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 چارچوب يساز پارچهیک ،»/ یک ستونی A4قطع  ضوابط و نشریات سازي آماده و نگارش دستورالعمل« هیته از هدف     
صورت  ی از نظام فنی و اجرایی است که شکل، جدول و نمودار در آنها بر متن غلبه دارد. در غیر اینضوابط يمحتوا ارائه

ریات نظام ونی براي ارائه محتواي ضوابط و نشویژه چهارچوب دوست هاي تهیه ضابطه، به شود از سایر چهارچوب توصیه می
  شود.  اي ارائه می فنی و اجرایی استفاده شود که در دستورالعمل جداگانه

ن دستورالعمل را به شرح یضوابط ا تمامموظف هستند  ضابطه/نشریه  کننده ، مشاوران و گروه تهیهاجرایی يها دستگاه     
  نند:کت یرعا ریز

 ا باالتری 2010نسخه   Microsoft Word:ط و نرم افزار مورد استفادهیمح - 1

و  نظام فنی اموربه  pdf و docxدر دو فرمت  ل ویفا یکپارچه در یکصورت ه ه بینشر يها قسمت یارسال تمام -2
 .شورک برنامه و بودجهسازمان  ییاجرا

 ) :یستون یک – A4سازي نشریه براي قطع (  آماده  - 3

3 -1-  page setup/paper size/ A4   

 ))2و شکل( )1(شکل(شود: انجام  Layoutو  Margins هاي قسمت تنظیمات Page Setup پنجرهدر  -2- 3

Margins: Top = 3.75 cm, Bottom = 2.25 cm, Outside = 2 cm, Inside = 2 cm, Gutter = 0.5 cm 

Multiple Pages: Mirror Margins                                                                                                    

Layout:  Section start = odd page,     Section direction = Right to Left                                           

Headers and footers: Different odd and even                                                                             

From edge: Header = 2.25 cm, Footer = 1.5 cm                                    

Page: Vertical alignment = Top 

 

 

 

 

 

 

 

   Wordصفحه در نرم افزار  Marginsتنظیمات  - 1ل کش
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  Wordصفحه در  نرم افزار   Layoutتنظیمات  -2ل کش

 Times Newقلم مورد استفاده براي متن انگلیسی  و 13سایز  B Nazanin قلم مورد استفاده براي متن فارسی -4

Roman  11سایز 

شماره فصل (یا   دهنده از سمت راست به چپ عدد اول نشان باشد که  -x-x-x-xصورت  ه ب هاتیتر  شماره - 5
عنوان   دهنده عنوان فرعی، عدد چهارم نشان  دهنده عنوان اصلی، عدد سوم نشان  دهنده بخش)، عدد دوم نشان
 -رقم تجاوز نکند و از تیترهاي نوع الف 4البته همواره سعی شود که تعداد ارقام تیترها از فرعی بعدي و ... است. 

 ...  و ... نیز استفاده شود. -...ت - ... پ - ... ب

تنظیمات به صورت زیر   و بقیه x-x- (...  B Nazanin – Bold 14( قلم مورد استفاده براي تیترهاي دو عددي - 6
 باشد:

 

Paragraph Indentation: Before = 0 pt, After = 0 pt, Special = None, By: - 

Paragraph Spacing: Before = 18 pt, After = 6 pt, Line spacing = Multiple, At: 1.2 

تنظیمات به صورت   و بقیه x-x-x -  (...B Nazanin - Bold 13قلم مورد استفاده براي تیترهاي سه عددي ( -7
 زیر باشد:

Paragraph Indentation: Before = 0 pt, After = 0 pt, Special = None, By: - 

Paragraph Spacing: Before = 12 pt, After = 3 pt, Line spacing = Multiple, At: 1.2 



    5  01/06/1395  / یک ستونی A4قطع 

  و بقیه B Nazanin – Bold 12تر   ...) و بیش - x-x-x-xقلم مورد استفاده براي تیترهاي چهار عددي ( -8
 تنظیمات به صورت زیر باشد:

