۳۸۰

)ﺟﻮادی و دﯾﮕﺮان(۱۳۸۰ ،

)ﺟﻮادی و دﯾﮕﺮان(۱۳۸۰ ،

)ﺟﻮادی و دﯾﮕﺮان(۱۳۸۰ ،

)داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان(۱۳۸۰ ،

)داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان(۱۳۸۰ ،

 ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺎ ارﺟﺎﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺘﻦ ﺑﻪﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﺒﻌﯽ ﮐﻢ ﯾﺎ زﯾﺎد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
 در ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ،ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺣﺮوف اﻟﻔﺒﺎی ﻓﺎرﺳﯽ و ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺣﺮوف اﻟﻔﺒﺎی اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﻣﺮﺗﺐ
ﺷﻮد .ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻓﺎرﺳﯽ ﻗﺒﻞ از ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺑﯿﺎﯾﺪ.
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۵

 اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺳﺘﻔﺎدهﺷﺪه ﺑﻪﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﮔﺰارش ﺷﻮد .اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﺷﺎﻣﻞ ﻧﺎم ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ،ﺳﺎل اﻧﺘﺸﺎر ،ﻋﻨﻮان،
ﻋﻨﻮان ﻧﺸﺮﯾﻪ ،ﺷﻤﺎرۀ ﻧﺸﺮﯾﻪ ،ﺻﻔﺤﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ در ﻧﺸﺮﯾﻪ ،ﻧﺎﺷﺮ ﮐﺘﺎب ،ﻣﺤﻞ ﭼﺎپ ﮐﺘﺎب ،و  ...اﺳﺖ .در اداﻣﻪ،
۱

ﺗﻌﺪادی ﻗﺎﻟﺐ ﭘﺮﮐﺎرﺑﺮد ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ آورده ﺷﺪه اﺳﺖ.

 ﻣﻘﺎﻟﮥ ﭼﺎپﺷﺪه در ﯾﮏ ﻧﺸﺮﯾﻪ
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
ﻣﺸﯿﺮی ،س ،.و واﺷﻘﺎﻧﯽ ،م .(۱۳۸۹) .ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم اﻧﺘﻘﺎل ﭘﻮﻟﯽ و زﻣﺎنﯾﺎﺑﯽ آن در اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان .ﻣﺪلﺳــﺎزی اﻗﺘﺼــﺎدی،
.۱-۳۲ ،(۱)۴

 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
ﻏﻨﯽﻧﮋاد اﻫﺮی ،م .(۱۳۷۶) .ﻣﻘﺪﻣﻪای ﺑﺮ ﻣﻌﺮﻓﺖﺷﻨﺎﺳﯽ ﻋﻠﻢ اﻗﺘﺼﺎد .ﺗﻬﺮان :ﻣﺆﺳﺴﮥ ﻋﺎﻟﯽ ﭘﮋوﻫﺶ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی و ﺗﻮﺳﻌﻪ.

 ﮐﺘﺎب ﺗﺮﺟﻤﻪﺷﺪه
Author, A. (year). Title of translated book (A. Translator1, & B. Translator2, Trans.).
Location: Publisher

۱

در ﺗﻤﺎم ﻗﺎﻟﺐﻫﺎ Author2 ،Author1 ،و  ...ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهﻫﺎ Editor2 ،Editor1 ،و  ...ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ وﯾﺮاﺳﺘﺎرﻫﺎ،Translator1 ،
 Translator2و  ...ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﻣﺘﺮﺟﻢﻫﺎ ،ﺣﺮوف ﺑﺰرگ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ) C ،B ،Aو  (...ﺣﺮف اول ﻧﺎم ﮐﻮﭼﮏ اﻓﺮاد year ،ﺳﺎل اﻧﺘﺸﺎر x ،و  yﻫﺮﮐﺪام

ﯾﮏ رﻗﻢ و  ppﺷﻤﺎرۀ ﺻﻔﺤﻪ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.

۶

اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺗﻬﯿﮥ ﮐﺘﺎب در ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪۀ ﭘﻮﻟﯽ و ﺑﺎﻧﮑﯽ

 ﻣﺜﺎل اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ
Piaget, J. (1969). The psychology of the child (H. Weaver, Trans.). New York, NY: Basic
Books.
 ﻣﺜﺎل ﻓﺎرﺳﯽ
. ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪۀ ﭘﻮﻟﯽ و ﺑﺎﻧﮑﯽ: ﺗﻬﺮان.( ﻣﺘﺮﺟﻢ، ﻧﻮﺑﺨﺖﻓﺮ. زﻣﺎﻣﺪاران ﭘﻮل )آ.(۱۳۹۲) . ل،اﺣﻤﺪ

