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 ۱

  مقدمه ۱
 زبانها ترجمه شود، ها باید به آن برای پشتیبانی کاربران زبانهای مختلف، نه تنها پیغامهای برنامه

منطقه و  به این شرایط منطقه . ر نظر گرفته شودبلکه شرایط و نیازهای آن زبان و محل نیز باید د
بندی  ، شیؤه قالب)سازی  مرتبمورد استفاده در(بندی  اوت دارند و شامل روش ترتیبزبان تف به زبان

  .شوند ی، و مانند اینها میگیر و نمایش تاریخها، اعداد، زمان، مبالغ، واحدهای اندازه
افزارها دیگر تغییر برنامه برای پشتیبانی شرایط محلی خاص و ایجاد  سازی نرم امروزه، روش محلی

افزارها با یک نسخٔه دودویی واحد که به همراه  جدید نیست، بلکه نرم) binary(نسخٔه دودویی یک 
  .یابند ی مختلف را میکار کردن در شرایط محلآید، امکان  شده می اطالعات محلی

، افزاری کاربردهای عمومی نرماین توصیف به شرایط محلی مورد نیاز برای ایران، با توجه خاص به 
 .پردازد می
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  تاریخنمایش  ۲
کاربردهای فارسی آن های تاریخی مختلف از نیازمندیهای  توانایی نمایش و ورود تاریخ با دستگاه

ها، اعم از محاسبات   پردازش داخلی این تقویمروش.  است،ار دارندایران که مستقیمًا با کاربر سر و ک
های شرایط محلی فارسی ایران مندیهای تاریخی به یکدیگر، از نیاز تقویمی یا روش تبدیل دستگاه

  . مراجعه کنیدمنابع دیگر، به ها و شیؤه تبدیل آنها  این دستگاهبارٔهاطالع دربرای . شود محسوب نمی

  )رسمی(سی شمهجری تاریخ 
یی که مستقیمًا با کاربر سر و کاربردها. تاریخ هجری شمسی شکل اصلی تاریخ در فارسی ایران است

  .اریخ هجری شمسی را پشتیبانی کنندبتوانند در نمایش و ورود اطالعات ت باید کار دارند
  : عبارت است از،شمسیهجری از آغاز سال به ترتیب و نام رسمی ماهها، 

شهریور، مهر، آبان، آذر، دی، بهمن، بهشت، خرداد، تیر، مرداد، فروردین، اردی
  اسفند

توان از حرف اول   در موارد خاص مثل سرستون جداول می.نام ماههای هجری شمسی مخفف ندارد
  ).ف، ا، خ، ت، م، ش، م، آ، آ، د، ب، ا(های هجری شمسی به عنوان مخفف استفاده کرد  ماه

  :به سه روش مفصل، کوتاه، و خیلی کوتاه به شرح زیر است هجری شمسیشیؤه نمایش تاریخ 

  خیلی کوتاه  کوتاه  مفصل
  کوتاه
   اضافیبا فاصلٔه

  خیلی کوتاه
  با صفر اضافی

١٣۵٨ /١/١٢ ۵۸/۱/۱۲ ۱۳۵۸/۱/۱۲  ۱۳۵۸ فروردین ۱۲  ۵٨/٠١/١٢ 
١٣٨۵/١٢ /١ ۸۵/۱۲/۱ ۱۳۸۵/۱۲/۱  ۱۳۸۵ اسفند ۱  ٨۵/١٢/٠١ 
۰۴/۵/۶ ۱۳۰۴/۵/۶  ۱۳۰۴ مرداد ۶  ۶/ ۵/ ١٣٠۴  ٠۴/٠۵/٠۶ 
١۴٠۴ /۵ /۶ ۰۴/۵/۶ ۱۴۰۴/۵/۶  ۱۴۰۴ مرداد ۶  ٠۴/٠۵/٠۶ 

 .است، نه نویسٔه ممیز) U+002Fد با ک(ی خط اریب  نویسٔه جداکنندٔه اجزای تاریخ، نویسه
  ).U+06F9 تا U+06F0با کدهای (های ارقام باید ارقام فارسی باشند  نویسه

مایش تاریخ هجری شمسی ممنوع است، یعنی تاریخهایی به شکل استفاده از قالب مشابه ایزو برای ن
 ۱۳۵۸ ژانویٔه ۱۲«توانند به معنی   ممنوع بوده و در صورت مشاهده فقط می۱۳۵۸-۰۱-۱۲

  .فرض شوند» میالدی
عرض  یک و قلم نیز  کردن تاریخهای کوتاه یا خیلی کوتاه پیش بیایدعرض همدر مواردی که نیاز به 

رقمی است، از  توانند در مواردی که ماه یا روز یک ، کاربردها می)ماشین تحریرمثل قلمهای  (باشد
 فاصلٔهعرض نبودن قلم،  یکدر صورت یا ( یا روز استفاده کنند/پشت رقم ماه و فاصله یک نویسٔه

در مواردی که نگرانی دستکاری وجود . ) را به طور مساوی در دو طرف آن رقم توزیع کننداضافی
  .توان به جای فاصله، از رقم صفر استفاده کرد می)  کاربردهای بانکیمثاًل(دارد 
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  توان میدر مواردی که ابهامی در مورد سیستم تاریخ وجود داشته باشد، برای تأکید بر نوع تاریخ 
این .  استفاده کرد»ش«، یا ».ش. ه«، ».ش.  ه«، »هجری شمسی«به ترتیب اولویت از عبارتهای 

  .ز خود تاریخ آمده و ترجیحًا با یک فاصله از خود تاریخ جدا شوندعبارتها باید بعد ا
روزها استفاده نامگذاری  تقویمهای زرتشتی نباید برای های ماه شمسی نام ندارند و نام روزها درروز

  .شوند
  .پردازد  هجری شمسی نمی۱۰۰۰این توصیف به شیؤه نمایش تاریخهای قبل از سال 

که در مواردی که ابهامی به علت استفاده از شیؤه نمایش خیلی کوتاه کند  این کاربرد مشخص نمی
  .تاریخ پیش آمده است تاریخ پیشفرض کدام است

  تاریخ هجری قمری
  :نام رسمی ماهها، به ترتیب و از آغاز سال هجری قمری، عبارت است از

بان، محرم، صفر، ربیع االول، ربیع الثانی، جمادی االول، جمادی الثانی، رجب، شع
  رمضان، شوال، ذیقعده، ذیحجه

توان از حرف اول   در موارد خاص مثل سرستون جداول می.نام ماههای هجری قمری مخفف ندارد
  ).م، ص، ر، ر، ج، ج، ر، ش، ر، ش، ذ، ذ(روزها به عنوان مخفف استفاده کرد 

ر نام این د» ی«باید توجه شود که با وجود این که نام ماههای هجری قمری عربی است، حرف 
همچنین باید توجه شود که نام هیچ کدام از  .است) U+06CCبا کد (فارسی » ی« حرف ،ماهها

