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نیازهای شرایط محلی برای زبان فارسی ایران ،پیشنویس ۱۲

۱

مقدمه

برای پشتیبانی کاربران زبانهای مختلف ،نه تنها پیغامهای برنامهها باید به آن زبانها ترجمه شود،
بلکه شرایط و نیازهای آن زبان و محل نیز باید در نظر گرفته شود .این شرایط منطقه به منطقه و
زبان به زبان تفاوت دارند و شامل روش ترتیببندی )مورد استفاده در مرتبسازی( ،شیو ٔه قالببندی
و نمایش تاریخها ،اعداد ،زمان ،مبالغ ،واحدهای اندازهگیری ،و مانند اینها میشوند.
امروزه ،روش محلیسازی نرمافزارها دیگر تغییر برنامه برای پشتیبانی شرایط محلی خاص و ایجاد
یک نسخ ٔه دودویی ) (binaryجدید نیست ،بلکه نرمافزارها با یک نسخ ٔه دودویی واحد که به همراه
اطالعات محلیشده میآید ،امکان کار کردن در شرایط محلی مختلف را مییابند.
این توصیف به شرایط محلی مورد نیاز برای ایران ،با توجه خاص به کاربردهای عمومی نرمافزاری،
میپردازد.
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۲

نمایش تاریخ

توانایی نمایش و ورود تاریخ با دستگاههای تاریخی مختلف از نیازمندیهای آن کاربردهای فارسی
ایران که مستقیم ًا با کاربر سر و کار دارند ،است .روش پردازش داخلی این تقویمها ،اعم از محاسبات
تقویمی یا روش تبدیل دستگاههای تاریخی به یکدیگر ،از نیازمندیهای شرایط محلی فارسی ایران
محسوب نمیشود .برای اطالع دربار ٔه این دستگاهها و شیو ٔه تبدیل آنها ،به منابع دیگر مراجعه کنید.
تاریخ هجری شمسی )رسمی(

تاریخ هجری شمسی شکل اصلی تاریخ در فارسی ایران است .کاربردهایی که مستقیم ًا با کاربر سر و
کار دارند باید بتوانند در نمایش و ورود اطالعات تاریخ هجری شمسی را پشتیبانی کنند.
نام رسمی ماهها ،به ترتیب و از آغاز سال هجری شمسی ،عبارت است از:
فروردین ،اردیبهشت ،خرداد ،تیر ،مرداد ،شهریور ،مهر ،آبان ،آذر ،دی ،بهمن،
اسفند
نام ماههای هجری شمسی مخفف ندارد .در موارد خاص مثل سرستون جداول میتوان از حرف اول
ماههای هجری شمسی به عنوان مخفف استفاده کرد )ف ،ا ،خ ،ت ،م ،ش ،م ،آ ،آ ،د ،ب ،ا(.
شیو ٔه نمایش تاریخ هجری شمسی به سه روش مفصل ،کوتاه ،و خیلی کوتاه به شرح زیر است:
کوتاه

خیلی کوتاه

با فاصل ٔه اضافی

با صفر اضافی
۵٨/٠١/١٢

مفصل

کوتاه

خیلی کوتاه

 ۱۲فروردین ۱۳۵۸

۱۳۵۸/۱/۱۲

۵۸/۱/۱۲

١٣۵٨/ ١/١٢

 ۱اسفند ۱۳۸۵

۱۳۸۵/۱۲/۱

۸۵/۱۲/۱

١٣٨۵/١٢/ ١

٨۵/١٢/٠١

 ۶مرداد ۱۳۰۴

۱۳۰۴/۵/۶

۶/۰۴/۵

١٣٠۴/ ۵/ ۶

٠۴/٠۵/٠۶

 ۶مرداد ۱۴۰۴

۱۴۰۴/۵/۶

۰۴/۵/۶

١۴٠۴/ ۵/ ۶

٠۴/٠۵/٠۶

نویس ٔه جداکنند ٔه اجزای تاریخ ،نویسهی خط اریب )با کد  (U+002Fاست ،نه نویس ٔه ممیز.
نویسههای ارقام باید ارقام فارسی باشند )با کدهای  U+06F0تا .(U+06F9
استفاده از قالب مشابه ایزو برای نمایش تاریخ هجری شمسی ممنوع است ،یعنی تاریخهایی به شکل
 ۱۳۵۸-۰۱-۱۲ممنوع بوده و در صورت مشاهده فقط میتوانند به معنی » ۱۲ژانوی ٔه ۱۳۵۸
میالدی« فرض شوند.
در مواردی که نیاز به همعرض کردن تاریخهای کوتاه یا خیلی کوتاه پیش بیاید و قلم نیز یکعرض
باشد )مثل قلمهای ماشین تحریر( ،کاربردها میتوانند در مواردی که ماه یا روز یکرقمی است ،از
یک نویس ٔه فاصله پشت رقم ماه و/یا روز استفاده کنند )یا در صورت یکعرض نبودن قلم ،فاصل ٔه
اضافی را به طور مساوی در دو طرف آن رقم توزیع کنند( .در مواردی که نگرانی دستکاری وجود
ال کاربردهای بانکی( میتوان به جای فاصله ،از رقم صفر استفاده کرد.
دارد )مث ً
۲
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در مواردی که ابهامی در مورد سیستم تاریخ وجود داشته باشد ،برای تأکید بر نوع تاریخ میتوان
به ترتیب اولویت از عبارتهای »هجری شمسی«» ،ه .ش» ،«.ه.ش ،«.یا »ش« استفاده کرد .این
عبارتها باید بعد از خود تاریخ آمده و ترجیح ًا با یک فاصله از خود تاریخ جدا شوند.
روزهای ماه شمسی نام ندارند و نام روزها در تقویمهای زرتشتی نباید برای نامگذاری روزها استفاده
شوند.
این توصیف به شیو ٔه نمایش تاریخهای قبل از سال  ۱۰۰۰هجری شمسی نمیپردازد.
این کاربرد مشخص نمیکند که در مواردی که ابهامی به علت استفاده از شیو ٔه نمایش خیلی کوتاه
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:
محرم ،صفر ،ربیع االول ،ربیع الثانی ،جمادی االول ،جمادی الثانی ،رجب ،شعبان،
رمضان ،شوال ،ذیقعده ،ذیحجه
نام ماههای هجری قمری مخفف ندارد .در موارد خاص مثل سرستون جداول میتوان از حرف اول
روزها به عنوان مخفف استفاده کرد )م ،ص ،ر ،ر ،ج ،ج ،ر ،ش ،ر ،ش ،ذ ،ذ(.
باید توجه شود که با وجود این که نام ماههای هجری قمری عربی است ،حرف »ی« در نام این
ماهها ،حرف »ی« فارسی )با کد  (U+06CCاست .همچنین باید توجه شود که نام هیچ کدام از
ال در مورد »ربیع االول« ،برای تفکیک اجزای نام از
ماههای فوق »فاصل ٔه مجازی« ندارد ،بلکه ،مث ً
فاصل ٔه معمولی )با کد  (U+0020استفاده میشود.
شیو ٔه نمایش تاریخ هجری قمری مانند تاریخ هجری شمسی است .نویسههای ارقام نیز باید مانند
تاریخ هجری شمسی ارقام فارسی باشند )با کدهای  U+06F0تا .(U+06F9
در نمایش نام ماههایی که به »ه« ختم میشوند )ذیقعده و ذیحجه( در قالب مفصل ،باید از »ی«
کوچک باالی »ه« )کد  (U+0654به شکل » ۷ذیقعد ٔه  «۱۴۲۳استفاده شود.
در مواردی که امکان ابهام در مورد سیستم تاریخ وجود داشته باشد ،برای تأکید بر نوع تاریخ باید
به ترتیب اولویت از عبارتهای »هجری قمری«» ،ه  .ق» ،«.ه .ق ،«.یا »ق« استفاده کرد .این عبارتها
باید بعد از خود تاریخ آمده و ترجیح ًا با یک فاصله از خود تاریخ جدا شوند .در موارد مبهم ،اگر
عبارت مشخصکننده ذکر نشود ،سیستم تاریخ هجری شمسی فرض میشود.
این توصیف به شیو ٔه نمایش تاریخهای قبل از سال  ۱۰۰۰هجری قمری نمیپردازد.
این کاربرد مشخص نمیکند که در مواردی که ابهامی به علت استفاده از شیو ٔه نمایش خیلی کوتاه
تاریخ پیش آمده است قرن پیشفرض کدام است.
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تاریخ میالدی

