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  1فصل 

  هكالبدشناسي مقال
  

  عنوان مقاله .1.1
سازد، شرح نتايج را بيان  عنوان خوب به وضوح حوزة پژوهش را آشكار مي

. آورد هايي دربارة تحقيق در ذهن خواننده پديد مي دارد، و سؤال مي
  :شود راهكارهاي زير براي انتخاب عنوان مقاله توصيه مي

ما عنوان مقاله بايد بيشترين بار معنايي مربوط را دربرگيرد، ا �
 . موجز باشد

و روشن و شفاف  عنوان مقاله بايد كامالً معرف موضوع مقاله �
 باشد، به طوري كه خواننده با خواندن آن در جريان موضوع مقاله

 .كرد استفاده كلمات اضافهبايد از ندر عنوان مقاله . قرارگيرد
هاي مهم حتماً در عنوان و در تأثيرگذارترين قسمت  كليدواژگان �

 .دنقرارگيري در آغاز عنوان، عنوان، يعن
روش متداول نوشتن عناوين استفاده از عبارت اسمي و خبري  �

 .است، نه جملة پرسشي
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عبارات اسمي به خصوص در تركيب با عبارات وصفي نبايد  �
 .دوپهلو باشند و ابهام پديد آورند

  

حرف اول كلمات با حروف بزرگ درج در عنوان انگليسي مقاله  .توجه
  .ف اضافه، حروف ربط، و حروف تعريفوحرجز شود، به  مي

  مؤلفانمشخصات  .1.2
هر و مسئوليت نقش  درصدكامل مؤلفان به ترتيب خانوادگي نام و نام 

صات ساير مشخ. شود يك در تأليف مقاله ذيل عنوان مقاله درج مي
دانشگاهي  -و مرتبة علميمؤلفان  وابستگي سازمانيمؤلفان از جمله 

مؤلف پست الكترونيكي پستي و آدرس  تلفن، نمابر، و به همراهها،  آن
  .شود مي ذكراز مشخصاتي است كه دربارة مؤلفان  مسئول

  چكيده .1.3
، بدون درج شكل، در يك پاراگراف چكيده حاوي مطالب كل مقاله است

قسمت كه در اصل كلمه، در چهار  250-150ر و جزآن د منبع، نمودار،
قبل از  عبارات زير .است) 1.5زيرعنوان (برگرفته از پيكرة اصلي مقاله 

  :شود قسمت درج مي هرمطالب مربوط به 
  
 در انگليسي  

Abstract 
Introduction/ Background: 
Methodology: 
Discussion and/or Results: 
Conclusion: 
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 در فارسي 
  چكيده

  :هدف/ پيشينه/ مقدمه
  :شناسي روش
  :تحليل نتايج/ و بررسي بحث/  ها يافته

  :گيري نتيجه

  گانكليدواژ .1.4
ساس مقاله را تشكيل كليدواژگان مقاله شامل كلماتي است كه پايه و ا

دهند، به طوري كه اگر فردي بخواهد به مطالب داخل مقاله يا مطالب  مي
اين كلمات به جستجو با يابد از طريق  ساير مقاالت در همان حوزه دست

  . مقصود خود برسد
در . اسـت  ترتيـب الفبـايي  واژه، بـه   7-3كليدواژگان مقاله شامل 

مگـر در مـورد اسـامي خـاص و     ( شـود  درج مي با حروف كوچك انگليسي
  ).ها بزرگ است كلماتي كه حرف اول آن

  پيكرة اصلي مقاله .1.5
در تعيين ساختار مقاله توجه به اين نكته راهگشاست كه بخش نتايج 

اي  محرك اصلي هر مقاله. كنندة مطالب و ساختار كل مقاله است تعيين
 از نوع تجربي تأكيد اصلي بر مقاالت پژوهشيينجا در ا. نتايج آن است

مقدمه،  قسمتكم چهار  شامل دست آنپيكرة اصلي  كه است
كه هر قسمت  شود گيري مي بحث و بررسي، و نتيجه /ها شناسي، يافته روش

   .تقسيم شود هايي هاي خاص مقاله ممكن است به زيرعنوان بسته به ويژگي
 قسـمت ث جداست و گاه با هم گيري گاه از بخش بح نتيجه قسمت
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از هـم   قسـمت جدا بودن اين دو . دهند گيري را تشكيل مي بحث و نتيجه
  . تري است پيكرة مناسب

 هـاي  هخاصـه در شـاخ   و مجله، بديهي است بسته به موضوع مقاله
ناپذير  مقاالت اجتنابدر پيكرة تغييراتي در زيرعناوين اصلي  ،علوم انساني
   .خواهد بود

  مقدمه) الف
لذا، . شود است كه خوانده مي همقال اصلي مقدمه اولين قسمت از پيكرة

را به دقت و به وضوح مشخص  هفرد بودن مقال بودن و منحصربه بايد بديع
   .مقاله ترغيب نمايد نسازد و خواننده را به خواند

  :شود را شاملدست كم پنج جنبة زير  دباي مقدمه
حوزة پژوهش به منظور آشنايي خواننده با كليت يا بافت  معرفي .1

با رويكرد حركت از اطالعات  مسئلة تحقيق و اهميت و جديت آن
  ؛)طرح مسئله( قديم به جديد

   ؛)پيشينة تحقيق( ديگر محققانهاي  درج يافته .2
، يا تعيين جايگاه گذاري بيشتر، وجود خأل بيان ضرورت سرمايه .3

   ؛پژوهش مورد نظر
هاي  ها يا يافته موضوع مورد مطالعه يا بيان رئوس فعاليت/ بيان هدف .4

  ؛مهم
 اي كه داليل يا ارزش مثبت آن مطالعه را نشان اظهارات اختياري .5

  .دنده

   شناسي  روش) ب
در اين قسمت بايد اطالعات . رددا شناسي اعتبار نتايج را بيان مي روش



 7  كالبدشناسي مقاله     1فصل 

براي خوانندگان به  آوري اطالعات و جمع الزم دربارة نحوة اجراي كار
در . براي خوانندگان ميسر سازد را دقت بيان شود، به طوري كه تكرار آن

كه به اهداف و  شود ميشناسي از جمالت و عبارات معرفي استفاده  روش
  . شوند نتايج مربوط مي

  تحليل نتايج/ و بررسي بحث/ ها  يافته) ج
هر چه بيشتر با عنوان مقاله توان  ميبيان عناصر كليدي، اين قسمت را با 

اين قسمت بيشترين ارتباط را با مقدمه داراست و در . ختمرتبط سا
جه به نكات زير در تنظيم آن تو. شود چارچوب نتايج تنظيم مي

  :راهگشاست
اي از فعاليت اصلي در  منظور اصلي يا فرضية تحقيق، يا خالصه بيان .1

 ؛اين مطالعه
 ،خصوص به ترتيب معناداري، شامل ها، به ترين يافته بيان دوباره يا مرور مهم .2

آيا در حمايت از فرضية اصلي است، يا چگونـه فعاليـت اصـلي     �
دهد، يـا   هاي تحقيق پاسخ  شدارد تا به پرس مطالعه را بيان مي

  دهد؛  اهداف تحقيق را پوشش 
در صورتي كه همسو  هاي محققان ديگر همسوست؟ آيا با يافته �

  نباشد، دليل احتمالي ناهمسويي چيست؟
 

ها دربارة  پردازي يا نظريه/ها كه با ارجاع به متون مربوط و توضيح يافته .3
 ؛شود مي ها، همچنين با نقل قول از متون پشتيباني يافته

هاي پژوهش در  پذيري يافته هاي پژوهش كه دامنة تعميم محدوديت .4
 ؛كند شرايط مطالعه را محدود مي
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  گيري نتيجه) د
بندي  جمعكلي نتايج و هاي مهم برجسته  گيري يافته در بخش نتيجه

هاي  دستورالعمل يا/هايي براي تحقيقات آتي و توصيه ،همچنين. شوند مي
   .شود طرح مي كاربردي

  تقدير و تشكر .1.6
مؤلفان / شود به اختيار مؤلف اين قسمت كه در انتهاي مقاله درج مي

  . مقاله، به تشكر و قدرداني از اشخاص يا مؤسسات اختصاص دارد

  منابع .1.7
  .يل بيان شده استبه تفص 2نحوة تنظيم منابع در فصل 
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  2فصل 

  نحوة تنظيم منابع و ارجاعات
  

  فهرست منابع .2.1
. شوند درج مي ترتيب الفباييبه فارسي  درمنابع با درج شمارنده و  .1

در مقاالت انگليسي  ].1[گيرد؛ مثال،  قرار مي قالبشمارنده درون 
و به ترتيب ارجاع در منابع درج  ضرورتي به الفبايي كردن نيست

 . شوند مي
نيز ارجاع  التينكه ممكن است به منابع  فارسي و عربيدر مقاالت  .2

است و پس از  التينمقدم بر منابع  فارسي و عربيداده شود، منابع 
 التين، شمارنده به توالي براي ذكر منابع فارسي و عربيخاتمة منابع 

   .يابد ادامه مي
  .منابع فارسي بايد ترجمه شوند ،غيرفارسيدر مقاالت  .3
در ذكر نام مؤلفان از القابي مثل دكتر، مهندس، استاد، پروفسور، و  .4

اي افراد با امالي ترجيحي صاحب  نام شناسنامه. شود مينظر  جزآن صرف
  .آن مالك ثبت در منابع است
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 ،كمانِ درجِ سال چنانچه سال انتشار منبع مشخص نباشد، در درونِ .5

 .گيرد عالمت سؤال قرارمي
كمانِ  چنانچه در مورد تاريخ انتشار ترديد وجود داشته باشد، درونِ .6

 .)؟1956(مثال، . شود عالمت سؤال درج مي ،درجِ سال
كمانِ درجِ  چنانچه اثري زير چاپ باشد، در قسمت تاريخ آن درونِ  .7

 .گردد درج مي) زير چاپ(سال عبارت 
خانوادگي و  مؤلفان واحدي ذكر شود، نام/ د اثر از مؤلفچنانچه چن .8

شود اما در منبع يا  مؤلفان در منبع اول كامل درج مي/ نام مؤلف
منابع بعدي پس از شمارنده، به جاي اسامي از ده خط تيره استفاده 

 .شود مي
مؤلفان واحدي / الويت قرارگرفتن آثاري كه مؤلفت فارسي در مقاال .9

 .گيرد دارند، بر مبناي تاريخ انتشار و از منابع جديد به قديم صورت مي
  .شود چنانچه تاريخ نيز يكسان باشد، ترتيب الفبايي اثر منظور مي

  :مثال
[5] Blackshow, R.E.; Anderson, G.W. (2011). “A reaction 

variable neighborhood search for vehicle-routing 
problem”. Informs Journal on Computing, 15(4), 347-
369. 

[6] ---------- (1987). “Modelling & solving central cycle 
problems”. Informs Journal on Computing, 5(2), 227-
250. 

تمامي منابع ارجاع شده در متن بايد در منابع ذكر شده دقت شود  .10
باشند، و برعكس؛ يعني، تمامي منابع درج شده در فهرست منابع 
بايد در متن ارجاع داشته باشد، در غير اين صورت از فهرست منابع 

  .شوند حذف مي
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به . شوند هاي زير تنظيم مي به روش ،بسته به نوع آن ،منابع مختلف
  .جاوندي جداكنندة هر قسمت توجه فرماييدهاي س نشانه

  كتاب) الف
هاي معرف كتاب اعم از تأليف، ترجمه، گردآوري و جزآن، و  ترتيب مؤلفه

از نوع چاپي، الكترونيكي برخط، و بر لوح فشرده به ترتيب زير درج 
  . گردد مي

  

سال ... (ؤلف دوم، نام؛ نام خانوادگي مؤلف اول، نام؛ نام خانوادگي م
/ ويراستار/ مترجم .عنوان كامل اثر شامل عنوان اصلي و فرعي). انتشار

، عنوان ...، جلد ...، چاپ ...نام و نام خانوادگي، ويراست : گردآوردنده
آدرس / ، نوع كتاب الكترونيكي. ... مجموعه، محل انتشار، ناشر، ص

دي  شمارة سي/  DOIرة شما/ هاي الكترونيكي كامل سايت براي كتاب
  .يا لوح فشرده

  

جلدي  هاي تك از ذكر ويراست و چاپ اول و تعداد جلد كتاب .1 توجه
  .شود نظر مي صرف

  .شود ايتاليك درج مي/ نام اثر ايرانيك .3توجه 
  

  كتاب تأليفي چاپي. 1مثال
. فرايندي در طراحي معماري: انگاري تكه). 1387(اصغر  علي اديبي،

  .تهران، دانشگاه تهران
  

  اي چاپي كتاب ترجمه. 2مثال 
چي و هوشنگ  ترجمة محسن مديرشانه. فن نشر كتاب). 1381(يونسكو 

  .آموز، تهران، سمت خوش
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  چند نوع كتاب الكترونيكي. 3مثال 
Austen, Jane (2007). Pride and Prejudice. New York, 

Penguin Classics, Kindle edition. 
Austen, Jane (2007). Pride and Prejudice. New York, 

Penguin Classics, PDF e-book. 
Austen, Jane (2007). Pride and Prejudice. New York, 

Penguin Classics, Microsoft Reader e-book. 
Austen, Jane (2007). Pride and Prejudice. New York, 

Penguin Classics, Palm e-book. 

  نشريات ادواري) ب
، و لوح فشردة نشريات ادواري درست مانند DOIنوع الكترونيكي، برخط،  

گيرد و نام نشريه  عنوان مقاله درون گيومه قرار مي. شوند درج ميكتاب 
ترتيب درج اطالعات . شود ايتاليك درج مي/ به صورت ايرانيك

هاي سجاوندي  به نشانه. نشريات به شرح زير استشناسي  كتاب
   .يدفرمايجداكننده توجه 

  

سال ... (نام خانوادگي مؤلف اول، نام؛ نام خانوادگي مؤلف دوم، نام؛ 
نام : ترجمم .››شامل عنوان اصلي و فرعي مقالهعنوان كامل ‹‹). انتشار

، شمارة ...، دورة ...نامة  ، محل نشر، ويژهعنوان نشريهو نام خانوادگي، 
آدرس كامل سايت براي / ، نوع الكترونيكي. ... فصل، ص/ ماه/ ، روز...

  .دي يا لوح فشرده شمارة سي/  DOIشمارة / هاي الكترونيكي نسخه

  ها ها و كنفرانس مقاالت همايش) ج
شود، با چند  ها نيز مانند نشريات درج مي ها و همايش مقاالت كنفرانس

  .تفاوت به شرح زير
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سال ... (نام خانوادگي مؤلف اول، نام؛ نام خانوادگي مؤلف دوم، نام؛ 
نام و نام  .››شامل عنوان اصلي و فرعي مقالهامل عنوان ك‹‹). انتشار

كامل همايش يا عنوان خانوادگي گردآورندة مجموعه مقاالت، 

. فصل، ص/ ماه/ ، كشور برگزاركننده، شهر برگزاركننده، روزكنفرانس
/ هاي الكترونيكي آدرس كامل سايت براي نسخه/ ، نوع الكترونيكي... 

