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 مقدمه

مند و سامان آثاری یکدستقیقاتی و پژوهشی برای آنکه سلسلهبدیهی است هر ناشر معتبر و مؤسسه و سازمان تح

نشگاه انتشارات دا دهد. مؤسسةمیقرار مبنای تهیه، تنظیم و چاپ آثار را  ای مدون و منسجمنامهشیوهداشته باشد، 

سته از هی، پیوخود الگویی برای دیگر ناشران دانشگا و تهران که در جایگاه نخستین ناشر دانشگاهی است

شر و فرایند نداده در رخ نامة واحدی تبعیت کرده است؛ لیکن ضروری است با توجه به تغییراتو آیین نامهشیوه

با  نامه نیز متناسباین شیوهآرایی، نگاری و صفحههای مورد استفاده در حروفراافزنرم نیزمؤسسه و اساسنامة 

 ها، تغییر یابد.آن دگرگونی

شود که گاه اجماعی بر آنها نشده است؛ اما ناچار باید برای ای مواردی ذکر مینامههر شیوهشک در بی

د راین موارتری دارد؛ بنابعام پذیرشکه  مؤسسه، مبنایی را پذیرفت هرجلوگیری از تشویش و ناهمگونی آثار 

ه بنهادشده ست آثار پیش، اساس کار کارشناسان و ویراستاران مؤسسه شده و ضروری انامهشیوهشده در این یاد

 این مؤسسه مطابق با آن باشد.

 الخط،سمر، ارشویرایش و نگ راهنمایاز آنجا که موسسة انتشارات دانشگاه تهران در کتابی با عنوان 

 اختصار به ذکره است، در اینجا بهضروری نگارش را شرح داد هایدهی و نکتهم سجاوندی، شیوة ارجاععالئ

 شود.کلیاتی بسنده می

یش و رایند ویرافتسهیل  و شده به تسریعیاد هایهتفان و مترجمان محترم با رعایت نکامید است مؤل

 ،کاری و اتالف زمان و هزینه شوند. همچنینسازی کتاب خود کمک کنند و از این طریق، مانع دوبارهآماده

نظران و حباصالحی و پیشنهادی صا هایده از نظرگاه راه را بر استفامؤسسة انتشارات دانشگاه تهران هیچ

 ادها و رهنمودهای ایشان است.استادان گرامی نبسته و همواره پذیرای پیشنه
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  ارسال کتاب به مؤسسه فرایندالف( 

ر اثر باید هیأت رئیسة دانشگاه تهران، ه 02/09/1394هشتم اساسنامة موسسة انتشارات مصوب  اساس مادةبر

نام در بخش حساب کاربری، از طریق لینک ارسال و و ثبت  press.ut.ac.irصاحبان آثار با مراجعه به تارنمای 

روری ضکنند.  شده بارگذاریپیگیری اثر، عنوان کتاب خود را ثبت و مدارك مورد نیاز را مطابق فرایند طراحی

 :بارگذاری شوداست موارد زیر تکمیل و 

 لفان/مترجمانعات تمامی مؤثبت اطال) مترجم در قالب فرم ثبت مشخصات کارنامة علمی مؤلف/. 1         

 ؛ضروری است(

 ؛ترجمه اصالت تألیف/تعهد . 2

 ؛ ل کتاباستعهد ار. 3

 .دالیل توجیهی تألیف/ ترجمه. 4

 ای، فایل اصلی کتاب نیز بارگذاری شود.های ترجمههمچنین ضروری است در ارسال کتاب

حترم یندة مدربارة کتاب به نماضروری است اعضای محترم هیأت علمی دانشگاه تهران اطالعات الزم را 

اثر  های تخصصی آنجلسات کمیسیون ند تا نمایندگان محترم بتوانند دردانشکده/ مؤسسه در انتشارات ارائه ک

 را تشریح کنند.

 شورای انتشارات( 20/07/1401)مصوبة مورخ  های اثر تألیفی و مؤلفب( ویژگی

منظور ارتقای نظر را بهها و نظرهای خود و اشخاص صاحبیافتهتألیف اثری است که در آن مؤلف یا مؤلفان، 

 کنند.ای تخصصی و منسجم در قالب کتاب مطرح میصورت مجموعهدانش موجود پردازش و به

 :باید (مؤلف مسئول) مؤلف

 سال( و تحقیق باشد؛ کم پنج نیمدستکتاب دارای سابقة تدریس ) در رشتة تخصصی.  1 
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آنها  چاپ رسانده و بهمقاله در موضوع کتاب پیشنهادی در مجالت علمی و پژوهشی بهکم پنج دست. 2

 در این کتاب ارجاع داده باشد.