ب ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ ﻣﻘﺎﻻت
ِ  ﻣﻘﺎﻟﮥ ﭼﺎپﺷﺪه ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻓﺼﻞ از ﯾﮏ ﮐﺘﺎ
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. 121141). Chicago, IL: University of Chicago Press.
 ﻣﺜﺎل ﻓﺎرﺳﯽ
 در ﭼﺎﻟﺶﻫــﺎی ﭘــﻮﻟﯽ و. ﭼــﺎرﭼﻮﺑﯽ ﺑــﺮای اﺻــﻼح ﺳﯿﺎﺳــﺘﮕﺬاری ﭘــﻮﻟﯽ در اﯾــﺮان.(۱۳۹۳) . م، و ﻧﺎدرﯾــﺎن،. ا. س،ﺟﻼﻟﯽﻧــﺎﺋﯿﻨﯽ
. ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪۀ ﭘﻮﻟﯽ و ﺑﺎﻧﮑﯽ: ﺗﻬﺮان.(۱۷۲-۱۱۳ . ﺗﺤﻠﯿﻞ وﺿﻌﯿﺖ و ﺗﻮﺻﯿﻪﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﺘﯽ )ﺻﺺ:ﺑﺎﻧﮑﯽ اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان

 ﻣﻘﺎﻟﮥ درﺣﺎلﮐﺎر
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
 ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺗﻮرم اﯾﺮان ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺤﻨﯽ ﻓﯿﻠﯿﭙﺲ )ﮔﺰارش ﺷﻤﺎرۀ.(۱۳۹۳) . س، و ﺑﯿﺎت،. ه، ﮐﺮﻣﯽ،. م. س،ﺑﺮﮐﭽﯿﺎن
. ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪۀ ﭘﻮﻟﯽ و ﺑﺎﻧﮑﯽ: ﺗﻬﺮان.(۹۳۰۱۶

 ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﻪ
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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۷

 ﻣﺜﺎل اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ
Bakhshi, M. (2006). Developing a financial model for Islamic credit card for the UK
(Unpublished doctoral dissertation). University of Salford, UK.
 ﻣﺜﺎل ﻓﺎرﺳﯽ
ﺑﺨﺸﯽ دﺳﺘﺠﺮدی ،ر .(۱۳۸۳) .ﺑﺮرﺳﯽ آﺛﺎر و رﯾﺸﻪﻫﺎی اﯾﺠﺎد ﺑﻬــﺮه ﺑــﺎ ﺗﺄﮐﯿــﺪ ﺑــﺮ ﻧﻈﺮﯾـﮥ ﺣﯿــﺎﺗﯽ ﺳﺎﻣﻮﺋﻠﺴــﻦ در ﭼﻬــﺎرﭼﻮب
اﻟﮕﻮی ﻧﺴﻞﻫﺎی ﺗﺪاﺧﻠﯽ )ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﮥ ﻣﻨﺘﺸﺮﻧﺸﺪۀ دﮐﺘﺮی( .داﻧﺸﮕﺎه اﺻﻔﻬﺎن ،اﺻﻔﻬﺎن.
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ﭘﯿﻮﺳﺖﻫﺎ
 ﭘﯿﻮﺳﺖ  .۱ﯾﮏ ﺷﮑﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ

۱

ﺷﮑﻞ  ۳-۲روﻧﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪای ،ﻣﺼﺮﻓﯽ و واﺳﻄﻪای ) .(۱۳۸۶:۱=۱۰۰ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪای ،واﺳﻄﻪای و
ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دادهﻫﺎی ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺑﻮرﺳﯽ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

 ﭘﯿﻮﺳﺖ  .۲ﯾﮏ ﺟﺪول ﻧﻤﻮﻧﻪ

۲

ﺟﺪول ۴-۲
ﻋﻤﻠﮑﺮد دورهای ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﭘﻮﻟﯽ ،اﻋﺘﺒﺎری و ارزی )درﺻﺪ(
۱۳۶۹-۱۳۷۵

