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سازمان مطالعه و تدوین کتب دانشگاهی در علوم اسالمی و انسانی (سمت)

مقدمه
هاایی طارای

هر سازمان یا مؤسسة تحقیقااتی و انتشااااتی یاا هار ناشار مبت،ار ضاواط و ما

پذیرش و چاا ارار دااد کاه طاه صاوا شایوهناماه طاا دساتواامب ی طارای نگاااش پاذیرفتی
و مط وب و احیاء اسمامخ مواد نظار واود ااا اه مایکناد .غاماب ایان شایوهناماههاا مشات
طر مسا ک ی است که دا هر کاا تحقیقی تأمیفی و ترج های طاید اعایت شاود و دا ماواادی
هم که طر سر آنها اج اعی صوا نگرفتاه اسات شایوة یکدسات و ه اهنا
ناشر از طریق شایوهناماة واا

هار ساازمان طاا

آن ساازمان اجارا مایشاود تاا ناه تنهاا دا هار کتااب ط کاه دا

ه ه کتابهای ناشر حداکثر انسجام و ه اهنگی و ضاواط داساتنویسای و نگاااش مط اوب
اعایت شود.
طدیهی است که از چنین شیوهنامهها یا دستواامب

هایی ع دتاً ویراستااان و کسانی کاه

طه کاا وطیر و ضروای آمادهسازی ارر مشغولاند استفاده میکنند .دا عین حال تهیاه و تنظایم
و صهای از این ضواط و شیوهنامهها طهویژه نکا اساسی و ک ی آنها که مستقی اً متوجه واود
مؤمفان و مترج ان است ضروا مییاطد .طرای اسیدن طه این مقصد سازمان مطامبه و تادوین
کتب دانشگاهی دا ع وم اس می و انسانی (س ت) و صهای از شیوهنامه وود اا فاراهم آواده
است که مؤمفان و مترج ان گرامی طا اعایت آنهاا ع ا ً طاه تساریع و تساهی کااا ویارایش و
آمادهسازی ارر وویش ک ک میکنند و طدین ترتیب ااه طر دوطاااهکااایهاا و اتا
احیاناً طروز مشک

زماان و

چااهناپذیر دا کاا نشر کتابها طسته میشود.

طه هر حال امید است تا ش مشاتر

ماا دا کااا تاأمیف ترج اه و نشار آرااا مبت،ار و

ماندگاا ع ی و دانشگاهی مفید واقع شود .دا صوا نیاز طه هرگونه توضیح تفصی ی دا ایان
زمینه یا سایر موااد و یا پیشنهاد و نظر اسا می از ساوی مؤمفاان مترج اان و اساتادان ااج ناد
سازمان آماده ه کاای و ه اهنگی وواهد طود.
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کلیات
ا .متن ارر طاید حروفچینیشده طا نرمافزاا واد و طا اعایت موااد زیر طاه ساازمان تحویا
داده شود:
ا مطامب دا عرض  ۱2/۵و طول  ۱۹/۵سانتیمتر تنظیم و صفحهآاایی شود؛
ا فص ها از صفحا مستق (و فص اول از صفحة فرد مستق ) و ترجیحاً طه طول ۱۶/۵
سانتیمتر شروع شود؛
ا از اسکن فرمولها و جدولها وودداای شود؛
ا متن حروفچینیشده طا پرینت (دا صواتی که متن پرینت شده طاشد) و موح فشرده
هیچگونه مغایرتی نداشته طاشد .اعایت این نکته طسیاا مهم و ضروای است؛
 .2ض ی ههای ارر مانند پیشگفتاا مقدمه/مقدمه مترجم تصویرها نقشههاا واههناماههاا
فهرستها مناطع چکیده پیوستها و ن ایه طه ه راه متن طه سازمان تحوی شود.
 .۳نکتههایی که الزم است ویراستاا یا صفحهآاا و جز اینها از آن آگاه طاشاند دا اوی
طرگه جداگانهای توضیح داده شود.
 .۴اص یا موح فشرده تصاویر (اعم از نقشها ن ودااها شک ها) طرای طاالطردن کیفیت
چا کتاب ااسال شود .فای های تصاویر غیر وطی حتیاالمکان دا قاماب  Tiffذویاره شاوند.
کیفیت تصاویر ( )resolutionحداق  ۳۰۰DPIطاشاد .از ااساال تصااویر از طریاق پسات امکترونیاک
وودداای شود.
 .۵از کوچک و طزاگ کردن تصاویرطه وسی ه زیراکس وودداای شود.
 .۶متن حروفچینیشده طهدقت ووانده شود .طاهوصاو فرماولهاا و اعاداد ساالهاا و
مدااکی که طه فااسی و التین است طهدقت کنترل شوند چرا که ایانگوناه ماوااد دا ویارایش
هم قاط تشخیص نیستند.
« .7س ت» دا تص یمگیری دا زمینة نحوة چا طراحی نوع حرو قی تگاذاای ناوع
کاغذ و سایر مشخصا فنی کتاب آزاد است .اما مؤمفان و مترج ان میتوانند هرگونه پیشانهاد واود
اا دا مواد طرح ج د ان و نوع و اندازة حرو طه صوا مکتوب یا پیشطرح ااا ه دهند.
 .8مترج ان طاید متن اص ی مواد استفاده وود اا طرای مقاط ه دا اوتیاا سازمان قراا دهند.
 .۹دا ترج ه طاید تا حد امکان آورین چا و مبت،رترین متن کتاب طه زطاانی کاه واود
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مؤمف آن اا تأمیف کرده است م،نا قراا گیرد .دا متون تأمیفی نیز طاید دا نقا مطاماب از منااطع
دست اول و مبت،ر استفاده شود.