منظور از تاریخ میالدی ،سیستم تاریخی است که توسط ایزو در استاندارد  ISO 8601تعریف شده
است.
نام رسمی ماهها ،به ترتیب و از آغاز سال میالدی ،عبارت است از:
ژانویه ،فوریه ،مارس ،آوریل ،مه ،ژوئن ،ژوئیه ،اوت ،سپتامبر ،اکتبر ،نوامبر ،دسامبر
استفاده از نامهای »مارچ«» ،می«» ،جوالی«» ،آگوست« ،و مانند آن مجاز نیست.
نام ماههای میالدی مخفف ندارد .در موارد خاص مثل سرستون جداول میتوان از حرف اول روزها
به عنوان مخفف استفاده کرد )ژ ،ف ،م ،آ ،م ،ژ ،ژ ،ا ،س ،ا ،ن ،د(.
شیو ٔه نمایش تاریخ میالدی مانند تاریخ هجری شمسی است .باید توجه شود که در مواردی که
خوانایی یا زیبایی اهمیت زیادی ندارد و نبودن ابهام مهم است ،باید از قالب استاندارد ایزو برای
تاریخ استفاده کرد ،مثل  2004-05-07برای  ۷م ٔه  ۲۰۰۴میالدی .باید توجه شود که در قالب
استاندارد ایزو ،ارقام باید با نویسههای اروپایی )کدهای  U+0030تا  (U+0039آمده و با همان شکل
ال شکل  ۲۰۰۴-۰۵-۰۷مجاز نیست.
نیز نمایش یابند ،مث ً
در نمایش نام ماههایی که به »ه« ختم میشوند )ژانویه ،فوریه ،مه ،و ژوئیه( در قالب مفصل ،باید
بعد از نویس ٔه »ه« انتهای نام ماه ،از عالمت »ی« کوچک باالی »ه« )کد  (U+0654به شکل
» ۷م ٔه  «۲۰۰۴استفاده شود.
در مواردی که امکان ابهام در مورد سیستم تاریخ وجود داشته باشد ،برای تأکید بر نوع تاریخ باید
به ترتیب اولویت از عبارتهای »میالدی« ،یا »م« استفاده کرد .این عبارتها باید بعد از خود تاریخ
آمده و ترجیح ًا با یک فاصله از خود تاریخ جدا شوند .در موارد مبهم ،اگر عبارت مشخصکننده ذکر
نشود ،سیستم تاریخ هجری شمسی فرض میشود.
این توصیف به شیو ٔه نمایش تاریخهای قبل از سال  ۱۰۰۰میالدی نمیپردازد.
این کاربرد مشخص نمیکند که در مواردی که ابهامی به علت استفاده از شیو ٔه نمایش خیلی کوتاه
تاریخ پیش آمده است قرن پیشفرض کدام است.

۴

نیازهای شرایط محلی برای زبان فارسی ایران ،پیشنویس ۱۲

۳

هفته ،تعطیالت ،و تقویم

هفتهها در ایران از روز شنبه )معادل  (Saturdayشروع میشوند .شروع هفته مستقل از دستگاه
تقویم )اعم از هجری شمسی ،هجری قمری ،یا میالدی( است .نام رسمی روزهای هفته ،به ترتیب و
از آغاز هفته ،عبارت است از:
شنبه ،یکشنبه ،دوشنبه ،سهشنبه ،چهارشنبه ،پنجشنبه ،جمعه
نام روزهای هفته مخفف ندارد .در موارد خاص مثل سرستون جداول میتوان از حرف اول روزها به
عنوان مخفف استفاده کرد )ش ،ی ،د ،س ،چ ،پ ،ج(.
روزهای کاری در شرایط کاری متفاوت ،مختلفاند .در حالت پیشفرض ،هفت ٔه کاری از شنبه تا
پنجشنبه است ،و جمعه تعطیل فرض میشود.
بعضی از تعطیالت رسمی ایران بر اساس تاریخ هجری شمسی هستند و بعضی دیگر بر اساس تاریخ
هجری قمری .حتی بعضی از مناسبتها مانند روز جهانی کارگر بر اساس تاریخ میالدی تعیین
میشوند .در موارد مختلفی نیز روزهایی برای اقشار مختلف از طرف دولت تعطیل اعالم میشوند.
روز جمعه در هم ٔه هفتهها تعطیل عمومی است .برای اطالع بیشتر ،به منابع دیگر مراجعه کنید.
در نمایش خیلی مفصل تاریخ ،نام روز هفته قبل از تاریخ مفصل میآید و با یک نویس ٔه فاصله از آن
جدا میشود .مث ً
ال »جمعه  ۱۷شهریور  ۱۳۵۷هجری شمسی« یا »دوشنبه  ۱م ٔه  ۲۰۰۰میالدی«.
در نمایش جداول تقویم ،ترتیب اعداد جدول باید راستبهچپ از باال ،یا باالبهپایین از راست باشد.
در صورتی که محدودیتی وجود نداشته باشد ،حالت راستبهچپ از باال اولویت دارد:
حالت مرجح

حالت قابل قبول دیگر

اردیبهشت ۱۳۸۳

اردیبهشت ۱۳۸۳

س چ

پ

ج

ش

۵

۲۶ ۱۹ ۱۲

ش ی

د

۱

۲

۳

۴

ی

۶

۲۷ ۲۰ ۱۳

۸

۹

۱۱ ۱۰

د

۷

۲۸ ۲۱ ۱۴

۶

۷

۱۸ ۱۷ ۱۶ ۱۵ ۱۴ ۱۳ ۱۲

س

۱

۸

۲۹ ۲۲ ۱۵

۲۵ ۲۴ ۲۳ ۲۲ ۲۱ ۲۰ ۱۹

چ

۲

۹

۳۰ ۲۳ ۱۶

۳۱ ۳۰ ۲۹ ۲۸ ۲۷ ۲۶

پ

۳۱ ۲۴ ۱۷ ۱۰ ۳

ج

۲۵ ۱۸ ۱۱

۵

۴

در کاربردهای تقویمی میتوان از اصطالعات »امروز« ،بهمعنی روز فعلی» ،فردا« به معنی روز بعد،
»پسفردا« به معنی دو روز بعد» ،دیروز« به معنی روز قبل ،و »پریروز« به معنی دو روز قبل
استفاده کرد .استفاده از اصطالحات دیگر ،از جمله »پسپریروز« ،توصیه نمیشود.