Paragraph Indentation: Before = 0 pt, After = 0 pt, Special = None, By: - 

Paragraph Spacing:  Before = 12 pt, After = 3 pt, Line spacing = Multiple, At: 1.2 

 تنظیمات به صورت زیر باشد:  و بقیه B Nazanin - Bold 12...) -...، پ -...، ب -در مورد تیترهایی مانند (الف -9

Paragraph Indentation: Before = 0 pt, After = 0 pt, Special = Hanging, By: 0.75 cm 

Paragraph Spacing: Before = 0 pt, After = 0 pt, Line spacing = Multiple, At: 1.2 

 Keepو  Widow/Orphan Controlموارد  Paragraph–Line and Page breaksدر مورد تیترها در منوي  -10

with next  .هردو فعال باشند 

 تیترها، از سطر بعدي شروع شوند (در جلوي تیتر، مطلبِ توضیحی پاراگراف نباشد).ها بعد از  پاراگراف - 11

 ها: در مورد پاراگراف -12

Paragraph Indentation: Before = 0 pt, After = 0 pt, Special = First line, By: 0.5 cm 

Paragraph Spacing: Before = 0 pt, After = 0 pt, Line spacing = Multiple, At: 1.2 

به طوري که در صفحات فرد (صفحات رو) شماره و عنوان فصل در سمت راست  ؛سرصفحه به صورت زیر باشد  - 13
باشد.  B Nazanin–Bold–Italic10باالي خط کادر و شماره صفحه در سمت چپ باالي خط کادر و هر دو با فونت 

در صفحات زوج (صفحات پشت) شماره صفحه در سمت راست باالي خط کادر و عنوان نشریه در سمت چپ 
 رد.یگ ین مطالب آن صفحه در وسط قرار میخ تدویدر هر دو حالت تار باالي خط کادر قرار گیرد.

  
  :(صفحه با شماره فرد)

 
  

  :)زوج(صفحه با شماره 
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  و براي متن انگلیسی  B Nazanin-11قلم مورد استفاده در زیرصفحه (پاورقی) براي متن فارسی  -14
Times New Roman-10  به صورت جداگانه باشد.  صفحهباشد. همچنین عدد شناسگر پاورقی در متن هر

ي مجددا از بعد صفحاتتا عدد مورد نیاز براي توضیحات پاورقی اختصاص یابد و در  1از  صفحهیعنی در یک 
 .صفحه یک تا عدد موردنیاز آن

ها همواره در وسط عرضِ هر ستون صفحه قرار گیرند. جداول و شکلهاي بزرگتر همواره در وسط  جداول و شکل -15
ها  ها در باالي آن که عنوان جدول یه صورتعرض صفحه  (کامال باالي صفحه یا کامال پایین صفحه) قرار گیرند ب

هاي اصلی باال و کنار که  ها و سلول ها و شکل ها قرار گیرند. فونت عنوان جدول ها در زیر آن و عنوان شکل
 خواهد بود. B Nazanin–Bold 10گروه موارد مورد نظر در جدول هستند،   دهنده نشان

شماره   دهنده ن عدد اول از سمت راست به چپ نشانباشد که در آ x-x–ها به صورت  ها و جدول شکل  شماره -16
 شکل یا جدول (هر دسته به صورت جداگانه) است.   شماره  دهنده فصل و عدد دوم نشان

 B Nazaninهاي داخلی جداول که حاوي اطالعات مورد نظر جدول مربوط است براي متن فارسی  متن سلول -17

 باشد. Times New Roman 10ن و اعداد انگلیسی و براي متB Nazanin 11 ، براي اعداد فارسی 10

ها، نمودارها، روابط و تیترهاي دیگر در داخل متن به صورت ذکر شماره کامل  ها، جدول شکل  ارجاع به شماره - 18
 ».است ....  دهنده ) نشان2-1شکل («ها در داخل پرانتز باشد. به عنوان مثال:  آن

19- اي وجود داشته باشد. اما بین این عناوین و متن  ها نباید فاصله نآ بین عنوان جدول، شکل و نمودار با خود
) فاصله باشد. بعد از اتمام جدول و Page Layout/paragraphمنوي  spacing(قسمت  12pt  نشریه باید به اندازه