  . فشردهدي يا لوح  شمارة سي/  DOIشمارة 

  آدرس سايت) د
شود، و  در ارجاع به آدرس سايت، آدرس به طور كامل درج مي .1

هاي  محل شكستگي قبل از نشانه ،چنانچه در يك سطر جاي نگيرد
سجاوندي داخل آدرس سايت خواهد بود، از جمله كاما، نقطه، خط 

  .خط و جز آن مورب، نيم
  .1مثال

http://www.time.com/time/magazine 
/article/0,9171,920400,00.html 

http://wardsix.blogspot.com/2008 
-atlantic-essay.html 

، http ،fttpالكترونيكي از مواردي مثل  منابعالفبايي  بدر تنظيم ترتي .2
wwwها مالك الفبايي  شود و حروف بعد از آن ر مينظ ، و جز آن صرف

  . گيرد قرار مي
متر فاصله، درون كمان تاريخ  سانتي 1از درج  پس ،در انتهاي آدرس .3

  .شود رويت سايت به صورت سال، ماه، روز درج مي

  ارجاع به منابع در متن .2.2
در ارجاع به منابع در متن، شمارة منبع در فهرست الفبايي منابع و  .1
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 . ]4[: شود، براي مثال درج مي قالبدرون 

. تر است تر به بزرگ توالي ارجاع منابع در متن از عدد كوچك .2
 .ويرگول خواهد بود جداكننده نيز 

  ]24، 7، 3[: مثال

در صورتي كه ذكر شماره صفحه ضرورت يابد، جداكنندة اعداد  .3
 .ويرگول خواهد بود نقطه
  ]24؛ 32-28، ص7؛ 3: [مثال

  [3; 7, pp28-32; 24] 
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  3فصل 

  نويسي فرمول
  
 .ها از چپ به راست است ها و مجموعه ترتيب حروف و اعداد در فرمول .1
تر فرمول  ها اهميت خاصي دارد و خوانش ساده فاصله در فرمول درج .2

آن هم در شرايطي كه كل فرمول در يك سطر  ،سازد را ميسر مي
 .جاي نگيرد و در دو يا چند سطر شكسته شود

اي منظور  و پاية انديس هيچ فاصله) باال و پايين(بين انديس  �
ملگر باشد، همچنين اگر انديس عبارت رياضي و داراي ع. شود نمي

 . شود منظور نمي  اي ميان اجزاي انديس هيچ فاصله
 3x ،xa+b      : مثال

تر،  مثل تساوي، بزرگ -هاي رابط چنانچه عملگر رياضي يا نشانگر �
 . شوند نماد متغير باشند بدون فاصله درج مي -تر و جز آن كوچك

 >10  +∞  -1    : مثال
 

است و براي اي كامل  هر عبارت رياضي به لحاظ دستوري جمله .3
خوانده  c=b+aبراي مثال عبارت رياضي . خواندن به فعل نياز ندارد

 .»cبرابر است با  bبه عالوة  a«شود  مي
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ها  ها، چنانچه خاتمة جمله به آن در پايان عبارات رياضي و فرمول .4
 .گيرد نقطه قرار ميباشد، 

چنانچه كل فرمول در يك سطر جاي نگيرد محل شكستي قبل از  .5
تر،  هاي رابط مثل تساوي، بزرگ عملگرهاي رياضي يا نشانگر

 .شود تر و جز آن اعمال مي كوچك
 .بندي عبارات رياضي به ترتيب زير است هاي گروه تقدم نشانه .6

)]})]}        {[({[( 
 .شود در متن به جاي نماد از عبارت استفاده مي .7

  ⌧      . q  ...,2q ≠ 0,1بردار : مثال
 �    .غيرصفر است q  ...,2q,1بردار   

چين، و چند فرمول در سطر  هاي تَك در سطر مستقل و وسط فرمول .8
سطر  .گيرند تورفتگي از چپ قرارمي cm5/0چين با  مستقل و چپ

 .شود همتراز با نشانگر رابط سطر اول تنظيم مي ،دوم فرمول
چنانچه كل يك فرمول در يك سطر جاي نگيرد، شكستگي از محل  .9

 .گيرد كه اتصال عبارات به هم نخورد مساوي يا مقاطعي صورت مي
شود،  ها در متن ارجاع داده مي چنانچه به عبارات رياضي و فرمول .10

. شود متر درج مي سانتي 5/0ورفتگي شمارنده درون كمان و با ت
گيرد،  ها ارجاع صورت نمي هايي كه بدان عبارات رياضي و فرمول
 .)4.1، عنوان 4فصل . ك.ر( نيازي به شمارنده ندارند

و در سطر ) 3/2(خط كسري در داخل متن به صورت خط مايل  .11

)(مستقل به صورت خط كسري افقي 
3

 .است 2

و در ) 3/2(عالمت اعشار در فارسي خط مايل با انديس پايين  .12
  .استانگليسي نقطه 
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شوند، چه در متن  در مقاالت فارسي، اعداد همواره به فارسي درج مي .13
 . و چه در انديس و چه در جدول، نمودار و جز آن

3y+y3
:مثال        

بدون فاصله در كنار اعداد و حروف التين براي بيان » مين«و » م« .14
 .روند اعداد ترتيبي به كار مي

 مين25م، n مين،n      :مثال

نكره بدون فاصله در كنار اعداد و حروف التين درج » يي«يا » ي« .15
 .شود مي

 ...ي كه در عبارت Z      : مثال
كه  براي جداكردن چند عبارت فرمولي در يك سطر، در صورتي .16

فارسي استفاده  ها كلمة فارسي باشد، از عاليم سجاوندي ميان آن
در صورت نبود عبارت . گردد شود و از راست به چپ تنظيم مي مي

 عاليم سجاوندي التين ارجحيت دارد و از چپ ،فارسي در ميان آن
 .شود به راست تنظيم مي

 :مثال
x=1, y= x + 2.   )بدون عبارت فارسي(  

  .x =y+  2و يا  x= 1     )با عبارت فارسي(
در رشته حروف التين و عبارات فرمولي ترتيب فارسي رعايت  .17

 .شود، جز در حالت زير مي
  .با هم برابرند c، و a ،b  )در حالت معمول(

  .n ،2, 1 =x = 2به ازاي هر   )استثنا(
، »درنتيجه«چنانچه در سطر قبل از فرمولي مستقل عباراتي مثل  .18

و جز آن وجود داشته باشد، نيازي به استفاده از » داريم«، »چنانچه«
ورتي در ص» :«از عالمت . وجود ندارد» :«ويژه  به عاليم سجاوندي
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 .كنيم كه عبارتي حذف شده باشد استفاده مي
  .3، و 2، 1برابر است با  aمقادير     : مثال

  .3، و a :1 ،2مقادير 
با ) if(در عبارات رياضي شرطي، عبارت شرط بدون كلمة شرط  .19

 .گيرد در سمت راست عبارت قرارميفاصلة بيشتر 
ab= cd + i          b>2   مثال:  

التين و نيز  يزيكي به صورت عاليم اختصارياستفاده از واحدهاي ف .20
چنانچه از حروف اختصاري التين . نام كامل فارسي مجاز است

استفاده شود، مقتضي است در سمت راست عدد يا فرمول و بدون 
 .فاصله درج شود

  km/s40        : مثال
حروف يوناني دقت الزم مبذول شود تا با حروف و در استفاده از  .21

 . عاليم مشابه اشتباه گرفته نشوند
خصوص اگر جملة قبلي  شروع جمله نبايد با نمادهاي رياضي باشد، به .22

 .نيز با نماد رياضي خاتمه يافته باشد
  ⌧    .عددي حقيقي است x≤S .Sفرض كنيد : مثال
  �  .عددي حقيقي است Sدانيم  مي. x≤Sفرض كنيد   
  �  .عددي حقيقي است S؛ همچنين، x≤Sفرض كنيد   

ها و معادالت و در  و نمادها در فرمول  در مقاالت انگليسي حروف .23
ها  در فارسي نيازي به ايتاليك كردن آن. شود متن ايتاليك درج مي

  .نيست
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  ها گذاري شماره
  

  و زيرعناوين مقاله گذاري عناوين شماره .4.1
 .شوند گذاري مي عناوين اصلي مقاله از يك شماره .1

 ...  شناسي روش. 2  مقدمه. 1: مثال
عدد اول معرف عنوان  ،هر عنوان اصلي گذاري زيرعناوينِ در شماره .2

 2در مثال زير . اصلي و عدد دوم معرف شمارندة زيرعنوان است
رندة زيرعنوان شما 1و » شناسي روش. 2«برگرفته از عنوان اصلي 

 .است
  ...  گردآوري اطالعات. 2.2  جامعة آماري. 2.1: مثال

 .است جداكنندة اعداد نقطه و جداكنندة حروف كمان .3
 )الف    . 1  :مثال

در صورت نياز . درو گذاري زيرعناوين تا سه رقم پيش مي غالباً شماره .4
استفاده  التين/ به استفاده از زيرعناوين بيشتر از حروف ابجد

/ زيرعنوان آن نيز در سطر جدا و به صورت ايرانيك-زير. شود مي
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بيش از سه رقم زيرعنوان توجه داشته باشيد . شود ايتاليك درج مي
 .مگر در موارد بسيار استثنا ،در مقاله چندان متداول نيست

اله زيرعنواني ذيل هر عنوان اصلي نداشته باشد، يا به چنانچه مق .5
گذاري  به شماره اجباريعناوين در متن مقاله ارجاعي صورت نگيرد، 

 .عناوين نيست
گذاري عناوين به چكيده، واژگان كليدي، تشكر و  در صورت شماره .6

  .گيرد قدرداني، و منابع شماره تعلق نمي

  عكس و جزآن ،نمودار ،شكل ،گذاري جدول شماره .4.2
 5در فصل  تنظيم جدول، شكل، و جزآناطالعات تفصيلي دربارة نحوة 

ها بحث  گذاري آن در اين فصل تنها دربارة نحوة شماره. درج شده است
  .شده است

شوند،  بندي مي دسته ).Fig( شكل نمودار، عكس، و جزآن غالباً ذيل .1
 .مگر در موارد استثنا

چنانچه . گيرد صورت مي 1گذاري شكل از جدول مستقل و از  شماره .2
نمودار يا عكس نيز عالوه بر جدول و شكل با عبارت مجزا درج شوند 

 .گذاري هر يك مستقل خواهد بود شماره
 .1عكس     .1جدول   .1شكل : مثال

 .نقطه است رح آن،شجداكنندة شمارنده از  .3
به جدول و شكل و جزآن چه در متن ارجاع داده شود و چه ارجاع  .4

  .گيرد داده نشود، شمارنده تعلق مي

  ها و معادالت گذاري فرمول شماره .4.3
درج  3ها و معادالت در فصل  اطالعات تفصيلي دربارة نحوة درج فرمول
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ها بحث شده  گذاري آن در اين فصل تنها دربارة نحوة شماره. شده است
  .است

گيرد كه در متن  ها و معادالتي شمارنده تعلق مي تنها به فرمول .1
 .داده شودها ارجاع  بدان

 5/0شود و درون كمان با  آغاز مي 1ها و معادالت از  شمارندة فرمول .2
  .گيرد متر تورفتگي در سمت راست فرمول و معادله قرارمي سانتي

  نوشت گذاري پانوشت يا پي شماره .4.4
مقاله شود و در آن  آغاز مي 1نوشت در هر مقاله از  شمارندة پانوشت يا پي

  .يابد مسلسل ادامه مي

  گذاري منابع شماره .4.5
قرار  قالبشمارنده درون . شود آغاز مي 1گذاري منابع از  شماره .1

 .گيرد مي
 ]1: [مثال

در كنار منابع  التيندر صورت وجود منابع  فارسي و عربيدر مقاالت  .2
شوند، سپس  درج مي 1از شمارة  غيرالتينا منابع ، ابتدغيرالتين

دربارة نحوة تنظيم (يابند  ادامه ميمنابع التين با شمارة مسلسل 
  . )رجوع كنيد 2منابع به فصل 
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  5فصل 

  شكل و تنظيم جدول
  

  هاي محتوايي شكل در قياس با جدول ويژگي .5.1
بـه نكتـه يـا     ،مـتن از انتخاب اينكه از شكل استفاده كنيم يا از جدول يـا  

. خواهيم خوانندگان از آن داده كسب كننـد بسـتگي دارد   مفهومي كه مي
. هـاي خـود را دارد   ها و ضـعف  هاي عرضة داده قوت هر يك از اين صورت

شـوند، مگـر در    بنـدي مـي   نمودار، عكس، و جزآن غالباً ذيل شكل دسـته 
  .موارد استثنا

  :زير مناسب استجدول بيشتر براي موارد 
  ؛)شده هاي خام يا پردازش داده(شده  هاي ضبط داده �
  هاي محاسباتي؛ هاي داده توضيح محاسبات يا نمايش مؤلفه �
  ها؛ و هاي حقيقي داده و وضوح آن نمايش ارزش �
هاي  ها از جنبه هاي چندگانه ميان مؤلفه امكان مقايسه �

  .مختلف
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  :ير مناسب استشكل بيشتر براي موارد ز
  يا روند كلي؛» عكس«نمايش  �
تا محاسبات » شكل و صورت آن«مقايسة موضوع با استفاده از  �

  دقيق؛ و
  .صرفاً مقايسة سادة چند مؤلفه �

  

 ،شكل يا جدول نبايد تكرار يكديگر يا تكـرار مطالـب مـتن باشـند    
هايي در چارچوب عنوان و نتـايج مقالـه    بلكه بايد خود مستقالً حاوي داده

  .اشندب

  نحوة تنظيم جدول .5.2
استفاده از حروف اختصاري و پانوشت براي . جدول نبايد شلوغ باشد .1

 . اجتناب از شلوغي جدول راهگشاست
ترجيحاً، جدول را در كادر قرار ندهيد، و از خطوط افقي براي جدا  .2

 .گيريدها بهره  ها و از فضاي خالي براي تفكيك ستون كردن رديف
 .هاي تكراري يا غيرضروري اجتناب شود از درج داده .3
 .اعداد مندرج در جدول بايد معنادار و دقيق باشند .4
هاي الزم براي خواننده به منظور انجام محاسبات مهم درج شده  داده .5

 .باشند
ترين نتايج را برجسته  اي سازماندهي شود كه مهم جدول به گونه .6

 .سازد 
ها را نشان  تب شوند كه روابط مهم ميان مؤلفهاي مر ها به گونه داده .7

  .دهند
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  نمودار و جزآن ،نحوة تنظيم شكل .5.3
  .در تنظيم شكل به نكات زير توجه داشته باشيد

 .شكل نبايد شلوغ باشد .1
  .شوند  ترين اطالعات به بارزترين شكل برجسته مهم .2
  .موضوع رعايت شودضرورت ذكر شواهد در بيان و پشتيباني از  .3
هايي كه  واضح باشد و سبك در آن رعايت شده باشد و تكرار داده .4

  .قبالً ذكر شده نباشد
  

هـاي   در تنظيم نمودارها نيز توجه به نكات زيـر در تعيـين كيفيـت   
  :ها راهگشاست مختلف داده