نکات مهم ویرایشی
 .۱دا ترج ه آیا قرآن احادیث و جز اینها طهتر است  -طا ذکار من،اع  -از ترج اههاای مبت،ار
استفاده شود.
 .2اگر ارری چند مؤمف یا مترجم دااد الزم است مؤمفان و مترج ان ق ،از شروع کاا داطاااه
چگونگی تدوین مطامب چگونگی طهکاااطردن اصاط حا و مباادلهاای فااسای و شایوه
نگااش طا هم ه اهنگی کنند و دا پایان نیز یکی از اعضای گروه ک ارر اا از آغاز تا پایان
طادقت طخواند و آن اا از هر نظر یکدست کند.
 .۳دا ترج ه طهتر است اطتدا مدو های ن ایاههاای کتااب ترج اه شاود تاا دا ماتن ه ساانی و
ه اهنگی الزم دا مبادلگذاایها اعایت شود (طهوصو زمانی کاه کتااب چناد متارجم
دااد این کاا ضروا طیشتری دااد).
 .۴دا متون ترج های مترج ان طاید ه ه اجزایی کتاب  -طه جاز منااطع  -اا ترج اه کنناد .ام،تاه
اگر مشخصا طبضی از کتابهای فااسی یا عرطی دا فهرسات منااطع طاه وا التاین آماده
طاشد طاید دا ترج ه طه و فااسی طیاید .ه چنین اگر طبضی از مناطع طه فااسی ترج اه شاده
طاشد طهتر است مشخصا ترج ه فااسی نیز طرای اط ع طیشتر وواننده ذکر شود.
 .۵دا تأمیف و ترج ه طاید از آوادن مطامب و داج تصویرهایی که هنجااهای دینای سیاسای
اجت اعی و فرهنگی اا ودشهداا میکند پرهیز شود .ه چنین طاید از جانبداای افراطای از
یک نظریه یا موضوع یا اد قهرآمیز نظر دیگر و نیاز از طاهکاااطردن ک اههاا یاا تب،یرهاای
م،امغهآمیز و تند وودداای شود.
 .۶اع م عنوان کتابها و مقامههای التین و جز اینها دا ماتن طاه فااسای ترج اه و دا صاوا
ترج هناپذیر طودن طه و فااسی نوشته شود و مبادل آنها طه زطان اص ی دا متن داو پرانتز
یا دا پانوشت ذکر شود.
 .7دا نوشتن اع م وااجی طه و فااسی .طاید ت فظ اص ی (زطانی که ک ه متب ق طه آن اسات)
قراا گیرد مگر دا مواادی که ت فظ واصی از واهه ت فظ طینام ی آن ک ه شاده
م
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طاشد یا دا فااسی طه ه ان صوا جاافتاده طاشد؛ طرای مثال طهکاااطردن «پا » یاا «پ تاو»
طهجای «اف طون» و «هنگری» طهجای «مجااستان» داست نیست .دا این زمیناه فرهنا زیار
پیشنهاد میشود:
مجیدی فری،رز ( )۱۳8۱فرهن ت فظ نامهای وا تهران :فرهن مباصر.
 .8ستونهای جدولها (مخصوصاً دا متون ترج ه شده) تا جایی که طه مط ب مط ه نزند طایاد از
ااست طه چپ (آیینهای) تنظیم شود.
 .۹دا جدولها و نقشهها و سایر موااد طاید ت امی ک ا داو آنها ترج ه شود.
 .۱۰عنوان جدول دا طاالی جدول و عنوان سایر موااد مث نقشه ن وداا شاک و جاز اینهاا دا
پایین آنها داج میشود.
 .۱۱صفحا کتاب طاید از اطتدا تا انتها ش ااه صفحه مس س داشاته طاشاد .دا فهرسات مطاماب
ش ااه صفحه دا پایین صفحه (طا حرو ) و دا صفحا دیگر ش ااه صافحه دا سرصافحه
قراا میگیرد (ام،ته دا صفحا شروع طخشها و فص ها ش ااة صفحه داج ن یشود).