، برای تفکیک اجزای نام از »ربیع االول«ندارد، بلکه، مثاًل در مورد » فاصلٔه مجازی«ماههای فوق 
  .شود استفاده می) U+0020با کد (فاصلٔه معمولی 

های ارقام نیز باید مانند   نویسه.استانند تاریخ هجری شمسی شیؤه نمایش تاریخ هجری قمری م
  ).U+06F9 تا U+06F0با کدهای (تاریخ هجری شمسی ارقام فارسی باشند 

» ی« باید از ،در قالب مفصل) ذیقعده و ذیحجه(شوند  ختم می»  ه«ماههایی که به نمایش نام در 
   .استفاده شود» ۱۴۲۳ عدٔهذیق ۷« به شکل )U+0654کد  (» ه«کوچک باالی 

  بایدابهام در مورد سیستم تاریخ وجود داشته باشد، برای تأکید بر نوع تاریخ امکان در مواردی که 
این عبارتها .  استفاده کرد»ق«، یا ».ق.  ه«، ».ق.   ه«، »هجری قمری«به ترتیب اولویت از عبارتهای 

 در موارد مبهم، اگر .ود تاریخ جدا شوندباید بعد از خود تاریخ آمده و ترجیحًا با یک فاصله از خ
  .شود کننده ذکر نشود، سیستم تاریخ هجری شمسی فرض می عبارت مشخص

  .پردازد  هجری قمری نمی۱۰۰۰این توصیف به شیؤه نمایش تاریخهای قبل از سال 
اه کند که در مواردی که ابهامی به علت استفاده از شیؤه نمایش خیلی کوت این کاربرد مشخص نمی

  . آمده است قرن پیشفرض کدام استتاریخ پیش
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  تاریخ میالدی
 تعریف شده ISO 8601منظور از تاریخ میالدی، سیستم تاریخی است که توسط ایزو در استاندارد 

  .است
  :نام رسمی ماهها، به ترتیب و از آغاز سال میالدی، عبارت است از
   سپتامبر، اکتبر، نوامبر، دسامبرژانویه، فوریه، مارس، آوریل، مه، ژوئن، ژوئیه، اوت،

  .، و مانند آن مجاز نیست»آگوست«، »جوالی«، »می«، »مارچ«استفاده از نامهای 
توان از حرف اول روزها   در موارد خاص مثل سرستون جداول می.نام ماههای میالدی مخفف ندارد

  ).ژ، ف، م، آ، م، ژ، ژ، ا، س، ا، ن، د(به عنوان مخفف استفاده کرد 
باید توجه شود که در مواردی که . ٔه نمایش تاریخ میالدی مانند تاریخ هجری شمسی استشیو

 برای خوانایی یا زیبایی اهمیت زیادی ندارد و نبودن ابهام مهم است، باید از قالب استاندارد ایزو
باید توجه شود که در قالب .  میالدی۲۰۰۴ مٔه ۷ برای 07-05-2004 مثل، تاریخ استفاده کرد

 و با همان شکل آمده) U+0039 تا U+0030کدهای (های اروپایی  تاندارد ایزو، ارقام باید با نویسهاس
  . مجاز نیست۰۷-۰۵-۲۰۰۴نیز نمایش یابند، مثاًل شکل 

 در قالب مفصل، باید) ژانویه، فوریه، مه، و ژوئیه(شوند  ختم می»  ه«در نمایش نام ماههایی که به 
به شکل ) U+0654کد (»  ه«کوچک باالی » ی « عالمت ازی نام ماه،انتها»   ه«بعد از نویسٔه 

  . استفاده شود» ۲۰۰۴ مٔه ۷«
 بایدابهام در مورد سیستم تاریخ وجود داشته باشد، برای تأکید بر نوع تاریخ امکان در مواردی که 

از خود تاریخ این عبارتها باید بعد . استفاده کرد» م«، یا »میالدی«به ترتیب اولویت از عبارتهای 
کننده ذکر   در موارد مبهم، اگر عبارت مشخص.آمده و ترجیحًا با یک فاصله از خود تاریخ جدا شوند

  .شود نشود، سیستم تاریخ هجری شمسی فرض می
  .پردازد  میالدی نمی۱۰۰۰این توصیف به شیؤه نمایش تاریخهای قبل از سال 

ی کوتاه می به علت استفاده از شیؤه نمایش خیلکند که در مواردی که ابها این کاربرد مشخص نمی
   . پیشفرض کدام استتاریخ پیش آمده است قرن



 ۱۲، پیشنویس ن زبان فارسی ایرابراینیازهای شرایط محلی 

 ۵

  ، و تقویم تعطیالتهفته، ۳
 مستقل از دستگاه  شروع هفته.شوند شروع می) Saturdayمعادل (ها در ایران از روز شنبه  هفته

وزهای هفته، به ترتیب و  نام رسمی ر.است) اعم از هجری شمسی، هجری قمری، یا میالدی(تقویم 
  :از آغاز هفته، عبارت است از

   چهارشنبه، پنجشنبه، جمعه شنبه، شنبه، یکشنبه، دوشنبه، سه
توان از حرف اول روزها به  در موارد خاص مثل سرستون جداول می. نام روزهای هفته مخفف ندارد

  ).ش، ی، د، س، چ، پ، ج(عنوان مخفف استفاده کرد 
ٔه کاری از شنبه تا در حالت پیشفرض، هفت. اند ایط کاری متفاوت، مختلفروزهای کاری در شر

  .دشو  جمعه تعطیل فرض میشنبه است، وپنج
بعضی از تعطیالت رسمی ایران بر اساس تاریخ هجری شمسی هستند و بعضی دیگر بر اساس تاریخ 

یالدی تعیین حتی بعضی از مناسبتها مانند روز جهانی کارگر بر اساس تاریخ م. هجری قمری
. شوند در موارد مختلفی نیز روزهایی برای اقشار مختلف از طرف دولت تعطیل اعالم می. شوند می

  .مراجعه کنیدمنابع دیگر برای اطالع بیشتر، به . ها تعطیل عمومی است روز جمعه در همٔه هفته
ک نویسٔه فاصله از آن  و با یآید  میلمفصل تاریخ، نام روز هفته قبل از تاریخ مفصخیلی در نمایش 

  .» میالدی۲۰۰۰ مٔه ۱ دوشنبه«یا »  هجری شمسی۱۳۵۷ریور  شه۱۷ جمعه«مثاًل . شود جدا می
. پایین از راست باشد چپ از باال، یا باالبه به اعداد جدول باید راستترتیب در نمایش جداول تقویم، 

  :ال اولویت داردچپ از با به  راستدر صورتی که محدودیتی وجود نداشته باشد، حالت
  حالت قابل قبول دیگر    حالت مرجح

