
   

WWW.TRANSNET.IR 

   

١ 

  SIيكاهاي  قواعدقراردادهاي مربوط به شكل نوشتن و 

  كليات -١

اند براي بيان مقادير به رسميت شناخته شده SIو يكاهايي كه براي استفاده همراه با يكاهاي  SIتنها از يكاهاي 

ساير يكاها داخل  بر حسبارز نظر، مقادير هم شود. در صورت ضرورت براي مخاطب مدها استفاده ميكميت

  شوند.قبول بيان مي يكاهاي قابل بر حسبپرانتز و بعد از بيان مقادير 

  اختصارات -٢

اجتناب شود و تنها از عالمت يكا، عالمت پيشوند، نام يكا و نام پيشوند  mpsيا  sec ،ccبايد از اختصاراتي مانند 

  استاندارد استفاده شود.

 

  جمع -٣

  كند.نميعالمت يكا در حالت جمع تغييري 

  

  گذارينقطه -٤

  آيد.جز در انتهاي جمله، بعد از عالمت يكا نقطه نمي
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٢ 

  

  ضرب و تقسيم -٥

شود. از نشانة مميز (يعني، اسلش)، خط افقي يا نماي ياز فاصله يا نقطه براي نشان دادن ضرب يكاها استفاده م

شود. نبايد از اسلش چند بار در يك خط استفاده كرد، مگر منفي براي نشان دادن تقسيم يكاها استفاده مي

 كه از پرانتز استفاده شود.اين

  

  طرح حروف -٦

شوند. اعداد شوند. عالمت يكا با حروف رومي نوشته ميها با حروف ايتاليك نوشته ميمتغيرها و عالمت كميت

شده در كلمات كناري، اين قواعد حروف استفادهنظر از طرح  بايد با حروف رومي نوشته شوند. صرفمعموالً 

  برقرارند.

  هاي علمي رجوع كنيد.ها در نوشتهتر، به طرح حروف عالمتبراي كسب اطالعات بيش
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٣ 

  

  طرح حروف -٧

ها يا اعداد متغير باشند، با حروف ايتاليك نوشته ها، اگر بيانگر متغيرها، كميتنويسو پايين هاباالنويس

  شوند.شوند. ولي اگر توصيفي باشند، با حروف رومي نوشته ميمي

 

  اختصارات -٨

رفته براي ميليون، ميليارد و تريليون و موارد مشابه براي كارو عبارت به» ppt«و » ppm« ،»ppb«از تركيب حروف 

  شود.ها استفاده نميبيان مقادير كميت
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٤ 

  

  تغييرات در يكا -٩

، در عوض از اشكال براي مثالشود. نويس يا ساير اطالعات تغيير داده نميعالمت (يا نام) يكا با افزودن پايين

  شود.زير استفاده مي

  

  درصد - ١٠

  شود.استفاده مي ٠,٠١از عالمت درصد براي نشان دادن عدد 
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٥ 

  اطالعات و يكاها - ١١

 .اشتباه گرفتاطالعات را نبايد با عالمت يا نام يكا 

  

  عالئم رياضي - ١٢

بايد مشخص باشد كه مقدار عددي به كدام عالمت يكا تعلق دارد و كدام عمل رياضي روي مقدار كميت انجام 

  شود.مي

 

  

  عالمت و نام يكا - ١٣

  كنند.شوند و اعمال رياضي روي نام يكا عمل نمييكا با هم تركيب نمي هايو نام هاعالمت
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٦ 

  

  اعداد و عالمت يكا - ١٤

 شوند.هاي يكاها بيان ميقبول با استفاده از اعداد عربي و عالمت قابل ها بر حسب يكاهايمقادير كميت

  

    فاصلة بين يكاها - ١٥

اي شود، فاصلهكل صفت استفاده مينويس براي زاوية مستوي، حتي وقتي مقدار به شجز در مورد يكاهاي پايين

 بين مقدار عددي و عالمت يكا وجود دارد.
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  فاصلة بين ارقام - ١٦

بيش از چهار رقم در يكي از دو سمت عالمت اعشار دارند سه به سه از هم جدا اي كه مقادير عدديارقام 

شوند. از كاما براي شوند و اين سه رقم به صورت ثابت از سمت چپ يا راست عالمت اعشار شمارش ميمي

 شود.تايي استفاده نميهاي سهتقسيم ارقام به گروه

  

  هامعادالت بين كميت - ١٧

دهندة مقادير معادالت بين مقادير عددي دارند و عالئم نشان نسبت بهها اولويت باالتري معادالت بين كميت

شود، به ي استفاده ميدهاي مربوطه فرق دارند. وقتي از معادلة مقدار عددهندة كميتعددي با عالئم نشان

  شود.شود و معادلة كميت مربوطه در صورت امكان ارائه ميمي درستي نوشته

 

  

  عالئم استاندارد - ١٨

شود. به همين ترتيب، از عالئم و نمادهاي رياضي استاندارد استفاده از عالئم كميت استاندارد استفاده مي

𝑙𝑜𝑔شود. مشخصًا، پاية لگاريتم در معادالت در صورت لزوم با نوشتن مي 𝑥  به معناي لگاريتم)x  بر پايةa ،(lb x 

𝑙𝑜𝑔(به معناي  𝑥 ،(ln x  به معناي)𝑙𝑜𝑔 𝑥(  ياlg x  به معناي)𝑙𝑜𝑔 𝑥شود.) نشان داده مي  
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  وزن و جرم - ١٩

نظر روشن است (در علم و فناوري، وزن نيرويي است كه  شود، معناي مورداستفاده مي» وزن«وقتي از كلمة 

آن كيلوگرم  SIآن نيوتن است. در تجارت و زندگي روزمره، وزن معموالً مترادف جرم است و يكاي  SIيكاي 

  است).

  

  كميت كسري - ٢٠

  شود.كميت كسري به شكل صريح نوشته مي

  

  يتشي و كم - ٢١

، »مساحت«و » سطح«شوند (به تفاوت بين كند از يكديگر متمايز ميشي و هرگونه كميتي كه شي را توصيف مي

 توجه كنيد).» القا«و » پيچسيم«، »مقاومت يكاي«و » قطعة مقاومت«، »جرم«و » بدن«
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٩ 

  

  عبارات منسوخ - ٢٢

  شود.استفاده نمي mو  N ،Mشان هاياز عبارات منسوخ نرماليته، موالريته و موالليته و عالمت

  

  

  

  