. 4. مقدمة مؤلف؛ 3 . پیشگفتار؛2. فهرست مطالب؛ 1زمان تحویل به مؤسسه دارای  هر اثر تألیفی باید در

 اشد.. نمایه ب6رست منابع و مأخذ؛ . فه5بندی منظم و منطقی؛ فصل

منابع  ها، در فهرستنامة مؤسسه باشد و اطالعات کتابشناختی آنمتنی باید مطابق شیوهتمام ارجاعات درون

باید  نابع کتابممتنی به تمام منابع ذکرشده در فهرست منابع الزامی است. همچنین ارجاع درون ذکر شده باشد؛

 سال(. پنجبه تاریخ نشر کتاب نزدیک باشد )حداکثر  بوده،روز به

شورای  20/07/1401)مصوبة مورخ  ای و مترجمهای اثر ترجمهج( ویژگی

 انتشارات(

ترجمة  شود.ینده مترجمه اثری است که در آن، مفهوم و محتوای کامل یک اثر از زبانی به زبان دیگر برگردا

ا برایج و  وهای مناسب و متن با دقت و با استفاده از معادل ودمطلوب آن است که ساختار کتاب اصلی حفظ ش

فهوم ان مقصد مکه برای خوانندة زب ایگونه؛ بهبه زبان مقصد برگردانده شود رعایت یکنواختی در سراسر کتاب

 باشد.

 :مترجم باید

 . به زبان اصلی مسلط باشد؛1 

 اشد؛دریس در آن موضوع داشته ب. رشتة تخصصی او مرتبط با موضوع کتاب باشد و سابقة ت2 

 نوشته و چاپ کرده باشد؛مرتبط با موضوع کتاب،  کم دو مقاله . دست3 

 های نگارش فارسی مسلط باشد.. به مهارت4 
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بندی آن و پاراگراف بندیبندی، بخشای باید مطابق ساختار کتاب اصلی باشد و فصلهر اثر ترجمه

 مودارها وهای کتاب را ترجمه و ن، نمودارها و نقشههااست تمام شکلبراساس اصل کتاب باشد. مترجم موظف 

زودن مایه و افن برای چاپ تحویل دهد. همچنین ترجمةبا کیفیت پذیرفتنی  ها را مجدد ترسیم کند یا آنکهجدول

 است.ضروری و مقدمة مترجم  فرهنگ واژگان تخصصی

ح یش از طرسد، پنر کمیته فنی انتشاراته تأیید شایان ذکر است چنانچه اثری از نظر روانی و سالست ب

 خواهد شد. های تخصصی عودت دادهشورادر 
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 آراییصفحه نگاری ود( مشخصات حروف

نگاری شده، به مؤسسه مطابق مشخصات مندرج در زیر حروف In Designیا  Wordافزار متن اثر باید در نرم

 تحویل داده شود.

، 5/3حاشیة باال  ،متر و در اندازة رحلیسانتی 4و راست  چپ ، و5، پایین 6 باال ةحاشی ،در اندازه وزیری

 . تعریف شود A4کاغذ  باید ،شود که در هر دو اندازه. یادآوری میاستمتر سانتی 2است چپ و رو ، 3پایین 