عي هاي كلي يا جم سازي ويژگي در برجسته) pie( اي نمودار دايره .1
  .مناسب است

هاي  براي مقايسة ارزش) column/ bar( اي نمودار ستوني يا ميله .2
براي مثال، سيب (اند  هاي مختلف در شرايطي كه از هم مستقل مقوله

  .مناسب است) و پرتقال
امكان نمايش توالي متغيرها در زمان و مكان يا ) line( نمودار خطي .3

را ) رات در گذر زمانمثل تغيي(نمايش ديگر روابط وابسته به هم 
  .سازد ميسر مي

ها را نتوان  براي زماني مناسب است كه مقوله) radar( نمودار راداري .4
  .مستقيماً با هم مقايسه كرد

  شرح شكل و جدول .5.4
اند و  ها فراهم آورده شرح شكل و جدول بايد بيانگر آنچه باشد كه داده

. خشي از موضوع نتايج عرضه شده در آن را برجسته سازدنكات كليدي ب
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نكات كليدي بيان موضوع بايد مستقل باشند؛ يعني، خواننده نبايد مجبور 
  . باشد كه باقي متن را بخواند تا آن را بفهمد

هـا   اند تا در متن بتوان بـدان  شرح شكل و جدول با شمارنده همراه
ـ . ارجاع داد ـ  ،فاصـله ا يـك  شمارندة شكل از جدول متمايز است و ب  دونب

. شـود  پس از عبارت شكل يا جدول درج مـي  ،هيچ كلمه يا عبارت اضافي
  ).10و  4فصل (شود  رح جدا ميشمارنده با نقطه از ش

  : مثال
  شرح آن. 1جدول   شرح آن. 1شكل   

  

چنانچـه  . شـود  شرح شكل يا جدول به صورت عبارت يـا جملـه درج مـي   
نكات مطـرح دربـارة عنـوان    . گيرد در انتهاي آن نقطه قرارميجمله باشد، 

  . دربارة شرح شكل و جدول نيز صادق است) 1.1عنوان ( 1مقاله در فصل 
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  6فصل 

  و اختصارات ،ضبط صحيح اعالم، اصطالحات علمي و فني
  

  ضبط صحيح اعالم .6.1
 عبارت است از آوانويسي تلفظ هر زبانيسياست كلي ضبط اعالم در  .1

و نوشتن  مقصد زبان اصلي آن و منطبق كردن آن با دستگاه آوايي
 .زبان مقصدآن به خط 

چنانچه خواندن نام علَمي با حروف و اعراب فارسي دشوار باشد يا  .2
و چنانچه آن نام در  خواندن آن وجود داشته باشد، احتمال غلط

اصل آن ذكر  در پانوشتدر اولين بار،  منابع درج نشده باشد،
 .شود مي

و نزديك بودن تلفظ آن به  هر زبانصورت مشهور و مأنوس اعالم در  .3
 .اند زبان مبدأ دو اصل مهم

به شرح  اعالم صحيح و امالي برخي منابع مهم براي دستيابي به تلفظ .4
 .ندزير
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  المعارف بزرگ اسالمي ةداير -

  المعارف فارسي مصاحب ةداير -

سـلطاني،   اديـب  الـدين  ميرشـمس  ،زي كتـاب سا راهنماي آماده -
  .1381ويراست سوم، تهران، شركت انتشارات علمي و فرهنگي، 

بهزادي بـا همكـاري كبـري     ماندانا صديق ،نامة ضبط اعالم شيوه -
  سبزي  سلسله

  بهزادي ، ماندانا صديقنامة ضبط اعالم انگليسي به فارسي شيوه -
 ، كتابخانة مليشيوة مستندسازي -
  گ تلفظ انگليسي دنيل جونزفرهن -

  ، جلد ششمفرهنگ تلفظ دودن -
فريبرز مجيدي، انتشـارات فرهنـگ    هاي خاص، فرهنگ تلفظ نام -

  معاصر
  فرهنگ دهخدا -

هاي تاريخي، جغرافيـايي، مشـاهير،    نام(فرهنگ فارسي اعالم  -

، غالمحسـين صـدري افشـار، نسـرين     ...)نهادها، آثـار ادبـي و  
  .1389است دوم، فرهنگ معاصر، حكمي، نسترن حكمي، وير

  فرهنگ مترجم -

  فرهنگ معين -

   (Webster’s Geographical Dictionary)  وبستر جغرافيايي -

 (Webster’s Biographical Dictionary) ها وبستر زندگينامه -

  ضبط صحيح اصطالحات علمي و فني .6.2
هاي  حد امكان بايد از معادل در ضبط اصطالحات علمي و فني، تا .1

 .فارسي استفاده كرد
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حفظ يكدستي اين اصطالحات و اجتناب از تكثر اصطالح در سراسر  .2
خصوص در تنظيم نمايه  اين موضوع به. متن جزو ضروريات است

 .يابد اهميت بسيار مي
در صورت مصطلح نبودن و نامأنوس بودن معادل پيشنهادي در  .3

مشهور و غيرفارسي را به خط فارسي  فارسي، براي بار اول صورت
 .آوريم در درون كمان و كنار معادل پيشنهادي مي

چنانچه معادل فارسي اصطالحي نامأنوس باشد و نتوان آن را با خط  .4
. شود درج مي پانوشتبه زبان اصلي در  آن معادلفارسي درج كرد، 

 . ت نبايد افراط كرددر درج اصطالحات در پانوش

  اختصارات .6.3
  :شوند اختصارات به سه دسته تقسيم مي

 اي واحد است، از جمله صورت كوتاه شدة كلمه .نوشت كوته �
Fig. � figure Bull. � bulletin  Proc. � proceeding 

  
شود و هر  ميحروف اول چند سرواژه استخراج  .حروف اختصاري �

 شود، از جمله حرف مستقل تلفظ مي
DDT: dichlorodiphenyltrichloroethane 

 رجوع كنيد به  �. ك.ر
شود و در كنار هم  حرف اول چند سرواژه استخراج مي .سرنام �

 .دهند اصطالحي جديد را تشكيل مي
UNESCO: United Nations Educational, Scientific and 

Cultural Organisation 
 نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران: ناجا

 

هاي علمي بيشتر از صورت دوم، يعني حروف اختصاري استفاده  در نوشته
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چنانچه اين حروف نامأنوس يا خودساخته باشند، الزم است براي . شود مي
اولين بار صورت كامل درج شود و داخل كمان حروف اختصاري معرفي 

  . گردد
معادل فارسـي اصـطالح درج   راي نخستين بار، بدر مقاالت فارسي، 

 شود گردد و در كنار آن درون كمان صورت اختصاري التين معرفي مي مي
 صورت كامـل التـين  . رود كه از آن پس همان صورت اختصاري به كار مي

  .گردد درج حتماً  در پانوشت براي بار اول
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  7فصل 

  دستور خط فارسي
  

دستور خـط  مرجع دستور خط مجالت فارسي دانشگاه تهران چاپ ششم 

در . دب فارسي است، با انـدكي تغييـر  مصوب فرهنگستان زبان و ا فارسي
صورت بروز ابهام عالوه بر منبع فوق، استفاده از منبع زير نيز مفيد خواهد 

  .بود
فرهنگ اماليي خط ). 1385( ، زهرامقدم اشرف؛ زندي صادقي، علي -

  ).نشر آثار(تهران، فرهنگستان زبان و ادب فارسي  فارسي،

  عددنويسي
نوشتاري در هر كجا كه صورت عددي و محاسباتي منظور نباشد،   متندر 

  .شوند اعداد به حروف نوشته مي

  امالي بعضي كلمات
حذف يا حفظ همزة اين كلمه، وقتي كه بين دو علَم واقع شود،  .ابن .1

 .هر دو صحيح است
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 حسن ابن علي/ حسن بن علي: مثال
 .ودش حرف ندا؛ هميشه جدا از منادا نوشته مي .اي .2

  اي خدا، اي كه: مثال
 .شوند جدا از جزء و كلمة پس از خود نوشته مي .اين، آن .3

  آنچه، آنكه، اينكه، اينجا، آنجا، وانگهي: استثنا
 : به .4

  .شود در موارد زير جدا نوشته مي) الف
 حرف اضافه در بند متمم فعل باشد. 

  .به برادرت گفتم: مثال  
 ين صورت بدون در تركيبات اسمي و قيدي و فعلي كه در ا

 .گيرد فاصله از كلمة قبل قرارمي
  آورد دست آواز بلند، به سربردن، به به: مثال  
  پيوند مياني كه در اين صورت بدون فاصله از كلمة قبل و

 .گيرد بعد قرارمي
  خانه به در، خانه منزل، دربه به منزل: مثال 

 

  .شود در موارد زير پيوسته نوشته مي) ب
  به كار رود» بِد«هنگامي كه به صورت. 

  بدين، بدان، بدو، بديشان: مثال  
  باي زينت و باي (هنگامي كه بر سر فعل يا مصدر بيايد

 ).تأكيد
  )گفتن(=بگفتم، بروم، بنمايد، بگفتن : مثال  
  بر سر افعالي » ميم نهي«، »نون نفي«، »باي زينت«هر گاه

 .شود بيايد كه با الف مفتوح يا مضموم آغاز مي
  داز، نيفتاد، ميفكنبين: مثال  
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 هنگامي كه به اسم اضافه شود و صفت بسازد. 
  )مشهور(=بخرد، بشكوه، بجا، بنام : مثال  
 هاي عربي كه از نوع حرف اضافة  در آغاز بعضي تركيب

 .شود فارسي نيست و پيوسته به كلمة بعد نوشته مي
  العين، بشخصه، مابازاء، بذاته بعينه، بنفسه، برأي: مثال  

شود، مگر آنكه كلمه  جدا از كلمة پس از خود نوشته مي هميشه .بي .5
گونه باشد؛ يعني، معناي آن دقيقاً مركب از معاني اجزاي آن  بسيط
 .نباشد

  بيهوده، بيخود، بيراه، بيچاره، بينوا، بيجا: مثال
 .شوند هميشه جدا نوشته مي .تر، ترين .6

  بهتر، كهتر، مهتر، بيشتر :استثنا
  :چه .7

  .شود پس از خود نوشته ميجدا از كلمة ) الف
 چرا، چگونه، چقدر، چطور، چسان :استثنا 

  .چسبد همواره به كلمة پيش از خود مي) ب
يچه، كمانچـه،  آنچه، چنانچه، خوانچه، كتابچه، ماه: مثال  

 نامچه قباله
 .شود جا جدا از كلمة پيش از خود نوشته مي همه .را .8

  )براي چه؛ آري(=  چرا :استثنا
آن (=كه  كه، آن چنان: شود از كلمة قبل نوشته مي همواره جدا .كه .9

 )كسي كه
  بلكه، اينكه، آنكه :استثنا

 .شود همواره جدا نوشته مي). نشانة جمع( ها .10
 .شود همواره جدا از كلمة پس از خود نوشته مي .هم .11
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گونه باشـد، يعنـي معنـاي آن دقيقـاً      چنانچه كلمه بسيط .1استثناي 
  .شود د، سرهم نوشته ميمركب از معاني اجزاي آن نباش

همشــهري، همشــيره، همــديگر، همســايه، همــين، : مثــال  
  همان، همچنين، همچنان

  .هجايي باشد جزء دوم تك .2استثناي 
  همدرس، همسنگ، همكار، همراه: مثال  
با كلمة بعـد از خـود   » هم«نويسي  مگر هنگامي كه پيوسته  

  .همصنف، همصوت، همتيم: موجب دشوارخواني شود
جـدا و   آغاز شود همواره » م«يا » الف«با  اگر كلمه  .تبصره  

اسـم،   هـم : مثـال . شـود  مي فاصله نوشته  بدون 
  مرز هم

شروع شود، همواره پيوسـته  » آ«اگر جزء دوم با مصوت  .3استثناي 
  .همايش، هماورد، هماهنگ: مثال. شود نوشته مي

مگر هنگامي كه همزه در ابتداي جزء دوم تلفظ شـود، كـه     
آرزو،  هـم : مثـال . شـود  ين صـورت منفصـل نوشـته مـي    در ا
   آرمان هم

 .شود همواره جدا نوشته مي .همي، مي .12
  گويد افكند، همي رود، مي مي: مثال

 .شود همواره جدا از كلمة پس از خود نوشته مي .همين، همان .13
  جا كتاب، همان جا، همان خانه، همين همين: مثال

بدون فاصله با آن نوشته همواره جدا از كلمة پس از خود و  .هيچ .14
 .شود مي

  كس كدام، هيچ يك، هيچ هيچ: مثال
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  در زمان حال» بودن«مجموعة متصل فعل 

  خشنوديم  خشنودم  
  خشنوديد  خشنودي  
  خشنودند  خشنوداست  
  

  رهرويم  رهروم  
  رهرويد  رهروي  
  رهروند  رهرواست  
 

  پاكيم  پاكم  
  پاكيد  پاكي  
  اند پاك  است پاك  
  

  داناييم  دانايم  
  داناييد  دانايي  
  دانايند  داناست  
  

 باشد»اُو«با صداي»و«چنانچه كلمه مختوم به

 باشدتصلصامت مچنانچه كلمه مختوم به

 بيايد»ي«ميانجيصامتباشد و» آ«چنانچه كلمه مختوم به

 باشدصامت منفصلچنانچه كلمه مختوم به
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  دانشجوييم  دانشجويم  
  دانشجوييد  دانشجويي  
  دانشجويند  دانشجوست  

  توايم  توام  
  توايد  تواي  
  تواند  توست  

  ايم خسته  ام خسته  
  ايد خسته  اي خسته  
  اند خسته  است خسته  

  ايم كاري  ام كاري  ايم تيزپي  ام تيزپي
  يدا كاري  اي كاري  ايد تيزپي  اي تيزپي
  اند كاري  است كاري  اند تيزپي  است تيزپي

 »ي«و با صامت ميانجي »او«با صداي» و«چنانچه كلمه مختوم به
 باشد

 و با صامت ميانجي همزه»ُ-«با صداي» و«بهچنانچه كلمه مختوم
 باشد

چنانچه كلمه مختوم به هاي بيان حركت با صامت ميانجي همزه 
 دباش

، »اي«تلفظ شود و چه »اي«باشد، چه» ي«چنانچه كلمه مختوم به
 بيايد همزة ميانجيو با 
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 ضماير ملكي و اضافي و مفعولي

  برادرمان  برادرم  
  برادرتان  برادرت  
  برادرشان  برادرش  
 

  كتابمان  كتابم  
  كتابتان  كتابت  
  كتابشان  كتابش  

  

  رهرومان  رهروم  
  رهروتان  رهروت  
  رهروشان  رهروش  

 

  پايمان  پايم  
  پايتان  پايت  
  پايشان  پايش  
  

 باشدصامت منفصلچنانچه كلمه مختوم به 

 باشدصامت متصلچنانچه كلمه مختوم به 

 باشد»اُو«با صداي»و«چنانچه كلمه مختوم به

 باشد»ي«با صامت ميانجي» آ«چنانچه كلمه مختوم به
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  عمويمان  عمويم  
  عمويتان  عمويت  
  عمويشان  عمويش  