  ۱۳۸۳اردیبهشت   ۱۳۸۳اردیبهشت 
 ۲۶  ۱۹ ۱۲  ۵   ش  ج  پ  چ س  د  ی ش
 ۲۷  ۲۰ ۱۳  ۶    ی  ۴  ۳  ۲  ۱      
 ۲۸  ۲۱ ۱۴  ۷    د  ۱۱ ۱۰  ۹  ۸  ۷  ۶  ۵
 ۲۹  ۲۲ ۱۵  ۸  ۱ س ۱۸ ۱۷ ۱۶ ۱۵ ۱۴ ۱۳ ۱۲
 ۳۰  ۲۳ ۱۶  ۹  ۲  چ ۲۵ ۲۴ ۲۳ ۲۲ ۲۱ ۲۰ ۱۹
 ۳۱  ۲۴ ۱۷ ۱۰  ۳  پ   ۳۱ ۳۰ ۲۹ ۲۸ ۲۷ ۲۶

  

  

   ۲۵ ۱۸  ۱۱  ۴  ج
  

به معنی روز بعد، » فردا«معنی روز فعلی،  ، به»امروز«توان از اصطالعات  در کاربردهای تقویمی می
به معنی دو روز قبل » پریروز«به معنی روز قبل، و » دیروز«به معنی دو روز بعد، » فردا پس«

  .شود ، توصیه نمی»پریروز پس« از جمله استفاده از اصطالحات دیگر،. استفاده کرد
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  .کند را تعریف نمی» اولین هفتٔه سال«این توصیف 
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  و زمانوقت  ۴
استفاده از پیشوند یا پسوند برای نمایش .  ساعته است۲۴ در ایران شیؤه وقتشیؤه رسمی نمایش 

، »صبح«، »مدادبا«استفاده از پسوندهایی چون . مجاز نیست) PM و AM(قبل از ظهر یا بعد از ظهر 
  . و مشابه آنها، به علت ابهام معنایی، مجاز نیست،»ظهر«، »شب«، »عصر«

  : کوتاه به شرح زیر استعادی، وروز به سه روش مفصل،   شبانهوقتشیؤه نمایش 

  کوتاه  عادی  مفصل
  کوتاه

  با صفر اضافی
۷:۳۰:۴۰٫۶۷  ۷:۳۰:۴۰ ۷:۳۰ ٠٧:٣٠ 
۱۶:۰۰:۰۰٫۰۰  ۱۶:۰۰:۰۰ ۱۶:۰۰ ١۶:٠۵ 
۱:۱۰:۱۵٫۰۹  ۱:۱۰:۱۵ ۱:۱۰ ٠١:١٠ 
۰:۵۹:۵۹٫۵۹   ۰:۵۹:۵۹  ۰:۵۹ ٠٠:۵٩ 
 و نویسٔه جداکنندٔه صدم ،)U+003Aبا کد (» دونقطه« نویسٔه وقت،نویسٔه جداکنندٔه قسمتهای 

  .است) U+066Bکد (» ممیز فارسی«ثانیه از ثانیه 
شود، و سپس از ساعت   می۱:۰۰، ساعت ۰:۵۹شود، پس از   آغاز می۰:۰۰روز رسمی از ساعت  شبانه
  .کند  ادامه پیدا می۲۳:۵۹ا  ت۱:۰۱

عرض باشند، کاربردها   پیش بیاید و ارقام قلم نیز یکوقتعرض کردن  در مواردی که نیاز به هم
. رقمی است، از یک نویسٔه فاصله پشت رقم ساعت استفاده کنند توانند در مواردی که ساعت یک می

توان در سمت چپ  می) مثاًل کاربردهای بانکی( وجود دارد وقت در مواردی که نگرانی دستکاری در
  .ساعتهای یک رقمی، از یک رقم صفر اضافه کرد

 وقت، در سمت راست )UTC  استانداردتفاوت وقت با وقت(  ناحیٔه زمانیدر صورت نیاز به نمایش
 استاندارد ، بر اساس چهار رقم مربوط به تفاوت ویک عالمت مثبت یا منفیو سپس یک فاصله، 
ISO 8601،دونقطه«توجه شود که بین اجزای مشخص کنندٔه ناحیٔه زمانی  (آیند  می در پرانتز «
  :یابد  در وقت تابستانی ایران به شکل زیر نمایش می۱۴:۱۵مثاًل ساعت . )وجود ندارد

)+۰۴۳۰( ۱۴:۱۵:۰۰  
 و سی  ساعتچهار و داشت شهریور ادامه ۳۰ فروردین تا ۲برای تمایز وقت تابستانی ایران که از 

 جلوتر است، UTCاز وقت سه ساعت و سی دقیقه ، از وقت عادی که بود جلوتر UTC از وقت دقیقه
وقت «برای وقت عادی، از عبارت . شود استفاده می» IRDT«و کد » وقت تابستانی ایران«از عبارت 

تی که ساعتها نشان  برای وقت دیوار، یعنی وق.شود استفاده می» IRST«و کد »  ایرانعادی
وقت «شود، از عبارت  دهند و بر اساس قوانین مشخص تبدیل وقت به جلو یا عقب کشیده می می

باید توجه شود که استفاده از وقت دیوار در مواردی که دقت . شود استفاده می» IRT«و کد » ایران
مثاًل حوالی زمانی  (ختلفشود، چرا که برای بعضی از تاریخها و وقتهای م زمان الزم است توصیه نمی
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 برای اطالع دقیق از . حاصل شوندممکن است اعداد یکسانی، )شود که ساعت به عقب کشیده می
  .مراجعه کنیدمنابع دیگر تانی ایران، به قوانین تبدیل وقت تابس
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  مدت ۵
، ثانیه میلی( مدت در ایران به حروف، تک تک اجزاء ناصفر به همراه نام واحدشان برای نوشتن

سه روز و چهار ساعت و بیست و «شوند، مثاًل  ذکر می) قرن، سال، ماه، روز، ساعت، دقیقه، انیهث
  .»ثانیه  میلی۲۰ دقیقه و ۲۹ ساعت و ۴ روز و ۳«، یا »ثانیه نه دقیقه و بیست میلی
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  زمان کامل ۶
 فارسی، تاریخ، ویرگول<شود، با قالب   استفاده میوقتبرای توصیف کامل زمان، از تاریخ به همراه 

توان روز هفته را   می.»۰:۴۵:۳۰، ساعت ۱۳۵۸ فروردین ۱۳«مثاًل . >، فاصله، وقت»ساعت«فاصله، 
 فروردین ۱۳ یکشنبه«مثاًل . ز زمان اضافه کردقبل ا»  تعطیالتهفته و«هم طبق توصیف بخش 

  .»۰:۴۵:۳۰، ساعت ۱۳۵۸
نمایش عادی وقت شیؤه نی برخالف نمایش ناحیٔه زمانی، رشتٔه توصیف ناحیٔه زمادر صورت نیاز به 