  مترسانتی 5/19 طول

  مترسانتی 13 عرض

  Single فاصله سطرها

  مترسانتی 0.5 تورفتگی پاراگراف

 چین()راست 15زر سیاه پوینت  B . فصل1

 چین()راست 13زر سیاه پوینت  B . تیتر زیر فصل2

  11زر سیاه پوینت  B . تیترك3

  11زر نازك پوینت  B . قلم متن4

  9پوینت نازك Times new Roman . التین داخل متن5

  9زر نازك پوینت  B . پاورقی فارسی6

  8نازك پوینت  Times new Roman التین. پاورقی 7

  9زر سیاه پوینت  B . شماره شکل و جدول8

  9زر نازك پوینت  B . شرح شکل و جدول9

 (single) 9نازك پوینت زر  B . متن داخل جدول )فارسی(10

 (single) 8نازك پوینت   Times new Roman . متن داخل جدول )التین(11

 (single) 11ایرانیک یا ایتالیک سیاه پوینت  . کلمات مشخص در متن11

  8زر سیاه پوینت  B شکل)فارسی( های داخل. نوشته12

  8سیاه پوینت  Times new Roman های داخل شکل )التین(. نوشته13

  11زر نازك پوینت  B . منابع و مآخذ فارسی14

 (single) 9پوینت نازك Times new Roman . منابع و مآخد انگلیسی15

  خط کامل . خط پاورقی )فارسی و التین(16

  9زر نازك  B . متن سر صفحه17

  11زر نازك  B . شماره صفحه 18

   9نازك  Times new Roman . فرمول19

 

 ی است:آرایی رعایت نکات زیر ضرورنگاری و صفحهدر حروف

 باشد.چین ، چپچین و شمارة صفحات فردشمارة صفحات زوج، راست ی1

 .تر باشدینها از صفحة فرد و دو سطر پایشروع فصل ا2
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صححان صحح/ممدر صفحة عنوان باید نام کتاب، نام مؤلف/ مؤلفان، نام مترجم/ مترجمان یا  .3

 ذکر شود.

رار نوان قاهدایی اثر که نحوة تنظیم آن در اختیار صاحب اثر است، پس از صفحة ع صفحة .4

 گیرد.می

 صورت پلکانی تنظیم شود.تر بههای اصلی، فرعی و فرعیتمام عنواندر فهرست مطالب باید  .5

 Math Typeافزار ها باید با نرمو فرمول ها باید اجتناب شودها و جدولاز اسکن فرمول .6

 نگاری شود.حروف

 اشد.ب dpi 300و با کیفیت بیش از  tifباید در قالب  ها و تصویرهاعکس .7

 تدا تا انتهای کتاب درج شود.از اب درپیپیشمارة صفحات باید  .8

کرات از ها، و نیز آثاری که بهنامهها و واژهدر آثاری که جنبة تخصصی دارد، مانند فرهنگ .9

های اختصاری پس از فهرست هرست نشانهف باید های اختصاری استفاده کرده است،نشانه

 مطالب نوشته شود.

 ا ذکر شود.عنوان و منبع آنه ده،شگذاری ها و تصویرها باید شمارهها، جدولتمام شکل .10

 شود.عنوان جدول در باالی آن و عنوان شکل و نقشه در پایین آن نوشته  .11

و پس  درج شود تیره ،شماره بینها باید ها و جدولها، نقشهشکل ها،گذاری عنواندر شماره .12

 رج شود:دکمان  ه باشد، بایدو اگر از حروف الفبایی استفاده شد از آن سه فاصله درج گردد 

    1-2شکل  الف(                    
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 هـ( پاورقی )پانوشت(

تن موجب نها در مآذکر  اگر نویسنده یا مترجم الزم بداند اطالعاتی را دربارة متن برای خواننده بیان کند اما

ست مطلب اممکن  ورد. پاورقی اقسامی دارد کهباید آن اطالعات را در پاورقی بیاگسستگی مطلب اصلی شود، 

 توضیحی، معادل واژگان و اصطالحات، صورت التین و اعالم و نیز ارجاعات باشد. 

 توجه به این نکات در نگارش پاورقی ضروری است:

 باشد.  Restart each pageصورت تنظیمات پاورقی باید به .1

چین و با عدد رقی فارسی باید راستپاو چین و با عدد التین وپاورقی التین باید چپ .2

چین تهای مختلط حتی اگر با واژة التینی آغاز شود، باید راسفارسی باشد. پاورقی

 باشد.

