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 مقدمه
 

  یطارا  ییهاا  ضاواط  و ما    هار ناشار مبت،ار      یاا  یو انتشاااات  یقاات یتحقیا مؤسسة هر سازمان 
  یرفتینگاااش پاذ   یطارا  یطاا دساتواامب     ناماه  وهیصاوا  شا    و چاا  ارار دااد کاه طاه     شریپذ

 مشات     هاا  ناماه  وهیشا  نیا . غاماب ا کناد  ینظار واود ااا اه ما     امخ  مواد اسم ءایو مط وب و اح
 یشاود و دا ماوااد   تیاعا دیطا یا و ترج ه یفیتأم  یقیاست که دا هر کاا تحق مسا   ک یطر 

 و ه اهنا  هار ساازمان طاا      کدسات ی ةویصوا  نگرفتاه اسات شا    یاج اعها  هم که طر سر آن
 تنهاا دا هار کتااب ط کاه دا       تاا ناه   شاود  یواا  آن ساازمان اجارا ما     ةناما  وهیشا  قیناشر از طر
و نگاااش مط اوب    یسا ینو و ضاواط  داسات   یحداکثر انسجام و ه اهنگ ناشر یها ه ه کتاب

 .شود تیاعا
کاه   یو کسان راستااانیع دتاً و ییها دستواامب  ا ی اه نامه وهیش نیاست که از چن یهیطد
م یو تنظا  هیا ته حال  نیع . داکنند یاستفاده م  اند ارر مشغول یساز آماده یو ضروا ریطه کاا وط
متوجه واود    اًیآنها که مستق یو ک  ینکا  اساس ژهیو طه ها نامه وهیضواط  و ش نیاز ا یا و صه

 نیمقصد  سازمان مطامبه و تادو  نیطه ا دنیاس یطرا .اطدی یو مترج ان است  ضروا  م ؤمفانم
وود اا فاراهم آواده   نامه وهیاز ش یا )س ت( و صه یانسان اس می و  ع ومدانشگاهی دا کتب 

و  شیرایا کااا و   یو تساه  عیهاا ع ا ً طاه تسار     آن تیطا اعا یاست که مؤمفان و مترج ان گرام
و اتا   زماان و    هاا  یکااا  ر دوطاااه طااه  بیترت نیو طد کنند یک ک م شیارر وو یساز آماده
 د.شو یها طسته م دا کاا نشر کتاب ریناپذ طروز مشک   چااه اناًیاح

ترج اه و نشار آرااا مبت،ار و      ف یتاأم  کااا است تا ش مشاتر  ماا دا     دیحال ام هر  طه
 نیا دا ا ی یتفص حیطه هرگونه توض ازیواقع شود. دا صوا  ن دیمف  یو دانشگاه یماندگاا ع  

مؤمفاان  مترج اان و اساتادان ااج ناد      یاز ساو  یو نظر اسا م  شنهادیپ ایموااد و  ریسا ای نهیزم
 .وواهد طود یو ه اهنگ یه کاا آمادهسازمان 
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 اتیکل
  یا طاه ساازمان تحو   ریموااد ز تیافزاا واد و طا اعا شده طا نرم ینیحروفچ دی. متن ارر طاا
 :داده شود
 ؛شود ییآاا و صفحه میتنظ متر یسانت ۵/۱۹و طول  ۵/۱2مطامب دا عرض ا 
 ۵/۱۶طه طول  حاًیو ترج)و فص  اول از صفحة فرد مستق ( ها از صفحا  مستق   فص ا 

 ؛شروع شود متر یسانت
  ؛شود یها وودداا ها و جدول از اسکن فرمولا 
ه و موح فشرد)دا صواتی که متن پرینت شده طاشد(   نتیشده طا پر ینیمتن حروفچا 

  ؛است یمهم و ضروا اایطس نکته نیا تینداشته طاشد. اعا یرتیمغا گونه چیه
هاا   ناماه  هاا  واهه  نقشه رها یتصو  مقدمه مترجم/مقدمه شگفتاا یارر مانند پ یها  هیض  .2
 د.شو  یطه ه راه متن طه سازمان تحو هیو ن ا ها وستیپ ده یچک مناطع   ها فهرست
 یاز آن آگاه طاشاند دا او  ها نیو جز ا آاا صفحه یا راستاایکه الزم است و ییها . نکته۳

 .داده شود حیتوض یا جداگانه طرگه
 تیفیطاالطردن ک یطرا (ها ها  ن ودااها  شک  )اعم از نقش ریموح فشرده تصاو ایاص   .۴

 .شاوند  رهیا ذو Tiffماب  ااالمکان دا ق یحت ی تصاویر غیر وطیها  ی. فاشود چا  کتاب ااسال
 کیا پسات امکترون  قیا از طر ریطاشاد. از ااساال تصااو    DPI۳۰۰حداق  ( resolution) ریصاوت تیفیک

 .شود یوودداا
 .شود یوودداا راکسیز طه وسی هریاز کوچک و طزاگ کردن تصاو. ۵
هاا و   ساال  اد هاا و اعاد   وصاو  فرماول   هدقت ووانده شود. طا  شده طه ینیمتن حروفچ. ۶
 شیرایا ماوااد دا و  گوناه  نیا قت کنترل شوند  چرا که اد است طه نیو الت یکه طه فااس یمدااک