۵

نیازهای شرایط محلی برای زبان فارسی ایران ،پیشنویس ۱۲
این توصیف »اولین هفت ٔه سال« را تعریف نمیکند.
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۴

وقت و زمان

شیو ٔه رسمی نمایش وقت در ایران شیو ٔه  ۲۴ساعته است .استفاده از پیشوند یا پسوند برای نمایش
قبل از ظهر یا بعد از ظهر ) AMو  (PMمجاز نیست .استفاده از پسوندهایی چون »بامداد«» ،صبح«،
»عصر«» ،شب«» ،ظهر« ،و مشابه آنها ،به علت ابهام معنایی ،مجاز نیست.
شیو ٔه نمایش وقت شبانهروز به سه روش مفصل ،عادی ،و کوتاه به شرح زیر است:
کوتاه

مفصل

عادی

کوتاه

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

با صفر اضافی

نویس ٔه جداکنند ٔه قسمتهای وقت ،نویس ٔه »دونقطه« )با کد  ،(U+003Aو نویس ٔه جداکنند ٔه صدم
ثانیه از ثانیه »ممیز فارسی« )کد  (U+066Bاست.
شبانهروز رسمی از ساعت  ۰:۰۰آغاز میشود ،پس از  ،۰:۵۹ساعت  ۱:۰۰میشود ،و سپس از ساعت
 ۱:۰۱تا  ۲۳:۵۹ادامه پیدا میکند.
در مواردی که نیاز به همعرض کردن وقت پیش بیاید و ارقام قلم نیز یکعرض باشند ،کاربردها
میتوانند در مواردی که ساعت یکرقمی است ،از یک نویس ٔه فاصله پشت رقم ساعت استفاده کنند.
ال کاربردهای بانکی( میتوان در سمت چپ
در مواردی که نگرانی دستکاری در وقت وجود دارد )مث ً
ساعتهای یک رقمی ،از یک رقم صفر اضافه کرد.
در صورت نیاز به نمایش ناحی ٔه زمانی )تفاوت وقت با وقت استاندارد  ،(UTCدر سمت راست وقت
یک فاصله ،و سپس یک عالمت مثبت یا منفی و چهار رقم مربوط به تفاوت ،بر اساس استاندارد
 ،ISO 8601در پرانتز میآیند )توجه شود که بین اجزای مشخص کنند ٔه ناحی ٔه زمانی »دونقطه«
ال ساعت  ۱۴:۱۵در وقت تابستانی ایران به شکل زیر نمایش مییابد:
وجود ندارد( .مث ً
)۱۴:۱۵:۰۰ (+۰۴۳۰
برای تمایز وقت تابستانی ایران که از  ۲فروردین تا  ۳۰شهریور ادامه داشت و چهار ساعت و سی
دقیقه از وقت  UTCجلوتر بود ،از وقت عادی که سه ساعت و سی دقیقه از وقت  UTCجلوتر است،
از عبارت »وقت تابستانی ایران« و کد » «IRDTاستفاده میشود .برای وقت عادی ،از عبارت »وقت
عادی ایران« و کد » «IRSTاستفاده میشود .برای وقت دیوار ،یعنی وقتی که ساعتها نشان
میدهند و بر اساس قوانین مشخص تبدیل وقت به جلو یا عقب کشیده میشود ،از عبارت »وقت
ایران« و کد » «IRTاستفاده میشود .باید توجه شود که استفاده از وقت دیوار در مواردی که دقت
ال حوالی زمانی
زمان الزم است توصیه نمیشود ،چرا که برای بعضی از تاریخها و وقتهای مختلف )مث ً
۷
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که ساعت به عقب کشیده میشود( ،ممکن است اعداد یکسانی حاصل شوند .برای اطالع دقیق از
قوانین تبدیل وقت تابستانی ایران ،به منابع دیگر مراجعه کنید.

۸
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۵

مدت

برای نوشتن مدت در ایران به حروف ،تک تک اجزاء ناصفر به همراه نام واحدشان )میلیثانیه،
ال »سه روز و چهار ساعت و بیست و
ثانیه ،دقیقه ،ساعت ،روز ،ماه ،سال ،قرن( ذکر میشوند ،مث ً
نه دقیقه و بیست میلیثانیه« ،یا » ۳روز و  ۴ساعت و  ۲۹دقیقه و  ۲۰میلیثانیه«.

۹
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۶

زمان کامل

برای توصیف کامل زمان ،از تاریخ به همراه وقت استفاده میشود ،با قالب >تاریخ ،ویرگول فارسی،
ال » ۱۳فروردین  ،۱۳۵۸ساعت  .«۰:۴۵:۳۰میتوان روز هفته را
فاصله» ،ساعت« ،فاصله ،وقت< .مث ً
ال »یکشنبه  ۱۳فروردین
هم طبق توصیف بخش »هفته و تعطیالت« قبل از زمان اضافه کرد .مث ً
 ،۱۳۵۸ساعت .«۰:۴۵:۳۰
در صورت نیاز به نمایش ناحی ٔه زمانی ،رشت ٔه توصیف ناحی ٔه زمانی برخالف شیو ٔه نمایش عادی وقت
ال » ۱۳فروردین  ،۱۳۵۸ساعت .«(+۰۳۳۰) ۰:۴۵:۳۰
در سمت چپ آن میآید .مث ً

۱۰
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۷

اعداد

به رقم

اعداد فارسی باید با استفاده از کدهای  U+06F0تا  U+06F9یونیکد تبادل شوند و نمایش یابند.
جداکنند ٔه بخش صحیح و اعشاری اعداد فارسی نویس ٔه ممیز )کد  (U+066Bاست .ذکر رقم صفر
قبل از ممیز برای اعداد با قدر مطلق کمتر از یک اجباری است «٫۶» :غلط است و بهجای آن باید
» «۰٫۶به کار رود.
تعداد رقمهای بعد از ممیز برای اعداد اعشاری به کاربرد بستگی دارد .در مواردی که هیچ ترجیحی
ال »حاصل تقسیم
ل گردشده به دو رقم بعد از اعشار نشان داد ،مث ً
وجود ندارد ،میشود عدد را به شک ِ
 ۱۳بر  ۷میشود .«۱٫۸۶
ال اگر بخش صحیح عدد طوالنی
در مواردی که کاربردها بخواهند خواندن عددی آسانتر شود ،مث ً
باشد ،از نویس ٔه ) U+066Cجداکنند ٔه هزارهای فارسی( بین هر دست ٔه سهرقمی و از سمت راست
ال » «۱۲۳٬۴۵۶٬۷۸۹٫۰۱یا ».«۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
استفاده میشود ،مث ً
عالمت منفی برای نمایش اعداد منفی نویس ٔه  U+2212یونیکد است و در سمت چپ ارقام قرار
میگیرد ،مث ً
ال » .«−۱۲۳٫۴عالمت مثبت در کاربردهایی که بخواهند بر مثبت بودن عدد تأکید کنند
ال ».«+۱۲۳٫۴
نویس ٔه  U+002Bیونیکد است و در سمت چپ ارقام قرار میگیرد ،مث ً
برای نمایش اعداد خیلی بزرگ یا خیلی کوچک ،میتوان از نماد علمی نیز استفاده کرد .در این
ال » .«۶٫۰۲×۱۰^۲۳در صورتی که
صورت از رشت ٔه »^ «×۱۰بین دو قسمت عدد استفاده میشود ،مث ً
ال
ممکن باشد ،بهتر است به جای استفاده از نویس ٔه »^« ،توان را باال برد و کوچکتر کرد ،مث ً

