
 1    ًوًَِ سزصفحِ بزای صفحات فزد

 فصل اول

 

 دستورالعمل صفحه آرایی 

 

 

 در ًظز گزفتِ شَد )هطابق تصَیز سیز( 42*11ابعاد صفحِ 

 

 اًتخاب شَد. Time 11ٍ  31زر نازک قلن هتي 

 فاصلِ هتي اس حاشیِ ّا بِ صَرت سیز تعییي گزدد.

 



 4    ًوًَِ سزصفحِ بزای صفحات فزد

 در ًظز گزفتِ شَد.فاصلِ سطزّا 

 ّا ًین ساًتیوتز باشذ.تَ رفتگی ابتذای پاراگزاف

 باشذ. 02یتر سیاه تٍ قلن عٌَاى فصل  31زر سیاه در ابتذای ّز فصل، قلن فصل 

 )ًوًَِ آى در باالی ّویي صفحِ هشاّذُ هیشَد(

 تایپ شَد. 23نازنین سیاه ٍ تیتز سَم  23یاقوت سیاه ٍ تیتز دٍم  31سیاه زر تیتز اٍل با قلن 

 گزدد(.یسز صفحِ ّا بِ صَرت سٍج ٍ فزد تٌظین شَد )ًوًَِ آى در ایي دستَرالعول هشاّذُ ه

 در ًظز گزفتِ شَد. 23یاقوت سیاه ٍ شوارُ صفحِ  9نازنین سیاه فًَت سزصفحِ 

 Time 9ٍ  11سر ًاسک با فارسی باشذ. فًَت پاٍرقی  4ٍ عالهت تٌک 1تز باشٌذسایش کَچک 4ّا پاٍرقی

 گزدد(.باشذ )ًوًَِ پاٍرقی در ایي صفحِ هشاّذُ هیهی

 تایپ شَد. 31زر ایتالیک ٍ عبارات ایتالیک با قلن  31س سیاه لوتوعبارات سیاُ در هتي با قلن 

نازنین ّا ًیش با فًَت ٍ عبارات فارسی داخل شکل 21یاقوت سیاه ّا با فًَت ّا ٍ جذٍلعٌاٍیي شکل

 ٍ هشابِ ًوًَِ سیز تایپ شَد: 9سیاه 

                                                           
1 This is a footnote sample 

 عالهت تک در هتي، عذد فارسی است. 4



 3    ًوًَِ سزصفحِ بزای صفحات فزد

 
 دهذ.های چینه شناسی را نشان می: نقشه اروپای غربی که نواحی تیپ سیستم2-2شکل 

 

 ِ سیز باشذ.هطابق ًوًَ 21نازنین سیاه ٍ ردیف اٍل جذٍل  11ًاسًیي ًاسک قلن هتي جذٍل ّا 

 انذ.: مشخصات ابتذایی چهار سلسله که در رکورد فسیلی به خوبی حفظ شذه2-3جذول 

 مشخصات سلسله

 ّای فاقذ ّستِسلَلی؛ سلَلتک  ّاهًَزاى

 ّستِ دارایّای سلَلی؛ سلَلتک  ّاپزٍتیستاى

 تَلیذ غذا اس هَاد غیز آلیسلَلی یا چٌذ سلَلی؛ تک  گیاّاى

 آٍرًذسلَلی؛ هَاد غذایی را اس هَجَدات سًذُ دیگز بذست هیچٌذ  جاًَاراى

 

رعایت شَد یعٌی ّز کلوِ فقط با یک فاصلِ اس کلوات قبل ٍ  ٌّگام تایپ بایذ فاصلِ بیي کلوات دقیقاً

 بعذ اس خَد جذا شَد ٍ بیش اس یک فاصلِ هجاس ًیست.

 جذا گزدد. (- +Ctrl) با ًین فاصلِ "ّا"ٍ  "هی"آًْا ٍ غیزُ  ،باشذدر کلواتی هاًٌذ هی