  مان خانه  ام خانه  
  تان خانه  ات خانه  
  شان خانه  اش خانه  

  مان كشتي  ام كشتي  مان پي  ام پي
  تان كشتي  ات كشتي  تان  پي  ات پي
  شان كشتي  اش كشتي  شان پي  اش پي

  راديومان  ام راديو  
  راديوتان  راديوات  
  راديوشان  راديواش  

از ضماير مفرد با حركت پيشهاي بيانبهمختومكلمهچنانچه

 باشدصامت ميانجي همزه

، »اي«شود و چه تلفظ»اي«باشد، چه» ي«چنانچه كلمه مختوم به
 بيايد صامت ميانجي همزه باو 

و با صامت ميانجي »او«باشد با صداي» و«چنانچه كلمه مختوم به

 باشد ي

و با صامت ميانجي »ُ-«باشد با صداي» و«توم بهچنانچه كلمه مخ

 بيايد همزه پيش از ضماير مفرد
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  ره و مصدري و نسبيياي نك
  برادري: باشد صامت منفصلچنانچه كلمه مختوم به 
  كتابي: باشد صامت متصلچنانچه كلمه مختوم به 
  رهروي: »اُو«باشد با صداي » و«چنانچه كلمه مختوم به 
  اي خانه: باشد با صامت ميانجي همزه» ِ- «چنانچه كلمه مختوم به 
  اي تيزپي: باشد »اي«چنانچه كلمه مختوم به 
  اي كشتي: باشد با صامت ميانجي همزه» اي«چنانچه كلمه مختوم به 
: باشد »ي«با صامت ميانجي » ُ- «با صداي » و«چنانچه كلمه مختوم به 

  راديويي
  دانايي: باشد »ي«با صامت ميانجي » آ«چنانچه كلمه مختوم به 
: باشد »ي«با صامت ميانجي » او«با صداي » و«چنانچه كلمه مختوم به 

  نشجوييدا

  كسرة اضافه
  . شود، مگر در مواردي كه دشواري ايجاد كند در خط آورده نمي -

  سواري اسب/ اسبِ سواري: مثال
كلماتي مثل رهرو، پرتو، جلو در حالت مضاف، گاهي با صامت ميانجيِ  -

آيد  گاهي هم بدون آن مي. »پرتوي آفتاب«مانند . آيد مي» ي«
تابع تلفظ » ي«صامت ميانجي  آوردن يا نياوردن. »پرتوِ آفتاب«

  .است
شوند،  شوند و مضاف واقع مي در كلماتي كه به هاي غيرملفوظ ختم مي -

  .خانة من: مثال. رود به كار مي» ء«
، در )شود تلفظ مي» آ«كه (» �ى«هاي عربي مختوم به  در كلمه» ي« -
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عيساي : مثال. شود تبديل مي» الف«اضافه به كلمة بعد از خود به 
  مسيح

  نشانة همزه
همزة ماقبل مفتوح، چه در وسط و چه در آخر كلمه، روي كرسي  .1

» ِ-«و » او«و » اي«مگر آنكه پس از آن مصوت . شود نوشته مي» ا«
 .شود نوشته مي«ي» باشد كه در اين صورت روي كرسي 

  رأفت، تأسف، تأللؤ، مأنوس، شأن، خأل، مبدأ، منشأ: مثال
  ئن، مشمئزرئيس، لئيم، رئوف، مئونت، مطم  

ياي نكره اضافه شود، به صورت » أ«چنانچه به كلمات مختوم به  .تبصره
  منشأي، خألي، مبدأي: شوند زير نوشته مي

همزة ماقبل مضموم، چه در وسط و چه در آخر كلمه، روي كرسي  .2
باشد كه در » او«شود، مگر آنكه پس از آن مصوت  نوشته مي» و«

  .ودش نوشته مي«ي» اين صورت روي كرسي 
  رؤيا، رؤسا، مؤسسه، مؤذن، مؤثر، مؤسس، لؤلؤ، تأللؤ: مثال

  شئون، رئوس  
همزة ماقبل مكسور، چه در وسط و چه در آخر كلمه، روي كرسي  .3

همچنين در بقية موارد و در تمامي كلمات . شود نوشته مي«ي» 
 .شود نوشته مي«ي» دخيل فرنگي با كرسي 

ت، مسئول، مسـئله،  لئام، رئاليست، قرائات، استثنائا: مثال
  هيئت، لئون، سئول، نئون

  توأم: استثنا

» آ«اگر حرف پيش از همزه مفتوح يا ساكن و پس از آن صداي  .4
 .شود نوشته مي» آ/ ـĤ«باشد، به صورت 
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  مĤخذ، آللي، قرآن، مرآت: مثال
، »او«، »آ«هاي بلند  يا يكي از مصوت همزه ساكن  از اگر حرف پيش  .5

 .شود مي ي نوشته كرس باشد، بدون » اي«و 
  جزء، سوء، شيء: مثال

اگر به اين كلمات ياي نكره اضافه شود، به صورت زير نوشته  .1تبصرة 
  جزئي، سوئي، شيئي: شوند مي

كلماتي مانند انشاء، امالء، اعضاء در فارسي بدون همزة پاياني  .2تبصرة 
  .شود هم نوشته مي

  ها و تركيبات و عبارات مأخوذ از عربي واژه
هاي زير  ها و تركيبات و عبارات مأخوذ از عربي به صورت در واژه »�« .1

 :شود نوشته مي
  نوشته » ت«هر گاه در آخر كلمه تلفظ شود، به صورت

 .شود مي
  رحمت، جهت، قضاوت، مراقبت، برائت :مثال

  نوشته ه» /ه«هر گاه در آخر كلمه تلفظ نشود، به صورت
 .دكن شود و مانند هاي بيان حركت عمل مي مي

  عالقه، معاينه، نظاره، مراقبه، آتيه: مثال
  به » �«در تركيبات عربي رايج در فارسي كلمة مختوم به

 .شود نوشته مي» �«تبعيت از دستور خط عربي به صورت 
  المعارف �داير: مثال

شود، مگر در  نوشته مي» ا«به صورت » �زكو«در كلماتي مانند » و« .2
 .آن مهم باشدهاي عربي كه حفظ صورت عربي  نوشته

  زكات، صالت، حيات: مثال



 نامة مجالت دانشگاه تهران شيوه   44

شود، مگر در موارد  نوشته مي» الف«هميشه به صورت » الف كوتاه« .3
 :زير

 الي، علي، حتي، اولي� 
 عيسي، موسي، يحيي، مرتضي، مجتبي: هاي خاص اسم 
 بدرالدجي�اعالم الهدي: شده تركيباتي كه عيناً از عربي گرفته ،� 

  »-وو-«هاي داراي هجاي مياني  هواژ گذاري، تنوين، تشديد، اعراب
گذاري تنها در حدي الزم است كه احتمال بدخواني  به طور كلي اعراب

  .داده شود
 .شود ضروري است آوردن تنوين در صورتي كه تلفظ مي .1

  اُخري ٍةاليه، بعبار ٌف، مضااليهر�واقعاً، ابداً، مطلقاً، مشا: مثال
ء، استثناء، ابتداء، هرگاه با هاي مختوم به همزه، مانند جز كلمه .1تبصرة 

آيد و  مي«ي» ها روي كرسي  تنوين نصب همراه باشد، همزة آن
  جزئاً، استثنائاً، ابتدائاً: گيرد بعد از آن قرارمي» الف«تنوين روي 

هاي (ه» /ه«يا » ت«تاء عربي، اعم از آنكه در فارسي به صورت  .2تبصرة 
» ت«ب، بدل به نوشته يا تلفظ شود، در تنوين نص) غيرملفوظ

گيرد كه پس از  شود و عالمت تنوين روي الفي قرارمي كشيده مي
  .آيد مي» ت«
  نتيجتاً، موقتاً، نسبتاً، مقدمتاً، حقيقتاً: مثال  

گذاشتن تشديد هميشه ضرورت ندارد، مگر در جايي كه موجب ابهام  .2
 .شود مي

  كرّه/دوار، كُره/علّي، دوار/ معين، علي/معين: مثال
 .شود با دو واو نوشته مي» -وو-«هاي داراي هجاي مياني  واژه .3

  طاووس، لهاوور، كيكاووس: مثال
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 داود: استثنا
 .شود گذاري تنها در حدي الزم است كه احتمال بدخواني داده حركت .4

 برَد/حرَف، برد/عرضه، حرف/عرضه: مثال

  تركيبات
  هاي مشتق واژه) الف

شود و  ا پيشوند و يا هر دو ساخته ميهاي مشتق از تركيب با پسوند ي واژه
ها تابع ضوابط و قواعدي است كه بر پسوند و پيشوند  قواعد اماليي آن

  .حاكم است
 شود مگر هنگامي كه پسوند هميشه پيوسته نوشته مي 

 .حرف آغازي جزء دوم همزه باشد .1
  آگن آسا، كاه برق: مثال

 .دحرف پاياني جزء اول با حرف آغازي جزء دوم يكسان باش .2
  بان مند، آب نظام: مثال
شود و  معموالً جدا و گاهي نيز پيوسته نوشته مي» وار«پسوند  .تبصره

  .مستثناست

  وار وار، پري وار، طاووس وار، فردوسي طوطي: مثال  
  بزرگوار، سوگوار، خانوار         
 .جزء اول آن عدد باشد .3

  گانه گانه، پانزده گانه، ده پنج: مثال
  )واحد پول(بيستگاني : استثنا

 هايي كه با پيشوند  شود، مگر مركب مي پيشوند هميشه جدا نوشته
» امالي بعضي كلمات«شود كه احكام آن در  ساخته مي» هم«، و »بي«، »به«

  .استآمده 
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  هاي مركب واژه) ب

 شود هاي مركب در موارد زير پيوسته نوشته مي واژه. 
 .اند گونه هايي كه بسيط مركب .1

آبشار، نيشكر، رختخواب، يكشنبه، پنجشنبه، آبرو، الفبا، : مثال
  سيصد، هفتصد، يكتا، بيستگاني

چنانچه بيش از . هجايي باشد آغاز شود و تك» آ«جزء دوم با  .2
كند؛ گاهي  يك هجا داشته باشد، از اين قاعده تبعيت نمي

 .شود، و گاهي جدا پيوسته نوشته مي
  گالب، پساب، خوشاب  : مثال

  آور آگاه، زبان آموز، دل دالويز، پيشاهنگ، بسامد؛ دانش  
هرگاه كاهش يا افزايش واجي يا ابدال يا ادغام و مزج يا  .3

 .ها روي داده باشد جايي آوايي در داخل آن جابه
  چنو، هشياري، ولنگاري، شاهسپرم، نستعليق، سكنجبين: مثال

مركبي كه دست كم يك جزء آن كاربرد مستقل نداشته  .4
 .باشد
  خانواده، نانوايي، غمخوار، رنگرز، كهربا: مثال

هايي كه در صورت جدانويسي التباس يا ابهام معنايي  مركب .5
 .ايجادكنند

  )نام به(، بهنام )روز به(، بهروز )يار به(بهيار : مثال
هجايي باشند و به  ها تك كلمات مركبي كه جزء دوم آن .6

ري يافته رسمي، جنبة سازماني يا ادا صورت رسمي يا نيمه
 .باشند
  استاندار، بخشدار، كتابدار، قاليشو، آشپز: مثال

 شود هاي مركب در موارد زير جدا نوشته مي واژه.  
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شامل موصوف و صفت، و مضاف و (تركيبات اضافي  .1
ها نشانة اضافه ملفوظ  كه در پايان جزء اول آن) اليه ٌفمضا
 .شود
  دست كم، شوراي عالي، حاصل ضرب، صرف نظر: مثال

 .آغاز شود» الف«ء دوم با جز .2
  احساس افتادگي، كم انگيز، عقب دل: مثال

حرف پاياني جزءاول با حرف آغازي جزء دوم همانند يا  .3
 .مخرج باشد هم

  پرده بري، چوب مصرف، چوب كن، كم نامه، پاك آيين: مثال
 هايي متشكل از دو جزء مكرر هاي اتباعي و نيز مركب مركب .4

  هق تك، هق تك/ ولوم رنگين، پول سنگين: مثال
 مصدر مركب و فعل مركب .5

  سخن گفتم، نگاه داشتم/ داشتن گفتن، نگاه سخن: مثال
 .ها كلمة دخيل فرنگي باشد هايي كه يك جزء آن مركب .6

  دار پوش، پاگون پز، شيك خوش: مثال
 .عبارات عربي كه شامل چند جزء باشد .7

، حـق  شاءاهللا، بـاري تعـالي   هذا، ان بعد، علي ذلك، من مع: مثال
  تعالي

 .هاي مركب عدد باشد يك جزء واژه .8
  مرد فلك، ده بهشت، نه گنبد، هشت تن، هفت پنج: مثال

عدد يك بسته به مورد و با توجه به قواعد ديگر، با هر  .تبصره
  .دو امال صحيح است

  سره يك/ شبه، يكسره يك/سويه، يكشبه يك/يكسويه: مثال
غيرملفوظ  ها به هاي هاي مركبي كه جزء اول آن كلمه .9
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 ).هاي غيرملفوظ در حكم حرف منفصل است(شود  ختم
  گير دار، كناره گير، پايه بهانه: مثال

هايي مانند تشنگان، خفتگان، هفتگي، بچگي كه  كلمه .تبصره
جاي  ها حذف شده و به در تركيب، هاي غيرملفوظ آن

 .ميانجي آمده است، از اين قاعده مستثناست» گ«آن 
ويسي، طوالني يا نامأنوس يا احياناً پردندانه ن كلمه با پيوسته .10

 .شود
  جو ضمير، حقيقت بين، پاك طلبي، مصلحت عافيت: مثال

هرگاه يكي از اجزاي كلمة مركب داراي چندگونة مختوم به  .11
حرف منفصل و حرف متصل باشد، چون جدانويسي گونه يا 

تبع آن  هاي مختوم به حرف منفصل اجباري است، به گونه
 .تر است هاي ديگر نيز منطقي گونه يا گونهجدانويسي 

  مال پاي/برهنه، پامال پاي/پابرهنه: مثال
 .يك جزء كلمة مركب صفت مفعولي يا صفت فاعلي باشد .12

  كننده كننده، پاك پرورده، اخالل رسيده، نمك اجل: مثال
 .يك جزء آن اسم خاص باشد .13

  دم صفت، عيسي سعدي: مثال
 .ياد داشته باشدجزء آغازي يا پاياني آن بسامد ز .14

  چشم نشين، سيه پيكر، شاه بخت، هفت نيك: مثال
نويسي، اجزاي تركيب معلوم نشود و احياناً  هرگاه با پيوسته .15

 .ابهام معنايي پديد آيد
  بياري راي، خوش دامن، پاك نام، پاك پاك: مثال
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  8فصل 

  هاي سجاوندي نشانه
  

. هاي سجاوندي كمك به سهولت خواندن است هدف از استعمال نشانه
هاي سجاوندي بدون فاصله از آخرين حرف قبل از خود به كار  نشانه