» «۶٫۰۲×۱۰۲۳یا ».«۵×۱۰-۱۰

ال
اعداد ترتیبی در فارسی با اضافه کردن رشت ٔه >م< در سمت چپ اعداد عادی نوشته میشوند ،مث ً
»نفر ۲۷۳م فهرست«.
عالمت درصد فارسی نویس ٔه  U+066Aیونیکد است و در سمت چپ اعداد و بدون فاصله میآید،
ال » .«٪۲۳٫۷عالمت بینهایت در فارسی همان عالمت متعارف بینالمللی آن است ،نویس ٔه
مث ً
 U+221Eیونیکد ،با شکل »∞« .در فارسی عالمتی برای »در هزار« ) (per Milleیا »ناعدد«
) (NaNوجود ندارد.
برای جدا کردن فهرستی از اعداد فارسی در متن عادی از ویرگول فارسی و در متن ریاضی از
ویرگول التینی استفاده میشود» :اعداد  «۴ ،۳ ،۲ ،۱یا »}.«A={۱,۲,۳,۴
در صورتی که عددی با ارقام اروپایی نمایش یابد ) U+0030تا  ،(U+0039برای جدا کردن اجزای
آن نباید از ممیز و جداکنند ٔه هزارهای فارسی استفاده شود ،بلکه باید از نویسههای نقطه
ال » .«123,456,789.01در حالتهای
) (U+002Eو ویرگول اروپایی ) (U+002Cاستفاده شود ،مث ً
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خاصتر نیز )مثل اعداد منفی یا نماد علمی( ،باید از شیو ٔه نمایش این اعداد در انگلیسی ایاالت
متحده استفاده شود.
کاربردها ،مگر در مواردی که توصیف مشخصی الزم بداند ،نباید ارقام اروپایی را به شکل فارسی
نمایش دهند .مشخصاً ،کاربر باید بتواند در یک متن هم از ارقام اروپایی و هم از ارقام فارسی ،با
نمایش متفاوت ،استفاده کند.
به حروف

شیو ٔه نوشتن اعداد صحیح نامنفی فارسی به حروف به شرح زیر است:
 .۱در صورتی که عدد از » «۰تا » «۱۹باشد ،به ترتیب از رشتههای این فهرست استفاده
میشود:
صفر ،یک ،دو ،سه ،چهار ،پنج ،شش ،هفت ،هشت ،نه ،ده ،یازده ،دوازده ،سیزده،
چهارده ،پانزده ،شانزده ،هفده ،هجده ،نوزده
 .۲در صورتی که عدد مضرب » «۱۰بوده و از » «۲۰تا » «۹۰باشد ،به ترتیب از رشتههای این
فهرست استفاده میشود:
بیست ،سی ،چهل ،پنجاه ،شصت ،هفتاد ،هشتاد ،نود
 .۳در صورتی که عدد مضرب » «۱۰نبوده و از » «۲۱تا » «۹۹باشد ،ابتدا قسمت بخشپذیر بر
» «۱۰عدد ذکر میشود ،سپس رشت ٔه >فاصله ،و ،فاصله< ،و سپس باقیماند ٔه عدد بر ».«۱۰
ال » «۳۹میشود »سی و نه«.
مث ً
 .۴در صورتی که عدد مضرب » «۱۰۰بوده و از » «۱۰۰تا » «۱٬۰۰۰باشد ،به ترتیب از
رشتههای این فهرست استفاده میشود:
صد ،دویست ،سیصد ،چهارصد ،پانصد ،ششصد ،هفتصد ،هشتصد ،نهصد ،هزار
 .۵در صورتی که عدد مضرب » «۱۰۰نبوده و از » «۱۰۱تا » «۹۹۹باشد ،ابتدا قسمت
بخشپذیر بر » «۱۰۰عدد ذکر میشود ،سپس رشت ٔه >فاصله ،و ،فاصله< ،و سپس باقیماند ٔه
ال » «۵۴۰میشود »پانصد و چهل« «۸۱۲» ،میشود »هشتصد و
عدد بر » .«۱۰۰مث ً
دوازده« ،و » «۳۹۱میشود »سیصد و نود و یک«.
 .۶در صورتی که عدد مضرب » «۱٬۰۰۰بوده و از » «۲٬۰۰۰تا » «۹۹۹٬۰۰۰باشد ،ابتدا حاصل
ال
قسمت عدد بر » ،«۱٬۰۰۰سپس نویس ٔه فاصله ،و در انتها رشت ٔه »هزار« میآید .مث ً
» «۳۲٬۰۰۰میشود »سی و دو هزار«.
 .۷در صورتی که عدد مضرب » «۱٬۰۰۰نبوده و از » «۱٬۰۰۱تا » «۹۹۹٬۹۹۹باشد ،ابتدا
قسمت بخشپذیر بر » «۱٬۰۰۰عدد ذکر میشود ،سپس رشت ٔه >فاصله ،و ،فاصله< ،و سپس
ال » «۱۲۳٬۴۵۶میشود »صد و بیست و سه هزار و چهارصد
باقیماند ٔه عدد بر » .«۱٬۰۰۰مث ً
و پنجاه و شش«.
۱۲
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 .۸در صورتی که عدد مضرب » «۱٬۰۰۰٬۰۰۰بوده و از » «۱٬۰۰۰٬۰۰۰تا »«۹۹۹٬۰۰۰٬۰۰۰
باشد ،ابتدا حاصل قسمت عدد بر » ،«۱٬۰۰۰٬۰۰۰سپس نویس ٔه فاصله ،و در انتها رشت ٔه
ال » «۱٬۰۰۰٬۰۰۰میشود »یک میلیون«.
»میلیون« میآید .مث ً
 .۹در صورتی که عدد مضرب » «۱٬۰۰۰٬۰۰۰نبوده و از » «۱٬۰۰۰٬۰۰۱تا »«۹۹۹٬۹۹۹٬۹۹۹
باشد ،ابتدا قسمت بخشپذیر بر » «۱٬۰۰۰٬۰۰۰عدد ذکر میشود ،سپس رشت ٔه >فاصله ،و،
ال » «۹۸٬۰۰۷٬۰۳۰میشود »نود و
فاصله< ،و سپس باقیماند ٔه عدد بر » .«۱٬۰۰۰٬۰۰۰مث ً
هشت میلیون و هفت هزار و سی«.
 .۱۰در صورتی که عدد مضرب » «۱٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰بوده و از » «۱٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰تا
» «۹۹۹٬۹۹۹٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰باشد ،ابتدا حاصل قسمت عدد بر » ،«۱٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰سپس
ال »«۱۲۳٬۰۰۹٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
نویس ٔه فاصله ،و در انتها رشت ٔه »میلیارد« میآید .مث ً
میشود »صد و بیست و سه هزار و نه میلیارد«.
 .۱۱در صورتی که عدد مضرب » «۱٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰نبوده و از » «۱٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۱تا
» «۹۹۹٬۹۹۹٬۹۹۹٬۹۹۹٬۹۹۹باشد ،ابتدا قسمت بخشپذیر بر » «۱٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰عدد ذکر
میشود ،سپس رشت ٔه >فاصله ،و ،فاصله< ،و سپس باقیماند ٔه عدد بر ».«۱٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
ال » «۹۲٬۳۱۲٬۳۴۶٬۱۷۰٬۱۰۳میشود »نود و دو هزار و سیصد و دوازده میلیارد و سیصد
مث ً
و چهل و شش میلیون و صد و هفتاد هزار و صد و سه«.