۱۳۷۶-۱۳۸۳

۱۳۸۴-۱۳۸۹

۱۳۶۹-۱۳۸۹

ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﻮزون ﻧﺮخ ﺗﺴﻬﯿﻼت

۱۴٫۵۲

۱۶٫۹۹

۱۳٫۲۷

۱۵٫۶۷

ﻧﺮخ رﺷﺪ ﭘﺎﯾﮥ ﭘﻮﻟﯽ

۲۵٫۰۱

۱۳٫۴۴

۲۷٫۰۷

۱۸٫۴۰

ﻧﺮخ رﺷﺪ ﭘﻮل

۳۰٫۱۵

۱۷٫۰۱

۱۶٫۳۰

۱۸٫۷۸

ﻧﺮخ رﺷﺪ ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ

۲۹٫۹۵

۱۹٫۷۹

۲۱٫۴۴

۲۱٫۲۹

ﻧﺮخ ﺗﻮرم

۲۲٫۹۵

۱۴٫۶۲۶

۱۳٫۷۵

۱۷٫۱۵

ﻧﺮخ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺮخ ﻣﺆﺛﺮ اﺳﻤﯽ ارز

۴۶٫۵۲

۶٫۰۴

۲٫۷۱

۱۸٫۵۸

ﯾﺎدداﺷﺖ .ﻣﻨﺒﻊ دادهﻫﺎ :ﺑﺮآوردﺷﺪه ﺑﺮ اﺳﺎس آﻣﺎرﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی.

 ۱ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از :اﺑﺮاﻫﯿﻤﯽ ،س .(۱۳۹۳) .ارﺗﺒﺎط رﮐﻮد ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﻮﺟﻮدی اﻧﺒﺎر .در ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﭘﻮﻟﯽ و ﺑﺎﻧﮑﯽ اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان :ﺗﺤﻠﯿﻞ وﺿﻌﯿﺖ و
ﺗﻮﺻﯿﻪﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﺘﯽ )ﺻﺺ .(۸۲-۷۳ .ﺗﻬﺮان :ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪۀ ﭘﻮﻟﯽ و ﺑﺎﻧﮑﯽ.

 ۲ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از :ﺟﻼﻟﯽﻧﺎﺋﯿﻨﯽ ،س .ا .(۱۳۹۴) .ﺳﯿﺎﺳﺖ ﭘﻮﻟﯽ :ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﻈﺮی و ارزﯾﺎﺑﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد در اﯾﺮان .ﺗﻬﺮان :ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪۀ ﭘﻮﻟﯽ و ﺑﺎﻧﮑﯽ.
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 ﭘﯿﻮﺳﺖ  .۴ﮐﺎرﺑﺮد ﮔﻮﻧﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ »ﺧﻂ ﺗﯿﺮه« در ﺻﻔﺤﻪﮐﻠﯿﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻓﺎرﺳﯽ


ﻋﻼﻣﺖ ﻣﻨﻬﺎ )ﯾﮑﯽ از ﭼﻬﺎر ﻋﻤﻞ اﺻﻠﯽ رﯾﺎﺿﯽ(

وﯾﮋﮔﯽ ﻋﻼﻣﺖ ﻣﻨﻬﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻨﮕﺎم اﺳﺘﻔﺎده از آن ،اﻋﺪاد را ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﺗﺮﺗﯿﺒﯽ وارد ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ در ﯾﮏ ﻋﺒﺎرت رﯾﺎﺿﯽ