  . شود ها منظور مي روند و يك فاصله بعد از آن مي
سجاوندي هيچ هاي  هاي اينترنتي قبل و بعد از نشانه در آدرس .توجه

  .شود اي منظورنمي فاصله

  (.)نقطه 
  . موارد كاربرد آن به شرح زير است. مكث كامل است  نشانة

 در پايان جملة خبري و جملة امري بدون تأكيد .1
 بعد از حروف اختصاري كلمات .2
  پس از اعداد شمارنده در بيان ترتيب و تقسيم .3

 .است» )«جداكنندة حروف  :توجه
 نويسي  مي در كوتهبعد از حرف اول اسا .4

  

 قالبچنانچه كل جملة مختوم به نقطه درون گيومه، كمان يا  .توجه
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در غير اين صورت خارج . گيرد باشد، نقطه نيز درون گيومه قرارمي
 .گردد از آن درج مي

  )،(ويرگول 
. نشانة وقف كوتاه است، در زدودن ابهام و كمك به روان خواندن نوشته

 .زير استموارد كاربرد آن به شرح 
قبل از كلمة آخر، چنانچه . پايه براي جداكردن كلمات دستوري هم .1

كلمات ديگر همراه با حرف ربط باشند، به همراه حرف ربط ويرگول 
 .رود هم به كار مي

انـد از وزارت   هاي مشمول اين قانون عبارت از جمله وزارتخانه: مثال
و  بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، وزارت علوم، تحقيقـات 

  .فناوري، و وزارت آموزش و پرورش
 بعد از منادا .2

 .اي هوشيار، دل به دنيا مبند: مثال
 براي جداكردن عبارات معترضه  .3

 ...السالم، گفتند حواريون عيسي، عليه: مثال
 براي جداكردن فراز توضيحي  .4

 .افتتاح شد 1380عضو، در سال  14000اين كتابخانه، با : مثال
 ه بعد از قيد در آغاز جمل .5

 .در نتيجه، تمامي اضالع با هم برابرند: مثال
عبارت غيرتحديدي عبارتي است . براي جداكردن عبارت غيرتحديدي .6

كند و با  وصفي يا توضيحي كه معني موصوف خود را محدود نمي
 . آيد حذف آن اشكالي در شناسايي موصوف براي مخاطب پديد نمي

  .ه ليبي سفر كردامام موسي صدر، رهبر شيعيان لبنان، ب: مثال
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 هاي داراي بند پايه و پيرو براي جداكردن بند قيدي در جمله .7
هـاي جديـد    ايد، به سراغ تمرين را انجام داده 1.2اگر تمرين : مثال

  .برويد
 خواندن كلمات و اعداد اضافه  خواندن يا با كسرة  ابهام و سرهم رفع  براي .8

  .آن، گلدان روي ميز است: مثال
  .عضو داشت 5000، 1374سال  اين كتابخانه در  

 براي جداكردن اجزاي مختلف در نشاني  .9
  .مقدم انتشارات دانشگاه تهران، اميرآباد شمالي، خ فرشي :مثال

 جفت با هم بيايند هايي از يك مقولة دستوري كه جفت با واژه .10
  .وكاغذ، و لوازم الزم را به همراه داشته باشيد ودفتر، قلم كتاب: مثال

  

ويرگول مربوط به عبارت داخل گيومه باشد، داخل گيومه  چنانچه. توجه
 .گيرد شود، در غير اين صورت خارج از آن قرار مي منظور مي

  )؛(ويرگول  -نقطه
  . نشانة وقفي بيش از ويرگول و كمتر از نقطه است

 براي جداكردن بندهاي طوالني و بندهايي كه خود ويرگول دارند  .1
گـريم؛ چـون    شـت، بـراي او مـي   دا چون قيصر مرا دوست مي: مثال

شـمارم؛   مـي  بختيار بود، شادمانم؛ چون دلير بود، او را محترم
  .بود، او را كشتم طلب  جاه چون  ولي 

 كار رود اي كه بعد از آن حروف ربط به در انتهاي جمله .2
برودت هوا شدت گرفت؛ با اين همـه، مـدعوين همـه حاضـر     : مثال

  .شدند
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 (:)دونقطه 

به كار نرفته » كه«كه حرف ربط   مستقيم در صورتي قول  پيش از نقل  .1
 باشد

 توضيحي اضافي و مرتبط با جملة قبل آوردنبراي  .2
  .دولت استعفا كرد: اي غيرمنتظره داشت اين حادثه نتيجه: مثال

 براي ذكر مثال .3
 براي جداكردن عنوان اصلي از فرعي .4

  هاي زبان فارسي فرهنگ دشواري: غلط ننويسيم: مثال
 و نيز آيه از سوره) دقيقه، ثانيه، و جز آن(اجزاي زمان جداكنندة  .5
 »يعني«به معناي  .6

  گدايي: دريوزگي: مثال

 (...)نقطه يا نشانة تعليق  سه
 هاي محذوف دادن كلمات يا جمله براي نشان .1
 براي آنكه خواننده آن را با تخيل خود پركند .2
 براي نشان دادن آنكه گوينده كالم خود را ناتمام گذارده است .3

 

هاي  نقطه در پايان جمله قرارگيرد، تمامي نشانه چنانچه سه .توجه
سجاوندي پايان جمله، از جمله نقطه، نشانة پرسش، نشانة تعجب، 

ويرگول بالفاصله بعد از آن و بدون فاصله با آن   -و نقطه
  . رود كارمي به

 )؟( نشانة پرسش

 در انتهاي جملة پرسشي .1



 53  هاي سجاوندي نشانه     8فصل 

قـول غيرمسـتقيم نقطـه     قـل در پايـان جملـة پرسشـي در ن    .توجه
 .گيرد قرارمي

 در داخل كمان براي بيان حدس و گمان و ترديد .2
نفـر اعـالم   ) ؟( 26000جمعيـت منطقـه را    1370آمار سال : مثال

  .كرد

 (!)نشانة تعجب 
 پس از اصوات .1
 در انتهاي جمله براي بيان تأكيد، تعجب، و عاطفه .2
 براي بيان تحقير .3

  !اند افت كتاب سالراستي ايشان مستحق دري به: مثال

 ( )پرانتز يا كمان 

براي مجزاكردن بخشي از نوشته كه مغاير با مطلب اصلي است و يا در  .1
قياس با آن فرعي يا توضيحي اضافي است، به طوري كه حذف آن 

  آسيبي به جمله وارد نياورد
در تهية اسـيد انيدريـد   ) درصد9/8(اسيد هيدروكلريك رقيق : مثال

  .كاربرد دارد
  

چنانچه ارجاع در انتهاي جمله باشد، نشانة سجاوندي پايان جمله  .توجه
  .شود بعد از ارجاع داخل متن منظور مي

 « »گيومه 

 در نقل قول مستقيم و براي نشان دادن عين كالم گوينده .1
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 مهجور و ناآشنا و فقط براي نخستين بار  با اصطالحات علمي و فني .2
آثار هنري وقتي داخل متن از ها، اشعار، و  ها، فصل با عناوين مقاله .3

 شود ها نام برده مي آن
 .روند با كلماتي كه در معاني خاص يا نابجا و براي استهزا به كار مي .4
اي كه در پايان جمله يا عبارت درون گيومه  هر نشانة سجاوندي .5

درون  -اعم از نقطه، عالمت سؤال و عالمت تعجب -گيرد قرارمي
 .آنگيرد نه خارج از  گيومه قرارمي

مربوط به كل جمله باشد نه مربوط  سجاونديچنانچه نشانة  .1توجه 
  .شود به مطلب داخل گيومه، در خارج از گيومه منظور مي

بيش از يك پاراگراف باشد، با افزودن  شده قول  نقلاگر عبارت  .2توجه 
شده از دو طرف و در سطر  قول حاشية بيشتر به مطالب نقل

  .شود متن درج ميمستقل با قلم متفاوت از 
چنانچه عدد تُك مربوط به كل عبارت درون گيومه باشد،  .3 توجه

خارج از گيومه و در صورتي كه مربوط به آخرين كلمة درون 
  .شود گيومه باشد داخل گيومه درج مي

 ’ ‘گيومة منفرد 

منفرد  باشد، از گيومة  ضروري  گيومه  در داخل  از گيومه  استفاده  چنانچه 
 .شود مي  استفاده

تـرحم بـر گـرگ تيزچنگـال، جفـا      ’:فرمايد مي سعدي«: گفت: مثال
  »‘.كردن است بر گوسفندان

 [ ]قالب 
 :گيرند موارد زير در داخل قالب قرارمي
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 در تصحيح متون، الحاق، اصالح، و توضيح  .1
 مطلبي كه جزو اصل كالم نباشد .2

» .خاطره يعني گذشته و گذشته را بايد فراموش كـرد «: گفت: مثال
  ]درة مخاطب دهان[

 ها دستورات اجرايي در نمايشنامه .3
   و ويراستار در متن يا پانوشت مترجم  هاي  توضيح .4
 درج شمارندة منابع در متن براي ارجاع و در فهرست منابع .5

 »_«خط 
 براي نشان دادن تقسيمات به جاي عدد يا حروف .1

توخـالي،  ها از جمله دايرة توپر و  در اين حالت از ديگر نشانه .توجه
 .توان استفاده كرد و جز آن نيز مي

 دادن تغيير فكر ناگهاني گوينده براي نشان .2

  .ديگه چه اهميتي داره _وقتي بچه بودم: مثال
 براي نشان دادن مطلب تأكيدي .3

بـه   1948در  _ايـن سـند پرافتخـار    _حقـوق بشـر   اعالميـة : مثال
  .تصويب مجمع عمومي سازمان ملل رسيد

. كالم گوينده توسط مخاطب يا عاملي بيرونيبراي نشان دادن قطع  .4
 .كنيم در اين صورت از سه عالمت خط پياپي استفاده مي

  »_ _ _امروز هوا كمي«: گفت: مثال
اي در برنامه ايجاد نخواهـد   وقفه«: پريدم وسط حرفش و گفتم  

  ».كرد
 اي كه در آن ويرگول به كار رفته باشد براي جداكردن عبارات معترضه .5
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 زبان دادن ترديد و لكنت براي نشان .6
 براي نشان دادن افتادگي حروف كلمات .7
 در ميان دو كلمه، عدد، تاريخ، و جز آن» به«، و »تا«، »از«به جاي  .8

  .گيرند اعداد از راست به چپ قرار مي .توجه
  1380 _1370هاي  بين سال: مثال

 در مكالمة دوجانبه وقتي گوينده تغيير كند و نخواهيم اين تغيير را با .9
 كلمه نشان دهيم

  رفتي؟ _: مثال
  .نه فرصت نكردم _  

پيش از پسوند و پيشوند در مباحث دستوري، آواشناسي، و  .10
 شناسي  زبان

 » -«خط  نيم

 براي جداكردن هجاهاي يك كلمه .1
 بين اجزاي برخي كلمات مركب .2

  اجتماعي-سياسي: مثال
 در آخر سطر چنانچه قسمتي از كلمه در سطر بعد قرارگيرد .3

 »/« خط مايل

 »يا«به معني  .1
  ايتاليك/ حروف ايرانيك: مثال

 براي جداكردن دو نوع گاهشماري .2
 براي جداكردن ارقام تاريخ .3
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 15/2/1384: مثال
 هاي يك بيت براي جداكردن مصرع .4

اسـتفاده  (//) هاي شعر از دو خط مايـل   براي جداكردن بيت .توجه
  .كنيم مي

 براي نشان دادن خط كسري در داخل متن .5

 »*«ستاره 
ها كه معموالً سه ستارة متوالي  براي نشان دادن مكث ميان پاراگراف .1

 برند را در سطري مستقل به كار مي
 در جدول، نمودار، و فرمول) جاي عدد به(نشانة تُك  .2

 »«پيكان 

  دادن ادامة پانوشت و مطلبي در صفحة بعد  براي نشان
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  نحوة تنظيم مقاالت در هر شماره و دوره
  

  گذاري مجله وة شمارهنح .9.1
اعم از ماهنامه،  -كنند مجالتي كه چند شماره در يك سال منتشر مي

. شوند گذاري مشخص مي با دو روش شماره -فصلنامه، دوفصلنامه و جزآن
شماره يا (هايي كه در آن سال منتشر شده  يكي ذكر شماره

Issue/No./Number (ان آن مجله از سال تأسيس و ديگري ذكر شمارگ
 »1390، زمستان 4، شمارة 43دورة «براي مثال ). Volumeدوره يا (

سال  زمستان مين شمارة آن مجله در4مين سال انتشار مجله و 43يعني 
1390.  

  در هر شماره  صفحه  نحوة درج شماره .9.2
يا سال ) Volume(هر مجله در هر دوره ) Issue(اولين مقالة شمارة 

مالك سال جديد ممكن است سال شمسي، ميالدي، قمري، يا ( جديد
صفحة اولين مقاله در  شماره. شود آغاز مي 1از ) سال تحصيلي باشد
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ترين عدد فرد بسته به آخرين  ، نزديكهمان دوره شمارة بعدي
 43دورة  1براي مثال اگر شمارة . صفحة شمارة قبلي خواهد بود شماره
 43از دورة  2صفحة اولين مقالة شمارة  مارهصفحه بوده، ش 125اي  مجله
هاي  صفحه  خواهد بود و به همين ترتيب در آن دوره شماره 127عدد 

ة صفح برسيم كه دوباره شماره 44يابد تا به دورة  بعدي مسلسل ادامه مي
  .شود آغاز مي 1از  اولين شماره

حة هاي قبل از اولين صفحة نخستين مقالـه از جملـه صـف    صفحه .1 توجه
ها، فهرسـت، راهنمـاي مؤلفـان،     ، صفحة حقوقي، آگهيعنوان مجله

گـذاري   ومـي شـماره  سخن سردبير و جـزآن بـا حـروف ابجـد يـا ر     
در هر شـرايط اولـين صـفحة نخسـتين     . )10فصل . ك.ر( شوند مي

طور كـه ذكـر شـد، در     آغاز شود و همان 1مقالة دورة جديد بايد از 
  . هاي بعدي همان دوره به صورت مسلسل ادامه يابد شماره

  .شوند و مستقل آغاز مي فردمقاالت همواره از صفحة  .2توجه 
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  لهجنشر چاپي م
  

  مقاله ويژة مؤلفان بندي قالب .10.1
در مقاالت . به باالست 2007نسخة  wordافزار  نرم ،افزار تهية مقاالت نرم

افزاري مثل  ميسر نباشد و از نرم Math Typeپرفرمول چنانچه استفاده از 
LaTex  شود، الزم است متن مقاله در  استفادهword ها به  باشد و فرمول
در  ،3با مشخصات ذكر شده در فصل  dpi600با رزولوشن  pdfصورت 

توان از  هاي شيمي نيز مي براي درج فرمول. جاي گيرند wordمتن 
استفاده كرد كه خروجي  Chemdrawيا  IsIs Drawافزارهايي مثل  نرم
  .گيرند قرارمي wordدر متن  dpi600با رزولوشن  pdfها نيز به صورت  آن