 نیستند. صیهم قاط  تشخ
ناوع    یگاذاا   تیق  و نوع حر  یچا   طراح ةنحو ةنیدا زم یریگ میدا تص  «س ت» .7
واود   شانهاد یهرگونه پ توانند یکتاب آزاد است. اما مؤمفان و مترج ان م یمشخصا  فن ریکاغذ و سا

 .ااا ه دهند طرح شیپ ایصوا  مکتوب   حرو  طه ةو نوع و اندازج د  ان   طرحمواد اا دا 
 .سازمان قراا دهند اایمقاط ه دا اوت یاستفاده وود اا طرا مواد یمتن اص  دیمترج ان طا .8
کاه واود    یمتن کتاب طه زطاان  نیتر و مبت،ر  اچ نیامکان آور حد تا دیدا ترج ه طا. ۹
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دا نقا  مطاماب از منااطع     دیطا زین یفی. دا متون تأمردیگقراا  ،ناکرده است م فیمؤمف آن اا تأم
 .اول و مبت،ر استفاده شود  دست

 

  یشیرایمهم و نکات
مبت،ار   یهاا  از ترج اه  -طا ذکار من،اع    -طهتر است  نهایو جز ا ثیا  قرآن  احادیدا ترج ه آ. ۱

  .شود استفاده
ج ان ق،  از شروع کاا  داطاااه  مترجم دااد الزم است مؤمفان و متر ایچند مؤمف  یاگر ارر. 2

 هویو شا  یفااسا  یهاا  کاااطردن اصاط حا  و مباادل    طه یمطامب چگونگ نیتدو یچگونگ
 انیگروه ک  ارر اا از آغاز تا پا یاز اعضا یکی زین انیکنند و دا پا ینگااش طا هم ه اهنگ

 ند.ک کدستی و آن اا از هر نظر ندطادقت طخوا
و  یکتااب ترج اه شاود تاا دا ماتن ه ساان       یهاا  های ن ایاه  و مد دا ترج ه طهتر است اطتدا .۳

کاه کتااب چناد متارجم      یوصو  زمان شود )طه تیاعاها  گذاای مبادل الزم دا یه اهنگ
 ی دااد.(شتریکاا ضروا  ط نیدااد ا

اا ترج اه کنناد. ام،تاه     -طه جاز منااطع    -کتاب  ییه ه اجزا دیترج ان طام  یا دا متون ترج ه .۴
آماده   نیدا فهرسات منااطع طاه وا  التا      یعرط ای یفااس یها از کتاب یطبض ا اگر مشخص

ترج اه شاده    یاز مناطع طه فااس یاگر طبض نی. ه چندیایط یدا ترج ه طه و  فااس دیطاشد طا
 .وواننده ذکر شود شتریاط ع ط یطرا زین یفااس ترج ه طاشد طهتر است مشخصا 

  یاسا یس  ینا ید یکه هنجااها ییهاریو داج تصو از آوادن مطامب دیو ترج ه  طا فیدا تأم .۵
از  یفراطا ا یداا از جانب دیطا نیشود. ه چن زیپره کند یداا م اا ودشه یو فرهنگ یاجت اع

 یرهاا ،یتب یاا هاا   هک  ا  کاااطردن  از طاه  زیا و ن گر ینظر د زیاد قهرآم ای ا موضوعی هینظر کی
 .شود یو تند وودداا زیآم م،امغه

ترج اه و دا صاوا     یدا ماتن طاه فااسا    نهایو جز ا نیالت یها ها و مقامه باع م  عنوان کتا .۶
 انتزدا متن داو  پر ینوشته شود و مبادل آنها طه زطان اص  یطه و  فااس ناپذیر طودن ترج ه

 ذکر شود.ا دا پانوشت ی
 که ک  ه متب ق طه آن اسات(  نیطا)ز یت فظ اص  دی. طایطه و  فااس یدا نوشتن اع م وااج. 7

ن ک  ه شاده  آ یام    نیط فظاز واهه  ت  یکه ت فظ واص یمگر دا موااد رد یگ قراا م  
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 «پ تاو »ا یا  «پا   »کاااطردن   مثال طه یطرا ؛طه ه ان صوا  جاافتاده طاشد یدا فااس ایطاشد 
 ریا فرهنا  ز  ناه یزم نی. دا استیداست ن «مجااستان» یجا طه «یگرهن»و « اف طون» یجا طه
   :ودش یم شنهادیپ

 .فرهن  مباصر:   تهران وا یها فرهن  ت فظ نام  (۱۳8۱) ،رزیفر  یدیمج
از  دیا که طه مط ب مط ه نزند طا ییتا جا (ها )مخصوصاً دا متون ترج ه شده جدول یها ستون. 8

 .شود میتنظ ی(ا نهییآ)طه چپ  ااست
   .ج ه شودک  ا  داو  آنها تر یت ام دیموااد  طا ریها و سا ها و نقشه دا جدول. ۹
دا  نهاا یموااد مث  نقشه  ن وداا  شاک  و جاز ا   ریجدول و عنوان سا یعنوان جدول دا طاال. ۱۰