این توصیف به شیو ٔه نوشتن اعداد بزرگتر یا مساوی ) ۱۰۱۵ده بهتوان پانزده( به حروف ،نمیپردازد،
مگر در حالتی که به شکل نماد علمی ذکر شوند .استفاده از نامهای »بیلیون«» ،تریلیون« ،و امثال
ال از
آنها به علت ابهام معنایی زیاد توصیه نمیشود .کاربردها برای اعداد بزرگتر از  ۱۰۱۵میتوانند مث ً
رشتههایی چون »میلیون میلیارد«» ،میلیارد میلیارد میلیارد« و امثال آنها استفاده کنند.
شیو ٔه نوشتن اعداد منفی به حروف به این شرح است :ابتدا رشت ٔه »منفی« ،سپس یک نویس ٔه فاصله،
و در انتها قدر مطلق عدد میآید .مث ً
ال » «-۱۲میشود »منفی دوازده«.
شیو ٔه نوشتن اعداد اعشاری به حروف به این شرح است :ابتدا قسمت صحیح عدد ،سپس یک نویس ٔه
فاصله ،سپس رشت ٔه »ممیز« ،سپس یک نویس ٔه فاصل ٔه دیگر ،و در انتها قسمت اعشاری به شکل
یکرقم یکرقم که با فاصله جدا شدهاند .مث ً
ال » «۷٫۹میشود »هفت ممیز نه« «۳٫۰۵» ،میشود
»سه ممیز صفر پنج« «۳٫۱۴۱۵۹۲۶۵۳۵» ،میشود »سه ممیز یک چهار یک پنج نه دو شش پنج
سه پنج« ،و » «۷٫۰۰۰میشود »هفت ممیز صفر صفر صفر«.
شیو ٔه نوشتن اعداد نماد علمی به حروف به این شرح است :ابتدا قسمت اول عدد ،سپس یک نویس ٔه
فاصله ،سپس رشت ٔه »ضربدر ده بهتوان« ،سپس یک نویس ٔه فاصل ٔه دیگر ،و در انتها توان عدد

ال » «۶٫۰۲×۱۰۲۳میشود »شش ممیز صفر دو ضربدر ده بهتوان بیست و سه«.
میآید .مث ً

شیو ٔه نوشتن اعداد ترتیبی به حروف به این شرح است :ابتدا عدد به شکل عادی به حروف نوشته
میشود .اگر رشت ٔه حاصل به رشت ٔه >س ،ه < ختم میشد ،حرف آخر آن حذف شده و رشت ٔه >و ،م<
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ال »«۱
جایگزین آن میشود .در غیر این صورت حرف »م« به انتهای رشته اضافی میشود .مث ً
میشود »یکم« «۳۳» ،میشود »سی و سوم« و » «۹۰میشود »نودم«.
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۸

پول

واحد پول ایران »ریال« است.
ریال ایران هیچ جزئی ندارد و »دینار« که سابق ًا یکصدم ریال بوده است دیگر اعتبار ندارد .کلی ٔه
مبالغ باید ،بسته به مورد ،به تعداد صحیحی ریال گرد یا قطع شود :ریال معمو ًال قطع میشود .در
موارد خاص که حتم ًا نیاز به نمایش اجزای ریال باشد ،میتوان بسته به مورد از اعداد اعشاری یا
کسر متعارفی استفاده کرد ۱٫۳۳۳۳» :ریال«.
کاربردها میتوانند در موارد غیررسمی از »تومان« استفاده کنند .هر تومان برابر  ۱۰ریال است و به
شکل ] [tomænتلفظ میشود.
برای نمایش بخش عددی مبلغ مشخصی پول ،به بخش »اعداد« مراجعه شود.
واحد پول در سمت چپ عدد و پس از یک فاصله میآید ۱٬۲۳۴» :ریال« .مقدار منفی پول مانند
مقدار مثبت نمایش مییابد با یک عالمت منفی )کد  U+2212یونیکد( در سمت چپ عدد و
چسبیده به آن −۱٬۲۳۴» :ریال«.
ریال عالمت استانداردی ندارد .در صورت محدودیت جا میتوان از عالمت خاص ریال در استاندارد
یونیکد )کد  (U+FDFCبه جای کلم ٔه »ریال« استفاده کرد .این نویسه به شکل »﷼« یا چیزی
شبیه آن است .توجه شود که ممکن است این نویسه در قلمها موجود نباشد.
در صورت امکان ابهام بین ریال ایران و کشورهای دیگر از قبیل عربستان سعودی ،باید نام کشور
بعد از نام واحد پول ذکر شود ۱۰۰٬۰۰۰» :ریال ایران«.
اطالعات مبالغ هیچگاه نباید بدون واحد اندازهگیریشان تبادل شوند.
برای ارزهای خارجی ،بسته به جزء موجود در ارز ،مقدار پول تا تعداد مشخصی رقم اعشاری ادامه
مییابد که مانند اعداد اعشاری عادی نمایش مییابد .ذکر نام کشور بعد از واحد پول الزامی است:
» ۱۹٫۰۰دالر کانادا«.
این توصیف به شیو ٔه نمایش مبالغ با استفاده از کدهای سهحرفی  ISO 4217نمیپردازد .بهتر است
در این موارد از پیشفرضهای سیستم یا قوائد انگلیسی ایاالت متحده یا بریتانیا استفاده شود.
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۹