ﻣﯽﺧﻮاﻧﯿﻢ .ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻋﻼﻣﺖ ﺑﺪون ﻓﺎﺻﻠﻪ از اﻋﺪاد ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از ﺧﻮد ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺜﺎل ،وﻗﺘﯽ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ ﻋﺒﺎرت ») «۳⁃۵ﭘﻨﺞ ﻣﻨﻬﺎی ﺳﻪ( را ﺑﺎ ﺻﻔﺤﻪﮐﻠﯿﺪ وارد ﮐﻨﯿﻢ ،اﺑﺘﺪا ﻋﺪد  ،۵ﺳﭙﺲ ﻋﻼﻣﺖ
ﻣﻨﻬﺎ و در اﻧﺘﻬﺎ ﻋﺪد  ۳را ﺗﺎﯾﭗ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از واردﮐﺮدن ﻋﺪد  ،۳آﻧﭽﻪ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﺑﻪﺷﮑﻞ » «-۵اﺳﺖ )ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺣﺎﻟﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از
ﻋﺪد  ،۵ﯾﮏ ﺧﻂ ﺗﯿﺮه ﻗﺮار دﻫﯿﻢ( ،اﻣﺎ ﺑﻪﻣﺤﺾ ﺗﺎﯾﭗﮐﺮدن ﻋﺪد  ،۳ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻧﻮﺷﺘﺎر ﺑﻪﻃﻮر ﺧﻮدﮐﺎر ﻋﻮض ﻣﯽﺷﻮد و ﻋﺒﺎرت
ﻣﺸﺎﻫﺪهﺷﺪه ﺑﻪﺷﮑﻞ » «۳⁃۵درﻣﯽآﯾﺪ .ﺑﻪﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ،اﯾﻦ ﮐﺎراﮐﺘﺮ ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺲ از واردﮐﺮدن اﻋﺪاد در
دو ﺳﻤﺖ آن ،ﻋﺪدی ﮐﻪ اﺑﺘﺪا ﺗﺎﯾﭗ ﺷﺪه ﺑﻪﻃﻮر ﺧﻮدﮐﺎر در ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﻋﻼﻣﺖ و ﻋﺪد دوم در ﺳﻤﺖ راﺳﺖ آن ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد؛
ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ در ﻋﺒﺎرت رﯾﺎﺿﯽ ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﯿﻦ اَﺷﮑﺎل ﭘﻨﺞﮔﺎﻧﮥ ﺧﻂ ﺗﯿﺮه ،وﯾﮋﮔﯽ ذﮐﺮﺷﺪه ﻓﻘﻂ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻋﻼﻣﺖ و ﻋﻼﻣﺖ
ﻧﯿﻢﺧﻂ )ﮐﻪ در اداﻣﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﺷﻮد( ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻧﮑﺘﻪ :ﺑﺮای وارد ﮐﺮدن ﻋﻼﻣﺖ »ﻣﻨﻔﯽ« )ﺑﻪﻣﻌﻨﯽ ﮐﻮﭼﮏﺗﺮ از ﺻﻔﺮ( ﻧﯿﺰ از اﯾﻦ ﻋﻼﻣﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر،
اﺑﺘﺪا ﻋﺪد و ﺳﭙﺲ ﻋﻼﻣﺖ ﻣﻨﻬﺎ را وارد ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،ﻋﺒﺎرت ») «-۲ﻣﻨﻔﯽ دو( ﺑﺎ واردﮐﺮدن ﻋﺪد  ۲و ﺳﭙﺲ ﻋﻼﻣﺖ ﻣﻨﻬﺎ
ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽﺷﻮد.



