دستور العمل ویرایشی و رسم الخط
نشریه «آکادمی برند ایران»
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مطالبی که توسط نویسندگان نشریه «آکادمی برند ایران» نگارش و ارسال می گردد

بایستی مطابق با رسم الخط نشریه باشد و از لحاظ نکات ویرایشی نیز همگون با مجله باشد.

به منظور حفظ یکپارچگی نشریه ،راهنمای نکات ویرایشی و رسم الخط تدوین شده است تا

نویسندگان محترم با توجه به این نکات ،مقاالت خود را نوشته و ارسال نمایند .این
دستورالعمل مطابق رسم الخط مرسوم کتب و مجالت است و به منظور حفظ انسجام
ویرایشی مجله صورت می گیرد.

از نویسندگان محترم تقاضا می گردد مطالب خود را در قالب فایل وورد به صورت تایپ

شده با فونت  B nazanin ۱۴ارسال نمایند .صفحه اول با تیتر و نام نویسنده شروع گردد
و در ادامه همان صفحه مطلب آغاز گردد.

*تعریف؛ نیم ( spaceنیم فاصله) :دستوری است در وورد که باعث جدا نوشته شدن حروف

می گردد ولی فاصله کمتری نسبت به  spaceبین حروف ایجاد می کند .این دستور در نرم
افزار Officeبا عمل Alt+Shift+2انجام می پذیرد .در نرم افزار وورد می توان shortcut

دیگری برای آن تعریف نمود.
موارد استفاده:

۱ـ «ها»ی جمع :در تمامی مواردی که کلمات با «ها» جمع بسته میشوند بین کلمه و «ها»

بایستی از نیم  spaceاستفاده گردد.
مثال :کتابها ،پنجرهها

۲ـ صفت برتر :کلماتی که پس از آن ها صفت تفضیلی «تر» می آید.

مثال :آرامتر ،باهوشتر

۳ـ پیشوند «می» در افعال :در افعالی که پیشوند «می» دارند باید بین «می» و فعل از

دستور نیم  spaceاستفاده نمود.
مثال :میگردد ،میشد ،می رفت

۴ـ پسوند افعال و کلمات :به مثالها توجه نمایید.

مثال :شدهاند ،رفتهاند ،کلمهای ،لحظهای
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۵ـ به صورت درست و نادرست واژگان صفحه بعد دقت نمایید .در این قسمت کلمات پر
تکراری که با توجه به قاعده نیم فاصله اشتباه نوشته میشوند ،گردآوری شدهاند.

 -6شروع هر پاراگراف :در ابتدای هر پاراگراف یک  Tabوارد نمایید و سپس متن را
ادامه دهید.

*بسیار مهم؛ نحوه تایپ نقطه و ویرگول:

در تایپ نقطه و ویرگول باید توجه داشته باشید که بعد از کلمهای که میخواهید نقطه (یا
ویرگول) بگذارید ،بدون هیچ فاصلهای نقطه (یا ویرگول) قرار میدهید ،سپس یک space

میزنید و کلمه بعدی را مینویسید.

مثال :پس از آنکه کتاب را دید ،آن را برداشت و شروع به مطالعه کرد.
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کلمات پر تکراری که باید تفاوت فاصله و نیم فاصله را در آنها در نظر گرفت:
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