نام افراد

ال
نام افراد در کاربردهای خودکار باید به شکل >نام تولد ،فاصله ،نام خانوادگی< بیاید )مث ً
»رضا علوی«( .نام تولد و نام خانوادگی افراد با فاصله جدا میشود .بهتر است فاصلهها ،چه فاصل ٔه
احتمالی موجود در نام تولد و نام خانوادگی ،و چه فاصل ٔه جداکننده ،کمتر بین سطرها شکسته
شوند.
پیشوند »سید« یا پسوند »سادات« بخشی از نام محسوب میشود ،ولی تنها در صورتی که جزو نام
ال در شناسنامه یا سند رسمی مشابهی ذکر شده باشد( .نام خانوادگی افراد
تولد رسمی فرد باشد )مث ً
پس از ازدواج به نام خانوادگی همسر تغییر نمیکند ،مگر در مواردی که مشخص ًا در سند شناسایی
فرد ثبت شده باشد .در کاربردهای فارسی ایران ،نام میانی افراد خارجی قسمتی از نام تولدشان
محسوب میشود .در صورتی که فردی نام خانوادگی نداشته باشد ،حوز ٔه مربوطه خالی در نظر گرفته
میشود و فاصل ٔه جداکننده نیز حذف میشود.
ال اگر نام تولد کسی در شناسنامهاش
شیو ٔه امالی نامها نباید بر اساس رسمالخط تغییر کند .مث ً
»روئیا« ذکر شده ،نمیتوان آن را به »رؤیا« یا »رویا« تغییر داد .به همین صورت ،کاربردها نباید
عبارت »الله« را با »ا «...یا عبارت »لله« را » «...جایگزین کنند .بهعالوه ،نباید بین نام تولد و نام
ال »فاطمه نبوی«،
خانوادگی از عالمتهای ترکیب اضافی )در دستور زبان( استفاده کرد .مث ً
»رضا علوی« ،و »محسن رضایی« درست هستند و »فاطم ٔه نبوی«» ،رضای علوی« ،و
ن رضایی« نادرست.
»محس ِ
در صورت نیاز به وجود عنوان قبل از نام ،میتوان از قالب >عنوان ،فاصله ،نام تولد ،فاصله ،نام
ال »آقای رضا علوی«( .در این موارد ،مستقل از وضعیت تجرد یا
خانوادگی< نیز استفاده کرد )مث ً
تأهل ،در صورت مؤنث بودن فرد از عنوان »خانم« و در صورت مذکر بودن فرد از عنوان »آقای«
استفاده میشود )در صورت ابهام جنسیت ،عنوان باید خالی بماند( .در صورتی که عناوینی چون
»دکتر«» ،حجتاالسالم« ،و »آیتالله« به کار بروند ،این عناوین جایگزین عنوانهای »خانم« و
»آقای« میشوند .استفاده از عناوین مرکب ،مثل »آقای دکتر رضا علوی« ،در کاربردهای عادی
توصیه نمیشود .بهعالوه ،بهتر است از عنوانهای »استاد«» ،مهندس«» ،حاج«» ،حاجیه« ،و امثال
آنها استفاده نشود .عنوانهای فوق از قبیل »خانم«» ،آقای« ،و غیره هیچکدام مخفف ندارند.
در مواردی که نام یا نام خانوادگی چند بخشی بوده و تفکیک آنها الزم باشد ،یا به علت دیگری الزم
باشد که نام خانوادگی قبل از نام تولد بیاید ،از قالب >نام خانوادگی ،ویرگول ،فاصله ،نام تولد<
استفاده میشود )مث ً
ال »علوی ،سید رضا«( .در این شیوه نباید عنوان را ذکر کرد.
در صورتی که بخواهیم در فهرستهای خودکار بین افراد با نام و نام خانوادگی یکسان تمایز ایجاد
کنیم ،میتوان از اطالعات اضافی فرد برای رفع ابهام استفاده کرد .این اطالعات پس از نام خانوادگی
میآیند و با رشت ٔه >ویرگول ،فاصله< از آن جدا میشوند )مث ً
ال »رضا علوی ،فرزند موسی«(.
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نام افراد بر اساس نام خانوادگی ترتیببندی میشود .در صورتی که نام خانوادگی دو فرد یکسان
باشد ،نام تولد آنها معیار مقایسه خواهد بود )پیشوند »سید« قسمتی از نام تولد محسوب میشود(.
مث ً
ال »رضا علوی« بعد از »علی حسینی« و قبل از »موسی علوی« قرار میگیرد.
این توصیف به کاربردهای خیلی رسمی یا خیلی محترمانه ،که به عناوینی چون »جناب آقای
حجتاالسالم و المسلمین حاج سید رضا علوی« نیاز دارند ،نمیپردازد.
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 ۱۰کدها
کدهای مربوط به زبان فارسی و ایران در استانداردهای مختلف به شرح زیر هستند:
مشخصه

توصیف
نام کشور

ایران

نام کشور به زبان انگلیسی

Iran

جمهوری اسالمی ایران

نام کامل کشور
نام کامل کشور به زبان انگلیسی

Iran, Islamic Republic of

فارسی

نام زبان
نام زبان به زبان انگلیسی

Persian

عربی

نام خط
نام خط به زبان انگلیسی

Arabic

نام واحد پول

ریال

نام واحد پول به زبان انگلیسی

Rial

ریال ایران

نام کامل واحد پول
نام کامل واحد پول به زبان انگلیسی

Iranian Rial

کد دوحرفی ایزو برای کشور )(ISO 3166-1 alpha-2

IR

کد سهحرفی ایزو برای کشور )(ISO 3166-1 alpha-3

IRN

کد سهرقمی ایزو برای کشور )(ISO 3166-1 numeric

364

کد سهحرفی کمیت ٔه بینالمللی المپیک برای کشور

IRI

دامن ٔه اینترنتی سطح باالی کشور

ir

کد دوحرفی ایزو برای زبان )(ISO 639-1

fa

کد سهحرفی ایزو برای زبان در کتابداری )(ISO 639-2/B

per

کد سهحرفی ایزو برای زبان در اصطالحشناسی )(ISO 639-2/T

fas

کد سهحرفی  SILبرای زبان

PES

کد  localeبرای شرایط محلی

fa_IR

کد چهار حرفی ایزو برای خط )(ISO 15924

Arab

کد سهحرفی ایزو برای واحد پول )(ISO 4217 alpha

IRR

کد سهرقمی ایزو برای واحد پول )(ISO 4217 numeric

364

کد تماس تلفنی با کشور )(ITU E.164

98

کد بینالمللی پالک خودرو برای کشور )(UN Genève 1949:68

IR

کد شابک ) (ISBNبرای کتابهای منتشرشده در کشور )(ISO 2108

964
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مشخصه

توصیف
پیشوند کد  ICAOبرای فرودگاههای کشور

OI

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

کد استان

آذربایجان شرقی

IR-01

آذربایجان غربی

IR-02

اردبیل

IR-03

اصفهان

IR-04

ایالم

IR-05

بوشهر

IR-06

تهران

IR-07

چهارمحال و بختیاری

IR-08

خراسان

IR-09

خوزستان

IR-10

زنجان

IR-11

سمنان

IR-12

سیستان و بلوچستان

IR-13

فارس

IR-14

قزوین

IR-28

قم

IR-26

کردستان

IR-16

کرمان

IR-15

کرمانشاه

IR-17

کهکیلویه و بویراحمد

IR-18

گلستان

IR-27

گیالن

IR-19

لرستان

IR-20

مازندران

IR-21

مرکزی

IR-22
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نام استان

کد استان

هرمزگان

IR-23

همدان

IR-24

یزد

IR-25

برای آگاهی دربار ٔه کد استانهای جدیدی که ممکن است بعد از این از قسمتی از استانهای قبلی
ایجاد شده یا از تقسیم یک استان به استانهای جدید به وجود آیند ،باید به وبگاه استاندارد
 ،ISO 3166-2واقع در نشانی
http://www.iso.org/iso/en/prods-services/iso3166ma/03updates-on-iso-3166/index.html

مراجعه شود) .در مواردی که فقط نام استان تغییر کند ،معمو ًال کد استان ثابت باقی میماند(.
مشخصاً ،تا زمانی که به استانهای خراسان جنوبی ،خراسان رضوی ،و خراسان شمالی کد جدیدی
اختصاص نیافته است ،باید برای هر س ٔه این استانها از کد  IR-09استفاده شود.
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۱۱