یره توضیح، باشد و باید بین عدد و ت (اندیسزبرنوشت )صورت اعداد پاورقی نباید به .3

 شود.درج  (-)

ا در رمنظور غنابخشی به مطالب کتاب، توضیحاتی مترجم/ مترجمان به شودمی پیشنهاد .4

 ( یا )مترجم( مشخص سازند..یفزایند و آن را با )مهای الزم در پاورقی ببخش

 و( ضبط اعالم و اصطالحات

 ته شود وی نوشدر متن و معادل التین یا اصل آن، در پاورق باید معادل فارسی یا رایج اصطالحات تخصصی

 الحات در پایان کتاب تهیه و تنظیم شود.ای براساس این اصطنامهواژه

ل ین یا اصصورت الت و یلفظ اصلی آنها را در متن به فارس( باید تهامکاناعالم )نام اشخاص و  در ضبط

ص ای خاگونهبه ر فارسیدلمللی است یا اد که اگر آن نام دارای تلفظ بینرا در پاورقی بیان کرد. باید دقت شو

 «.هنگری»جای به« مجارستان»و « پولسکا»جای به« لهستان»رایج است، از تلفظ رایج استفاده شود؛ مانند 
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ات معاصر ریبرز مجیدی از انتشارنوشتة ف های خاصفرهنگ تلفظ نامتوان به برای تلفظ صحیح اعالم می

 .ه کردمراجع nlai.irبه آدرس  جمهوری اسالمی ایران ملی تارنمای سازمان اسناد و کتابخانةو نیز 

 ذکر کرد اورقیگفتنی است در نخستین کاربرد اصطالحات تخصصی و نیز اعالم، باید اصل آنها را در پ

 نیست. ها در پاورقیآن دوبارة ، نیازی به ذکرکار رفتاسامی مجدداً در متن بهو اگر آن اصطالحات و 

 نویسی و عددنویسیز( فرمول

 ی است:ها رعایت نکات زیر ضرورو معادلهها در نگارش فرمول

 نگاری شود.حروف Math Typeافزار ها باید با نرمها و معادلهفرمول .1

 باید به فارسی باشد.ها و معادلهها فرمول ردتمام اعداد  .2

جای ه ).( بهکار بردن نقطاز به و تفاده شودممیز )/( برای نشان دادن اعشار اساز عالمت  .3

 اعشار اجتناب شود.

 چین شده،راستاین صورت که شماره بهباید دارای شماره باشد؛  هاو معادله هافرمول .4

 :باشد پرانتز درون

(2-5) 

سطر باشد،  شود و اگر بیش از یکچین میسطری، وسطهای یکها و معادلهفرمول .5

 شود.چین میچپ

جز در و در سمت چپ عدد نوشته شود؛ به باید به فارسی باشدواحدهای شمارشی  .6

 20ر، کیلومت 100هایی که تعداد واحدها بسیار زیاد است مانند شیمی و ریاضی: کتاب

 .cm20و  km100جای متر بهسانتی
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تن برای نوش شود. این قاعدهمینوشته  راست به چپو چه در عنوان از عدد چه در متن  .7

 :سال نیز صادق است

 ؛4-3 ممعادلة چهارم از فصل سو؛ 3-2عنوان سوم از فصل دوم  ؛1375-1360

 .10تا  3صفحات  ت؛اردیبهش 20تا  12 ؛13-10اردیبهشت؛ صفحات  20-12

به  دهام واحتن یکسان باشد و تا حد امکان باید تماواحدهای شمارشی باید در تمام م .8

 س.سیوگراد یا سلسانتی واحدهای پرکاربرد در فارسی تبدیل شود:

شود، ها و ... وقتی بخشی از جمله است و در جمله خوانده میها، جدولشمارة شکل .9

 نباید داخل پرانتز بیاید: 

 ه است.های مدیر نشان داده شدویژگی 2-3در شکل 

 د: شوزیر اعداد به حروف نوشته می موارد در .10

مام تند؛ عدد صحیح همراه نباش در متون غیرریاضی؛ اعداد ترتیبی؛ کسرها وقتی با

 ها. ها و منزلاصلی اگر در ابتدای سطر بیایند؛ شمارة خیاباناعداد اصلی و غیر

𝟐) شوندنوشته می کسرخطصورت باال و پایین اعداد کسری در متون غیرریاضی به .11
𝟑

و (  

 (.3/2)صورت اعشار نه به

 وشته شود.ن« درصد»آن  جایاستفاده نشود و به «%»در متون غیرریاضی، از عالمت  .12

 مستقیم و غیرمستقیم ح( نقل قول

 واژه یا ، حتی یکو حتی شکل نوشتار متن اصلی باشد هایم باید دقیق و بدون تصرف در جملهنقل قول مستق

ر منبع نقل ذک ،س از آنپاصله نباید تغییر داد. نقل مستقیم باید درون گیومه قرار گیرد و بالف نیز نشانة نگارشی را

 شود. در نقل آیات قرآن و احادیث باید بسیار دقت کرد.
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کند. یان مین خود بنویسنده مفهوم و منظور اصلی سخن دیگران را با سبک و زبا در نقل قول غیرمستقیم،

رقت علمی اتهام س ر مظاندنیز باید به منبع اصلی ارجاع داد و حتماً منبع را ذکر کرد تا در نقل قول غیرمستقیم 

 قرار نگرفت.