شیوة امالیی
شیوه و فااسی سازمان ه ان شیوهنامة دستوا و فااسی مصوب فرهنگستان زطاان و ادطیاا
فااسی است؛ جز اینکه طرای واهههایی که فرهنگستان دو ضا( ،یاا طیشاتر) پیشانهاد داده یاک
صوا آن اوتیاا شده است.

چکیده قواعد رعایت شده در «فرهنگ امالیی»:
ا «ها» ع مت ج ع طه ک ه ق ،از وود ن یچس،د (مانند کتابها دستها)
ا «تر» و «ترین» جدا نوشته میشود (استثناها :طهتر  -کهتر  -ک تر  -طیشتر  -مهتر)
ا «طه» :ه یشه از ک ه پس از وود دا قیدها جدا نوشته میشود( .طهسختی طاهتنادی طاهتادایج).
فق دا ساوتن صفت است که طه ک ه پس از وود میچس،د (طهوش طخرد طنام طسزا)
ا «می» و «ه ی» ه یشه جدا نوشته میشود.
ا «طی» (دا مبنای طدون) ه یشه جدا از ک ه پس از وود نوشته میشود مگر آنکاه طسای گوناه
طاشد یبنی مبنای آن دقیقاً مرکب از مبنای اجازای آن ن،اشاد مانناد :طیهاوده طی ااا طیازاا
طیجا طیخود طیداد طیراه طیگانه.
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ا «هم» ه یشه جدا نوشته میشود مگر دا )۱ :طسی گونههاا :ه شاهری  -ه شایره  )2جازء دوم
تکهجایی طاشد ه کاا ه راه (مگر آنکه جزء دوم طا میم یا امف آغاز شود :هم اسام هام
مرز)  )۳جزء دوم یا مصو آ شروع شود :ه ایش  -ه اهن (مگر آنکه ه زه دا اطتادای
جزء دوم ت فظ شود)) هم آازو  -هم آامان(.

ا دا واهههای مرکاب از دو جازء اگار یکای از دو جازء (یاا هار دو) تاکهجاایی طاشاد واهه
طهصوا پیوسته نوشته میشود (دمیر  -دمسوز  -جانسوز  -مشب داا)
موااد استثنا از این قاعده (که دا فرهن ام یی آمده) طه یکی از سه دمی زیر است:
 .۱احتراز از داازنویسی :میهندوست؛
 .2اعایت شک مأمو و متباا واهه :وطندوست جهتیاب انسانساز؛
 .۳م،هم شدن واهه طه دمی پیوستهنویسی آن :پیجو پینوشت پیایز.
شیوة امالیی (موارد مهم)
ا صوا های متص فب «هستند» دا ک ا مختوم طه صامت متص :
ع،ااتند ← ع،اا اند
ش،یهند ← ش،یهاند
هیچند ← هیچاند
مفروضند ← مفروضاند
مرت،طند ← مرت ،اند
محفوظند ← محفوظاند
پاکند ← پا اند

ااسخیند ← ااسخیاند
گرمند ← گرماند
مشاطهند ← مشاطهاند
* مواجهایم ← مواجهیم
* مشاطهای ← مشاطهی

 صوا های متص فب «هستند» دا ک ا مختوم طه صامت منفص :
عزیزند
تکواهند
سهوند

سردند
مذیذند
طهترند

 ض ایر م کی و مفبومی:
زندگیشان ← زندگیشان
ذهنشان ← ذهنشان
واکنششان ← واکنششان
دانشگاهیتان ← دانشگاهیتان

تحصی یشان ← تحصی یشان
تواناییشان ← تواناییشان
داسیشان ← داسیشان
تخصصیشان ← تخصصیشان
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 طرای ک ا مختوم طه های غیر م فوظ دا حامت مضا
وانة من نامة او.
 گذاشتن تشدید ه یشه ضروا ندااد مگر دا جایی که موجب اطهام شود:
مبین/مبیّن طنا/طنّا.

از ع مت ء استفاده میشود:

حروفچینی
دا حروفچینی از سیستم واد  2۰۱۰استفاده میشود.