 فاصله باشد. pt 12  قبل از شروع شکل نیز باید به اندازه

 نوشته شود. B Nazanin 11ها و با قلم  ها و نمودارها، بالفاصله در زیر آن ها، شکل توضیحات مربوط به جدول - 20

 .در نظر گرفته شود  12 با سایز اصلیو در متن  Cambria Mathبا فونت  فرمولها و روابط ریاضی -21

گذاري شوند. به طوري که اولین  شماره) x-xمعادالت و روابط ریاضی باید براساس فصل مورد نظر به صورت ( - 22
رابطه در آن فصل است و   فصل مورد نظر و دومین عدد شماره  شماره  دهنده عدد از سمت راست به چپ نشان

 شود. هر دو در داخل پرانتز ذکر می

 ها، شکلفهرست مطالب،   ها، منابع و مراجع، پیشگفتار، فهرست (مقدمه، پیوست يهر فصل و یا مطلب جدید -23
امور معرفی سایت   اصالح مدارك، صفحه  نمودارها، فهرست عالیم اختصاري، صفحهفهرست  ،ها جدولفهرست 
مطلب یاد شده در   رو) شروع شود. در صورت خاتمه  فرد (صفحه  و ...) بایستی از صفحه ییو اجرا ینظام فن
مطلب در   شود و در صورت خاتمه فرد بعدي) آغاز می  زوج، مطلب بعدي بالفاصله پس از آن (از صفحه  صفحه
  پس از آن با احتساب شماره در نظر گرفته شده و مطلب بعدي از صفحه نانوشتهفرد بایستی یک صفحه   صفحه

د.ننباید داراي سرصفحه باش »عنوان فصل«  و همچنین صفحه سفیدزوج  هاي پس از آن آغاز شود. صفحه فرد. 

 :دآماده شو docxبا فرمت  متنی  به صورت فایل وکامل باید به ترتیب شامل اجزاي زیر باشد   یک نشریه -24
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a( عنوان  صفحه  

b( در صورت دستورالعمل یا بخشنامه)بخشنامه باشد) يه داراک ی 

c( مدارك فنی اصالح  صفحه  

d( پیشگفتار  

e( و راهبري (به زبان فارسی) نندهکد یی، تاظارتن ،کننده تهیه هاي کمیته اعضاي اسامی 

f( مطالب فهرست 

g( ها یا نمودارها  فهرست شکل 

h( ها فهرست جدول 

i( اختصاري هاي عالمت فهرست  

j( ضابطهنشریه اصلی متن/  

k( ها پیوست  

l( مراجع و منابع فهرست  

m( واژگان فهرست  

n( امور نظام فنی و اجرایی سایت معرفی  

o( و راهبري (به زبان انگلیسی) نندهکد یی، تاظارتن ،کننده تهیه هاي کمیته اعضاي اسامی  

p( ضابطهنشریه انگلیسی  چکیده/  

q( ضابطهنشریه انگلیسی عنوان  صفحه/ 

r( رد.یگ یقرار م جلد پشت در که ه/ضابطهینشر یاجمال یصفحه معرف  

ت حقوق ین امر عالوه بر رعایا باشد. یم  یه الزامیننده در هر نشرکه یافراد ته یر نام نهادها و اسامکذ -25

 .استمطالب ارائه شده  رابطه با ت افراد دریجهت روشن شدن مسئول، يمعنو

عنوان   این دستورالعمل آماده شود. صفحه )3( لکبه ش) باید /ضابطهروي جلد (عنوان فارسی نشریه  صفحه - 26
این دستورالعمل نشان داده شده است.  )4( شکلدر  قالب آن در انتهاي نشریه قرار گیرد که زین انگلیسی نشریه

هاي اجرایی) بر روي جلد ذکر نشده  (غیر از دستگاه /ضابطهنشریه  هاي همکار در تهیه عنوان مشاور و سایر گروه
اصالح مدارك   خواهد شد. صفحه نامبردههاي کاري از ایشان  اسامی اعضاي کمیته  و تنها در پیشگفتار و صفحه