 .شود داج می آنها نییپا
داشاته طاشاد. دا فهرسات مطاماب      مس س ش ااه صفحه  از اطتدا تا انتها دیصفحا  کتاب طا .۱۱

صافحه  رصافحه دا س ش ااه  گریحرو ( و دا صفحا  د)طا صفحه  نییش ااه صفحه دا پا
 شود(. ها ش ااة صفحه داج ن ی ها و فص  )ام،ته دا صفحا  شروع طخش ردیگ یقراا م

 

 ییامال ةویش
 ا یا مصوب فرهنگستان زطاان و ادط  یدستوا و  فااس ةنام وهیسازمان ه ان ش یو  فااس وهیش

 کیا   داده شانهاد ی( پشاتر یطیاا  که فرهنگستان دو ضا،  )  ییها واهه یطرا نکهیاست؛ جز ا یفااس
 .شده است اایصوا  آن اوت

 

 «:ییفرهنگ امال»شده در  تیقواعد رعا دهیچک
 ها( ها  دست )مانند کتاب چس،د ی ناز وود  ق،  ک  ه طه  ع مت ج ع «ها»ا 
 ر(  تمه - شتریط -ک تر  -ر هتک -شود )استثناها: طهتر  یجدا نوشته م «ترین»و  «تر»ا 
(. جیتادا  طاه   یناد ت طاه  یسخت طه). شود یجدا نوشته م دهاید دا قپس از وو ه از ک  شهیه «: طه»ا 

 سزا( ططخرد  طنام   هوش ط) چس،د یفق  دا ساوتن صفت است که طه ک  ه پس از وود م
   .شود یجدا نوشته م شهیه « یه »و  «یم»ا 
   گوناه یمگر آنکاه طسا   شود یجدا از ک  ه پس از وود نوشته م شهیه  (طدون یدا مبنا) «طی»ا 

 زاا یا ط   ااا یطه  هاود یآن ن،اشاد  مانناد: ط   یاجازا  یمرکب از مبنا قاًیآن دق یمبنا یبنی طاشد
 د  طیراه  طیگانه.دایط خود یجا  طیط
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 ( جازء دوم 2 هریه شا  - ی: ه شاهر هاا  گونه  ی( طس۱مگر دا:  شود یجدا نوشته م شهیه « هم»ا 
 ا امف آغاز شود: هم اسام  هام  ی یمم م طاود زءاا  ه راه )مگر آنکه جکطاشد ه  ییهجا تک
 یه اهن  )مگر آنکه ه زه دا اطتادا  - شیه ا :شروع شودآ مصو   ایدوم  ء( جز۳ز( مر

 ).مانآاهم  -آازو  هم( (دوم ت فظ شودزء ج

طاشاد  واهه   ییاجا ه کهار دو( تا   ایا از دو جازء )  یکا ی  اگار  ءمرکاب از دو جاز   یها دا واهها 
 مشب داا(  -جانسوز  -دمسوز  - ری)دم شود یم نوشته وستهیصوا  پ طه
 :است ریز  میه دساز  یکی طه( ام یی آمدهقاعده )که دا فرهن   نیاز ا استثناموااد 

 ؛دوست هنی: میسیاحتراز از داازنو .۱
   ؛ساز   انسانبای دوست  جهت وطن :شک  مأمو  و متباا  واهه تیاعا .2
 .زیا یپ  نوشت یپ جو  پی :آن یسیون وستهیپ  ی. م،هم شدن واهه طه دم۳

 
 )موارد مهم(  ییامال ةویش

 دا ک  ا  مختوم طه صامت متص :« هستند»های متص  فب   ا صوا 
 اند ع،اا  ← ع،ااتند
 اند هیچ ← هیچند

 اند مفروض ← مفروضند 
 اند مرت،  ← مرت،طند 
 اند محفوظ ← محفوظند 
 اند پا  ← پاکند 

 اند ش،یه ← ش،یهند 
 اند ااسخی ← ااسخیند 
 اند گرم ← گرمند 
 اند مشاطه ← مشاطهند 
 مواجهیم ← ایم  * مواجه
 مشاطهی ← ای  * مشاطه

 دا ک  ا  مختوم طه صامت منفص :« هستند»های متص  فب   صوا  
 سردند 
 مذیذند
 طهترند

 عزیزند
 تکواهند
 سهوند

 ض ایر م کی و مفبومی: 
 شان تحصی ی ← تحصی یشان 
 نشا توانایی ← تواناییشان 
 شان داسی ← داسیشان

 شان تخصصی ← تخصصیشان 

 شان زندگی ← زندگیشان 
 ذهنشان ← شان  ذهن

 شان واکنش ← واکنششان 
 تان دانشگاهی ← دانشگاهیتان 
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 شود: طرای ک  ا  مختوم طه های غیر م فوظ  دا حامت مضا   از ع مت ء استفاده می 
 وانة من  نامة او.

 ندااد مگر دا جایی که موجب اطهام شود: گذاشتن تشدید ه یشه ضروا  
 مبین/مبیّن  طنا/طنّا.