اش،ون متن؛  ۱2/۵سانت

حاشیه ااست  ۴/2۵سانت

طول صفحه  ۱۹/۵سانت (طول صفحا فص  ۱۶/۵سانت)
حاشیه چپ  ۴/2۵سانت

حاشیه پایین ۴/۶۰سانت
حاشیه طاال ( ۶فاص ه سرصفحه از م،ه کاغذ  ۵سانت)
سرصفحه طا یک سانت فاص ه از متن و طا و جدا میشود (عناوان کتااب دا صافحا
زوج و عنوان فص یا مقامه دا صفحا فرد قید شود) سرصفحهها دا صافحا زوج از سا ت
ااست ش ااه صفحه سپس طا  ۶فاصا ه ناام کتااب و دا صافحا فارد از سا ت چاپ صافحه
ش ااه صفحه و سپس طا  ۶فاص ه اسم اص قراا میگیرد.
و پاواقی :کام

قلم حروف
حت اً از فونتهای  Bاستفاده شود ()BCompuset, BZar

از دادن فشردگی و طازشدگی دا متن (طیش از  2داصد) جداً اجتناب شود.
متن :طیزا ناز
پاواقی :طیزا ناز

۱۳
۱۱

التین متن :تای ز ناز ۱۰
متن عرطی :طیطدا ناز ۱۳
پاواقی عرطی طیطدا ناز ۱۱

ایتامیک متن :طی زا ناز ایتامیک ۱۳
نق قول :طی زا ناز  ۱2دا اش،ون  ۱۱سانت
ایتامیک نق قول :طی زا ایتامیک ۱2
التین پاواقی :تای ز ناز ۹
ایتامیک متن عرطی طیطدا ایتامیک ۱۳
ایتامیک پاواقی عرطی طیطدا ایتامیک ۱۱
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عنوان و ش ااه جدول یا شک طیکامپیوست سیاه ۱۱
توضیح جدول و شک طی زا ناز ( ۱۱مانند شک  ۱ن وداا هرمی)
پاصفحه فهرست طیکامپیوست سیاه ۱۳
سرصفحه :طیکامپیوست سیاه ۱۱

فاصلهها ()Word
فاص ه سطر متن( Multiple ۰/88 :ک تر از  ۰/87و طیشتر از  ۰/۹2نشود)
فاص ه سطر پاواقی فااسی و جداول ( Multiple ۰/8۵ک تر از  ۰/8۳نشود)
فاص ه سطر پاواقی التینsingel :
توافتگی سطر متن ۱ :سانت
سطر دوم پاواقی :توافتگی  ۴می یمتر

نکات مهم
ا طرای تبیین ق م عنوانها میتوان فهرست کام ی از عنوانها تهیه و آنها اا طر اساس
عنوانهای اص ی و فرعی کدگذاای و سپس طرای هر کد یکق م طا اندازه وا طهصوا زیر
تبریف کرد:
کد ۱

طیکامپیوست سیاه ( ۱۴طرای ش ااه فص ها ا مثال :فصل اول)

کد 2

طیکامپیوست سیاه ( ۱7طرای عنوان فص ا مثال :کلیات)

کد ۳

طیکامپیوست سیاه ( ۱۴عناوین اص ی فص ها ا مثال :مقدمه)

کد ۴

طیکامپیوست سیاه ( ۱2عناوین فرعی فص ها ا مثال :بناهای تاریخی)

طیکامپیوست سیاه و ایتامیک  ۱2عناوین فرعیتر فص ها ا مثال :دالیل
کد ۵
ازبینرفتن بناهای تاریخی)
ا طرای تیترهای فرعیتر طا مطامب ک تر از تیتر سیاه سر سطر و ساپس سایاه ایتامیاک سار
سطر استفاده میشود.
ا تبداد سطرهای صفحا پایانی فص ها ک تر از  ۴سطر ن،اشد.
ا عنوان طخشها دا صفحه فرد مستق تایپ شود و عنوان فص های ه ان طخش دا زیار
آن و از س ت چپ چیده شود.
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طراحی تصاویر
تصاویر دو نوعاند :پیکس ی و غیر وطی (طیتمپی) و وطی (وکتاوای) .دا گرافیاک پیکسا ی
تصویر طه صوا مج وعهای از پیکس و هر پیکس طا انگی جداگانه ذویره میشود ومای دا
گرافیک وطای (وکتاوای) تصاویر دا قاماب مج وعاهای از مشخصاا هندسای مانناد نقاا
وطو

منحنیها دایرهها و چند ض بیها ذویره و دا آن اط عا ااجع طاه انا

و ساایز طاه

صوا ایاضی تبریف میشود .طا توجاه طاه اینکاه نویساندگان محتارم طارای یاافتن تصااویر و
ن ودااها از اینترنت طهره میگیرند داوصو فای مط اوب اینترنتای طاه اوتصااا توضایح داده
شده است .هد غا ی آن است که نویسندگان و مترج ان طاه گوناهای تصااویر اا ااا اه دهناد
که نیاز طه کاا مجدد یا ترج ة آنها ن،اشد.