۱

ﻋﻼﻣﺖ ﻧﯿﻢﺧﻂ

در اﯾﻨﺠﺎ ،ﺗﻌﺪادی از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی ﻋﻼﻣﺖ ﻧﯿﻢﺧﻂ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﺷﻮد:
اﻟﻒ -ﺑﻌﺪ از اﻋﺪاد ﯾﺎ ﺣﺮوﻓﯽ ﮐﻪ در اﺑﺘﺪای ﻣﻮارد ﻓﻬﺮﺳﺖﺷﺪه در ﯾﮏ ﻟﯿﺴﺖ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ،از ﻋﻼﻣﺖ ﻧﯿﻢﺧﻂ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد.
در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ،اﯾﻦ ﻋﻼﻣﺖ ﺑﺪون ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﺎ ﻋﺪد )ﯾﺎ ﺣﺮف( ﻗﺒﻞ و ﺑﺎ ﯾﮏ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﺎ ﮐﻠﻤﮥ ﺑﻌﺪ از ﺧﻮد ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﻧﻤﻮﻧﮥ زﯾﺮ را
در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ:
در ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪۀ ﭘﻮﻟﯽ و ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ،ﭼﻬﺎر ﮔﺮوه ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻓﻌﺎل اﺳﺖ:
 -۱ﻣﺪلﺳﺎزی،
 -۲ﭘﻮﻟﯽ و ارزی،
 -۳ﺑﺎﻧﮑﺪاری ،و
 -۴ﺑﺎﻧﮑﺪاری اﺳﻼﻣﯽ.
ب -ﺑﯿﻦ ﮐﻠﻤﺎﺗﯽ ﮐﻪ در ﯾﮏ ﺟﻤﻠﻪ از ﻧﻈﺮ دﺳﺘﻮری ﻧﻘﺶ ﯾﮑﺴﺎﻧﯽ دارﻧﺪ ،و در ﺣﺎﻟﺖ ﻋﺎدی ﺑﺎ ﺣﺮوف اﺿﺎﻓﻪ از ﻫﻢ ﺟﺪا ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ،
از ﻋﻼﻣﺖ ﻧﯿﻢﺧﻂ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد .در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ،اﯾﻦ ﻋﻼﻣﺖ ﺑﺪون ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﺎ ﮐﻠﻤﺎت )ﯾﺎ ارﻗﺎم( ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از ﺧﻮد ﻧﻮﺷﺘﻪ
ﻣﯽﺷﻮد .ﻋﺒﺎرتﻫﺎی زﯾﺮ اﯾﻦ ﻧﻮع اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﯿﻢﺧﻂ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.
 ﭘﺮواز ﺗﻬﺮان-ﻣﺸﻬﺪ )ﺑﻪﺟﺎی ﭘﺮواز ﺗﻬﺮان »ﺑﻪ« ﻣﺸﻬﺪ(
 ﺑﺤﺮان ﭘﻮﻟﯽ-ﻣﺎﻟﯽ اﺧﯿﺮ )ﺑﻪﺟﺎی ﺑﺤﺮان ﭘﻮﻟﯽ »و« ﻣﺎﻟﯽ اﺧﯿﺮ(
ﻧﮑﺘﻪ :در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﺑﯿﻦ اﻋﺪاد اﺑﺘﺪا و اﻧﺘﻬﺎی ﯾﮏ ﺑﺎزۀ ﻣﻘﺪاری ﯾﺎ زﻣﺎﻧﯽ از ﻧﯿﻢﺧﻂ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد )ﺑﻪﺟﺎی ﺣﺮف »ﺗﺎ«(،
ﺑﺎﯾﺪ اول ﻋﺪد اﺑﺘﺪای ﺑﺎزه ،ﺳﭙﺲ ﻋﻼﻣﺖ ﻧﯿﻢﺧﻂ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻋﺪد اﻧﺘﻬﺎی ﺑﺎزه ﺗﺎﯾﭗ ﺷﻮد ﺗﺎ آن ﺑﺎزه ﺑﻪدرﺳﺘﯽ از راﺳﺖ ﺑﻪ ﭼﭗ
ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﻮد .ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی زﯾﺮ را در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ:
hyphen