اندازهگیری

سیستم اندازهگیری ایران متریک ) (SIاست .استاندارد  ISO 1000به این واحدها میپردازد.
کاربردها بهتر است از این واحدها و ضرایب استانداردشان برای مقادیر استفاده کنند.
اطالعات کمیتها هیچگاه نباید بدون واحد اندازهگیریشان تبادل شوند.
برای دما بهتر است از درج ٔه سلسیوس ) (°Cبه جای درج ٔه کلوین ) (°Kاستفاده شود .استفاده از
لیتر ) (Lبرای حجم مایعات و دقیقه و ساعت و روز برای زمان نیز مجاز است.
در حروفچینی از پونت هم استفاده میشود ،ولی مقدار دقیق آن مبهم است .مقدار تقریبی آن ۱/۷۲
)یک هفتاد و دوم( اینچ است .کاربردهای حروفچینی میتوانند برای بعضی ابعاد ،از جمله انداز ٔه قلم،
از پونت استفاده کنند.
در مواردی چون انداز ٔه صفح ٔه نمایشگر یا انداز ٔه دیسک نرم از اینچ بهعنوان مشخص ٔه تجاری )و نه
ال »دیسک نرم  ۳٫۵اینچ«( .در این موارد استفاده از
واحد اندازهگیری دقیق( استفاده میشوند )مث ً
اینچ ایرادی ندارد.
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 ۱۲تلفن
شیو ٔه نمایش تلفنهای داخل ایران از چپ به راست به شکل >پرانتز باز ،کد تماس ناحیه ،پرانتز
ال ».«(۲۱) ۶۰۲۲۳۷۲
بسته ،فاصله ،شمار ٔه محلی تلفن< است .مث ً
شیو ٔه نمایش تلفنهای بینالمللی از چپ به راست به شکل >عالمت جمع ،کد تماس کشور ،فاصله،
ال » .«+۹۸ ۲۱ ۶۰۲۲۳۷۲در صورتی که کد
کد تماس ناحیه ،فاصله ،شمار ٔه محلی تلفن< است .مث ً
ال
تماس ناحیه از شمار ٔه محلی تلفن قابل تفکیک یا تشخیص نباشد فاصل ٔه دوم حذف میشود .مث ً
».«+۹۸ ۲۱۶۰۲۲۳۷۲
کد تماس بینالمللی ایران ») «۹۸نود و هشت( است .پیشوند تماس بینالمللی از ایران برای
تلفنهای ثابت ») «۰۰دو رقم صفر( و برای تلفنهای سیار ») «+عالمت جمع( است .پیشوند تماس
غیرمحلی )از قبیل بین شهری یا تلفن سیار( در ایران ») «۰رقم صفر( است.
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 ۱۳نشانی
این توصیف به شیو ٔه نوشتن نشانی در مراسالت پستی نمیپردازد .برای اطالع در این باره ،به
مستندات و انتشارات شرکت پست جمهوری اسالمی ایران مراجعه شود.
کدپستی دهرقمی نشانیها در ایران بدون هیچ عالمت اضافی )اعم از فاصله یا تیره( بین ارقام نوشته
میشود ،مث ً
ال ».«۱۴۵۶۸۱۴۳۳۸
در نشانیهای بینالمللی ،نام ایران باید به شکل کوتاه و با حروف التینی بزرگ ،به شکل »«IRAN
نوشته شود.
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 ۱۴کاغذ
ابعاد کاغذ استاندارد ایران ،کاغذ  A4است به عرض  ۲۱۰سانتیمتر و ارتفاع  ۲۹۷سانتیمتر .نوشتن
نام این کاغذ به شکل » «A۴یا »آ «۴غلط است.
سایر کاغذها بر اساس استاندارد  ISO 216تعریف میشوند.
سوراخگذاری دو یا چهار سوراخه بر اساس استاندارد  ISO 838معمول است.
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 ۱۵پرچم و نشان
پرچم جمهوری اسالمی ایران و عالمت جمهوری اسالمی ایران ،و روش رسم آنها با خطکش و پرگار،
در استاندارد ملی شماره  ۱مؤسس ٔه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران» ،پرچم جمهوری اسالمی
ایران« ،توصیف شدهاند.
بهتر است کاربردها از درج هرگونه پرچم ،نشان ،یا نقش ٔه متعلق به هر منطقه ،کشور ،حکومت ،یا
گروهی خودداری کنند و برای عالئم مشخص ٔه زبان یا ناحیه ،از متن )نام یا کد زبان یا ناحیه( به
جای تصویر استفاده کنند) .به عنوان مثال ،پرچم جمهوری چین تایوان برای حکومت جمهوری
خلق چین ،و پرچم اسرائیل برای بسیاری از اعراب و مسلمانان توهینآمیز است .یا نقشههایی از
پاکستان که شامل کشمیر هستند برای دولت هند توهینآمیز است؛ و همینطور نقشههایی از هند
که شامل کشمیر هستند برای دولت پاکستان(.
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 ۱۶مجموعهنویسه
مجموعهنویس ٔه استاندارد ایران برای تبادل اطالعات ،استاندارد ملی  ۶۲۱۹مؤسس ٔه استاندارد و
تحقیقات صنعتی ایران است که مبتنی بر یونیکد است .مگر در مواردی که استاندارد یا توصیفی
خالف این حکم کند ،کاربردها برای تبادل اطالعات و ذخیر ٔه پروندههای متنی باید از قالب UTF-8

و صورت نرمال  Cاستفاده کنند .برای اطالع بیشتر در مورد  UTF-8به  RFC 3629و برای اطالع
بیشتر در مورد صورت نرمال  Cبه ضمیم ٔه  ۱۵استاندارد یونیکد مراجعه شود.
بعضی از کتابخانهها ،به منظور تسهیل یا تسریع پردازش اطالعات ،امکان استفاد ٔه داخلی از قالبهای
 UTF-32 ،UCS-4یا  UTF-16را برای کاربردهایشان فراهم میکنند .استفاد ٔه داخلی از این قالبها
)مث ً
ال برای نگهداری رشتهها در حافظ ٔه  ،RAMیا ذخیرهسازی رشته در قالب غیرمتنی مخصوص
کاربرد( مجاز است.
ویژگیهای نویسهها ،از قبیل حرفی بودن یا عددی بودن ،جهت ،رده ،و غیره ،بر اساس استاندارد
یونیکد تعریف میشود.
کاربردها به هیچ عنوان نباید برای تبادل اطالعات از مجموعهنویسههای غیراستاندارد CP1256