تصاویر اینترنتی

 تصاویر اینترنتی طاید طا کیفیت طاال جستجو و ذویره شوند (گزینة کیفیات طااال هنگاام جساتجو
انتخاب شود) .از آنجا که جاگذاای این تصاویر دا واد وضوح تصااویر اا حاداق  ۱۰تاا ۱۵
داصد کاهش میدهد الزم است این تصاویر مجزا هم ذویره شوند .طرای مثال اگار واهة طاودا
اا جستجو کنیم تصاویر زیادی دا گوگ یافت میشود ومی از وضوح این تصاویر از طااال طاه
پایین کاسته میشود؛ اعداد و ااقام نشاان دهنادة وضاوح تصااویر دا پاایین هار تصاویر حاک
میشود (طرای مثال  .)604×272-IRIP.IRاین تصاویر طا فرمت  JPGذویره میشوند.
نکتة مهم :استخراج تصاویر از فای واد طرای استفاده دا چا طه هیچ وجاه ماواد تأییاد
نیست .دا صواتی که تصاویر دا متن جایگذاای شدهاند فای تصاویر طاید جداگاناه و ق،ا از
جایگذاای دا فای واد ض ی ه شود.

تصاویر خطی (وکتور)

 ن ودااها و تصاویر وطی دا نرمافزااهای کُرل و ای وساتریتوا و حار شاک هاا (واهههاای

داو شک ها) دا قامب طاکس تایپ شوند (اندازة تصااویر طاا قطاع – وزیاری یاا اح ای –
تناسب داشته طاشد).
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واد طایاد دااای وروجای wmf

تصاویر وطای و حار شاک داا طارای اساتفاده دا محای
طاشند.
طه منظوا ج وگیری از شکستگی تصاویر دا محی واد طاید  pdfکام تصاویر تحویا داده
شود.
تصاویر وطی و حر شک داا طرای استفاده دا محی ایندیزاین طایاد دااای وروجای pdf
و  epsطاشند.
دا طرنامة کُرل و ای وستریتوا م کن است طین آنچه مانیتوا نشان مایدهاد و آنچاه دا ع ا
وجود دااد تفاو طاشد مذا گرفتن وروجی پس از اص ح چند ن وداا و تصاویر و کنتارل
آن امزامی است.
تصااویر دا طرنامااة ای وسااتریتوا طاارای اسااتفاده دا محاای واد طایااد )RGB (Red, Green Blue
کشایده و تایاپ شاوند .اگار ) CMYK (Cyan, Magenta, Yellow, and Key = blackکشایده
شوند موااد مشکی چهاا ان وواهد طاود و طباد از دوطااا  pdfکاردن حاداکثر تاا  8۶داصاد
مشکی وواهد شد.
طرای اص ح تصاویر حتای دا مرح اه ن وناة نهاایی دا محای واد ه اة ماوااد از ج اه
فونت و و سایه طاید اوی فای وکتوا  RGBشود و طا فرمت  wmfطا استفاده از اینسار
پیکچر ( )insert pictureطه واد منتق شود و دا محی ایندیزاین  CMYKشود و طا فرمت
 Tiff, pdf, epsطه ایندیزاین منتق گردد.
طا توجه طه این که تصاویر دا محی ایندیزاین مینک میشاوند دا کنتارل  pdfطیشاتر دقات
شود (حتی اص ح شتابزدة یک تصویر میتواند مشک آفرین شود؛ زیرا م کن اسات دا
انتخاب مینک اشت،اه شود).

تصاویر رنگی و غیر رنگی

 حداق حجم تصاویر ااسامی جهت پردازش طایاد  2۳۰کی او طایات طاشاد طاا اطبااد ×۱۹2۰
 ۱۰8۰پیکس .
 فای واد کتابهای مصوا غیرانگی طاید دوطاا پیدیا شوند.
 دا محی این دیزاین طهتارین فرمات طارای تصااویر غیرانگای و طاهویاژه انگای  CMYKو
طهترین فرمت ان طرای تصاویر غیر انگی ( gray scaleسیاه و سفید) است.
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کنتراست و برایتنس (تضاد و درخشندگی)

 دا استفاده از کنتراست طاید طه اجزاء تشکی دهنده تصویر توجه شود .کنتراسات طااال ن،ایاد
حد و مرز اجزاء اا از طین ط،رد و طاعث کاهش کیفیت جز یا تصویر شود.
 طرای داوشندگی تصوا طاید طه گونهای تنظیم شود که اجزاء کام ً واضح طاشند (ناه تیاره
طاشند و نه اوشن).