1
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 اﺣﻤﺪ ﺷﺎﻣﻠﻮ )(۱۳۰۴-۱۳۷۹
 دورۀ زﻣﺎﻧﯽ ۱۳۸۴-۱۳۷۶
ج -ﺑﺮای ﺟﺪاﮐﺮدن اﺟﺰای ﯾﮏ ﻋﺪد ،ﯾﺎ ﺟﺪا ﮐﺮدن ﭼﻨﺪ ﻋﺪد ﻣﺘﻮاﻟﯽ ،از ﻋﻼﻣﺖ ﻧﯿﻢﺧﻂ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد .در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ،اﯾﻦ
ﻋﻼﻣﺖ ﺑﺪون ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﺎ ارﻗﺎم ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از ﺧﻮد ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻪ ﻣﺜﺎلﻫﺎی زﯾﺮ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ:
 ﺷﻤﺎرۀ ﺗﻠﻔﻦ۸۸۶۵۷۴۵۰-۵۴ :
 ﺻﻨﺪوق ﭘﺴﺘﯽ۱۵۸۷۵-۷۹۴۹ :
 ﺷﺎﺑِﮏ )ﺷﻤﺎرۀ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﺘﺎب(۱-۱۵۰-۲۱۳-۹۶۴-۹۷۸ :
د -ﺑﺮای ﺷﻤﺎرهﮔﺬاری ﻓﺼﻞﻫﺎ ،ﺑﺨﺶﻫﺎ ،زﯾﺮﺑﺨﺶﻫﺎ ،ﻓﺮﻣﻮلﻫﺎ ،ﺟﺪاول و ﺷﮑﻞﻫﺎی ﯾﮏ ﮐﺘﺎب ﯾﺎ ﯾﮏ ﻣﻘﺎﻟﻪ ،ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪﺟﺎی
ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﺑﯿﻦ ارﻗﺎم آن ﺷﻤﺎره ،از ﻧﯿﻢﺧﻂ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد .در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ،ﻋﻼﻣﺖ ﻧﯿﻢﺧﻂ ﺑﺪون ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﺎ ارﻗﺎم ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از
ﺧﻮد ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ،ﻓﺮﻣﻮل ﺷﻤﺎرۀ  ۱۲در ﻓﺼﻞ  ۴ﺑﻪ ﺷﮑﻞ  ۱۲ -۴و زﯾﺮﺑﺨﺶ  ۲از ﺑﺨﺶ  ۳در ﻓﺼﻞ  ۵ﯾﮏ ﮐﺘﺎب ﺑﻪ ﺷﮑﻞ
 ۲-۳-۵ﻧﺸﺎن داده ﻣﯽ ﺷﻮد.
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در اﯾﻨﺠﺎ ،ﺑﻪ ﺳﻪ ﮐﺎرﺑﺮد ﻣﻬﻢ ﻋﻼﻣﺖ ﺧﻂ ﺗﯿﺮه اﺷﺎره ﻣﯽﺷﻮد:
اﻟﻒ -ﮔﺎﻫﯽ ﻻزم اﺳﺖ ﺑﺮای روﺷﻦﺷﺪن ﻣﻔﻬﻮم ﺑﺨﺸﯽ از ﯾﮏ ﺟﻤﻠﻪ ،ﺗﻮﺿﯿﺤﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﺟﻤﻠﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﯿﻢ .ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر ،آن
ﺗﻮﺿﯿﺢ را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دو ﻋﻼﻣﺖ ﺧﻂ ﺗﯿﺮه در ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از آن ،از ﺑﻘﯿﮥ ﺟﻤﻠﻪ ﺟﺪا ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻮﺿﯿﺤﯽ »ﻋﺒﺎرت ﻣﻌﺘﺮﺿﻪ«
ﻧﺎم دارد .دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ،ﺧﻄﻮط ﺗﯿﺮه ﺑﺎ ﯾﮏ ﻓﺎﺻﻠﻪ از ﮐﻠﻤﺎت ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از ﺧﻮد ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از
ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻦ ﺧﻂ ﺗﯿﺮۀ ﺷﺮوع ﻋﺒﺎرت ﻣﻌﺘﺮﺿﻪ در ﭘﺎﯾﺎن ﯾﮏ ﺧﻂ ﯾﺎ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻦ ﺧﻂ ﺗﯿﺮۀ ﭘﺎﯾﺎن ﻋﺒﺎرت ﻣﻌﺘﺮﺿﻪ در ﺷﺮوع ﯾﮏ ﺧﻂ،
ﺑﯿﻦ اﯾﻦ ﺧﻄﻮط و ﻋﺒﺎرت داﺧﻞ آن از »ﻓﺎﺻﻠﮥ ﻧﺸﮑﻦ« ﺑﻪﺟﺎی ﻓﺎﺻﻠﮥ ﻋﺎدی اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد.
ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ،ﺟﻤﻠﮥ »ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی اﻋﻤﺎلﺷﺪۀ اﺧﯿﺮ ﻣﻮرد اﻧﺘﻘﺎد اﻗﺘﺼﺎدداﻧﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ «.را در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ .ﺑﺮای
روﺷﻦﮐﺮدن ﺣﻮزۀ »ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی اﻋﻤﺎلﺷﺪه« ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺗﻮﺿﯿﺤﯽ را ﺑﻌﺪ از آن ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »اﻋﻢ از ﭘﻮﻟﯽ و ﻣﺎﻟﯽ« ﺑﻪ ﺟﻤﻠﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﯿﻢ.
در اﯾﻦﺻﻮرت ،آن ﺗﻮﺿﯿﺢ را ﺑﻪﮐﻤﮏ ﺧﻄﻮط ﺗﯿﺮه از ﺑﻘﯿﮥ ﺟﻤﻠﻪ ﺟﺪا ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ» :ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی اﻋﻤﺎلﺷﺪۀ اﺧﯿﺮ ⁃ اﻋﻢ از ﭘﻮﻟﯽ و
ﻣﺎﻟﯽ ⁃ ﻣﻮرد اﻧﺘﻘﺎد ﺑﺮﺧﯽ از اﻗﺘﺼﺎدداﻧﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ«.
ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﻣﺜﺎل دﯾﮕﺮ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ:
 ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺪرت ⁃ اﻟﺒﺘﻪ ﻧﻪ ﻫﺮ ﻗﺪرﺗﯽ ⁃ در ﻣﻮارد زﯾﺎدی ﻣﺸﮑﻞ را ﺑﺮﻃﺮف ﻣﯽﮐﻨﺪ.
 ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺪ ⁃ ﺟﻨﮓ ،ﻣﻬﺎﺟﺮت ،ﺑﯽﭘﻮﻟﯽ و ﺑﯿﻤﺎری ⁃ او را از ﭘﺎی درآورد.
 ﺑﺮای ﺑﺮﯾﺪن اﯾﻦ درﺧﺖ ﺑﺎﯾﺪ از اره ⁃ در ﺻﻮرت ﻟﺰوم ،از ارۀ ﺑﺮﻗﯽ ⁃ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد.
ب -ﮔﺎﻫﯽ ﺑﺮای ﺟﺪاﮐﺮدن اﺟﺰای ﯾﮏ ﻓﻬﺮﺳﺖ ،ﺑﻪﺟﺎی ﻋﺪد از ﻋﻼﻣﺖ ﺧﻂ ﺗﯿﺮه اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ،ﺧﻂ ﺗﯿﺮه ﺑﺎ
ﯾﮏ ﻓﺎﺻﻠﻪ از ﮐﻠﻤﮥ ﺑﻌﺪ از ﺧﻮد ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺜﺎل ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ:
ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﺷﺶ ﻓﯿﻠﻢ ﺑﻠﻨﺪ از ﺑﻬﺮام ﺗﻮﮐﻠﯽ اﮐﺮان ﺷﺪه اﺳﺖ:
⁃ ﭘﺎﺑﺮﻫﻨﻪ در ﺑﻬﺸﺖ،
⁃ ﭘﺮﺳﻪ در ﻣﻪ،
⁃ اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺪون ﻣﻦ،
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⁃ آﺳﻤﺎن زرد ﮐﻢﻋﻤﻖ،
⁃ ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ،و
⁃ ﻣﻦ دﯾﻪﮔﻮ ﻣﺎرادوﻧﺎ ﻫﺴﺘﻢ.
ج -در ﻧﻘﻞ ﮔﻔﺖوﮔﻮﻫﺎ و ﺑﺮای ﺟﺪاﮐﺮدن ﺻﺤﺒﺖﻫﺎی اﻓﺮاد ﺣﺎﺿﺮ در ﮔﻔﺖوﮔﻮ ،ﻋﻼﻣﺖ ﺧﻂ ﺗﯿﺮه ﺑﻪﮐﺎر ﻣﯽرود .در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻧﯿﺰ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﺎﻟﺖ ﻗﺒﻞ ،ﺧﻂ ﺗﯿﺮه ﺑﺎ ﯾﮏ ﻓﺎﺻﻠﻪ از ﮐﻠﻤﮥ ﺑﻌﺪ از ﺧﻮد ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ ،ﻣﮑﺎﻟﻤﮥ زﯾﺮ را در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ:
⁃ آﯾﺎ ﭼﯿﺰی در ﻣﻮرد ﺻﻔﺤﻪﮐﻠﯿﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻓﺎرﺳﯽ ﻣﯽداﻧﯽ؟
⁃ ﻓﻘﻂ اﺳﻤﺶ را ﭼﻨﺪ ﺑﺎر ﺷﻨﯿﺪهام.
⁃ ﭘﺲ ﭼﺮا در ﮐﺎرﮔﺎه ﻣﻌﺮﻓﯽ آن ﺷﺮﮐﺖ ﻧﮑﺮدی؟
⁃ ﭼﻮن ﺑﺎ ﺻﻔﺤﻪﮐﻠﯿﺪ ﻓﻌﻠﯽ راﺣﺘﻢ.
در ﭘﺎﯾﺎن ،ذﮐﺮ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻋﻼﻣﺖ ﻧﯿﻢﺧﻂ ،ﻋﻼﻣﺖ ﺧﻂ ﺗﯿﺮه ﮐﻤﯽ ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ ،ﺑﻠﻨﺪﺗﺮ ،و ﺿﺨﯿﻢﺗﺮ اﺳﺖ.