در یک یا حداکثر دو صفحه پس از ) 6مطابق شکل ( دیباپیشگفتار نشریه  باشد. )5( لباید مطابق با شکفنی 
اصالح مدارك فنی قرار گیرد و شامل ضرورت نیاز به ضابطه یا نشریه، اهداف طرح مربوط به انتشار   صفحه
یه و ابالغ تخصصی موردنظر، محتویات نشریه و هدف خاص آن، مستندات مربوط به ته  هاي فنی در رشته نشریه

آن، و معرفی و تشکر از مدیران و کارشناسان دست اندرکار در تهیه و ابالغ آن ذکر شوند. براي ذکر نام، 
نشریه و   هاي کاري تهیه اي که هریک از کارشناسان و متخصصان در کمیته تحصیالت، سازمان مربوط و وظیفه
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اي پس از پیشگفتار آورده شود  اند، در صفحه ه داشتههاي مشاور، دستگاه اجرایی، کارفرما و ... به عهد مجموعه
 )8( شکلارایه شده است. در  یسیبه صورت انگل )12(شکل و در  یبه صورت فارس )7( شکلآن در  قالبکه 

در همین چارچوب ارایه  ب ویبه ترت ها نیز جدول و ها اي از فهرست مطالب ارایه شده است. فهرست شکل نمونه
معرفی   فحهص )11( شکلدر  هاي نشریه آورده شده است. اي از صفحه عنوان فصل نمونه )10( شکلدر شود. 

و آدرس  هیتعداد نشرارایه شده است که همواره باید از نظر  شورک ییو اجرا یامور نظام فنرسانی  پایگاه اطالع
 هینشر یاجمال یمعرف  اي از صفحه نمونه )13( شکلدر روز شود (در صورت تغییر اصالح شود).  بهباید پایگاه 

 »این نشریه«یا  »ضابطهاین « عنوانگیرد، با  ارایه شده است. مطالب این صفحه که در پشت جلد نشریه قرار می
هاي  عالمت  صفحهدر صورت نیاز  است. هیشرضابطه/ن اي از محتویات و هدف چکیده شاملشود و  آغاز می

 ارایه شده است.  صفحه )9( شکلمانند  نیز   فهرست واژگانو  اختصاري

، فهرست مطالب، ضابطه/نشریه  هاي تهیه کننده هاي پیشگفتار، ترکیب اعضاي کارگروه مربوط به صفحه  شماره - 27

، ب، الف«هاي اختصاري با استفاده از حروف  ها و عالمت نمودارها، فهرست جدولفهرست ها و  فهرست شکل

 ). B Nazanin-Bold-Italic-11درج شود (...»  ث، ت، پ

آماده و پس از و اجرایی نظام فنی  امورآن در بنا به نوع  ضابطه/نشریهمربوط به هر   دستورالعمل یا بخشنامه -28
  پس از صفحه یصفحه خال یک، با درج شورک برنامه و بودجهس سازمان ییس جمهور و رییمعاون رامضا توسط 

 شود. قرار داده می عنوان فارسی

هاي نشریه و با رعایت ترتیب ارایه  بخش تمام شامل pdf پارچهیکنسخه آماده چاپ باید بصورت یک فایل  - 29
 )Code +criterion number.pdfرالعمل باشد. (واین دست 24مطالب مورد اشاره بند 

 pdfدر هر صورت فایل  واستفاده شود  novaPDFا ی Pro Adobe Acrobatافزار از نرم pdfمنظور تهیه فایل ه ب -30

) Embedها در فایل جاسازي( فونت و باشد را داشته در متن تهیه شده باید قابلیت جستجوي کلمات فارسی
 فعال باشد). Embed all used fontsنه یگز pdfدر هنگام ساختن فایل ( شده باشد. 