تنظیم فهرستها
الف) فهرستهای پیش از متن

 .۱فهرست مطامب :دا فهرست مطامب ت امی عنوانهای اص ی و فرعی و فرعیتار طایاد
طهصوا پ کانی تنظیم شود:
ن ونههایی از نوشتههای ایرانی میانه غرطی
امف) په وی اشکانی
کتی،ه اادشیر دا نقشاستم
حر نویسی
آوانویسی
ب) طه فااسی میانه
حر نویسی
آوانویسی
 .2فهرست جدولها ن ودااها تصااویر نقشاه و :...اگار شا اا جادولهاا ن اودااهاا
تصاویر و جز اینها زیاد طاشد توصیه میشود فهرساتی از آنهاا تنظایم شاود و پاس از فهرسات
مطامب قراا گیرد.
ب) فهرستهای پس از متن

فهرستهای پس از متن شام پیوستها یادداشتها کتاطنامه واههنامه ن ایه (فهرست ااهن ا)
است و طه ه ین ترتیب دا کتاب آواده میشوند.
 .1پیوست/پیوست ها :پیوست/پیوستهای کتاب شام مطام،یاند که طهعنوان مساتندا

10

متن کتاب و یا مک و شواهد مطامب کتاب آواده میشوند .ماث ً اگار کتااطی داطاااه تااایخ
طاشد م کن است چند عکس و ناماه و تصاویر دساتنوشاته از موضاوعا تااایخی مارت ،دا
پیوست آواده شود.
 .2یادداشت :یادداشت ع،ااتی طرای توضیح متن یاک کتااب یاا افازایش مط ،ای طاه آن
است که دا ه ان صفحه از متن یا دا پایان فص یا دا پایان کتاب چا میشود.
 .3واژهنامه :دا واههنامه طاید فق اصط حا تخصصی مناداج دا کتااب ذکار شاود و
مبادل طا توضیح آنها دقیقاً ه ان طاشد که دا متن پانوشت جدول و ...آمده است.
 .4منابع پایان کتاب:

الف) کتابنامه (منابع و مآخذ/فهرست مراجع) :کتاطنامه ع،اا اسات از فهرساتی از ه اه
کتابها و نشریههایی که دا تأمیف یک ارر طه ترتی،ی نقش داشتهاند.
ب) کتابشناسی :داصواتیکه مشخصا مقاال و کتابها یکجاا گاردآوای شاود طاه

آن کتابشناسی میگویند (تبریف نوااهلل مرادی) .مب والً مناطبی دا کتابشناسی ذکر میشاوند

که طهصوا مستقیم دا تأمیف ارر نقش نداشته ط که طا موضوع ارر مرت ،هستند.

 .5نمای ه کت اب :ن ایاه دا مبناای عاام آن ناوعی فهرسات موضاوعا و مفااهیم مهاام

موجود دا یک متن یبنی فهرست ک یدواهههای ماتن اسات .دا ن ایاه طاا فهرسات ااهن اا تنهاا
مدو هاایی وااد مایشاود کاه اوالً دا محاوا موضاوع ارار طاشاد؛ رانیااً داطاااه واهه ماوادنظر
اط عا مفیدی دا متن آمده طاشد .مدو های فهرست ااهن اا چناد ناوع اسات :ن ایاه اعا م:
 )۱نامهای کسان و جایها و ق،ای و اعم و م و تح ؛  )2نام آراا و ن ایه موضوعی :مفااهیم و
موضوعهای اساسی.
مدو های اص ی طه ترتیب امف،ایی مرتب میشوند و ذی مدو اص ی احیانااً مادو طاا
مدو های فرعی (طاز طه ترتیب امف،ایی) میآید .داصواتیکه کتااب هام دااای ن ایاه اعا م و
هم ن ایه موضوعی طاشاد نخسات ن ایاه اعا م و ساپس ن ایاه موضاوعی آواده مایشاود .دا
مواادی که تبداد مدو های اع م زیاد ن،اشاد طهتار اسات فهرسات ناامهاا (اعا م) و فهرسات
ااهن ای موضوعی طا هم تحت عنوان ن ایه تنظیم شود .دا کتابهای ترج های طایاد ن ایاة ماتن
اص ی (مطاطق متن) ترج ه و ه راه کتاب تحوی داده شود.
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ارجاعات
 .۱ااجاعا داونمتنی طه یکی از دو شیوة زیر انجام میشود؛ شیوة اول کااطرد طیشاتری
دااد و توصیه میشود:
شیوة اول