 

 ینیحروفچ
   .شود یاستفاده م 2۰۱۰واد  ستمیاز س ینیدا حروفچ

   (سانت ۵/۱۶  فص)طول صفحا   سانت ۵/۱۹ صفحه طول                   سانت ۵/۱2ن؛ تم ون،شا

 نتسا 2۵/۴ پچ هیحاش                  سانت 2۵/۴ااست  هیحاش

 سانت ۶۰/۴نییپا هیحاش                        سانت( ۵)فاص ه سرصفحه از م،ه کاغذ  ۶طاال  هیحاش
عناوان کتااب دا صافحا     ) شود یسانت فاص ه از متن و طا و  جدا م کیرصفحه طا س

ها دا صافحا  زوج  از سا ت    شود( سرصفحه دیا مقامه دا صفحا  فرد قیزوج و عنوان فص  
  فارد از سا ت چاپ صافحه     او دا صافح  کتااب  فاصا ه ناام    ۶طا  سپسحه فااست ش ااه ص
 .ردیگ یراا مقاص   اسمفاص ه  ۶طا  پسش ااه صفحه و س

 : کام یو  پاواق
 

 حروف قلم
 (BCompuset, BZarاستفاده شود ) B یها حت اً از فونت

 .اجتناب شود جداًداصد(  2)طیش از دا متن  یو طازشدگ یاز دادن فشردگ
  ۱۳ کیتامیا ناز  از یط :متن کیتامیا                         ۱۳ا ناز  ز طیمتن: 
 سانت  ۱۱ اش،ونا د ۱2ناز   طی زاقول:  نق                     ۱۱ا ناز  ز ی: طیپاواق

 ۱2 کیتامیا از یط :قول نق  کیتامیا                                                         
 ۹ناز    زی: تایپاواق نیالت                  ۱۰ناز    زیتامتن:  نیالت

 ۱۳ کیتامیدا اط یط یمتن عرط کیتامیا              ۱۳ ا ناز دط ی: طیمتن عرط
  ۱۱ کیتامیا داط یط یعرط یپاواق کیتامیا           ۱۱ناز   داط یط یعرط یپاواق
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  ۱۱ اهیس وستیکامپ یا شک   طیعنوان و ش ااه جدول 
 ی(ن وداا هرم ۱)مانند شک   ۱۱ ناز ا ز طیجدول و شک   حیوضت

 ۱۳ اهیس وستیکامپ یط فهرست پاصفحه        ۱۱ اهیکامپیوست س یسرصفحه: ط
 

 (Wordها ) فاصله
 نشود(  ۹2/۰از  شتریو ط 87/۰)ک تر از   Multiple 88/۰فاص ه سطر متن: 
 نشود(  8۳/۰ تر از )ک Multiple 8۵/۰و جداول   یفااس یفاص ه سطر پاواق
   singel :نیالت یفاص ه سطر پاواق

 سانت  ۱ :سطر متن یتوافتگ
 متر ی یم ۴ ی: توافتگیسطر دوم پاواق

 

 مهم نکات
و آنها اا طر اساس  هیها ته از عنوان یفهرست کام  توان یها م ن ق م عنوانییتب یطراا 
 ریصوا  ز طه  طا اندازه وا ق م کیهر کد  یو سپس طرا یکدگذاا یو فرع یاص  یها عنوان
 :کرد فیتبر

 (فصل اولل: امث اها  ش ااه فص  ی)طرا ۱۴ اهیوست سیکامپ طی      ۱کد 
 (اتیکل :لثام ا عنوان فص  ی)طرا ۱7 اهیوست سیکامپ طی      2 کد
 (مقدمهل: امث اها  فص  یاص  نیعناو) ۱۴ اهیس وستیکامپ یط      ۳ کد
 (یخیتار یبناهامثال:  اها  فص  یفرع نیعناو) ۱2 اهیس وستیکامپ یط      ۴ کد
 لیدال :مثال اها  فص  تر یفرع نیعناو ۱2 کیتامیو ا اهیوست سیکامپ طی     ۵ کد

  (یخیتار یبناها رفتن نیازب
سار   کیا تامیا اهیسر سطر و ساپس سا   اهیس تریطا مطامب ک تر از ت تر یفرع یترهایت یطراا 

 .شود یسطر استفاده م
 .سطر ن،اشد ۴ها ک تر از  فص  یانیصفحا  پا یطرهاس تبدادا 
 ریا ه ان طخش دا ز یها شود و عنوان فص  پیها دا صفحه فرد مستق  تا عنوان طخشا 

 .شود دهیچ آن و از س ت چپ
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 طراحی تصاویر
گرافیاک پیکسا ی    مپی(  و وطی )وکتاوای(. دا  اند: پیکس ی و غیر وطی )طیت تصاویر دو نوع

دا  ومای  شود  جداگانه ذویره می طا انگیای از پیکس  و هر پیکس   وعهتصویر طه صوا  مج 
ای از مشخصاا  هندسای مانناد نقاا        ( تصاویر دا قاماب مج وعاه   وکتاوای ) وطای گرافیک 