صفحه کلید مورد استفاده براي تهیه ضوابط نظام فنی و اجرایی کشور، صفحه کلید عربیِ فارسی شده می باشد  - 31
 دریافت و نصب شود.  Nezamfanni.irفقط از نشانی  ،)B Fontsهاي استاندارد فارسی ( قلمبه همراه باید که 

  "تهیه و کنترل"و  "پیشگفتار"چارچوب  -32
  در یک صفحه و شامل سه بخش تهیه شود: »پیشگفتار«صفحه  )1

i.  و مصوبه نظام فنی  23در چارچوب قوانین و مقررات مربوط (ماده  اموراشاره به وظیفه
 اجرایی)

ii. تهیه شده /ضابطهتوضیحات مربوط به نشریه 
iii.  مجري پروژه (دستگاه اجرایی) و متخصصان همکار در تهیه نشریه که در امورتشکر از مدیر ،

 کنندگان نامشان آورده شده است.صفحه تهیه 
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تبصره: امضاي پیشگفتار با عنوان معاون نظارت راهبردي (بدون ذکر نام) و ذکر ماه به حروف و سال 
  آورده شود.

بندي ساختار  با اشاره به تهیه کنندگان بدون توضیح متنی و تنها با طبقه "تهیه و کنترل"صفحه  )2
 اجرایی پروژه بصورت زیر درج شود:

i. هاي کاري  براي گروه "اعضاي"اي مربوط به ساختار اجرایی و نظارت بر پروژه با عبارت تیتره
 هاي منظم باشد: شروع شود و شامل فیلدهاي زیر و با فاصله

 نام و نام خانوادگی .1
 سمت تخصصی .2
 مدرك تحصیلی .3

ii.  نام و نام خانوادگی همکاران "اعضاي گروه هدایت و راهبري پروژه"در ذیل تیتر مربوط به ،
 آورده شود. امورمربوط با ذکر سمت اداري در 

  باشد. میاین نشریه نمونه صفحات یادشده به عنوان الگو به پیوست فایل  )3

  تهیه فهرست منابع و مآخذ -30

  مراجع انگلیسی - 30-1

مراجعی که در  تماممراجع و اشاره به آن در داخل متن الزامی است.  فهرست  ارتباط با تهیه رعایت نکات زیر در
مراجع  تمام. در عین حال شوندشود، الزامی است که در قسمت فهرست مراجع ذکر  ها اشاره می داخل متن نشریه به آن

  باید در متن نشریه مورد استفاده قرار گرفته باشد.

  به مراجع در متن نشریه اشاره  نحوه -1- 30-1

  گذاري انجام شود. تواند به دو روش الفبایی یا شماره اشاره به مراجع در داخل متن می

  روش الفبایی - 1-1- 30-1

شود، اشاره به مرجع در داخل متن به صورت نام نویسنده یا نویسندگان و سال  الفبایی استفاده می  که از گزینه در صورتی
  شود. ز ذکر انتشار در داخل پرانت

  به عنوان مثال:

(Zadeh,1981) 
(Frater and Packer, 1992a) 
(Eshenau et al., 1991) 

باشد. هرگاه دو یا چند  مربوط به ترتیب الفبایی بر حسب نام خانوادگی اولین نویسنده میفهرست مراجع در   ترتیب ارایه
دوم و ... خواهد بود. در   ترتیب با توجه به نام نویسنده  نحوهاول مشترك باشند،   اشاره شده در متن داراي نویسندهمرجع 
تر مقدم باشد، انجام  نویسندگان مشترك باشند، این کار برحسب سال انتشار به نحوي که سال قدیمی تمامکه  صورتی

ها در  گیري آنقرار  سال انتشار مشترك باشند، مرتبه و در حالتی که دو مرجع داراي نویسنده یا نویسندگان و شود می
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مراجع بر حسب تیتر مقاله به صورت الفبایی خواهد بود. در صورت اشاره به چند مرجع در یک مکان باید هر  فهرست
  مرجع جداگانه داخل پرانتز نوشته شود.