  )Page Setup(تنظيمات صفحه  .10.1.1

به شرح زير تنظيم  12×4/19ستوني، با فضاي كار  ، و تك4Aاندازة كاغذ 
  .شود مي

Margines:

Bottom: 6 cmTop: 4.5 cm
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Right: 4.5 cmLeft: 4.5 cm 
Gutter: 0 

Orientation: Portrait 

Header: 3.3 cm 

  

ستوني  در مجالت دوستوني نسخة دريافتي از مؤلفان به صورت تك. توجه
 ،بندي در مرحلة صفحه. و در اندازة گفته شده در باال خواهد بود

 .10.3«مقاالت دوستوني تنظيم خواهند شد كه در عنوان 
 .شرح داده شده است» چاپي بندي مجله در نسخة قالب

  ها قلم .10.1.2

بر پاية استايل معرفي شده  10.1ها در جدول  ها و تورفتگي مشخصات قلم
آن كه حاوي اين تنظيمات است در سايت مجله در  templateفايل  .است

  .اختيار مؤلفان قرار دارد
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  ها و استايل جدول معرفي قلم .10.1جدول 

 نام استايل  كاربري
(Style)  

 قلم
(Font)  

 چيدمان
(alignment) 

  تورفتگي
(Indentation)   

 فاصلة سطرها
(Line 
Spacing) 

فاصـــــــلة 

 ها پاراگراف
(Spacing)  

ــوان  عنــ

ــلي  اصـــ

  مقاله

Heading1 

 :فارسي
20 Bold B Compset 
  :انگليسي

 Times New Roman 18 
Bold 
 B Badr 24 Bold:عربي

centered  9/0  صفرMultiple  Before: 24 
pt 

نـــــــام 

  مؤلفان
Heading2 

 :فارسي
 B Compset 14 Bold 

  :انگليسي
 Times New Roman 12 

Bold 
 B Badr 26 Bold:عربي

centered  9/0  صفرMultiple  
Before: 

Auto 
After: 
Auto 

ــوان  عنــ

  مؤلفان
title 

 :فارسي
 B Compset 12 Italic 

  :انگليسي
 Times New Roman 11 Italic 

 B Badr 14 Italic:عربي

centered  9/0  صفرMultiple  صفر 
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 نام استايل  كاربري
(Style)  

 قلم
(Font)  

 چيدمان
(alignment) 

  تورفتگي
(Indentation)   

 فاصلة سطرها
(Line 
Spacing) 

فاصـــــــلة 

 ها پاراگراف
(Spacing)  

چكيده و 

واژگــــان 

  كليدي

abstract 

 :فارسي
 B Nazanin 11 Regular 

  :انگليسي
 Times New Roman 10 

Regular 
 B Badr 12 Regular:عربي

Justify Low 9/0  صفرMultiple  صفر  

ــاوين  عنـ

ــلي  اصـــ

رقـم  تك(

  مقاله) ي

Heading3 

 :فارسي
 B Compset 16 Bold 

  :انگليسي
 Times New Roman 14 Bold 

 B Badr 20 Bold:عربي

Justify Low Hanging: 0.9  9/0Multiple  Before: 
Auto  

ــاوين  عنـ

ــي  دورقم

  مقاله

Heading4 

 :فارسي
 B Compset 14 Bold 

  :انگليسي
 Times New Roman 13 Bold 

 B Badr 18 Bold:عربي

Justify Low Hanging: 0.9 9/0Multiple  Before: 
Auto 

ــاوين  عنـ

رقمـي   سه
Heading5 

 :فارسي
 B Compset 13 Italic 

 :انگليسي
Justify Low Hanging: 0.9 9/0Multiple  Before: 

Auto 
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 Times New Roman 12  مقاله
Italic 
  B Badr 17 Italic:عربي

 Normal  متن

 :فارسي
 B Nazanin 13 Regular 

  :انگليسي
 Times New Roman 12 

Regular 
  :عربي

B Badr 16 Regular 

Justify Low First Line: 0.9 9/0Multiple  صفر  

ــكل و  شـ

  جدول
figure 

 :سيفار
 B Nazanin 11 Regular 

  :انگليسي
 Times New Roman 10 

Regular 
  :عربي

B Badr 14 Regular 

centered 9/0  صفرMultiple  صفر  

توضــــيح 

شـــكل و 

ــدول  جــ

  چين وسط

figcenter 

 :فارسي
 B Nazanin 10 Bold 

  :انگليسي
 Times New Roman 9 

Bold 
 B Badr 13 Bold:عربي

centerd 9/0  صفرMultiple  Before: 
Auto  
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 نام استايل  كاربري
(Style)  

 قلم
(Font)  

 چيدمان
(alignment) 

  تورفتگي
(Indentation)   

 فاصلة سطرها
(Line 
Spacing) 

فاصـــــــلة 

 ها پاراگراف
(Spacing)  

توضـــيح 

ــكل و  شـ

ــدول  جــ

چنــــــد 

  سطري

fighangin
g 

 :فارسي
 B Nazanin 10 Bold 

  :انگليسي
 Times New Roman 9 

Bold 
  B Badr 13 Bold: عربي

Justify Low 
cm2  ــپ از چــ

cm2 از راست  
Hanging: 0.9  

9/0Multiple  Before: 
Auto  

 reference  منابع

 :فارسي
 B Nazanin 11 Regular 

  :انگليسي
 Times New Roman 10 

Regular 
  :عربي

B Badr 14 Regular 

Justify Low Hanging: 0.9  9/0Multiple  صفر  

 footnote  زيرنويس

 :فارسي
 B Nazanin 11 Regular 

  :انگليسي
 Times New Roman 10 

Regular 
  :عربي

B Badr 14 Regular 

Justify Low Hanging: 0.9 9/0Multiple  صفر  
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  و جزآن تصوير ،نمودار ،شكل ،مشخصات و فرمت جدول .10.2

ترين محل پس از ارجاع قرار  و جزآن در نزديكجدول، شكل  .1
محل . گيرند مي جايترجيحاً در باال يا پايين صفحه . گيرند مي

ها نبايد موجب گسست پاراگراف يا ايجاد سطر بيوه  قرارگيري آن
 .گردد

و  cm15عرض جدول، شكل و جزآن در مجالت دوستوني نبايد از  .2
  .بيشتر باشد cm12ستوني نبايد از  ر مجالت تكد

  شكل و جزآن ،جدول شرح .10.2.1

ها  شكل و جزآن در پايين آن شرحجدول در باالي جدول و  شرح .1
 . گردد درج مي

  :به شرح زير است 10.1شكل مطابق جدول  شرحقلم  .2
ر يك سـطر  تر است و چنانچه د بولد و يك شماره كوچك �

ــط  ــرد، وس ــاي گي ــي  ج ــيم م ــين تنظ ــود  چ ــتايل (ش اس
figcenter .( در غيـــر ايـــن صـــورت، از دو طـــرفcm2 

تورفتگي خواهد داشت و سطر دوم توضـيح نيـز از سـطر    
ــورفتگي   ــا ت ــي  cm9/0اول ب ــيم م ــود  تنظ ــتايل (ش اس

fighanging.( 
 

گذاري شكل و جدول و نحوة تنظيم محتواي آن  در خصوص شماره .3
  .رجوع كنيد 5و نيز فصل ) 4.2عنوان ( 4به فصل 

  جدول .10.2.2

، جدول را در كادر قرار ندهيد، و از خطوط افقي براي جدا ترجيحاً .1
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 .ها بهره گيريد ها و از فضاي خالي براي تفكيك ستون كردن رديف
درج شده  5اطالعات بيشتر دربارة تنظيم محتواي جدول در فصل  .2

  .است

  شكل و جزآن .10.2.3

و تصاوير  dpi300كم  وسفيد دست رزولوشن شكل و تصاوير سياه .1
 .باشد dpi600 رنگي

در صورت استفاده از تصاوير اسكن شده، كيفيت تصاوير حفظ گردد  .2
   .و در صورت نياز پيرايش گردند

  بندي مجله در نسخة چاپي قالب .10.3

، طول كامل صفحه cm15، طول سطر 4Aي، در كاغذ در مجالت دوستون
 .شود منظور مي cm1، فاصلة بين دو ستون cm25با لحاظ سرصفحه 

Margines:

Bottom: 2.7 cmTop: 3 cm
Right: 3 cmLeft: 3 cm 

Gutter: 0 

Orientation: Portrait 

Header: 2cm 

  

ول سـطر  ، طـ 4Aدر كاغـذ  ستوني در قطع وزيـري،   در مجالت تك
cm12  و طول كامل صفحه با لحاظ سرصفحهcm4/19 شود منظور مي .  

  .درج شده است 10.1ها در جدول  مشخصات قلم



 71  نشر چاپي مجله     10فصل 

 
 

  واحدهاي پيش از مقاالت .10.3.1

شوند  هايي كه معموالً قبل از شروع اولين مقاله درج مي  ها و بخش صفحه
  .به ترتيب زيرند

  روي جلد و پشت جلد و عطف مجله)الف

  :گردد در روي جلد، اطالعات زير درج مي
 عنوان كامل مجله �
در صـورت مشـترك بـودن مجلـه بـا      (آرم دانشگاه تهران  �

 )سازمان و مراكز ديگر، آرم آن سازمان يا مركز
 نام كامل ناشر �
 ISSNشمارة  �
 .تاريخ كامل، شماره و دورة مجله �

  

رست مقاالت شامل نام مقاله و نويسندگان آن در مجالت فارسي فه
در . گيـرد  و شماره صفحة آغاز و پايان آن مقالـه در روي جلـد جـاي مـي    

  .تنظيم تصاوير گرافيكي روي جلد به اين مهم بايد توجه داشت
در مجالت انگليسي فهرست مقاالت شامل مندرجات باال در پشـت  

ود لذا روي جلد براي تنظيم گرافيكـي و درج تصـوير آزاد   ش جلد درج مي
  . است

در پشت جلد مجـالت فارسـي فهرسـت مقـاالت شـامل اطالعـات       
در پشـت جلـد عـالوه بـر     . شود به انگليسي درج مي ،مندرج در روي جلد

  :گردد ت زير نيز درج مياعاطال ،درج فهرست مقاالت آن شماره
 عنوان مجله و شماره و دوره و تاريخ مجله �
 باركد مجله و آدرس سايت و پست الكترونيكي مجله �
 .سازي شده ها نمايه نام مراكزي كه مجله در آن �
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  :شود در عطف مجله نيز مطالب زير درج مي
 آرم دانشگاه �
 عنوان مجله �
 شماره، دوره، تاريخ �
 .صفحة آغازين و پاياني آن شمارهشماره  �

  آگهي) ب

هايي تبليغي و مرتبط با  برخي مجالت بسته به سياست خود آگهي
  . كنند موضوع مجله در هر شماره درج مي

  صفحة عنوان مجله) ج

  :شود در صفحة عنوان مجله اطالعات زير درج مي
 آرم دانشگاه �
 هعنوان كامل مجل �
 ISSNشمارة  �
 قيمت مجله �
  آدرس مجله  �

  صفحة حقوقي مجله) د

شود و شامل  صفحة حقوقي مجله در پشت صفحة عنوان مجله درج مي
  : اطالعات زير است

 ناشر/ آرم دانشگاه �
 عنوان كامل مجله �
 ISSNشمارة  �
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 قيمت مجله �
مشخصات مدير مسئول، سـردبير، مـدير اجرايـي، هيئـت      �

 اندركاران توليد مجله ويراستاران، و دستتحريريه، 
 آدرس مجله و نحوة تماس با مجله و ارسال مقاله �
 مشخصات حاميان مجله �
 مشخصات نحوة انتشار مجله  �
 معرفي حوزة فعاليت مجله �
 سازي شده مراكزي كه مجله در آن نمايه �
 .رايت حقوق كپي �

اي در مجالت فارسي صفحة حقوقي مجله به انگليسي در انته .توجه
  .شود مجله درج مي

  فهرست) ه

  :شود در صفحة فهرست مجله مشخصات زير درج مي
 عنوان مقاله �
 مؤلفان/ نام كامل مؤلف �
  .شماره صفحه �

  بندي مقاالت قالب .10.3.2

هاي واحدهاي پيش از مقاله به  صفحه ذكر شد، شماره 4چنانچه در فصل 
مقاله صفحة فرد و صفحة آغازين . شود صورت ابجد يا رومي درج مي

  .شرح آن داده شده است 4اي كه در فصل  صفحه مستقل است با شماره
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  صفحة اول مقاله) الف

حاشية بيشتر از باال، شامل اطالعات زير  cm2شروع صفحة اول مقاله با 
  :است

 عنوان كامل مقاله �
ــ � ــام كام ــان و مشخصــات آنن ــا ل مؤلف ــدرك  ه شــامل م

و نحـوة   تحصيلي، محل اشتغال و رتبه يـا عنـوان شـغلي،   
 ها تماس با آن

 تاريخ دريافت و تصويب مقاله �
 تاريخ انتشار نسخة الكترونيكي مقاله �
 مقاله  ةچكيد �
 كليدواژگان �
 .آغاز پيكرة اصلي مقاله  �

  

نام مجلـه و  در صفحة اول مقاله در سرصفحه در كنار آرم دانشگاه، 
  .شود شماره و دوره و تاريخ، و شماره صفحة آغاز و پايان آن مقاله درج مي

  هاي دوم به بعد هر مقاله صفحه) ب

چين عنوان مجله، شماره، دوره، تاريخ درج  در سرصفحه به صورت وسط
  .شود مي

چين و در  تصفحه در سرصفحة زوج راس در مجالت فارسي، شماره
  .شود چين درج مي سرصفحة فرد چپ

چين و در  صفحه در سرصفحة زوج چپ در مجالت انگليسي، شماره
  .چين است سرصفحة فرد راست
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  واحدهاي پس از مقاله .10.3.3

  .گيرد صفحه تعلق نمي به واحدهاي پس از مقاله شماره

  آگهي) الف

هايي تبليغي و  هر شماره آگهي برخي مجالت بسته به سياست خود، در
  . كنند مرتبط با موضوع مجله درج مي

  راهنماي مؤلفان) ب

روي جلد يا پشت جلد درج شود اين صفحه ممكن است در صفحة پشت .
دربارة مطالب اين . اي مستقل بعد از صفحة حقوقي مجله باشد يا صفحه

  .ه استبه تفصيل بحث شد 12صفحه در فصل 
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  11فصل 

  مجله نشر الكترونيكي
  

مندي از  سهولت دسترسي به مقاالت، افزايش ارجاع به مقاالت، و بهره
هاي جديد در نشر مقاالت و  امكانات وب در گسترش علم و گشودن افق

اين مهم با نشر الكترونيكي مقاالت . اهميت زيادي دارندتوليدات علمي 
پژوهشي از رويكردهاي مهم ناشران  - هاي مراكز معتبر و علمي سايتدر 

تري را  علمي و دانشگاهي است كه در كنار نسخة چاپي امكانات گسترده
  .در خود دارد

از جمله امكاناتي كه نشر الكترونيكي فراروي مؤلفان و پژوهشـگران  
 اي بـودن و  رسـانه  دهد آن است كه رسـانة چـاپي بـه دليـل تـك      قرار مي