اط عا  ااجع طاه انا  و ساایز طاه       دا آنو  ها ذویره ها و چند ض بی ها  دایره وطو   منحنی
اینکاه نویساندگان محتارم طارای یاافتن تصااویر و       طا توجاه طاه    .شود صوا  ایاضی تبریف می
گیرند داوصو  فای  مط اوب اینترنتای طاه اوتصااا توضایح داده       ن ودااها از اینترنت طهره می

ای تصااویر اا ااا اه دهناد     شده است. هد  غا ی آن است که نویسندگان و مترج ان طاه گوناه  
 ها ن،اشد. که نیاز طه کاا مجدد یا ترج ة آن

 
 تصاویر اینترنتی

      تصاویر اینترنتی طاید طا کیفیت طاال جستجو و ذویره شوند )گزینة کیفیات طااال هنگاام جساتجو
 ۱۵تاا   ۱۰انتخاب شود(. از آنجا که جاگذاای این تصاویر دا واد وضوح تصااویر اا حاداق    

طاودا  دهد الزم است این تصاویر مجزا هم ذویره شوند. طرای مثال اگار واهة   داصد کاهش می
شود  ومی از وضوح این تصاویر از طااال طاه    اا جستجو کنیم تصاویر زیادی دا گوگ  یافت می

دهنادة وضاوح تصااویر دا پاایین هار تصاویر حاک         شود؛ اعداد و ااقام نشاان  پایین کاسته می
 شوند. ذویره می JPG(. این تصاویر طا فرمت IRIP.IR-272×604شود )طرای مثال  می

تصاویر از فای  واد طرای استفاده دا چا  طه هیچ وجاه ماواد تأییاد     استخراج :نکتة مهم
اند فای  تصاویر طاید جداگاناه و ق،ا  از    گذاای شده نیست. دا صواتی که تصاویر دا متن جای

 جایگذاای دا فای  واد ض ی ه شود.
 

 تصاویر خطی )وکتور(
 هاای   هاا )واهه  شاک   حار   افزااهای کُرل و ای وساتریتوا و  ن ودااها و تصاویر وطی دا نرم

 –وزیاری یاا اح ای     –ها( دا قامب طاکس تایپ شوند )اندازة تصااویر طاا قطاع     داو  شک 
 تناسب داشته طاشد(.
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    داا طارای اساتفاده دا محای  واد طایاد دااای وروجای       شاک   تصاویر وطای و حارwmf 
 طاشند.

  طه منظوا ج وگیری از شکستگی تصاویر دا محی  واد طایدpdf صاویر تحویا  داده  کام  ت
 شود.

  دیزاین طایاد دااای وروجای    داا طرای استفاده دا محی  این شک  تصاویر وطی و حرpdf 
 طاشند. epsو 

  دهاد و آنچاه دا ع ا      دا طرنامة کُرل و ای وستریتوا م کن است طین آنچه مانیتوا نشان مای
تصاویر و کنتارل    وجود دااد تفاو  طاشد  مذا گرفتن وروجی پس از اص ح چند ن وداا و

 آن امزامی است.

   تصااویر دا طرنامااة ای وسااتریتوا طاارای اسااتفاده دا محاای  و اد طایاادRGB (Red, Green Blue) 
کشایده   CMYK (Cyan, Magenta, Yellow, and Key = black)کشایده و تایاپ شاوند. اگار     

داصاد   8۶کاردن حاداکثر تاا     pdfشوند موااد مشکی چهاا ان  وواهد طاود و طباد از دوطااا    
 مشکی وواهد شد.

          طرای اص ح تصاویر  حتای دا مرح اه ن وناة نهاایی  دا محای  واد ه اة ماوااد از ج  اه
طا استفاده از اینسار     wmfشود و طا فرمت  RGBفونت  و  و سایه طاید اوی فای  وکتوا 

مت  شود و طا فرCMYK دیزاین  ( طه واد منتق  شود  و دا محی  اینinsert pictureپیکچر )
Tiff, pdf, eps دیزاین منتق  گردد. طه این 

 شاوند دا کنتارل    دیزاین مینک می طا توجه طه این که تصاویر دا محی  اینpdf    طیشاتر دقات
آفرین شود؛ زیرا م کن اسات دا   تواند مشک  زدة یک تصویر می شود )حتی اص ح شتاب
 انتخاب مینک اشت،اه شود(.

 

 تصاویر رنگی و غیر رنگی
 ۱۹2۰کی او طایات طاشاد طاا اطبااد       2۳۰جم تصاویر ااسامی جهت پردازش طایاد  حداق  ح ×

 پیکس .  ۱۰8۰
 ا  شوند. دی های مصوا غیرانگی طاید دوطاا پی فای  واد کتاب 
 ویاژه انگای    دیزاین طهتارین فرمات طارای تصااویر غیرانگای و طاه       دا محی  اینCMYK  و

 )سیاه و سفید( است.   gray scaleطهترین فرمت ان  طرای تصاویر غیر انگی 

https://en.wikipedia.org/wiki/Cyan
https://en.wikipedia.org/wiki/Magenta
https://en.wikipedia.org/wiki/Yellow
https://en.wikipedia.org/wiki/Black


10 

 کنتراست و برایتنس )تضاد و درخشندگی(

  دهنده تصویر توجه شود. کنتراسات طااال ن،ایاد     دا استفاده از کنتراست طاید طه اجزاء تشکی
 حد و مرز اجزاء اا از طین ط،رد و طاعث کاهش کیفیت جز یا  تصویر شود.