  مانند:

(Zadeh, 1981), (Frater and Packer, 1992a), (Eshenau et al., 1991) 

  گذاري  روش شماره -1-2- 30-1

، اشاره به مرجع در داخل متن صرفا برحسب شماره در داخل کروشه شودگذاري استفاده  شماره  که از گزینه حالتیدر 
  ها از شروع نشریه باشد. گذاري مراجع باید به ترتیب اشاره به آن شود. ترتیب شماره انجام می

  مثال:

[1] 

]2و  7[  

]4 -1[  

  فهرستچگونگی ظاهر شدن انواع مراجع در  - 2- 30-1

  روش الفبایی -1- 2- 30-1

  هاي تهیه شده  هاي چاپ شده و گزارش کتاب -
نام خانوادگی اولین نویسنده و سپس حرف اول اسم کوچک (به طور مشابه در صورت وجود سایر نویسندگان)، سال 

  انتشار داخل پرانتز، تیتر کتاب یا گزارش به صورت ایتالیک، نام ناشر، محل چاپ.

  مثال:

Park, R. and Paulay, T.(1975), Reinforced concrete Structures, John Wiley & Sons, New York. 
 

  مقاالت چاپ شده داخل مجالت -
نام خانوادگی اولین نویسنده و سپس حرف اول اسم کوچک (به طور مشابه در صورت وجود سایر نویسندگان)، سال 

  صورت ایتالیک، شماره مجله، ماه چاپ، شماره صفحه. انتشار داخل پرانتز، تیتر مقاله داخل گیومه، نام مجله به

  مثال:

Frater, G.S. and Packer, J.A. (1992a), "Weldment design for RHS truss connections I: Application", J. 
Struct. Engrg. ASCE, 118(10), pp. 2748-2803. 

Frater, G.S. and Packer, J.A. (1992b), "Weldment design for RHS truss connections II: Experimentation", 
J. Struct. Engrg. ASCE, 118(10), pp. 2804-2820. 

  مقاالت منتشر شده در مجموعه مقاالت کنفرانس -
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نویسندگان به طور مشابه)، سال انتشار داخل  نام خانوادگی اولین نویسنده، سپس حرف اول اسم کوچک (در مورد سایر
پرانتز، تیتر مقاله داخل گیومه، شماره دوره و نام کنفرانس برگزار کننده به صورت ایتالیک، محل کنفرانس و شماره 

  صفحه.

  مثال:

Eshenaur, S.R., Kulicki, J.M. and mertz, P.R.(1991), "Retrofitting distortion-induced fatigue cracking of 
non-composite steel girder-floorbeam-stringer bridges", Proc. 8th Annual Int. Bridge Conf., Engineering 
society of western pennsylvania. Pittburgh, pa., 380-388.  

  ها نامه مقاالت استفاده شده از استانداردها و آیین -
  نتز، اسم مقاله داخل گیومه، صفحه استاندارد، محل چاپ.نام استاندارد، سال انتشار داخل پرا

  مثال:

ASTM (1991), "Standard practice for the use of the international system of units (SI) (the modernized 
metric system)" E380-91aa, Philadelphia, pa. 

  ها نامه استفاده از پایان -
  داخل گیومه، مرتبه  نامه ر داخل پرانتز، تیتر پایاننامه، حرف اول اسم کوچک، سال انتشا نپایا  نام خانوادگی نویسنده

نامه (در صورت غیر انگلیسی  نامه، شهر، استان، کشور، زبان پایان )، دانشگاه محل انجام پایان.Ph.Dیا  .M.Scنامه ( پایان
  بودن).

  مثال:

Chang T.C. (1987), "Network resource allocation using an export system with fuzzy logic reasoning", 
Ph.D. thesis, University of California at Berkeley, Calif., USA. 

  گزارش دولتی یا سند دولتی -
 نام سند یا گزارش به صورت بدون تیتر و ایتالیک، سال انتشار داخل پرانتز، شماره سند. -

Federal Register (1968), 33 (No. 146. July2-7), 10756. 
  گزارش منتشر شده توسط دانشگاه -

اول، حرف اول اسم کوچک، نام سایرین، سال انتشار داخل پرانتز، تیتر گزارش داخل گیومه،   نام خانوادگی نویسنده
  دپارتمان یا گروه منتشر کننده به صورت ایتالیک، نام دانشکده، نام دانشگاه، شهر، استان، کشور.