 دهیط( ارجاع و منبع

 یمتنعات درونرو، ضروری است تمام ارجااست؛ ازاین می به استناد و ذکر دقیق ارجاعاتاعتبار هر نوشتار عل

 فهرست منابع ذکر شود.مشخص شود و نیز اطالعات کتابشناختی آنها در 

تبعیت  APAهای این مؤسسه از روش دهی در کتاببراساس تصمیم شورای سیاستگذاری مؤسسه، ارجاع

 باشد.« تاریخ انتشار-نویسنده»اصطالح یا به )پانوشتی( متنیصورت درونکند؛ بنابراین ارجاعات باید بهمی

 ع به شرح زیر است: متنی و فهرست منابنحوة نگارش ارجاعات درون

 مثال مدرک

های کتاب

 مقدس

 (. ترجمة منظوم عباس دوزدوزانی. تهران: مؤسسة انتشارات دانشگاه تهران.1398) مجید قرآن

 (112)بقره: 

کتاب با یک 

 نویسنده

 انتشارات دانشگاه تهران. . چاپ پنجم. تهران: مؤسسةفارسی عمومی(. 1393دامادی، محمد )

 (1390( یا )دامادی، 120: 1390)دامادی، 

Pollan, M. (2006). The Omnivore’s Dilemma: A Natural History of How Eating Has Evolved. New York: Penguin. 
(Pollan, 2006: 99–100) 

کتاب با دو 

 نویسنده

انشگاه چاپ سوم. ویراست دوم. تهران: مؤسسة انتشارات د شناختی.ارزیابی و آزمونگری روان(. 1394فرد، محمد و پرند، اکرم )خدایاری

 تهران.

 (1394فرد و پرند: ( یا )خدایاری10: 1394فرد و پرند،  )خدایاری

Ward, G. C., & Ken, B. (2007). The War: An Intimate History, 1941–1945. New York: Knopf. 

(Ward & Ken, 2007: 52) 

کتاب با سه 

 نویسنده

 ه تهران.تهران: مؤسسة انتشارات دانشگا آبزیان و فراوری.(. 1393معینی، سهراب؛ خوشخو، ژاله و مهدابی، مهداد )

 (1393( یا )معینی و همکاران، 15: 1393)معینی و همکاران، 

زیست با ریزی محیطارزیابی و برنامه (.1392جعفرزاده، هورفر و مخدوم، عبدالرضا )اصغر؛ صفت، علیمخدوم، مجید؛ درویشکتاب با بیش از 
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 مثال مدرک

 . چاپ هفتم. تهران: مؤسسة انتشارات دانشگاه تهران.های اطالعات جغرافیاییسامانه سه نویسنده

 (1392( یا )مخدوم و همکاران: 10: 1392)مخدوم و همکاران، 

(Barnes et al., 2010: 847) 

فصلی از یک 

 کتاب

رسانی های انجمن کتابداری و اطالعمجموعه مقاالت همایش(. جامعة اطالعاتی و جهانی شدن. در 1384نوروزی چاکلی، عبدالرضا )

 121-101العابدینی. تهران: کتابخانة ملی جمهوری اسالمی ایران. . ویراستار محسن حاجی زینایران

 (110: 1384)نوروزی چاکلی، 

Kelly, J. D. (2010). Seeing Red: Mao Fetishism, Pax Americana, and the Moral Economy of War. In Anthropology and 

Global Counterinsurgency. edited by John, D. K.. Chicago: University of Chicago Press. 67–83 

(Kelly, 2010: 77) 

کتاب با 

نویسندة 

 سازمانی

 ریزی کشور.مان مدیریت و برنامه. تهران: سازضوابط طراحی فضای سبز شهری(. 1380ریزی کشور )سازمان مدیریت و برنامه