  .»)۰۳۳۰+ (۰:۴۵:۳۰، ساعت ۱۳۵۸ فروردین ۱۳« مثاًل. آید در سمت چپ آن می
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  اعداد ۷

  به رقم
.  شوند و نمایش یابندکد تبادل  یونیU+06F9 تا U+06F0اعداد فارسی باید با استفاده از کدهای 

 ذکر رقم صفر .است) U+066Bکد (جداکنندٔه بخش صحیح و اعشاری اعداد فارسی نویسٔه ممیز 
جای آن باید  غلط است و به» ٫۶«: قبل از ممیز برای اعداد با قدر مطلق کمتر از یک اجباری است

  .به کار رود» ۰٫۶«
در مواردی که هیچ ترجیحی . تعداد رقمهای بعد از ممیز برای اعداد اعشاری به کاربرد بستگی دارد

حاصل تقسیم «به دو رقم بعد از اعشار نشان داد، مثاًل دشده  گرشود عدد را به شکِل وجود ندارد، می
  .»۱٫۸۶شود   می۷ بر ۱۳

، مثاًل اگر بخش صحیح عدد طوالنی  آسانتر شودی خواندن عددکه کاربردها بخواهنددر مواردی 
 از سمت راست  ورقمی بین هر دستٔه سه) جداکنندٔه هزارهای فارسی (U+066C، از نویسٔه باشد

  .»۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰« یا »۱۲۳٬۴۵۶٬۷۸۹٫۰۱« مثاًل ،شود استفاده می
کد است و در سمت چپ ارقام قرار   یونیU+2212عالمت منفی برای نمایش اعداد منفی نویسٔه 

 عالمت مثبت در کاربردهایی که بخواهند بر مثبت بودن عدد تأکید کنند .»−۱۲۳٫۴«گیرد، مثاًل  می
  .»۱۲۳٫۴+«گیرد، مثاًل  چپ ارقام قرار میکد است و در سمت   یونیU+002Bنویسٔه 

در این . توان از نماد علمی نیز استفاده کرد ، می یا خیلی کوچکبزرگخیلی برای نمایش اعداد 
در صورتی که . »۶٫۰۲×۱۰^۲۳«شود، مثاًل  بین دو قسمت عدد استفاده می×» ۱۰^«از رشتٔه صورت 

، توان را باال برد و کوچکتر کرد، مثاًل »^«ممکن باشد، بهتر است به جای استفاده از نویسٔه 
  .»۵×۱۰-۱۰«یا » ۶٫۰۲×۱۰۲۳«

شوند، مثاًل  ی نوشته میدر سمت چپ اعداد عاد> م<اعداد ترتیبی در فارسی با اضافه کردن رشتٔه 
 .»فهرستم ۲۷۳نفر «

آید،  کد است و در سمت چپ اعداد و بدون فاصله می  یونیU+066Aعالمت درصد فارسی نویسٔه 
المللی آن است، نویسٔه  نهایت در فارسی همان عالمت متعارف بین  عالمت بی.»۲۳٫۷٪«ثاًل م

U+221Eدر هزار«در فارسی عالمتی برای . »∞«کد، با شکل   یونی «)per Mille ( ناعدد«یا «
)NaN (وجود ندارد.  

یاضی از برای جدا کردن فهرستی از اعداد فارسی در متن عادی از ویرگول فارسی و در متن ر
  .»}=۴,۳,۲,۱A{«یا » ۴، ۳، ۲، ۱اعداد «: شود  استفاده میالتینیویرگول 

، برای جدا کردن اجزای )U+0039 تا U+0030(در صورتی که عددی با ارقام اروپایی نمایش یابد 
های نقطه  ممیز و جداکنندٔه هزارهای فارسی استفاده شود، بلکه باید از نویسهآن نباید از 

)U+002E (یرگول اروپایی و و)U+002C ( حالتهای در . »123,456,789.01«استفاده شود، مثاًل
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انگلیسی ایاالت  در، باید از شیؤه نمایش این اعداد )مثل اعداد منفی یا نماد علمی(نیز  خاصتر
  .متحده استفاده شود

شکل فارسی ، مگر در مواردی که توصیف مشخصی الزم بداند، نباید ارقام اروپایی را به کاربردها
مشخصًا، کاربر باید بتواند در یک متن هم از ارقام اروپایی و هم از ارقام فارسی، با . نمایش دهند

  .نمایش متفاوت، استفاده کند

  به حروف
  :فارسی به حروف به شرح زیر استنامنفی صحیح شیؤه نوشتن اعداد 

ین فهرست استفاده های ا باشد، به ترتیب از رشته» ۱۹«تا » ۰«در صورتی که عدد از  .۱
 :شود می

صفر، یک، دو، سه، چهار، پنج، شش، هفت، هشت، نه، ده، یازده، دوازده، سیزده، 
 چهارده، پانزده، شانزده، هفده، هجده، نوزده

های این  باشد، به ترتیب از رشته» ۹۰«تا » ۲۰«و از بوده » ۱۰«در صورتی که عدد مضرب  .۲
 :شود فهرست استفاده می

 پنجاه، شصت، هفتاد، هشتاد، نودبیست، سی، چهل، 
باشد، ابتدا قسمت بخشپذیر بر » ۹۹«تا » ۲۱«نبوده و از » ۱۰«در صورتی که عدد مضرب  .۳

. »۱۰«، و سپس باقیماندٔه عدد بر >، فاصلهوفاصله، <شود، سپس رشتٔه  عدد ذکر می» ۱۰«
 .»سی و نه«شود  می» ۳۹«مثاًل 

باشد، به ترتیب از » ۱٬۰۰۰«تا » ۱۰۰«و از بوده » ۱۰۰«در صورتی که عدد مضرب  .۴
 :شود های این فهرست استفاده می رشته

  صد، دویست، سیصد، چهارصد، پانصد، ششصد، هفتصد، هشتصد، نهصد، هزار
باشد، ابتدا قسمت » ۹۹۹«تا » ۱۰۱«نبوده و از » ۱۰۰«مضرب در صورتی که عدد  .۵

، و سپس باقیماندٔه >اصله، فوفاصله، <شود، سپس رشتٔه  عدد ذکر می» ۱۰۰«بخشپذیر بر 
هشتصد و «شود  می» ۸۱۲«، »پانصد و چهل«شود  می» ۵۴۰«مثاًل . »۱۰۰«عدد بر 
 .»سیصد و نود و یک«شود  می» ۳۹۱«، و »دوازده

باشد، ابتدا حاصل » ۹۹۹٬۰۰۰«تا » ۲٬۰۰۰«بوده و از » ۱٬۰۰۰«در صورتی که عدد مضرب  .۶
مثاًل . آید می» هزار«ر انتها رشتٔه ، سپس نویسٔه فاصله، و د»۱٬۰۰۰«قسمت عدد بر 