 اجزاء کام ً واضح طاشند )ناه تیاره   ای تنظیم شود که  طرای داوشندگی  تصوا طاید طه گونه
 طاشند و نه اوشن(.

 

 ها فهرست میتنظ
 از متن شیپ یها الف( فهرست
 دیا تار طا  یو فرع یو فرع یاص  یها عنوان ی  ت امبامطدا فهرست م :فهرست مطامب .۱

 :شود میتنظی صوا  پ کان طه
  یغرط انهیم یرانیا یها از نوشته ییها ن ونه

 یاشکان یامف( په و
 استم دا نقش ریاادش ،هیتک
 یسینو  حر
  یسیآوانو

 انهیم یطه فااسب( 
 یسینو حر 
 یسیآوانو

هاا    ن اوداا   هاا  اگار شا اا جادول    ...:نقشاه و  ر یها  ن ودااها  تصااو  . فهرست جدول2
شاود و پاس از فهرسات     میاز آنهاا تنظا   یفهرسات  شود یم هیتوص  طاشد ادیز ها نیو جز ا ریتصاو

 .ردیمطامب قراا گ
 

 پس از متن یها ( فهرستب

)فهرست ااهن ا(  هین ا  همنا ههاو  امهطن  کتاها ادداشتی  ها وستیپس از متن شام  پ یها فهرست
 . شوند یدا کتاب آواده م بیترت نیاست و طه ه 

  نداعنوان مسات  که طه اند یکتاب شام  مطام، یها وستیپ/وستیپ :ها وستیپ/وستیپ. 1
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 خیداطاااه تااا   ی. ماث ً اگار کتااط   شوند یواهد مطامب کتاب آواده ممک   و ش ای متن کتاب  و
مارت،  دا   یخینوشاته از موضاوعا  تااا    دسات  ریو ناماه و تصاو   عکس طاشد م کن است چند

 .آواده شود وستیپ
طاه آن   یمط ،ا  شیا افازا یا کتااب   کیا متن  حیتوض یطرا یع،اات ادداشتی :ادداشت. ی2

 .شود یکتاب چا  م انیا دا پایفص   انیپادا  ایصفحه از متن  است که دا ه ان
مناداج دا کتااب ذکار شاود و      یتخصص اصط حا فق   دینامه طا دا واهه نامه: . واژه3

 .. آمده است.جدول و.  طاشد که دا متن  پانوشت ه ان قاًیها دق آن حیمبادل طا توض
 :کتاب انیمنابع پا. 4

از ه اه   یاسات از فهرسات   ع،اا اطنامه کت :(فهرست مراجع/( کتابنامه )منابع و مآخذالف
 اند.   نقش داشته ی،یارر طه ترت کی فیکه دا تأم ییها هیها و نشر کتاب

شاود طاه    یگاردآوا  کجاا یها  مشخصا  مقاال  و کتاب که یداصوات :یشناس ( کتابب

 شاوند  یذکر م یشناس دا کتاب یمب والً مناطب .(یمراد هللف نواای)تبر ندیگو یم یشناس آن کتاب

 .ارر نقش نداشته ط که طا موضوع ارر مرت،  هستند فیدا تأم میصوا  مستق که طه
 مهاام  میفهرسات موضاوعا  و مفااه    یعاام آن  ناوع   یدا مبناا  هیا  ان :کت اب  هی  ما. ن5

طاا فهرسات ااهن اا تنهاا      هیا ماتن اسات. دا ن ا   یها دواههیک  فهرستی بنیمتن   کیموجود دا 
ه ماوادنظر  هداطاااه وا  اًیا دا محاوا موضاوع ارار طاشاد؛ ران    کاه اوالً   شاود  یوااد ما  ییهاا  مدو 

 اعا م:   هیا  انفهرست ااهن اا چناد ناوع اسات:      یها مدو  دا متن آمده طاشد. یدیاط عا  مف
و  می: مفااه یموضوع هی( نام آراا و ن ا2م و م   و تح ؛ عو ا  یها و ق،ا یکسان و جا یها ( نام۱

 .یاساس یاه موضوع
مادو  طاا    انااً یاح  یمدو  اص  یو ذ شوند یمرتب م ییامف،ا بیرتطه ت یاص  یها مدو 

اعا م و   یاه ن ا یکتااب هام دااا   که یداصوات. دیآ یم یی(امف،ا بیطاز طه ترت) یفرع یها مدو 
 دا. شاود  یآواده ما  یموضاوع  هیا ه اعا م  و ساپس ن ا  یا طاشاد  نخسات ن ا   یموضوع هی انهم 
هاا )اعا م( و فهرسات     اشاد طهتار اسات فهرسات ناام     ن، ادیاع م ز یها که تبداد مدو  یموااد
 ماتن  یاة ن ا دیا طا یا ترج ه یها کتاب دا. شود میتنظ هیطا هم تحت عنوان ن ا یموضوع یااهن ا
 .داده شود  یترج ه و ه راه کتاب تحو)مطاطق متن(  یاص 
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 ارجاعات
رد طیشاتری  شود؛ شیوة اول کااط متنی طه یکی از دو شیوة زیر انجام می . ااجاعا  داون۱