 (10: 1380ریزی کشور، )سازمان مدیریت و برنامه

 هران.تة انتشارات دانشگاه ن: مؤسسترجمة منوچهر طبیبیان. تهرا محیطی استرالیا.. ارزیابی اثرات زیست(1380توماس، یان ) کتاب با مترجم

 (25: 1380)توماس، 

کتاب چند 

 جلدی

 جلد. چاپ هشتم. تهران: زوار. 2 از صبا تا نیما.(. 1382پور، یحیی )آرین

 (25: 2: ج1382پور، ( یا )آرین2: ج1382پور، )آرین

 ان: نیلوفر.تهر مجموعه اشعار نیما یوشیج.(. 1382) [نیما یوشیج ]علی اسفندیاری های مستعارنام

 (1382)نیما یوشیج، 

ویراستار یا 

 گردآورنده

ان اسناد و کتابخانة ملی جمهوری تهران: سازم (.2003اوت  9-1)برلین،  2003گزیدة مقاالت ایفال (. 1384)ویراستار(. ) نیازی، سیمین

 اسالمی ایران.

 (1384)نیازی، 

مقاله با یک 

 نویسنده

 34 شناسی و علوم تربیتی،مجلة روانآموزان. (. مدیریت مشارکتی معلمان و ارتباط آن با رفتار جامعة مدنی دانش1383اسدی، نازنین )بنی

(2 ،)35-65. 

 (68، 1383اسدی، )بنی

Weinstein, J. I. (2009). The Market in Plato’s Republic. Classical Philology. 104 (2), 439–458. 

https://doi.org/10.1086/650979 

(Weinstein, 2009: 440).  

 .87-75(، 4و  3) 20 داری،مجلة علوم کتاب(. 1384(. کتابداران در عصر دانش. ترجمة محمدرضا سلیمانی )2004ماتریسکا، کاتارزینا ) مقالة
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 مثال مدرک

 (.2004)ماتریسکا،  شدهترجمه

نامه و پایان

 رسالة دکتری

محمد  سید راهنمایی. بهنامة کارشناسی ارشدپایان. هااالجارهمال ةنامینیاجاره در فقه و قانون مدنی و آ ةمقایس(. 1334مظهری، اشرف )

 تهران: دانشگاه تهران، دانشکدة حقوق و علوم سیاسی. .همشکو

 (1334)اشرف، 

منابع 

 الکترونیک

 

 

 

 

 . از 21/02/1395اریخ مشاهده در ت جام جم آنالین.پای اصول. (. زندگی اصیل؛ جان دادن به1394محدث، سید حمیدرضا )

http://jamejamonline.ir/online/2137004123219930539/%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-

%D8%A7%D8%B5%DB%8C%D9%84%D8%9B-%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%86-

%D8%A8%D9%87-%D9%BE%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84 

 (1394)محدث، 

Kurland, P. B., & Lerner, R. eds (1987). The Founders’ Constitution. Chicago: University of Chicago Press. http://press-

pubs.uchicago.edu/founders/. 

(Kurland & Lerner, chap. 10, doc. 19) 

 

 دهیهای ارجاعهتنک

 اشد، حرفبیکی  اگر دو یا چند نویسندة مختلف دارای نام مشابهی باشند و سال نشر اثرشان نیز .1

 (.1368 ،. بابایی(، )م1368 ،)ب. باباییشود: ذکر می نام آنها پیش از نام خانوادگیاول 

د، با ان باشیک مؤلف ارجاع داده شود و تاریخ نشر همة آنها یکساگر به دو یا چند اثر از  .2

 ب(. 1385 ،الف(، )عابدی 1385 ،: )عابدیحروف الفبا آنها را باید متمایز کرد

 تکرار آن در پرانتز الزم نیست: هرجا نام نویسنده در متن بیاید، .3

 ( باید ... .1368ه اعتقاد دیانی )ب 

رار قرون پرانتز نام التین د، به آثار غیرفارسی پانوشت( متنیدرونبرای نگارش استنادهای  .4