 .»سی و دو هزار«شود  می» ۳۲٬۰۰۰«
باشد، ابتدا » ۹۹۹٬۹۹۹«تا » ۱٬۰۰۱«نبوده و از » ۱٬۰۰۰«در صورتی که عدد مضرب  .۷

، و سپس >، فاصلهوفاصله، <شود، سپس رشتٔه  عدد ذکر می» ۱٬۰۰۰«قسمت بخشپذیر بر 
صد و بیست و سه هزار و چهارصد «شود  می» ۱۲۳٬۴۵۶«مثاًل . »۱٬۰۰۰«باقیماندٔه عدد بر 
 .»و پنجاه و شش
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» ۹۹۹٬۰۰۰٬۰۰۰«تا » ۱٬۰۰۰٬۰۰۰«بوده و از » ۱٬۰۰۰٬۰۰۰«در صورتی که عدد مضرب  .۸
، سپس نویسٔه فاصله، و در انتها رشتٔه »۱٬۰۰۰٬۰۰۰«باشد، ابتدا حاصل قسمت عدد بر 

 .»یک میلیون«شود  می» ۱٬۰۰۰٬۰۰۰«مثاًل . آید می» میلیون«
» ۹۹۹٬۹۹۹٬۹۹۹«تا » ۱٬۰۰۰٬۰۰۱«نبوده و از » ۱٬۰۰۰٬۰۰۰«در صورتی که عدد مضرب  .۹

، وفاصله، <شود، سپس رشتٔه  عدد ذکر می» ۱٬۰۰۰٬۰۰۰«باشد، ابتدا قسمت بخشپذیر بر 
نود و «شود  می» ۹۸٬۰۰۷٬۰۳۰«مثاًل . »۱٬۰۰۰٬۰۰۰«، و سپس باقیماندٔه عدد بر >فاصله

 .»هشت میلیون و هفت هزار و سی
تا » ۱٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰«بوده و از » ۱٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰«در صورتی که عدد مضرب  .۱۰

، سپس »۱٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰«باشد، ابتدا حاصل قسمت عدد بر » ۹۹۹٬۹۹۹٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰«
» ۱۲۳٬۰۰۹٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰«مثاًل . آید می» میلیارد«نویسٔه فاصله، و در انتها رشتٔه 

 .»ردصد و بیست و سه هزار و نه میلیا«شود  می
تا » ۱٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۱«نبوده و از » ۱٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰«در صورتی که عدد مضرب  .۱۱

عدد ذکر » ۱٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰«باشد، ابتدا قسمت بخشپذیر بر » ۹۹۹٬۹۹۹٬۹۹۹٬۹۹۹٬۹۹۹«
. »۱٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰«، و سپس باقیماندٔه عدد بر >، فاصلهوفاصله، <شود، سپس رشتٔه  می

دو هزار و سیصد و دوازده میلیارد و سیصد نود و «د شو می» ۹۲٬۳۱۲٬۳۴۶٬۱۷۰٬۱۰۳«مثاًل 
 .»و چهل و شش میلیون و صد و هفتاد هزار و صد و سه

پردازد،  به حروف، نمی) توان پانزده ده به( ۱۰۱۵این توصیف به شیؤه نوشتن اعداد بزرگتر یا مساوی 
و امثال ، »تریلیون«، »نبیلیو« استفاده از نامهای .مگر در حالتی که به شکل نماد علمی ذکر شوند

ز توانند مثاًل ا می ۱۰۱۵کاربردها برای اعداد بزرگتر از . شود  توصیه نمیآنها به علت ابهام معنایی زیاد
  . استفاده کنندهاو امثال آن» میلیارد میلیارد میلیارد«، »میلیون میلیارد«هایی چون  رشته

، سپس یک نویسٔه فاصله، »منفی«تدا رشتٔه اب: شیؤه نوشتن اعداد منفی به حروف به این شرح است
  .»منفی دوازده«شود  می» ۱۲-«مثاًل . آید و در انتها قدر مطلق عدد می

ابتدا قسمت صحیح عدد، سپس یک نویسٔه :  اعداد اعشاری به حروف به این شرح استشیؤه نوشتن
 اعشاری به شکل در انتها قسمت، سپس یک نویسٔه فاصلٔه دیگر، و »ممیز«فاصله، سپس رشتٔه 

شود  می» ۳٫۰۵«، »هفت ممیز نه«شود  می» ۷٫۹«مثاًل . اند رقم که با فاصله جدا شده رقم یک یک
سه ممیز یک چهار یک پنج نه دو شش پنج «شود  می» ۳٫۱۴۱۵۹۲۶۵۳۵«، »سه ممیز صفر پنج«

  .»هفت ممیز صفر صفر صفر«شود  می» ۷٫۰۰۰«، و »سه پنج
 عدد، سپس یک نویسٔه  اولقسمتابتدا : شیؤه نوشتن اعداد نماد علمی به حروف به این شرح است

عدد ، سپس یک نویسٔه فاصلٔه دیگر، و در انتها توان »توان ضربدر ده به«فاصله، سپس رشتٔه 
  .»توان بیست و سه شش ممیز صفر دو ضربدر ده به«شود  می» ۶٫۰۲×۱۰۲۳«مثاًل . آید می

ابتدا عدد به شکل عادی به حروف نوشته : شتن اعداد ترتیبی به حروف به این شرح استشیؤه نو
> م، و<شد، حرف آخر آن حذف شده و رشتٔه  ختم می>    ه، س<اگر رشتٔه حاصل به رشتٔه . شود می
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» ۱«مثاًل . شود به انتهای رشته اضافی می» م«در غیر این صورت حرف . شود جایگزین آن می
  .»نودم«شود  می» ۹۰«و » سی و سوم«شود  می» ۳۳«، »میک«شود  می
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  پول ۸
  . است»ریال«واحد پول ایران 

کلیٔه . ریال بوده است دیگر اعتبار نداردصدم  یکسابقًا که » دینار« و هیچ جزئی نداردریال ایران 
در . دشو ریال معمواًل قطع می: مبالغ باید، بسته به مورد، به تعداد صحیحی ریال گرد یا قطع شود

توان بسته به مورد از اعداد اعشاری یا  موارد خاص که حتمًا نیاز به نمایش اجزای ریال باشد، می
  .» ریال۱٫۳۳۳۳«: کسر متعارفی استفاده کرد

 ریال است و به ۱۰هر تومان برابر . ننداستفاده ک» تومان«توانند در موارد غیررسمی از  کاربردها می
  .شود  تلفظ می[tomæn]شکل 

  .مراجعه شود» اعداد«به بخش ای نمایش بخش عددی مبلغ مشخصی پول، بر
مقدار منفی پول مانند . » ریال۱٬۲۳۴«: آید واحد پول در سمت چپ عدد و پس از یک فاصله می