 شود: دااد و توصیه می
 

 اول شیوة
 صفحه.ش ااه نام وانوادگی  سال نشر  

 (2۴7: ۱۳78)س یبی  
آیاد و از   مای کاما   اط عا  طه صوا   صفحه ا  یک دا حتی دا صوا  تکراا من،ع 

 :شود وودداای می« ه ان»ذکر واهة 
 (2۴7: ۱۳78)س یبی  

ااسای یاا التاین( طاا توجاه طاه زطاان من،اع         متنی )ف هریک از ااجاعا  داون :مهم توضیح
و  2۴7: ۱۳78)طارای مثاال: حسانی      شاوند  شان ذکر مای  شناسی استفاده شده و مشخصا  کتاب

Skiner, 2005: 114.) ها که نویسندگان و مترج ان ااجاعا   ها و گرایش ام،ته دا طروی از اشته
)طارای مثاال:   ی نیاز منبای نادااد    تاطند ذکر ااجاعا  طه صوا  فااسا  متنی التین اا طرن ی داون

 . (۱۱۴: 2۰۰۵و اسکینر   2۴7: ۱۳78حسنی  
 

 دوم شیوة
 .ش ااه صفحهعنوان کتاب  

د؛ زیارا آشانایی دانشاجویان طاا     نشاو  ها طراساس نام کتاب تنظیم مای  دا این شیوه پاواقی
ن شایوه  هاای تااایخی و فقهای از ایا     های کتااب  ها اومویت دااد. دا تنظیم پاواقی عناوین کتاب
 شود. استفاده می
 .2۰ ا    یاز ص،ا تا ن
 .2۱ه ان    
 بیا کاه مطاماب آنهاا طاه ترت     ییهاا  ها و کتاب ها و فرهن  ام باا  رهیدا ااجاع طه دا .2

 .است ینام کتاب و مدو  کاف ذکر اند فق  شده میتنظ ییامف،ا
 (تالیاگ )کاپطا حرو  طز نیآراا الت یا و مشخصا  کتاطنامه نی م التعحر  اول ا. ۳
 .  شود ینوشته م
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 شاود  یمواد ذکر م نیامأنوس دا اومنو اصط حا   یاسام نیها مبادل الت . دا پانوشت۴
   .تکراا شود گرید ا صفح دا ه ان مبادل دیو ن،ا
 

 کتابنامه میتنظ
 مشخصات کتاب  بیترت .1

 .شود یم ه ااا یحیترج هویش نجایدا ا کتابمشخصا   میمبت،ر تنظ یها وهیطه تنوع ش طاتوجه
 /متارجم / مصاحح   یناام )ساال نشار(  عناوان ارار  ناام و ناام واانوادگ          یناام واانوادگ  

 ند:ش ااه ج د  نوطت چا   مح  نشر  ناشر  مان /تبداد / ویراستاا... واندهآگرد
  2  چ۳تفضا ی  ج مح اود   ة  ترج ا جهاان  خیطه تااا  ینگاه(  ۱۳۴۴) ب نهرو  جواهر م

 .ر،یرکیتهران  ام
و شا ااه   اهیم آن مج وعاه طاا ق ام سا    ناا طاشد  یعه واصو جم ءکتاب جز که یاتداصو

 . مانند:شود یذکر م ...(ا  چا  )تبداد ج د وصکتاب ق،  از مشخ
 ی  طاه کوشاش زهارا واان ر    طیهقای  خی: از تااا ریا وز حسانک (  ۱۳۵۴) فض مااطو  یهقیط
   .ریرک،ی  چا  نهم  تهران: ام۱۰ش ااه   یفااس ا یادط یشاهکااها  ()کیا

طاه واد شاود     یاساکن و ت،اد   یترج ه شاده طاه منااطع کتااب اصا       التین یها دا کتاب
(OCR) شود یداج م ینیا طه ه ان صوا  و طدون حروفچی. 

 

 مشخصات مقاله ترتیب. 2

 ینام و ناام واانوادگ    من،ع مقامه /مج وعه /عنوان ارر  «عنوان مقامه»نام )سال نشر(    ینام وانوادگ

 :نوطت چا   مح  چا : ناشر. مانند  ش ااه ج د /دواه راستاا یو/ دآواندهگر /مترجم
مساا      «قاااه  دا ش،ه یآموزش فااس یها از مشک  ای پااه»( ۱۳۶۶جبفر ) دیس  یدیشه
 د  ا ج ه  دواه طاا شا ااه  یاسا م  یمصاطف یراساته    وپاکستان و طانگ دش  دا هند و یزطان فااس

  ی.تهران: مرکز نشر دانشگاه
طاشد نام متارجم   زیمترجم ک  مج وعه ن ةمقامه ترج ه طاشد و مترجم مقام که یواتص دا