 یست.و نیاز به نوشتن تلفظ فارسی نآید و در پانوشت می (Blake, 1980)گیرد می

http://jamejamonline.ir/online/2137004123219930539/%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B5%DB%8C%D9%84%D8%9B-%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84
http://jamejamonline.ir/online/2137004123219930539/%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B5%DB%8C%D9%84%D8%9B-%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84
http://jamejamonline.ir/online/2137004123219930539/%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B5%DB%8C%D9%84%D8%9B-%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84
http://press-pubs.uchicago.edu/founders/
http://press-pubs.uchicago.edu/founders/
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و  «همان»، از اگر بالفاصله و با گذشت حداکثر سه صفحه به همان منبع پیشین ارجاع داده شود .5

صفحه  اگر منبع یکی باشد اما شماره شود.میاده جای نام نویسنده استفبه« ibid»در منابع التین از 

 شود.شماره صفحه نوشته می« ibid»یا « همان»متفاوت باشد، پس از 

 شود:یمجدا  دیگریویرگول از اگر مطلبی به دو یا چند منبع ارجاع داده شود، هریک با نقطه .6

 (.1358 ،؛ رسولی1359 ،؛ حسنی1358 ،)دیانی

 گونه باید باشد:ترتیب فهرست منابع این .7

 شود.میفهرست منابع براساس ترتیب الفبایی نام خانوادگی نویسنده مرتب  .7-1

وشته کار نبا یک یا چند هم اثر دیگری ،شته باشد و پس از آنای اثری دااگر نویسنده .7-2

تشار و ال انسباشد، ابتدا اثری که یک نویسنده دارد )اگر دو یا چند اثر بود، براساس 

یگر ثار ددرصورت یکی بودن سال انتشار، براساس حروف الفبایی عنوان(، پس از آن، آ

 شود.میدوم و سوم نوشته  تیب الفبایی نام خانوادگی نویسندگانبراساس تر

تین جی یا البع خارمنابع عربی و سپس منا ،عد از آنب ست منابع، ابتدا منابع فارسی،در فهر 7-3

 شود.مینوشته 

ود؛ شلی نوشته اص اندر آثار تألیفی، منابع فارسی باید به فارسی و منابع خارجی باید به همان زب .8

ات ن، اطالعدر ضم. دهی اصل کتاب باید حفظ شودشیوة ارجاع ای،اما در آثار ترجمه

 کار رود: شود؛ مگر آنکه در متن و در جمله بهکتابشناختی ترجمه نمی

 گوید...در تعریف استعاره می 2فرهنگ اصطالحات ادبی( در 2009) 1آبرامز

                                                      
1. Abrams 

2. A Glossary of Literary Terms 
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 شود.صورت ایتالیک نوشته میدر فهرست منابع و همچنین در متن، نام کتاب به .9

 شود.صورت ایتالیک نوشته میمقاله بهمنابع، نام مقاله درون گیومه و نام مجله یا مجموعهدر فهرست   .10

 نوشته شود. & استفاده کرد و باید andدر فهرست منابع التین، نباید بین نام نویسندگان از  .11

 الخط و شیوة امالییی( رسم

واردی ادبیات فارسی است؛ جز در م رهنگستان زبان ونامة دستور خط مصوب ف، همان شیوهمؤسسهشیوة خط 

مواردی  یز درنکه فرهنگستان چندین ضبط را پیشنهاد کرده و مؤسسه یکی را مبنای کار خود قرار داده و 

ای ای خاص، مؤسسه شیوهدلیل کاربرد فراوان و همچنین نبود ادلة محکم برای نادرست بودن شیوهمعدود، به

 مرسوم برای خود برگزیده است.

 شود:می جا تنها به ذکر چند نکتة پرکاربرد اکتفاندر ای

ای دیگر، یای کوچکی در هنگام اضافه شدن به کلمهغیرملفوظ ختم شود، به «ـه»ای به هرگاه کلمه .1

 .خانة من، کوچة اول، سفرة دلگیرد: غیرملفوظ قرار می «ـه»باالی 

د، یگر موارشود و در داستفاده می نیخواابهام یا دوگانه برای رفعدر متن فارسی، از نشانة تشدید  .2

 کاربرد آن وجهی ندارد.

 شود.جدا نوشته می« اینها»و « نهاآ»جز در کلمات ی جمع به«ها» و3

 دار نباید استفاده کرد.تا حد امکان از کلمات تنوین .4

 گذاری شود.و امثال عربی باید اعراب آیات، احادیث، اشعار .5

 استفاده شود. )»«( حتماً از گیومه فارسی در متن فارسی برای درج عالمت گیومه، .6