هاي خود گاه امكان درج و انتشار برخي تصاوير رنگي و خـاص،   محدوديت
جستجوي واژگاني و پيشـرفته، جـداول طـوالني و     فيلم، انيميشن، صوت،

با نشـر  . كند هاي زيادي را طلب مي ندارد و يا هزينه پراطالعات و جزآن را
د كـه  خوانندگان را ارجاع دهن توانند الكترونيكي مؤلفان و پژوهشگران مي

در  هـا  كـه امكـان درج آن   را تـري  اين دست اطالعات و اطالعات تكميلـي 
  .كنند دريافتنسخة الكترونيكي  درمقالة چاپي وجود ندارد 
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بدين منظور الزم اسـت مؤلفـان و پژوهشـگران در تحويـل نسـخة      
مقالة خود به دفتر مجله چنانچه تمايز محتوايي براي نسخة الكترونيكي و 

ند، اين تمايز را به دقت بيان دارند و دو نسخه از مقالة خود ا چاپي اثر قائل
خواهد  pdfو  wordدريافتي مقاالت   فرمت. را به دفتر مجله تحويل دهند

بود كه در صورت تمايز محتوايي مقاالت در نسـخة چـاپي و الكترونيكـي،    
و دو ) انتشار الكترونيكييكي براي چاپي و ديگري براي ( wordدو نسخه 

  .گردد تحويل مجله ميها  آن pdf ةنسخ
چاپي با رزولوشن باال و به صورت سياه و سفيد و نسخة  pdfنسخة 

pdf      شـود   الكترونيكي با رزولوشن پايين و بـه صـورت رنگـي تنظـيم مـي
  ).11.1شكل (

  

  
  كردن فايل pdf تنظيم رنگ به هنگام .11.1شكل 
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  12فصل 

  مؤلفانراهنماي 
پيش از درج مطالب زير در بخش راهنماي مؤلفان مجالت، پاراگرافي در 

  . گردد معرفي مجله، گرايش و اهداف آن به تنظيم سردبير مجله درج مي

  راهنماي مؤلفان در مجالت فارسي .12.1

 فايل اطالعات تكميلي دربارة نحوة تهيه و تدوين مقاالت در .1
مندرج در سايت مجالت دانشگاه ، نامة مجالت دانشگاه تهران شيوه

 .درج شده است
مقاله  templateو صرفاً در فايل  word 2007 افزار مقاالت در نرم .2

فصل . ك.جهت اطالعات بيشتر ر(مندرج در سايت مجله تايپ گردد 
  ).نامة مجالت دانشگاه تهران شيوه 10

 20ها، پيوست و جزآن نبايد از  حجم مقاله با احتساب جداول، شكل .3
 .فحه به فرمت مجله بيشتر شودص

طريق آدرس سايت مجله ارسال صرفاً از مقاله را  pdfو  wordنسخة  .4
  .فرماييد

هاي  نسخه ،در صورت تمايز محتوايي نسخة الكترونيكي و چاپي مقاله .5
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word  وpdf مجزايي از هر يك تهيه و ارسال فرماييد. 
زمان  يا هم مقالة ارسالي نبايد در هيچ مجلة داخلي و خارجي چاپ .6

 .ها ارسال شده باشد براي آن
 .مجله حق رد يا قبول و ويراستاري مقاالت را داراست .7
پس از چاپ هر مقاله به تعداد نويسندگان مقاله، مجله به آدرس  .8

  . گردد نويسندة مسئول ارسال مي

  )نامة مجالت دانشگاه تهران شيوه 1فصل . ك.ر( كالبدشناسي مقاله) الف

 .عبارت اسمي و خبري، و موجز و شفاف باشدد عنوان مقاله باي .1
نقش و مسئوليت  درصدنام و نام خانوادگي كامل مؤلفان به ترتيب  .2

مؤلفان و مرتبة هر يك در تأليف مقاله به همراه وابستگي سازماني 
پستي و پست  به همراه تلفن، نمابر، و آدرسها،  علمي دانشگاهي آن

 .شود مؤلف مسئول ذكر  الكترونيكي
شناسي،  كلمه در چهار بخش مقدمه، روش 250- 150يده در چك .3

 .ها، و نتايج درج گردد يافته
 .واژه به ترتيب الفبايي درج گردد 7-3كليدواژگان حداكثر بين  .4
/ پژوهشي شامل چهار بخش مقدمه - پيكرة اصلي مقاالت علمي .5

تحليل نتايج، و / بحث و بررسي/ ها شناسي، يافته هدف، روش/ پيشينه
 .شود مي نتايج

در صورت تمايل، بخش تقدير و تشكر در انتهاي مقاله و پيش از  .6
 .گردد منابع درج 
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نامـة مجـالت دانشـگاه     شـيوه  2فصل . ك.ر( نحوة تنظيم منابع و ارجاعات) ب

  )تهران

تمامي منابع ارجاع شده در متن بايد در منابع ذكر شده باشند، و  .1
منابع بايد در متن  برعكس؛ يعني، تمامي منابع درج شده در فهرست

ارجاع داشته باشد، در غير اين صورت از فهرست منابع حذف 
 .شوند مي

فهرست منابع به ترتيب الفبايي، منابع فارسي و عربي مقدم بر منابع   .2
 .گردد التين و با درج شمارنده درون قالب درج مي

خانوادگي و  مؤلفان واحدي ذكر شود، نام/ چنانچه چند اثر از مؤلف .3
شود اما در منبع يا  مؤلفان در منبع اول كامل درج مي/ مؤلفنام 

منابع بعدي پس از شمارنده، به جاي اسامي از ده خط تيره استفاده 
 .شود مي

مؤلفان واحدي دارند، بر مبناي / الويت قرارگرفتن آثاري كه مؤلف .4
چنانچه تاريخ . گيرد تاريخ انتشار و از منابع جديد به قديم صورت مي

 .شود ان باشد، ترتيب الفبايي اثر منظور مينيز يكس
 :ها معرف كتاب چاپي و الكترونيكي به قرار زير است مؤلفهترتيب  .5

سال ... (نام خانوادگي مؤلف اول، نام؛ نام خانوادگي مؤلف دوم، نام؛ 
/ ايتاليك( عنوان كامل اثر شامل عنوان اصلي و فرعي). انتشار

نام و نام خانوادگي، ويراست : دندهگردآور/ ويراستار/ مترجم .)ايرانيك
، نوع . ... ، عنوان مجموعه، محل انتشار، ناشر، ص...، جلد ...، چاپ ...

/ هاي الكترونيكي آدرس كامل سايت براي كتاب/ كتاب الكترونيكي
 .دي يا لوح فشرده شمارة سي/  DOIشمارة 

به  چاپي و الكترونيكي هاي معرف مقاالت در نشريات ترتيب مؤلفه .6
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 :قرار زير است
سال ... (نام خانوادگي مؤلف اول، نام؛ نام خانوادگي مؤلف دوم، نام؛ 

نام : مترجم .››شامل عنوان اصلي و فرعي مقالهعنوان كامل ‹‹). انتشار
نامة  ، محل نشر، ويژه)ايرانيك/ ايتاليك( عنوان نشريهو نام خانوادگي، 

آدرس / ، نوع الكترونيكي.. . .فصل، ص/ ماه/ ، روز...، شمارة ...، دورة ...
شمارة /  DOIشمارة / هاي الكترونيكي كامل سايت براي نسخه

 .دي يا لوح فشرده سي
ها به قرار زير  ها و كنفرانس هاي معرف مقاالت همايش ترتيب مؤلفه .7

 :است
سال ... (نام خانوادگي مؤلف اول، نام؛ نام خانوادگي مؤلف دوم، نام؛ 

نام و نام  .››شامل عنوان اصلي و فرعي الهمقعنوان كامل ‹‹). انتشار
كامل همايش يا عنوان خانوادگي گردآورندة مجموعه مقاالت، 

، كشور برگزاركننده، شهر برگزاركننده، )ايرانيك/ ايتاليك( كنفرانس
آدرس كامل سايت براي / ، نوع الكترونيكي. ... فصل، ص/ ماه/ روز

 .دي يا لوح فشرده سيشمارة /  DOIشمارة / هاي الكترونيكي نسخه
در ارجاع به آدرس سايت، پس از درج كامل آدرس سايت، با درج  .8

cm1 شود فاصله تاريخ رويت سايت درون كمان درج مي. 
صورت ارجاع به منابع در متن با ذكر شمارة منبع درون قالب  .9

 . ]3،7: [؛ مثالگيرد مي
راست به  زمان ارجاع داده شود، به ترتيب از چنانچه به چند منبع هم .10

 .شوند چپ با ويرگول از هم جدا مي
گذاري شكل و  اطالعات الزم در خصوص نحوة تنظيم، درج و شماره

نامة  شيوهنويسي در  جدول، ضبط صحيح اعالم و اصطالحات، و فرمول

 . ذكر شده استمجالت دانشگاه تهران 
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  :سايت مجله آدرس وب
  :آدرس الكترونيكي مجله

  :تلفن تماس

  ي مؤلفان در مجالت انگليسيراهنما .12.2
1. Papers, in English, should be provided by Microsoft office 

word 2007/ 2010 and just in template file (available in 
journal’s website) and submitted in docx and pdf format at 
journal’s website. 

2. Submission paper has not been published  previously in any 
languages  or submitted simultaneously.  

3. The papers are published in electronic format and hard 
copy. 

4. The Editors reserve the right to adjust style to certain 
standards of uniformity. 

5. Papers should be included not more than 20 pages. 
6. Title of paper should be concise and informative with first 

letters in capital (except preposition, articles, and 
conjunctions). 

7. The authors’ full name, academic or professional 
affiliations, E-mails, and phone/ fax numbers should be 
suggested. The corresponding author should be identified. 

8. Abstract should be in 150-250 words, included 
Introduction/ Background, Methodology, Discussion and/or 
Results, Conclusion. 

9. Authors are requested to provide 3-7 keywords in 
alphabetic order for indexing purposes. 

10. The body of paper should be divided into well-defined 
sections headed by e.g. Introduction/ Background, 
Methodology, Discussion and/or Results, Conclusion. 

11. Acknowledgement may provide before References. 
12. Figures should be given original or in JPG format in 300 

dpi resolution, maximum 12cm width . 
13. Figures and tables should be separately numbered with 
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suitable titles and being meaningful without referring the 
text. 

14. References should be numbered consecutively in square 
brackets throughout the text; e.g. [1]. 

15. References list entries are arranged as follow: 
 Book: 

First Authors Name and Last Name, Second Authors 
Name and Last Name, … (Year of publishing). 
Full title of the book (in Italic). Translator/ Editor: 
Name and Last Name, Edition, Volume, 
Collection, Place of Publishing, Publisher, p. ..., 
Type of E-book/ Full address of web site, DOI 
Number, Number of cd. 

 Essays: 
First Authors Name and Last Name, Second Authors 

Name and Last Name, … (Year of publishing). 
“Full title of the essay”. Translator/ Editor: Name 
and Last Name, Title of Journal (Italic), Place of 
Publishing, Edition, Volume, Collection, day/ 
month/ season, p. ..., Type of E-book/ Full address 
of web site, DOI Number, Number of cd.  

 Conferences:  
First Authors Name and Last Name, Second Authors 

Name and Last Name, … (Year of publishing). 
“Full title of the essay”. Editor: Name and Last 
Name, Title of conference (Italic), Place (country 
and city), day/ month/ season, p. ..., Type of E-
book/ Full address of web site, DOI Number, 
Number of cd. 

 Website: 
Full address of website (date) 
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  بخش چهارم در يك نگاه
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  ناشر .14.4

  آرا صفحه .14.5
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  13فصل 

  ان توليد محتواي مقالهاندركار دست
  

نامة تعيين اعتبار نشريات علمي كشور، مصوب وزارت علوم،  با لحاظ آيين
پژوهشي  -نامة نشريات علمي تحقيقات و فناوري معاونت پژوهشي، و آيين

اندركاران توليد محتواي مقاله در  دانشگاه تهران، برخي وظايف دست
  .گردد گردش كار مجله به شرح زير بيان مي

 مؤلف .13.1

و مقتضيات  نامة مجالت دانشگاه تهران شيوهپاية  تأليف مقاله بر .1
 مجلة هدف 

مقاله در استايل و فرمت معرفي شده در  pdfو  wordتحويل فايل  .2
 )12/ 11-10 بخش اول و فصل( نامة مجالت دانشگاه تهران شيوه

 ي و حقوق نشردقت در ارجاعات و رعايت دقيق مالكيت فكر .3
 نامة مجالت دانشگاه تهران شيوهدقت در تنظيم منابع مطابق با  .4

 )2فصل (
  



 نامة مجالت دانشگاه تهران شيوه   88

 

 

نامة مجالت  شيوه 6فصل (دقت در درج اعالم و ضبط اصطالحات  .5

 )دانشگاه تهران
 بودن و نوآوري رعايت بديع .6
اي ديگر و با عنواني ديگر يا عنواني  عدم ارسال و چاپ مقاله در مجله .7

 مشابه
مسئول در مقاالت مشترك و ذكر كامل مشخصات تعيين مؤلف  .8

 )1فصل ( نامة مجالت دانشگاه تهران شيوهمؤلفان برپاية 
 پذيرش و اعمال نظر داوران و ويراستاران مقاله .9

نامة مجالت  شيوهدرج كامل شكل، جدول، فرمول و جزآن مطابق با  .10

و با رعايت دقيق مالكيت فكري و حقوق ) 5فصل ( دانشگاه تهران
 نشر

 نامة مجالت دانشگاه تهران شيوهمطابق با  ها گذاري عايت شمارهر .11

  )4فصل (

  داور .13.2

خواندن دقيق مقاله و نقد و داوري مطالب برپاية مستندات علمي و  .1
 وبغض يا جانبداري از مؤلفان مقاله به دور از حب

زمان تعيين شده  موقع آن در دقت در پركردن فرم داوري و ارسال به .2
 به دفتر مجله

 بررسي همسو بودن موضوع مقاله با مقتضيات و اهداف مجلة هدف .3
 بودن، و اعتبار مطالب بررسي صحت و سقم، بديع .4
نامة مجالت دانشگاه  شيوهبررسي ارجاعات و فهرست منابع برپاية  .5

 تهران
 ها ها و ابهام بررسي تناقض .6
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 كنترل اصطالحات علمي .7
 لي بيان مطالبكنترل ترتيب و توا .8
 كنترل حشو و زوايد .9

 ها قول بررسي صحت نقل .10
 هاي مقاله ها و پيوست ها و جدول كنترل شكل .11

  ويراستار زباني و فني .13.3

الخط و امالي كلمات  كنترل و اعمال قواعد رسمدر مجالت فارسي،  .1
 )7فصل ( ننامة مجالت دانشگاه تهرا شيوهمطابق با 