ﻋﻼﻣﺖ ﮐﺸﯿﺪﮔﯽ )ﺗﻄﻮﯾﻞ(

اﯾﻦ ﻋﻼﻣﺖ روی ﺧﻂ زﻣﯿﻨﻪ )ﺧﻂ ﮐُﺮﺳﯽ( ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﮐﺎرﺑﺮد آن اﯾﺠﺎد ﮐﺸﯿﺪﮔﯽ در ﺣﺮف ﻗﺒﻞ از ﺧﻮد اﺳﺖ؛
ف »ی« ﺑﺨﻮاﻧﯿﻢ .در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ،و ﺑﺮای آﻧﮑﻪ
ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ،ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﻠﻤﮥ »ﺧﯿﻠﯽ« را ﺑﺎ ﮐﺸﯿﺪﮔﯽ روی اوﻟﯿﻦ ﺣﺮ ِ
ﻧﻮﺷﺘﺎر ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﮔﻔﺘﺎر ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻌﺪ از واردﮐﺮدن اوﻟﯿﻦ ﺣﺮف »ی« ،از ﻋﻼﻣﺖ ﮐﺸﯿﺪﮔﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .در ﻫﺮ ﺑﺎر اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ
ﻋﻼﻣﺖ ،ﯾﮏ ﺧﻂ ﺗﯿﺮه روی ﺧﻂ زﻣﯿﻨﻪ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪاش اﻓﺰاﯾﺶ ﻃﻮل ﺣﺮف ﻗﺒﻞ از آن اﺳﺖ .ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از اﯾﻦ
ﻋﻼﻣﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ ،آن ﺣﺮف ﮐﺸﯿﺪهﺗﺮ ﻣﯽﺷﻮد؛ ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ ،ﮐﻠﻤﮥ »ﺧﯿﻠﯽ« ﺑﺎ دو ﺑﺎر اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﻼﻣﺖ ﮐﺸﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪﺷﮑﻞ
»ﺧﯿــﻠﯽ« و ﺑﺎ ﭘﻨﺞ ﺑﺎر اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﻋﻼﻣﺖ ﺑﻪﺷﮑﻞ »ﺧﯿـــــﻠﯽ« درﻣﯽآﯾﺪ.
ﻧﮑﺘﻪ :ﮐﺎرﺑﺮد اﯾﻦ ﻋﻼﻣﺖ ﻓﻘﻂ در ﻃﺮحﻫﺎی ﻫﻨﺮی ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮد و اﺳﺘﻔﺎده از آن در ﻣﺘﻦﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ ﻣﺠﺎز ﻧﯿﺴﺖ ،زﯾﺮا ﺑﻪدﻟﯿﻞ
ﺑﻪوﺟﻮدآﻣﺪن ﺗﻌﺪادی ﮐﺎراﮐﺘﺮ اﺿﺎﻓﻪ ،ﮐﻠﻤﮥ دارای اﯾﻦ ﻋﻼﻣﺖ ﻫﻨﮕﺎم ﺟﺴﺖوﺟﻮی ﺷﮑﻞ ﺻﺤﯿﺢ آن در ﻧﺮماﻓﺰار ﭘﯿﺪا ﻧﻤﯽﺷﻮد.
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در ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ وﯾﺮاﯾﺶ ﻣﺘﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺮای ﻣﺘﻤﺎﯾﺰﮐﺮدن ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﻣﺘﻦ ،آن ﺑﺨﺶ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﻢ و ﺑﺎ ﮔﺰﯾﻨﮥ
ﻼ در ﺟﻤﻠﮥ »ﻟﻄﻔﺎً ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ ﺳﺎﻋﺖ  ۸:۳۰در ﻣﺤﻞ ﮐﺎر ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮﯾﺪ،«.
 ،underlineﯾﮏ ﺧﻂ ﻣﻤﺘﺪ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﮐﻞ آن ﻗﺮار دﻫﯿﻢ .ﻣﺜ ً
اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ روی ﻋﺒﺎرت »ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ ﺳﺎﻋﺖ  «۸:۳۰ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﻨﯿﻢ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻧﺮماﻓﺰار ،ﭘﺎﯾﯿﻦ آن را ﯾﮏ
ﺧﻂ ﻣﻤﺘﺪ ﺑﮑﺸﯿﻢ ﺗﺎ ﺟﻤﻠﮥ اﺻﻠﯽ اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ دﯾﺪه ﺷﻮد» :ﻟﻄﻔﺎً ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ ﺳﺎﻋﺖ  ۸:۳۰در ﻣﺤﻞ ﮐﺎر ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮﯾﺪ«.
ﺣﺎل اﮔﺮ در ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻣﺸﻐﻮل ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ اﻣﮑﺎﻧﯽ در آن وﺟﻮد ﻧﺪارد ،ﯾﺎ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻠﯽ اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﮐﺸﯿﺪن
ﯾﮏ ﺧﻂ ﻣﻤﺘﺪ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﺨﺶ زﯾﺎدی از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺧﻮاﻧﺎﯾﯽ ﯾﺎ زﯾﺒﺎﯾﯽ ﮐﻞ ﻣﺘﻦ ﻟﻄﻤﻪ ﺑﺰﻧﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ اﺑﺘﺪا و اﻧﺘﻬﺎی
ﻋﺒﺎرت ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را ﺑﺎ ﯾﮏ »ﻋﻼﻣﺖ ﺧﻂ ﭘﺎﯾﯿﻦ« از ﺑﻘﯿﮥ ﺟﻤﻠﻪ ﺟﺪا ﮐﻨﯿﻢ .اﯾﻦ ﻋﻼﻣﺖ ﺑﺪون ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﺎ ﻋﺒﺎرت داﺧﻞ ﺧﻮد و ﺑﺎ ﯾﮏ
ﻓﺎﺻﻠﻪ از ﮐﻠﻤﺎت ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از ﺧﻮد ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ ،ﺑﺎ واردﮐﺮدن اﯾﻦ ﻋﻼﻣﺖ در ﻣﺜﺎل ﺑﺎﻻ ،ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ دﯾﺪه
ﻣﯽﺷﻮد» :ﻟﻄﻔﺎً _ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ ﺳﺎﻋﺖ  _۸:۳۰در ﻣﺤﻞ ﮐﺎر ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮﯾﺪ«.
وﯾﮋﮔﯽ اﯾﻦ ﻋﻼﻣﺖ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪﻟﺤﺎظ ﻓﺎﺻﻠﻪ از ﺧﻂ زﻣﯿﻨﻪ ،ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ از ﻫﻤﮥ ﺣﺮوف اﻟﻔﺒﺎی ﻓﺎرﺳﯽ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ در
ﻧﻘﺶ »ﻋﻼﻣﺖ ﺧﻂ ﭘﺎﯾﯿﻦ« ﺑﻪﮐﺎر ﻣﯽرود.
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