 دآوادنیا دا پد یگار یفرد د  از مترجم مقامه ریاگر غ یوم؛ شود یپس از عنوان مج وعه ذکر م
پاس از   ...و راستاایو  واندهآردنام مترجم پس از عنوان مقامه و نام گ    طاشدیک  مج وعه دو
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عنوان مج وعه  عنوان  یجا چا  شده طاشد طه هیه دا نشرماقاگر م. شود یکر معنوان مج وعه ذ
 :مانند شود یذکر م ناشرمح  نشر و   ا سال  ش ااهیو پس از آن  دواه  دیآ یم هینشر

  ساال  یشناسا  مج ه زطاان   «دا عصر حافظه یزطان فااس»(  ۱۳7۰) یتق اا یکام انیدیوح
 ی.کز نشر دانشگاههشتم  ش ااه اول و دوم  تهران: مر

 

 ینترنتیا یها گاهیمشخصات پا بی. ترت3

طاه   توجاه  طاا ) مط ب اشاااه شاود   افتیدا خیحت اً طه تاا دیدا مناطع طا ها تیدا نوشتن آداس سا
  دسات  طاه  تیکه داگذشاته طاا جساتجو دا ساا     یاست مط ، م کن ها تیاط عا  سا یاوزآمد

 ی:ده سآدا هویش .آمده است دا ح  حاضر موجود ن،اشد(
   طی.ایدست خیک  ه و ع،اا  مواد جستجو  تاا گاه یآداس پا گاهیپا نام

 :مانند
Bioinformatics Unil and Genome Center. 

http://bioinformatics.weizmann.ac.il/udb(for maping data: accessed July 29, 2001) 

 

 

  دهیچک
 یهاا  ا فشارده قسا ت  یا ام مطامب مهم نوشته است که شام  فشرده ت  کیاز  یا و صه دهیچک
طه مطامب مهم نوشاته دا   دهیدا چک دیارر طا صاحب. آن نوشته طاشند یاز محتوا یا فهرستی ژهیو

و طه ووانناده ک اک کناد تاا ضاروا  مطامباه کتااب اا         دیاشااه ن ا یفیتوص یها قامب ج  ه
ذکار فهرسات مطاماب     دا چکیاده از  .شاود  میک  اه تنظا   ۳۵۰دا  دا نهایات ارر  دهی. چکاطدیدا

 شود. کتاب یا واحد داسی وودداای می
 

 :نمونه

د مطرح کرده اسات. او  فیو م یاا دا کناا وواندن ندهایاپی یکاا او دهیچیپ ندیاد  فرای م اسکا 
کااا   ةجا ین نتتم نیاموا کتاطخانه دااد و ا یکیتکن یها ها تجرطه دا امر انتقال اط عا  دا جن،ه سال

  یا کاه ما  یهرکسا  یطارا  کتاطادااان  یطارا  نادها یایپ تیریمداست. کتاب  نهیزم نیو ت ش او دا ا
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 شاود  یآنهاا انجاام ما    یاو ییکااهاا   و چه شوند یه میچگونه ته ندهایاپیها  است طداند دا کتاطخانه
 یمخت فا  یداست مطامب گوناگون مارت،  طاا کااهاا    بیاست. دا فصول مخت ف کتاب ترت دیمف

امکاان   نیامطامب طه او  نیشده است؛ ا انیدقت ط طه آن آگاه طاشد طه ندهایاپیکتاطداا طخش  دیکه طا
آن مط ع شاود و طاه آن ع ا  کناد. دا واقاع       و متنوع دهیچیاع ال پ حیحصکه از اوند  دهد یاا م
و  یکتاطاداا  ةاشات  انیدانشاجو  یطارا  یآموزشا  یا نامهکتااب دا حکام دسات    نیا گفات ا  تاوان  یم

تنهاا   یآموزشا  یها نامهاز دست یاایطخش از کتاطخانه است. طس نیا دیو کاامندان جد یاسان اط ع
 یبنا ی مسال ه  کتااب هار دو   نیا دا ا .«آن الی د» کرذطدون  «یمچگونه کاا کن»است که  نیا انگریط
 ةکتااب چروا   نیا ا گار ید ینایا دا نظر گرفته شاده اسات. طاه ط    «آن  یدال»ر ذکو  «کاا یچگونگ»
 یاسات و ااهن اا    شاترا ا دیو ت د یریگیپ  یسینو تا فهرست یشو سفاا یآوا از فراهم هایندایپ

 .منظم است یاساس یندها اویاپی لتردااان دا کنطاکت یطرا مط لنی یع  
مرطاو    ی  اهدا  آموزشصهر ف یشده است و دا اطتدا میکتاب دا دوازده فص  تنظ نیا

  یآوا فاراهم »ر یا نظ یاحثطاه م،ا   نادها یایپ یاف ربپاس از ت  دا یشده اسات. ما   انیط زیطه آن فص  ن
  پیگیاری  ی یا آاا هصافح و  یساز مقدما  آماده ی سینو فهرست  ندهایای،ت پرو  افتیدا  سفااش
پاردازد و هار م،حاث اا طاا چناان       مای  «نو یمتوقف شده و فناوا ا یشرنت دید اشترا    صحافی
 نادها یایماواد پ  حجام اط عاا  اا دا   نیتوان ا یندا  م کرده است که طه یطراس نییزطیدقت و ا

 .دا یک جا مشاهده کرد
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