نام وانوادگی سال نشر ش ااه صفحه.
(س یبی )2۴7 :۱۳78
دا صوا تکراا من،ع  حتی دا یک صفحه ا اط عا طه صوا کاما مایآیاد و از
ذکر واهة «ه ان» وودداای میشود:
(س یبی )2۴7 :۱۳78
توضیح مهم :هریک از ااجاعا داونمتنی (ف ااسای یاا التاین) طاا توجاه طاه زطاان من،اع
استفاده شده و مشخصا کتابشناسیشان ذکر مایشاوند (طارای مثاال :حسانی  2۴7 :۱۳78و
 .)Skiner, 2005: 114ام،ته دا طروی از اشتهها و گرایشها که نویسندگان و مترج ان ااجاعا
داونمتنی التین اا طرن یتاطند ذکر ااجاعا طه صوا فااسای نیاز منبای نادااد (طارای مثاال:
حسنی  2۴7 :۱۳78و اسکینر .)۱۱۴ :2۰۰۵
شیوة دوم

عنوان کتاب ش ااه صفحه.
دا این شیوه پاواقیها طراساس نام کتاب تنظیم مایشاوند؛ زیارا آشانایی دانشاجویان طاا
عناوین کتابها اومویت دااد .دا تنظیم پاواقیهای کتاابهاای تااایخی و فقهای از ایان شایوه
استفاده میشود.
.2۰
از ص،ا تا نی ا
.2۱
ه ان
 .2دا ااجاع طه دایرهام باا ها و فرهن ها و کتابهاایی کاه مطاماب آنهاا طاه ترتیاب
امف،ایی تنظیم شدهاند فق ذکر نام کتاب و مدو کافی است.
 .۳حر اول اع م التین و مشخصا کتاطنامهای آراا التین طا حرو طزاگ (کاپیتال)
نوشته میشود.
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 .۴دا پانوشتها مبادل التین اسامی و اصط حا نامأنوس دا اومین مواد ذکر میشاود
و ن،اید ه ان مبادل دا صفحا دیگر تکراا شود.

تنظیم کتابنامه
 .1ترتیب مشخصات کتاب

طاتوجهطه تنوع شیوههای مبت،ر تنظیم مشخصا کتاب دا اینجا شیوه ترجیحی ااا ه میشود.
ناام واانوادگی ناام (ساال نشار) عناوان ارار ناام و ناام واانوادگی متارجم  /مصاحح/
گردآوانده /ویراستاا ...تبداد /ش ااه ج د نوطت چا مح نشر ناشر مانند:
نهرو جواهر مب ( )۱۳۴۴نگاهی طه تااایخ جهاان ترج اة مح اود تفضا ی ج ۳چ2
تهران امیرک،یر.
داصواتیکه کتاب جزء مج وعه واصی طاشد ناام آن مج وعاه طاا ق ام سایاه و شا ااه
کتاب ق ،از مشخصا چا (تبداد ج د و )...ذکر میشود .مانند:
طیهقی اطوامفض ( )۱۳۵۴حسانک وزیار :از تااایخ طیهقای طاه کوشاش زهارا واان ری
(کیا) شاهکااهای ادطیا فااسی ش ااه  ۱۰چا نهم تهران :امیرک،یر.
دا کتابهای التین ترج ه شاده طاه منااطع کتااب اصا ی اساکن و ت،ادی طاه واد شاود
( )OCRیا طه ه ان صوا و طدون حروفچینی داج میشود.
 .2ترتیب مشخصات مقاله

نام وانوادگی نام (سال نشر) «عنوان مقامه» عنوان ارر /مج وعه /من،ع مقامه نام و ناام واانوادگی
مترجم /گردآوانده /ویراستاا دواه /ش ااه ج د نوطت چا مح چا  :ناشر .مانند:
شهیدی سید جبفر (« )۱۳۶۶پااهای از مشک های آموزش فااسی دا ش،هقاااه» مساا
زطان فااسی دا هند و پاکستان و طانگ دش ویراساته مصاطفی اسا میه دواه طاا شا ااه ج اد
تهران :مرکز نشر دانشگاهی.
دا صواتیکه مقامه ترج ه طاشد و مترجم مقامة مترجم ک مج وعه نیز طاشد نام متارجم
پس از عنوان مج وعه ذکر میشود؛ ومی اگر غیر از مترجم مقامه فرد دیگاری دا پدیادآوادن
ک مج وعه دوی طاشد نام مترجم پس از عنوان مقامه و نام گردآوانده ویراستاا و ...پاس از
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عنوان مج وعه ذکر میشود .اگر مقامه دا نشریه چا شده طاشد طهجای عنوان مج وعه عنوان
نشریه میآید و پس از آن دواه یا سال ش ااه مح نشر و ناشر ذکر میشود مانند:
وحیدیان کامیاا تقی (« )۱۳7۰زطان فااسی دا عصر حافظه» مج ه زطاانشناسای ساال
هشتم ش ااه اول و دوم تهران :مرکز نشر دانشگاهی.
 .3ترتیب مشخصات پایگاههای اینترنتی