در سمت چپ عدد و ) کد  یونیU+2212کد (یابد با یک عالمت منفی  مقدار مثبت نمایش می
  .» ریال−۱٬۲۳۴«: چسبیده به آن

 در استاندارد ریالتوان از عالمت خاص  در صورت محدودیت جا می. عالمت استانداردی نداردریال 
یا چیزی «لایر» این نویسه به شکل . استفاده کرد» ریال«جای کلمٔه  به )U+FDFCکد ( کد یونی

  . توجه شود که ممکن است این نویسه در قلمها موجود نباشد.شبیه آن است
ال ایران و کشورهای دیگر از قبیل عربستان سعودی، باید نام کشور در صورت امکان ابهام بین ری
  .» ریال ایران۱۰۰٬۰۰۰«: بعد از نام واحد پول ذکر شود

  . شوندشان تبادل گیری بدون واحد اندازهنباید هیچگاه  اطالعات مبالغ
ی ادامه بسته به جزء موجود در ارز، مقدار پول تا تعداد مشخصی رقم اعشاربرای ارزهای خارجی، 

: ذکر نام کشور بعد از واحد پول الزامی است. یابد یابد که مانند اعداد اعشاری عادی نمایش می می
  .» دالر کانادا۱۹٫۰۰«

 بهتر است .پردازد  نمیISO 4217حرفی  این توصیف به شیؤه نمایش مبالغ با استفاده از کدهای سه
  .سی ایاالت متحده یا بریتانیا استفاده شودفرضهای سیستم یا قوائد انگلی در این موارد از پیش
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  نام افراد ۹
مثاًل (بیاید > نام خانوادگیفاصله، ،  تولدنام<ه شکل نام افراد در کاربردهای خودکار باید ب

ها، چه فاصلٔه  بهتر است فاصله. شود و نام خانوادگی افراد با فاصله جدا میتولد نام ). »علوی رضا«
 سطرها شکسته بین و نام خانوادگی، و چه فاصلٔه جداکننده، کمتر موجود در نام تولداحتمالی 

  .شوند
 شود، ولی تنها در صورتی که جزو نام  بخشی از نام محسوب می»سادات« یا پسوند »سید «پیشوند

نام خانوادگی افراد  ).مثاًل در شناسنامه یا سند رسمی مشابهی ذکر شده باشد( رسمی فرد باشد تولد
مشخصًا در سند شناسایی کند، مگر در مواردی که  ه نام خانوادگی همسر تغییر نمیپس از ازدواج ب

نام میانی افراد خارجی قسمتی از نام تولدشان در کاربردهای فارسی ایران، . فرد ثبت شده باشد
در صورتی که فردی نام خانوادگی نداشته باشد، حوزٔه مربوطه خالی در نظر گرفته . شود محسوب می

  .شود و فاصلٔه جداکننده نیز حذف میشود  می
اش   کسی در شناسنامه تولدمثاًل اگر نام. الخط تغییر کند شیؤه امالی نامها نباید بر اساس رسم

به همین صورت، کاربردها نباید . تغییر داد» رویا«یا » رؤیا« آن را به توان میذکر شده، ن» روئیا«
عالوه، نباید بین نام تولد و نام   به.جایگزین کنند» ...« را »لله«یا عبارت » ...ا«را با » الله«عبارت 

، »فاطمه نبوی«مثاًل . استفاده کرد) در دستور زبان(خانوادگی از عالمتهای ترکیب اضافی 
، و »رضای علوی«، »فاطمٔه نبوی«درست هستند و » محسن رضایی«، و »علوی رضا«
  .نادرست» رضایی محسِن«

نام فاصله، ،  تولدنامفاصله، عنوان، <توان از قالب  وان قبل از نام، میدر صورت نیاز به وجود عن
، مستقل از وضعیت تجرد یا در این موارد. )»آقای رضا علوی«مثاًل  (نیز استفاده کرد> خانوادگی

» آقای«و در صورت مذکر بودن فرد از عنوان » خانم«، در صورت مؤنث بودن فرد از عنوان تأهل
در صورتی که عناوینی چون . )در صورت ابهام جنسیت، عنوان باید خالی بماند (شود استفاده می

و » خانم«به کار بروند، این عناوین جایگزین عنوانهای » الله آیت«، و »االسالم حجت«، »دکتر«
، در کاربردهای عادی »ویآقای دکتر رضا عل«از عناوین مرکب، مثل استفاده . شوند می» یآقا«

، و امثال »حاجیه «،»حاج«، »مهندس«، »استاد«عالوه، بهتر است از عنوانهای  هب. شود توصیه نمی
  .کدام مخفف ندارند  هیچ، و غیره»یآقا«، »خانم« از قبیل  عنوانهای فوق. استفاده نشودآنها

 الزم  دیگری یا به علت و تفکیک آنها الزم باشد،در مواردی که نام یا نام خانوادگی چند بخشی بوده
> نام خانوادگی، ویرگول، فاصله، نام تولد< نام خانوادگی قبل از نام تولد بیاید، از قالب باشد که

  . عنوان را ذکر کردشیوه نبایددر این ). »رضا علوی، سید«مثاًل (شود  استفاده می
در صورتی که بخواهیم در فهرستهای خودکار بین افراد با نام و نام خانوادگی یکسان تمایز ایجاد 

این اطالعات پس از نام خانوادگی . توان از اطالعات اضافی فرد برای رفع ابهام استفاده کرد میکنیم، 
  ).» فرزند موسی،رضا علوی«مثاًل  (شوند از آن جدا می> ویرگول، فاصله< و با رشتٔه آیند می
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کسان در صورتی که نام خانوادگی دو فرد ی. شود  میبندی ترتیبنام افراد بر اساس نام خانوادگی 
). شود قسمتی از نام تولد محسوب می» سید«پیشوند (خواهد بود  عیار مقایسهباشد، نام تولد آنها م

  .گیرد قرار می» موسی علوی«و قبل از » علی حسینی«بعد از » رضا علوی«مثاًل 
جناب آقای « که به عناوینی چون ،این توصیف به کاربردهای خیلی رسمی یا خیلی محترمانه

  .پردازد نیاز دارند، نمی» سید رضا علویحاج م و المسلمین االسال حجت
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  هاکد ۱۰
  :کدهای مربوط به زبان فارسی و ایران در استانداردهای مختلف به شرح زیر هستند