نامة  شيوههاي سجاوندي مطابق با  كنترل و اعمال صحيح نشانه .2

 )8فصل ( مجالت دانشگاه تهران
 رفع خطاهاي دستوري و نگارشي .3
 بندي صحيح متن پاراگراف .4
 اي پرهيز از اعمال نظر شخصي و سليقه .5
 هاي صحيح سازي اصطالحات و اعالم و پيشنهاد معادل يكدست .6
 ها ها و زيرعنوان مراتب عنوان لسلهها و س گذاري كنترل شماره .7
 كردن جمالت زدودن ابهام و روان و سليس .8
 حفظ يكدستي زبان و سبك متن مطابق با زبان معيار و زبان علم .9

 رعايت و كنترل نكات فني چاپ و نشر الكترونيكي .10
 حذف حشو و زوايد .11
 رعايت موجزنويسي .12
  تحويل به موقع مقاالت به دفتر مجله .13
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  14فصل 

  دركاران توليد و تدوين مجلهان دست
  

نامة تعيين اعتبار نشريات علمي كشور، مصوب وزارت علوم،  با لحاظ آيين
پژوهشي  -نامة نشريات علمي تحقيقات و فناوري معاونت پژوهشي، و آيين

اندركاران توليد و تدوين مجله در  دانشگاه تهران، برخي وظايف دست
  .دگرد گردش كار مجله به شرح زير بيان مي

  مدير مسئول .14.1

 ت و مصوبات كميسيون نشرياتمجال نامة آييننظارت بر رعايت  .1
 مشي مجله برپاية سياست دانشگاه تهران در انتشار مجله تعيين خط .2
به معاون فناوري و  سردبير و اعضاي هيئت تحريرية مجله معرفي .3

 مرزي هاي علمي برون و درون گيري از پتانسيل با بهره پژوهش
 ازين حقوقي نشريهرعايت مو .4
 بيني برنامه و بودجة ساليانة مجله پيش .5
 انجام مكاتبات اداري الزم .6
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ارسال مجله، پس از چاپ، به تعداد نويسندگان هر مقاله به آدرس  .7
 نويسندة مسئول هر مقاله

  المللي در سطح ملي و بينارتقاي مجله  .8

  ردبيرس .14.2

  المللي ارتقاي مقاالت در سطح ملي و بين .1
 نظارت بر نحوة دريافت و داوري مقاالت  .2
اندركاران توليد محتواي مقاالت و تدوين  برقراري هماهنگي با دست .3

 مجله
 ريزي دقيق براي نشر به موقع هر شمارة مجله برنامه .4
جذب  با قاالتمدت و بلندمدت براي ارتقاي م هاي كوتاه سياستگزاري .5

 ناسببندي م مقاالت علمي با رتبه
 ايجاد فضايي علمي و پژوهشي براي مجله و دريافت و داوري مقاالت .6
 برگزاري جلسات با اعضاي هيئت تحريريه و با ناشر .7
 نامه اجراي مصوبات هيئت تحريريه در چارچوب آيين .8
  نامة مجالت دانشگاه تهران شيوهرعايت  .9

 مجلهدادن پيشنهادهاي بهينه در جهت ارتقاي  .10
 ي الزمها تهيه و تنظيم گزارش .11
 نتيجة داوري مقالهابالغ نهايي  .12

  هيئت تحريريه .14.3

 همكاري فعال با سردبير مجله .1
 تعيين داور براي مقاالت بسته به موضوع و گرايش مقاله .2
 نظارت بر كار داوران .3
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 دادن پيشنهادهاي بهينه در جهت ارتقاي سطح علمي مجله .4
 اي دانشگاهي ر شأن مجلهحفظ فضاي علمي و در خو .5

  ناشر .14.4

هاي مختلف اعم از چاپ كاغذي و نشر  انتشار مجله به صورت .1
 روز دنيا يها و ساير روش الكترونيكي

 تر مجالت به دست مخاطبان رساندن هر چه بهينه .2
 جذب مخاطبان بالقوه  .3
ردبير تالش در جهت ارتقاي كمي و كيفي مجالت با همكاري س .4

 مجله
 بندي مقاالت در هر شماره ويرايش و صفحه و اعمالنظارت  .5
 حفظ شأن و رتبة دانشگاه تهران به عنوان ناشري دانشگاهي و علمي .6
  تر مجالت  سازي هرچه بهينه نمايه .7

  آرا صفحه .14.5

 طراحي جلد مجله .1
 كنترل كيفي تصاوير و جداول .2
 نامة مجالت دانشگاه تهران شيوهرپاية بندي مقاالت ب صفحه .3
 كمك به طراحي آرم براي مجالت بسته به درخواست سردبيران .4
 بندي با هماهنگي ناشر افزارهاي روز در صفحه گيري از نرم بهره .5
 لحاظ كردن مالحظات انتشار چاپي و الكترونيكي .6
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  نمودار گردش كار مجله  .14.1شكل 

 

ارسال مقاالت تأييد شده به
كم يك ماه  انتشارات دست

 قبل از سررسيد انتشار مجله 

 ارسال مقاله از طريق سايت

 ارزيابي اولية سردبير

طرح در هيئت تحريريه و
 تعيين داور

تطرح نظر داوران در هيئ
 تحريريه 

 ارسال براي داوري

 ابالغ نتيجة داوري به مؤلف

 ويرايش مقاالت

بندي مجله و طراحي  صفحه
 جلد

و  يچاپو نشر سازي،  نمايه
 همجلكي يالكترون
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 ها پيوست

  

  يونانيفهرست حروف  .1جدول 
  حروف كوچك حروف بزرگ نام

Αα آلفا

Ββ بتا

Γγ گاما

Δδ دلتا

Εε اپسيلون

Ζζ زتا

Ηη اتا

Θθ تتا

Ιι يوتا

Κκ كاپا

Λλ الندا

Μ μ مو

Νν نو

Ξξ كسي

Οο اوميكرون

Ππ پي

Ρρ رو

Σσ سيگما

Ττ تاو

Υν اوپسيلون

Φφ في

Χχ خي

Ψψ پسي

Ωω امگا
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  ها حروف ابجد و معادل عددي آن .2جدول 

  400=ت 60=س  8=ح 1=ا

  500=ث 70=ع  9=ط 2=ب

  600=خ 80=ف  10=ي 3=ج

  700=ذ 90=ص  20=ك 4=د

  800=ض 100=ق  30=ل 5=ه

  900=ظ 200=ر  40=م 6=و

  1000=غ 300=ش  50=ن 7=ز
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  ارقام رومي .3جدول 

100=C 15=XV 1=I  

200=CC 16=XVI 2=II  

300=CCC 17=XVII 3=III 
400=CD 18=XVIII 4=IV 

500=D 19=XIX 5=V 
600=DC 20=XX 6=VI 
700=DCC 29=XXIX 7=VII 
800=DCCC 30=XXX 8=VIII 

900=CM 40=XL 9=IX 
1000=M 50=L 10=X 
1100=MC 60=LX 11=XI 

1888=MDCCLXXXVIII 70=LXX 12=XII 
1900=MCM 80=LXXX 13=XIII 

2000=MM 90=XC 14=XIV 
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 )1379سنجري و كاظمي، (واحدهاي مهم مقياس  .4جدول 
  فوت 28/3 =يارد093/1 =اينچ3/39 =متر1
  فوت3 =مترسانتي1/94 =اينچ36 =يارد1
  فوت 12/1 =مترسانتي54/2 =يارد36/1 =اينچ1

  فوت 12/1 =مترسانتي5/30 =يارد3/1 =اينچ12
  فوت5/16 =متر03/5 =يارد5/5 =راد1
  فوت 5280 =متر1609 - =مايل1
  فوت 6080 =متر1854 - =مايل دريايي1
  فوت 6076 =متر1852 - =الملليمايل بين1
  الملليمايل دريايي بين54/0  =مايل621/0 =كيلومتر1
   مترمربع000,10 =هكتار1
  هكتار100  =كيلومتر مربع1 =ميليون مترمربع1
  )گرم373در برخي كشورها(گرم454 =پوند1
  چليك3/6  =كيلوگرم1000 =تن1
  ليتر159 =انگليسيگالون35 =امريكاييگالون42 =چليك امريكايي1
   ليتر78/3 =گالون امريكايي1
   ليتر54/4 =گالون انگليسي1
  امريكايي نساو128 =انگليسياونس160 =امريكاييگالون2/1 =گالون انگليسي1
  گرم 1/31 =پوند12/1 =مكعباينچ805/1 =اونس امريكايي1
  گرم 35/28 =پوند16/1 =مكعباينچ734/1 =اونس انگليسي1
  كيلومتر6 =ميل3 =فرسنگ1
   ذرع2000 =ميل1
  نخود5 =قيراط5 =گرم1
  گرم75 =مثقال16 =سير1
  درهم5 =گرم5 =نخود24 =مثقال1
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  )1379سنجري و كاظمي، ( ها تبديل تاريخ .5جدول 

  تبديل سال هجري شمسي به ميالدي
  622+ سال ميالدي : دي و پايان اسفند 11بين   
  621+ سال ميالدي : دي 10فروردين تا  1از   

  

  تبديل سال ميالدي به هجري شمسي
  622 -سال هجري شمسي : دي و پايان اسفند 11بين   
  621 -سال هجري شمسي : دي 10ن تا فروردي 1از   

  

  تبديل سال ميالدي به هجري قمري
  سال هجري قمري) = سال ميالدي – 622( 33/32  
بود يك سال به سال مـيالدي   5/0اگر عدد اعشاري به دست آمد و بيش از   

  .شود افزوده مي
  

  تبديل سال هجري قمري به ميالدي
 ديسال ميال=622) +33/32×سال هجري قمري( 
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  منابع

  

 ،ساختن كتاب راهنماي آماده). 1381(الدين  ميرشمس ،سلطاني اديب

  .انتشارات علمي و فرهنگي ،تهران ،ويراست سوم

 ،هاي دانشگاه پيام نور نامة تدوين كتاب شيوه). 1388(زهرا  ،زاده جالل

  .دانشگاه پيام نور ،تهران ،چاپ دوم

). 1385(ادب فارسي  مصوب فرهنگستان زبان و :فارسيدستور خط 

  .چ ششم ،)نشر آثار(فرهنگستان زبان و ادب فارسي  ،تهران

نامة  شيوه: راهنماي ويرايش). 1379(فروغ  ،آذرمه؛ كاظمي ،سنجري

  .دانشگاه شهيد بهشتي ،تهران ،انتشارات دانشگاه شهيد بهشتي

چ  ،مركز نشر دانشگاهي ،تهران). 1375( نامة مركز نشر دانشگاهي شيوه

  .دوم

 ،تهران. نامة انتشاراتي دانشگاه آزاد ايران آيين). تا بي(پرويز  ،كريمي

  .انتشارات دانشگاه آزاد ايران
Cargill, Margaret; O’Connor, Patrick (2009). Writing Scientific 

Research Articles: Strategy & Steps, Wiley-Blackwell. 
The Chicago Manual of Style (2010). 16th ed., Chicago, The 

University of Chicago Press. 
 

  





 

103 
 

  نمايه

  

  29–28، اختصارات
  18، نويسي فرمول در
  13، متن در منابع به ارجاع

  ها قلم .ك.ر. استايل
  28–27، علمي و فني اصطالحات

  27–26، اعالم

  

  75، 72، ها آگهي
  62، گذاري شماره

  
  پانوشت

  29، اختصارات
  28، علمي و فني اصطالحات

  26، اعالم
  جلد پشت

  71، انگليسي مجالت
  71، فارسي مجالت

  6–5، مقاله اصلي پيكرة
ــي و بحــث ــل/ بررس ــايج تحلي / نت

  7، ها يافته
  8، تشكر و تقدير
  7، شناسي روش

  6، مقدمه
  14–9، منابع
  8، گيري نتيجه

  پانوشت .ك.ر. نوشت پي
  

  شكل .ك.ر. تصوير

  64–63 ،صفحه تنظيمات
  70، آرا صفحه ويژة

  
  جدول

  69، ابعاد
  25، متن در ارجاع
  69، 24، شرح

  25، 20، گذاري شماره
  22، محتوا
  69، درج محل
  23، تنظيم نحوة
  25، سجاوندي هاي نشانه

  
  5–4، چكيده

  
  88، داور

  48–33، فارسي خط دستور
  

  75، مؤلفان راهنماي
  71، جلد روي

  71، انگليسي مجالت
  71، فارسي مجالت

  
  62، گذاري شماره

  
  91، سردبير

  سرصفحه
  74، مقاله اول صفحة
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  74، بعد به دوم صفحة
  

  شكل
  69، ابعاد

  25، متن در ارجاع
  70، رزلوشن

  69، 24، شرح
  25، 20، گذاري شماره
  23، محتوا
  69، درج محل
  24، تنظيم نحوة
  25، سجاوندي هاي نشانه

  گذاري شماره
  21، پانوشت
  25، 20، جدول

  20، نويسي فرمول در
  25، 20، شكل

  62–61، مجله هاي صفحه
  20–19، عنوان
  61، مجله
  21، منابع
  19، سجاوندي هاي نشانه

  
  74، مقاله اول صفحة
  92، آرا صفحه
  72، حقوقي صفحة

  62، گذاري شماره
  72، عنوان صفحة

  62، گذاري شماره
  

  33، متن در عددنويسي
  72، جلد عطف

  شكل .ك.ر. عكس
  4–3، مقاله عنوان

  20–19، گذاري شماره
  

  18–15، نويسي فرمول
  18، اختصارات

  16، متن در كسري خط
  16، سطربندي

  20، گذاري شماره
  16، اعشار عالمت
  15، گذاري فاصله
  16، شكستگي محل
  17، 16، سجاوندي هاي نشانه
  مؤلفان مايراهن فهرست

  62، گذاري شماره
  73، مقاالت فهرست

  
  68–64، ها قلم
  

  5، كليدواژگان
  
  هلجم راك شدرگ

  88 ،رواد
  91 ،ريبدرس
  92 ،ارآ هحفص
  90 ،لوئسمريدم
  87 ،فلؤم
  92 ،رشان
  93 ،رادومن
  89 ،ينف و ينابز راتساريو
  91 ،هيريرحت تئيه
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  4، مؤلفان مشخصات
  نويسي فرمول .ك.ر. معادله
  انگليسي مقاالت

  4، چكيده
  4، عنوان

  5، كليدواژگان
  فارسي مقاالت

  5، چكيده
  48–33، خط دستور

  11–9، منابع
  13، سايت آدرس
  13، متن در ارجاع
  13، 10، 9، ييالفبا ترتيب

  9، التين مقاالت در
  21، گذاري شماره
  12، كتاب

  12، ها كنفرانس و ها همايش مقاالت
  87، مؤلف
  
  92، ناشر
  افزار نرم

  63، متن تايپ
  63، ها فرمول و معادالت تايپ

 ،13، 12، 11، 10، سـجاوندي  هاي نشانه
49 -57  

  25، جدول
  19، مقاله عنوان در
  17، 16، نويسي فرمول در
  13، 12، 11، 10، منابع در

  25، شكل
  76، الكترونيكي نشر

  77، فرمت
  12، ادواري نشريات
  شكل .ك.ر. نمودار

  24، انواع
  

  89، فني و زباني ويراستار

  

  91، تحريريه هيئت

  

  