دا نوشتن آداس سایتها دا مناطع طاید حت اً طه تاایخ دایافت مط ب اشاااه شاود (طاا توجاه طاه
اوزآمدی اط عا سایتها م کن است مط ،ی که داگذشاته طاا جساتجو دا ساایت طاهدسات
آمده است دا ح حاضر موجود ن،اشد) .شیوه آداسدهی:
نام پایگاه آداس پایگاه ک ه و ع،اا مواد جستجو تاایخ دستیاطی.
مانند:
Bioinformatics Unil and Genome Center.
)http://bioinformatics.weizmann.ac.il/udb(for maping data: accessed July 29, 2001

چکیده
چکیده و صهای از یک نوشته است که شام فشرده ت ام مطامب مهم یاا فشارده قسا تهاای
ویژه یا فهرستی از محتوای آن نوشته طاشند .صاحب ارر طاید دا چکیده طه مطامب مهم نوشاته دا
قامب ج ههای توصیفی اشااه ن اید و طه ووانناده ک اک کناد تاا ضاروا مطامباه کتااب اا
دایاطد .چکیده ارر دا نهایات دا  ۳۵۰ک اه تنظایم شاود .دا چکیاده از ذکار فهرسات مطاماب
کتاب یا واحد داسی وودداای میشود.
نمونه:

اسکا می اد فرایند پیچیده کاا اوی پیایندها اا دا کناا وواندنی و مفید مطرح کرده اسات .او
سالها تجرطه دا امر انتقال اط عا دا جن،ههای تکنیکی اموا کتاطخانه دااد و این متن نتیجاة کااا
و ت ش او دا این زمینه است .کتاب مدیریت پیاینادها طارای کتاطادااان طارای هرکسای کاه مایا
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است طداند دا کتاطخانهها پیایندها چگونه تهیه میشوند و چه کااهاایی اوی آنهاا انجاام مایشاود
مفید است .دا فصول مخت ف کتاب ترتیب داست مطامب گوناگون مارت ،طاا کااهاای مخت فای
که طاید کتاطداا طخش پیایندها طه آن آگاه طاشد طهدقت طیان شده است؛ این مطامب طه او این امکاان
اا میدهد که از اوند صحیح اع ال پیچیده و متنوع آن مط ع شاود و طاه آن ع ا کناد .دا واقاع
میتاوان گفات ایان کتااب دا حکام دساتنامهای آموزشای طارای دانشاجویان اشاتة کتاطاداای و
اط عاسانی و کاامندان جدید این طخش از کتاطخانه است .طسیاای از دستنامههای آموزشای تنهاا
طیانگر این است که «چگونه کاا کنیم» طدون ذکر «دالی آن» .دا ایان کتااب هار دو مسال ه یبنای
«چگونگی کاا» و ذکر «دالی آن» دا نظر گرفته شاده اسات .طاه طیاانی دیگار ایان کتااب چرواة
پیایندها از فراهمآوای و سفااشی تا فهرستنویسی پیگیری و ت دید اشاترا اسات و ااهن اای
ع ی مط لنی طرای کتاطدااان دا کنترل پیایندها اوی اساسی منظم است.
این کتاب دا دوازده فص تنظیم شده است و دا اطتدای هر فص اهدا آموزشی مرطاو
طه آن فص نیز طیان شده اسات .مای اد پاس از تبریاف پیاینادها طاه م،ااحثی نظیار «فاراهمآوای
سفااش دایافت و ر،ت پیایندها فهرستنویسی مقدما آمادهسازی و صافحهآاایای پیگیاری
صحافی ت دید اشترا نشریا متوقف شده و فناوای نو» مایپاردازد و هار م،حاث اا طاا چناان
دقت و ایزطینی طراسی کرده است که طهندا میتوان این حجام اط عاا اا دا ماواد پیاینادها
دا یک جا مشاهده کرد.
چکیده کتاب مدیریت پیایندها برای کتابداران
تألیف اسکات میالرد ،ترجمة مهران آشوری،
تهران :سمت1387 ،
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