)معروف به صفحهک ِد عربی ویندوز مایکروسافت ،یا ) Mac OS Farsi ،(Windows-1256صفحهکد
فارسی مکینتاش اَپل() CP1098 ،CP1097 ،صفحهکدهای فارسی آیبیام( ،یا گونههای تغییریافت ٔه
آنها استفاده کنند .در موارد خاصی که حتم ًا به یک مجموعهنویس ٔه  ۸بیتی نیاز باشد ،کاربردها باید
از استاندارد ملی  ۳۳۴۲مؤسس ٔه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران استفاده کنند.
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 ۱۷ورود اطالعات
ورود اطالعات از طریق صفحهکلید ،بر اساس استاندارد ملی  ۲۹۰۱مؤسس ٔه استاندارد و تحقیقات
صنعتی ایران ،یا استانداردهای جدیدتری که در این زمینه توسط مؤسس ٔه استاندارد و تحقیقات
صنعتی ایران منتشر شود ،صورت میگیرد.
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 ۱۸رسمالخط
شیو ٔه رسمالخط و نقطهگذاری فارسی ایران بر اساس آخرین ویرایش یا چاپ »دستور خط فارسی«
منتشر شده توسط »فرهنگستان زبان و ادب فارسی« است .در مواردی که دستور خط فارسی به
مسئلهای نپردازد )مث ً
ال در مورد نقطهگذاری( و مصوب ٔه دیگری از فرهنگستان نیز در آن مورد وجود
نداشته باشد ،به کتاب »شیوهنامه« منتشر شده توسط »مرکز نشر دانشگاهی« مراجعه شود.
خط مورد استفاده برای زبان فارسی خط عربی است که سطرهایش از باال به پایین و حروفش از
راست به چپ نوشته میشوند .برای پیادهسازی این خط ،سازگاری صددرصد با استاندارد یونیکد
الزامی است .برای اطالعات بیشتر به استاندارد یونیکد مراجعه شود.
نویسههای مورد استفاده برای نقل قول در فارسی ،گیومهها هستند .قبل از نقل قول نویس ٔه »گیومه
باز« با کد  U+00ABو بعد از نقل قول نویس ٔه »گیومه بسته« با کد  U+00BBمیآید .استفاده از
نویس ٔه نقل قول اروپایی )کد  (U+0022برای نقل قول در فارسی ممنوع است.
در زبان فارسی ایران ،شکستن کلمات در انتهای سطر و درج خط تیره بهنشان ٔه شکستهشدن کلمه
بین سطرها توصیه نمیشود.
استفاده از خط نستعلیق توصیه نمیشود ،مگر برای عناوین کوتاه یا کاربردهای تزئینی.
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 ۱۹پیغامها
پیغامهایی که برای کاربر نهایی نمایش مییابند ،اعم از محاورهها و پیغامهای خطا ،باید به فارسی
نمایش یابد .رعایت واژهها ،رسمالخط ،و دیگر مصوبات فرهنگستان زبان و ادب فارسی در پیغامها
الزامی است.
در مواردی که کاربردی منتظر پاسخ مثبت یا منفی است ،حروف »ب« و »آ« )به نشان ٔه »بله« و
»آری«( باید به عنوان پاسخ مثبت و حروف »ن« و »خ« )به نشان ٔه »نه« و »خیر«( باید به عنوان
پاسخ منفی فرض شوند.
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 ۲۰نویسهگردانی
این استاندارد به روشی برای نویسهگردانی ) (Transliterationاز فارسی به خط التین یا بالعکس
نمیپردازد .کاربردها میتوانند تا حد امکان از استاندارد  ،ISO 233-3که متأسفانه ناقص است،
استفاده کنند.

۳۰

۱۲  پیشنویس،نیازهای شرایط محلی برای زبان فارسی ایران

 مراجع۲۱
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]
[11]
[12]
[13]
[14]
[15]
[16]
[17]
[18]
[19]
[20]
[21]
[22]
[23]

ISO 216:1975, “Writing paper and certain classes of printed matter —
Trimmed sizes — A and B series”
ISO 233-3:1999, “Information and documentation — Transliteration of Arabic
characters into Latin characters — Part 3: Persian language — Simplified
transliteration”
ISO 838:1974, “Paper — Holes for general filing purposes — Specifications”
ISO 639-1:2002, “Codes for the representation of names of languages —
Part 1: Alpha-2 code”
ISO 639-2:1998, “Codes for the representation of names of languages —
Part 2: Alpha-3 code”
ISO 1000:1992, “SI units and recommendations for the use of their multiples
and of certain other units”
ISO 2108:1992, “Information and documentation — International standard
book numbering (ISBN)”
ISO 3166-1:1997, “Codes for the representation of names of countries and
their subdivisions — Part 1: Country codes”
ISO 3166-2:1998, “Codes for the representation of names of countries and
their subdivisions — Part 2: Country subdivision code”
ISO 4217:2001, “Codes for the representation of currencies and funds”
ISO 8601:2000, “Data elements and interchange formats — Information
interchange — Representation of dates and times”
ISO/IEC 10646:2003, “Information technology — Universal Multiple-Octet
Coded Character Set (UCS)”
ISO/IEC 14651:2001, “Information technology — International string
ordering and comparison — Method for comparing character strings and
description of the common template tailorable ordering”
ISO/IEC TR 14652:2002, “Information technology — Specification method
for cultural conventions”
ISO/IEC 15897:1999, “Information technology — Procedures for registration
of cultural elements”
ISO 15924:2004, “Information and documentation — Codes for the
representation of names of scripts”
The Unicode Consortium, The Unicode Standard, Version 4.0, Reading, MA,
Addison-Wesley, 2003. ISBN 0-321-18578-1.
Mark Davis, Unicode Standard Annex #9, “The Bidirectional Algorithm”,
Version 4.0.1, 2004.
Mark Davis and Ken Whistler, Unicode Technical Standard #10, “Unicode
Collation Algorithm”, Version 4.0, 2004.
Mark Davis and Martin Dürst, Unicode Standard Annex #15, “Unicode
Normalization Forms”, Version 4.0.0, 2003.
Asmus Freytag, Unicode Technical Report #23, “The Unicode Character
Property Model”, Version 1.0, 2004.
Mark Davis, Unicode Standard Annex #24, “Script Names”, Version 4.0.0,
2003.
Mark Davis, Unicode Technical Standard #35, “Locale Data Markup
Language (LDML)”, Version 1.1 (draft), 2004.

۳۱

نیازهای شرایط محلی برای زبان فارسی ایران ،پیشنویس ۱۲
[24] Harald Tveit Alvestrand, RFC 3066, “Tags for the Identification of
Languages”, IETF, 2001.
[25] François Yergeau, RFC 3629, “UTF-8, a transformation format of ISO
10646”, IETF, 2003.
[26] Wikipedia: The Free Encyclopedia, available from: http://en.wikipedia.org/.

] [۲۷استاندارد ملی شمار ٔه  ۱سال » ،۱۳۵۹پرچم جمهوری اسالمی ایران«
] [۲۸استاندارد ملی شمار ٔه  ۸۲۰سال » ،۱۳۵۲حروف فارسی در ماشینهای تحریر«
] [۲۹استاندارد ملی شمار ٔه  ۲۹۰۱سال ) ۱۳۷۳تجدید نظر اول(» ،طرز قرار گرفتن حروف و
عالئم زبان فارسی بر روی صفحهکلید کامپیوتر«
] [۳۰استاندارد ملی شمار ٔه  ۳۳۴۲سال » ،۱۳۷۲استاندارد کد تبادل اطالعات  ۸بیتی فارسی«
ش
ی اطالعات ــ تبادل و شیوهی نمای ِ
] [۳۱استاندارد ملی شمار ٔه  ۶۲۱۹سال » ،۱۳۸۱فنّاور ِ
س یونیکُد«
ت فارسی بر اسا ِ
اطالعا ِ

] [۳۲دستور خط فارسی ،مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی ،فرهنگستان زبان و ادب فارسی
)نشر آثار( ،تهران ،چاپ پنجم .۱۳۸۵ ،شابک .۹۶۴-۷۵۳۱-۱۳-۳

] [۳۳فرهنگ واژههای مصوب فرهنگستان ۱۳۷۶ ،تا  ،۱۳۸۲فرهنگستان زبان و ادب فارسی،
تهران .۱۳۸۳ ،شابک .۹۶۴-۷۵۳۱-۳۱-۱

] [۳۴شیوهنامه ،مرکز نشر دانشگاهی ،ویرایش دوم ،تهران .۱۳۷۲ ،شابک .۹۶۴-۰۱-۸۱۲۷-۷

۳۲