  مشخصه  توصیف
  ایران  نام کشور

 Iran  نام کشور به زبان انگلیسی
  جمهوری اسالمی ایران  نام کامل کشور

Iran, Islamic Republic of  سینام کامل کشور به زبان انگلی

  فارسی  نام زبان
 Persian  نام زبان به زبان انگلیسی

  عربی  نام خط
 Arabic  نام خط به زبان انگلیسی

  ریال  نام واحد پول
 Rial  نام واحد پول به زبان انگلیسی

  ریال ایران  نام کامل واحد پول
 Iranian Rial  نام کامل واحد پول به زبان انگلیسی

 ISO 3166-1 alpha-2(  IR(کد دوحرفی ایزو برای کشور 
 ISO 3166-1 alpha-3(  IRN(حرفی ایزو برای کشور  کد سه
 ISO 3166-1 numeric(  364(رقمی ایزو برای کشور  کد سه
 IRI  المللی المپیک برای کشور حرفی کمیتٔه بین کد سه

 ir  دامنٔه اینترنتی سطح باالی کشور
 ISO 639-1(  fa(رای زبان کد دوحرفی ایزو ب

 ISO 639-2/B(  per(حرفی ایزو برای زبان در کتابداری  کد سه
 ISO 639-2/T(  fas(شناسی  حرفی ایزو برای زبان در اصطالح کد سه
 PES   برای زبانSILحرفی  کد سه

 fa_IR   برای شرایط محلیlocaleکد 
 ISO 15924(  Arab(کد چهار حرفی ایزو برای خط 

 ISO 4217 alpha(  IRR(حرفی ایزو برای واحد پول  کد سه
 ISO 4217 numeric(  364(رقمی ایزو برای واحد پول  کد سه

 ITU E.164(  98(کد تماس تلفنی با کشور 
 UN Genève 1949:68(  IR(المللی پالک خودرو برای کشور  کد بین

 ISO 2108( 964(برای کتابهای منتشرشده در کشور ) ISBN(کد شابک 
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  مشخصه  توصیف
 OI   برای فرودگاههای کشورICAO پیشوند کد 

  
به شرح زیر به ترتیب حروف الفبای فارسی نام استان،  ،)ISO 3166-2(کد ایزو برای استانهای ایران 

  :است
کد استان  نام استان
 IR-01  آذربایجان شرقی
  IR-02  آذربایجان غربی

  IR-03  اردبیل
  IR-04  اصفهان

  IR-05  ایالم
  IR-06  بوشهر
  IR-07  تهران

  IR-08 چهارمحال و بختیاری
  IR-09  خراسان

  IR-10  خوزستان
  IR-11  زنجان
  IR-12  سمنان

  IR-13  سیستان و بلوچستان
  IR-14  فارس
  IR-28  قزوین

  IR-26  قم
  IR-16  کردستان

  IR-15  کرمان
  IR-17  کرمانشاه

  IR-18  کهکیلویه و بویراحمد
  IR-27  گلستان
  IR-19  گیالن

  IR-20  ستانلر
  IR-21  مازندران
  IR-22  مرکزی
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کد استان  نام استان
  IR-23  هرمزگان
  IR-24  همدان

  IR-25  یزد
برای آگاهی دربارٔه کد استانهای جدیدی که ممکن است بعد از این از قسمتی از استانهای قبلی 

به وبگاه استاندارد باید ایجاد شده یا از تقسیم یک استان به استانهای جدید به وجود آیند، 
ISO 3166-2واقع در نشانی ،  

http://www.iso.org/iso/en/prods-services/iso3166ma/03updates-on-iso-3166/index.html  
  .)ماند در مواردی که فقط نام استان تغییر کند، معمواًل کد استان ثابت باقی می (.مراجعه شود

ی  جدیدراسان شمالی کدمشخصًا، تا زمانی که به استانهای خراسان جنوبی، خراسان رضوی، و خ
 . استفاده شودIR-09اختصاص نیافته است، باید برای هر سٔه این استانها از کد 
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  گیری اندازه ۱۱
. پردازد  به این واحدها میISO 1000 استاندارد .است) SI( متریک  ایرانگیری سیستم اندازه

 .ستفاده کنندکاربردها بهتر است از این واحدها و ضرایب استانداردشان برای مقادیر ا
  . شوندشان تبادل گیری بدون واحد اندازهنباید هیچگاه  اطالعات کمیتها

 استفاده از .استفاده شود) K°(به جای درجٔه کلوین ) C°(دما بهتر است از درجٔه سلسیوس برای 
  .برای حجم مایعات و دقیقه و ساعت و روز برای زمان نیز مجاز است) L(لیتر 

 ۱/۷۲مقدار تقریبی آن . شود، ولی مقدار دقیق آن مبهم است هم استفاده میدر حروفچینی از پونت 
توانند برای بعضی ابعاد، از جمله اندازٔه قلم،  کاربردهای حروفچینی می. اینچ است) یک هفتاد و دوم(

  .از پونت استفاده کنند
و نه ( مشخصٔه تجاری عنوان در مواردی چون اندازٔه صفحٔه نمایشگر یا اندازٔه دیسک نرم از اینچ به

رد استفاده از در این موا). » اینچ۳٫۵دیسک نرم «مثاًل (شوند  استفاده می) گیری دقیق واحد اندازه
  .اینچ ایرادی ندارد
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  تلفن ۱۲
پرانتز باز، کد تماس ناحیه، پرانتز <های داخل ایران از چپ به راست به شکل  شیؤه نمایش تلفن

  .»)۲۱  (۶۰۲۲۳۷۲«مثاًل . ستا> بسته، فاصله، شمارٔه محلی تلفن
عالمت جمع، کد تماس کشور، فاصله، <المللی از چپ به راست به شکل  های بین شیؤه نمایش تلفن

 در صورتی که کد .»۹۸+  ۲۱  ۶۰۲۲۳۷۲«مثاًل . است> کد تماس ناحیه، فاصله، شمارٔه محلی تلفن
مثاًل . شود فاصلٔه دوم حذف می نباشد  یا تشخیصتماس ناحیه از شمارٔه محلی تلفن قابل تفکیک

»۲۱۶۰۲۲۳۷۲  +۹۸«.  
برای المللی از ایران  پیشوند تماس بین. است) نود و هشت(» ۹۸«المللی ایران  کد تماس بین
پیشوند تماس .  است)عالمت جمع (»+«و برای تلفنهای سیار ) دو رقم صفر(» ۰۰«تلفنهای ثابت 

  .است) رقم صفر(» ۰« ایران ر د)از قبیل بین شهری یا تلفن سیار(غیرمحلی 
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  نشانی ۱۳
به برای اطالع در این باره، . دپرداز این توصیف به شیؤه نوشتن نشانی در مراسالت پستی نمی

  .مستندات و انتشارات شرکت پست جمهوری اسالمی ایران مراجعه شود
بین ارقام نوشته ) اعم از فاصله یا تیره(ها در ایران بدون هیچ عالمت اضافی  رقمی نشانی کدپستی ده

 .»۱۴۵۶۸۱۴۳۳۸«شود، مثاًل  می
» IRAN«المللی، نام ایران باید به شکل کوتاه و با حروف التینی بزرگ، به شکل  های بین در نشانی

  .نوشته شود
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  کاغذ ۱۴
نوشتن  .متر  سانتی۲۹۷متر و ارتفاع   سانتی۲۱۰ است به عرض A4 کاغذ ،کاغذ استاندارد ایرانابعاد 