  مثال:

Duan, L., Loh, J.T. and Chen, W.F. (1990), "W-P-F-based analysis of dented tubular members", Struct. 
Engrg. Rep. No. CE-STR-90-27, School of Civ. Engrg, Purdue Univ., West Lafayette, Ind. USA. 
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  گذاري روش شماره - 2- 2- 30-1

  باشد، به استثناي سال انتشار که در انتها قبل از شماره مشابه روش الفبایی می ،مربوط فهرستنحوه ارایه مراجع در  -
  گذاري شود. و در عین حال هر مرجع باید شماره شود میها ذکر  صفحه

 به عنوان مثال:

[42]. Westergaard, H.M., "Water Pressures on dams during earthquakes", Transactions, ASCE, Vol. 98, 
1993, pp. 418-433. 

  شوند. مراجع وارد  فهرستدار باید به ترتیب شماره در  مراجع شماره

  مراجع فهرستتنظیم   نحوه -3- 30-1

 5بندي باید از طرف چپ معادل  باشد شروع خطوط مراجع شرح یک مرجع بیش از یک خط می فهرستوقتی در 
مراجع شرح یک مرجع بیش از یک خط باشد باید  فهرست) وقتی در indentationحرف از لبه کادر فاصله داشته باشد. (

  ).justifiedدار از طرف راست به کادر بچسبد ( هاي دنباله انتهاي خط

  مراجع فارسی -30-2

باشد ولی در خصوص  اشاره به مراجع در متن نشریه در خصوص مراجع فارسی مشابه مراجع انگلیسی می  نحوه
مراجع، در روش الفبایی پس از اتمام ذکر مراجع انگلیسی، مراجع فارسی به ترتیب  تفهرسچگونگی ظاهر شدن در 

مراجع ظاهر  فهرستشوند در  ه میاي که در متن اشار گذاري، به ترتیب شماره . در روش شمارهشوندحروف الفبا درج 
مراجع ممکن است به صورت ترکیبی از مراجع انگلیسی و فارسی به ترتیبی که در متن به  فهرست. در حالت اخیر شود
  د.شو، تشکیل است ها اشاره شده آن

  نکات ویرایشی - 31

 ؛استفاده شود» کرد«و » شود«به ترتیب از ترکیبات متناسب  »نماید«و  »گردد«هاي  جاي واژه المقدور به حتی - 

 ؛استفاده شود» تمام«از » کلیه«به جاي واژه  -
، با استفاده از صفحه کلید عربیِ ها) بینی، کتاب باشد، پیش (مانند می براي نگارش کلمات ترکیبی بدون فاصله -

به هیچ عنوان از استفاده شود و  "shift"+"Space"فارسی شده موجود در سایت نظام فنی و اجرایی، از ترکیب 
"Ctrl"+"+" ؛نشود 

. با »)لیست«جاي  به» فهرست«جاي التین استفاده شود (مانند  فارسی بهدر زبان هاي متداول  ها و عبارت از واژه -
دقت شود که این کار باعث سردرگمی و گنگی اصل مطلب نشود و در  فنیهاي  ها و عبارت این وجود براي واژه

 ؛هاي متداول مهندسی است تگونه موارد، اولویت با انتقال مفهوم با استفاده از عبار این
عربی » ي«و » ك«استفاده شود و در مقابل باید فقط از » ی«و » ک«هیچ عنوان نباید از حروف فارسی شده  به -

 استفاده شود؛
  پرهیز شود.» خانه ما«اضافه براي بیان عباراتی مانند » ي«از نگارش  -
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  صفحه عنوان فارسی - 3شکل 
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  صفحه عنوان انگلیسی -4شکل 
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  اصالح مدارك فنی – 5شکل 
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  صفحه پیشگفتار - 6شکل 
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  کنندگان (فارسی) صفحه اسامی تهیه -7شکل 
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  قالب نگارش فهرست مطالب - 8شکل 
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  فهرست واژگان -9شکل 
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  صفحه عنوان فصل -10شکل 
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  سایت امور نظام فنی و اجراییصفحه معرفی ضوابط و  - 11شکل 
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  (انگلیسی)کنندگان  صفحه اسامی تهیه - 12شکل 
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هصفحه معرفی اجمالی ضابط -13شکل 
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