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الف :شیوهنامة دریافت اثر از مترجم ،نویسنده یا ویراستار:
 .1فایل نهایی کامل ارسال شود ،نه در چند بخش و تکهتکه.
 .2تمامی متون در محیط  Wordباشد.
متون پژوهشی با قلم  XB Niloofarو اندازة  ۱۲و خطوط با
فاصلة ۱.۵
متون شعر با قلم  B Jalalو اندازة  ۱۲و خطوط با فاصلة ۱.۵
متون روایتی با قلم  IRLotusو اندازة  ۱۲و خطوط با فاصلة ۱.۵
  .3برای جدا کردن فصلها از «بریک» استفاده شود نه «اینتر».
  .4در شروع پاراگرافها با استفاده از «اسپیس» تورفتگی ایجاد نشود.
  .5پاورقیها با اضافه کردن «فوتنت» و سیستماتیک آورده شود.
  .6وسط جمله «اینتر» اضافه نخورد.
  .7روایت داستان به زبان معیار باشد و دیالوگها به زبان محاوره
(شکسته) نوشته شود .مگر آنکه نویسنده تمایل داشته باشد که
دیالوگها به زبان معیار باشد .برای وحدت رویه در شکستهنویسی
به شیوهنامة آن بنگرید.
  .8در نخستین صفحه که صفحة عنوان اثر است .نام اثر ،عنوان
مجموعه یا شمارة مجلد احتمالی ،نام نویسنده ،تصویرگر ،مترجم و
ویراستار بیاید.
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  .9برای برگردان اسامی خاص از «فرهنگ تلفظ اسامی خاص»
نوشتة فریبرز مجیدی ،انتشارات فرهنگ معاصر استفاده شود.
 .10امالی انگلیسی هر اسم خاصی که در متن آمده ،فقط برای بار
نخست در پایین همان صفحه پانویس شود( .به بند  ۵توجه شود).
  .11شمارۀ صفحات فراموش نشود.
  .12در تمام متون سریا (= ة و ـة) استفاده شود نه «هی».
  .13تمام گفتوگوها یا نقل قولها در گیومة پایین «» بیایند و از هر
نشانة دیگری مثل " یا “ پرهیز شود.
  .14تمامی نیمفاصلهها و فاصلههای معمول مثل «می» ابتدای فعل یا
«ها» جمع رعایت شود( .به شیوهنامة ویرایش نشر مهری نگاه کنید).
  .15ضمایر ملکی به انتهای کلمات بچسبند ،مانند :دستش ،پایشان؛
مگر در موارد استثنا که در شیوهنامة ویرایش به آنها اشاره شده است.
  .16تا جای ممکن جمع کلمات فارسی با «ها» و «ان» بیایند .برای
نمونه جمع کلمة درویش بهتر است بهصورت درویشان باشد ،مگر
آنکه اقتضای سبکی نویسنده در میان باشد.
  .17واژههای عربی تنویندار حتمًا با تنوین نوشته شوند.
 .۱۸ویراستاران محترم لطفًا فایل ویرایششده را به دو صورت
ارسال کنند؛ یک فایل با فعال بودن ترکچنج و دیگری بدون فعال
بودن آن.
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