  .غلط است» ۴آ«یا » ۴A« شکل نام این کاغذ به
  .شوند  تعریف میISO 216سایر کاغذها بر اساس استاندارد 

  . معمول استISO 838گذاری دو یا چهار سوراخه بر اساس استاندارد  سوراخ
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  پرچم و نشان ۱۵
 ، و روش رسم آنها با خطکش و پرگار،پرچم جمهوری اسالمی ایران و عالمت جمهوری اسالمی ایران

پرچم جمهوری اسالمی «،  مؤسسٔه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران۱د ملی شماره در استاندار
  .اند  توصیف شده،»ایران

 یا ، حکومت،کشورمنطقه،  متعلق به هر ، یا نقشٔه نشان،بهتر است کاربردها از درج هرگونه پرچم
 به )زبان یا ناحیه یا کدنام  ( از متن،عالئم مشخصٔه زبان یا ناحیهگروهی خودداری کنند و برای 

عنوان مثال، پرچم جمهوری چین تایوان برای حکومت جمهوری  به( .جای تصویر استفاده کنند
هایی از   یا نقشه.آمیز است خلق چین، و پرچم اسرائیل برای بسیاری از اعراب و مسلمانان توهین

هایی از هند   نقشهطور  و همین؛آمیز است پاکستان که شامل کشمیر هستند برای دولت هند توهین
  .)که شامل کشمیر هستند برای دولت پاکستان
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  نویسه مجموعه ۱۶
 مؤسسٔه استاندارد و ۶۲۱۹ استاندارد ملی ،نویسٔه استاندارد ایران برای تبادل اطالعات مجموعه

مگر در مواردی که استاندارد یا توصیفی . کد است  که مبتنی بر یونیتحقیقات صنعتی ایران است
 UTF-8از قالب باید های متنی  م کند، کاربردها برای تبادل اطالعات و ذخیرٔه پروندهخالف این حک

 و برای اطالع RFC 3629 به UTF-8 برای اطالع بیشتر در مورد . استفاده کنندCو صورت نرمال 
  .کد مراجعه شود  استاندارد یونی۱۵ به ضمیمٔه Cبیشتر در مورد صورت نرمال 

پردازش اطالعات، امکان استفادٔه داخلی از قالبهای یا تسریع ه منظور تسهیل ها، ب بعضی از کتابخانه
UCS-4 ،UTF-32 یا UTF-16استفادٔه داخلی از این قالبها . کنند  را برای کاربردهایشان فراهم می

 مخصوصسازی رشته در قالب غیرمتنی  ، یا ذخیرهRAMها در حافظٔه  مثاًل برای نگهداری رشته(
  . استمجاز) کاربرد

ها، از قبیل حرفی بودن یا عددی بودن، جهت، رده، و غیره، بر اساس استاندارد  ویژگیهای نویسه
  .شود کد تعریف می یونی

 CP1256 های غیراستاندارد نویسه  اطالعات از مجموعههیچ عنوان نباید برای تبادلکاربردها به 
کد  صفحه Windows-1256(، Mac OS Farsi)کِد عربی ویندوز مایکروسافت، یا  معروف به صفحه(

های تغییریافتٔه  گونهیا ، )ام بی کدهای فارسی آی صفحه (CP1097 ،CP1098، )فارسی مکینتاش َاپل
 بیتی نیاز باشد، کاربردها باید ۸نویسٔه  در موارد خاصی که حتمًا به یک مجموعه.  استفاده کنندآنها

  .یقات صنعتی ایران استفاده کنند مؤسسٔه استاندارد و تحق۳۳۴۲از استاندارد ملی 
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 ۲۷

  ورود اطالعات ۱۷
 مؤسسٔه استاندارد و تحقیقات ۲۹۰۱کلید، بر اساس استاندارد ملی  ورود اطالعات از طریق صفحه

ات ، یا استانداردهای جدیدتری که در این زمینه توسط مؤسسٔه استاندارد و تحقیقصنعتی ایران
  .گیرد  صورت میر شود،صنعتی ایران منتش
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 ۲۸

  الخط رسم ۱۸
» دستور خط فارسی «یا چاپ ویرایش  آخرینگذاری فارسی ایران بر اساس الخط و نقطه شیؤه رسم

 به در مواردی که دستور خط فارسی.  است»فرهنگستان زبان و ادب فارسی«منتشر شده توسط 
 وجود نیز در آن موردگری از فرهنگستان  مصوبٔه دیو) گذاری مثاًل در مورد نقطه( ای نپردازد مسئله

  .مراجعه شود» مرکز نشر دانشگاهی«منتشر شده توسط » نامه شیوه«، به کتاب نداشته باشد
ش از باال به پایین و حروفش از خط مورد استفاده برای زبان فارسی خط عربی است که سطرهای

کد  سازی این خط، سازگاری صددرصد با استاندارد یونی برای پیاده. شوند  نوشته می به چپراست
  . مراجعه شودکد استاندارد یونیبرای اطالعات بیشتر به . لزامی استا

گیومه «قبل از نقل قول نویسٔه . ها هستند های مورد استفاده برای نقل قول در فارسی، گیومه نویسه
 استفاده از .آید  میU+00BBبا کد » گیومه بسته« و بعد از نقل قول نویسٔه U+00ABبا کد » باز

  .برای نقل قول در فارسی ممنوع است) U+0022کد (اروپایی نویسٔه نقل قول 
 شدن کلمه نشانٔه شکسته شکستن کلمات در انتهای سطر و درج خط تیره به،  ایراندر زبان فارسی

  .شود  توصیه نمیبین سطرها
  . مگر برای عناوین کوتاه یا کاربردهای تزئینی،شود  توصیه نمیاستفاده از خط نستعلیق
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  پیغامها ۱۹
 باید به فارسی ، پیغامهای خطاها و  اعم از محاورهیابند، مهایی که برای کاربر نهایی نمایش میپیغا

 فرهنگستان زبان و ادب فارسی در پیغامها ات مصوب، و دیگرالخط  رسمها، ایت واژه رع.نمایش یابد
  .الزامی است

و » بله«به نشانٔه (» آ«و » ب«در مواردی که کاربردی منتظر پاسخ مثبت یا منفی است، حروف 
 باید به عنوان )»خیر«و » نه«به نشانٔه  (»خ«و » ن«باید به عنوان پاسخ مثبت و حروف ) »آری«

  .پاسخ منفی فرض شوند
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 ۳۰

 گردانی نویسه ۲۰
از فارسی به خط التین یا بالعکس  )Transliteration (گردانی نویسهاین استاندارد به روشی برای 

، که متأسفانه ناقص است، ISO 233-3د تا حد امکان از استاندارد توانن کاربردها می. پردازد نمی
  .استفاده کنند
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