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 بسمه تعالی 

محترم / مترجم مولف  

با سالم   

این رعایت  . چاپ کتاب تهیه شده است در رعایت نکات فنیاثر و کیفیت محتوایی و ظاهری ارتقاء  دستورالعمل حاضر به منظور

.اثر خواهد گردیدمناسب در مرحله تایپ و صفحه آرایی کتاب باعث ارائه  موارد  

 

 ترتیب اجزاء کتاب 

 .باشد سفید دوم صفحهو  اهلل بسم ،اول صفحه .1

 باشد.)مولف یا مترجم(  آوران پدید نامکتاب و  نام شاملکه  عنوان صفحه سوم، صفحه .2

درخصوص کتب ترجمه شده تصویر جلد کتاب اصلی درصفحه سوم، پشت صفحه خالی، مجوز ناشر صفحه پنجم، پشت  .3

 صفحه خالی، عنوان ترجمه شده ذکر نام مترجمان در صفحه هفتم قرار گرفته و صفحه هشت خالی باشد. 

 د(شو یم تکمیلدانشگاه  انتشارات دفتر توسط، ملی کتابخانه یسینو فهرست از بعدکه )  سفید چهارم صفحه .4

 تنظیم میشود.سپس مقدمه،  فهرست مطالب ،پیشگفتار، به ترتیب پس از صفحه چهارم .5

 آورده شود. قبل از پیشگفتاریم، این صفحه در صورت داشتن صفحه تقد .6

 تهیه گردد. خودکارفهرست مطالب به صورت  .7

 .باشد صفحه باالی از تر نییپا سطر دو و فرد صفحه از ها فصل شروع .8

 شود. ها از سمت چپ کتاب و صفحه فرد آغاز میشروع فصل .9

 های عددی صفحات باید از فصل اول باشد. گذاری  شروع شماره .11

 )الف، ب، ت و...( استفاده شود از حروف قبل از شماره صفحات اصلی کتاب، گذاری صفحات شود برای شماره توصیه می .11

 قرار گیرد. Headerباالی صفحه در  راستشماره صفحه در سمت راست و عنوان کتاب در سمت  زوجدر صفحات  .12

 قرار گیرد. Headerباالی صفحه در چپدر  فصلو عنوان  چپ شماره صفحه در سمتفرد در صفحات  .13

 شود.کتاب از آغاز متن اصلی کتاب شروع می Header شماره صفحات در .14

15. Header  جدا شود.با یک خط از متن اصلی 

 کتاب بالفاصله پس از اتمام فصول کتاب آورده شود. های پیوست .16

 درصورت داشتن تصاویر در کتاب های مصور اجازه برای چاپ عکس از صاحب آن الزامی است.  .17

که قبل از  .است ضروری ها نامه واژه و ها فرهنگ در ژهیو به دارد، تخصصی جنبه که درآثاری ،اختصارات یا ها نشانه صفحه .18

 آورده شود. خر کتاب(آ)در بخش فهرست منابع

 یاب)نمایه( کلمات، واژگان ذکرشده در کتاب به تعداد تکرار شده در صفحات مشخص در کتاب عنوان شود.واژه  .19



  47، 21،25 تنفسی بیمارینکته: به عنوان مثال 
 

 گردد.خواننده دارند تهیه میواژه نامه: درصورت داشتن کلماتی ک نیاز به توضیح مختصر برای  .21

 منابع مورد استفاده، در آخر کتاب آورده شود.فهرست  .21

 شود.نوشته می Xعنوان منبع فصل  Headerشود دراگر فهرست منابع در انتهای هر فصل آورده می .22

 انتخاب رنگ کتاب با خود مولف می باشد. .23

 آرای کتاب است.طراحی جلد کتاب با صفحه .24

 
 

 قوانین کلی تایپ کتاب 

 :ینگار حروف مشخصات

 

 .باشد12و اندازه آن B Nazaninفارسی فونت کتاب  کتاب هایدر

 باشد. 11و اندازه فونت  Times New Romanدر کتاب های التین فونت کتاب 
 
 
 

 صفحه آرایی:

جهت صفحه آرایی به  ابکتقطع اندازه وجود دارد. اندازه  سهدر صورت تمایل صاحبان اثر، امکان چاپ کتاب در 

 قرار زیر می باشد:

 

 قطع وزیری: 

 میلی متر. 245*175اندازه صفحه: 

 میلی متر. 211*121اندازه متن: 

میلی متر: حاشیه از  21میلی متر: حاشیه از پایین:  25فاصله متن تا حاشیه صفحه ها به قرار زیر است: حاشیه از باال: 

 میلی متر  5/27چپ و راست: 

 میلی متر. 235*165اندازه نهایی کتاب بعد ازچاپ، صحافی و برش 



  

 قطع رقعی:

 میلی متر. 221*151اندازه صفحه: 

                   میلی متر. 175*111اندازه متن: 

 میلی متر. 215*145اندازه نهایی کتاب بعد ازچاپ، صحافی و برش 

  

 قطع رحلی:

 میلی متر. 295* 221اندازه صفحه: 

 میلی متر. 245* 171ازه متن: اند

 میلی متر. 291* 215اندازه نهایی کتاب بعد ازچاپ، صحافی و برش 

 

.می باشد معموال نوع قطع انتخابی وزیری دانشگاهینکته: در کتاب   

 طراحی جلد کتاب 

 

 طرح روی جلد:

نویسنده عهده دار مکاتبات، ملزم به ارائه طرح روی جلد در دو مرحله می باشد: طرح جلد اولیه )جهت اخذ شابک( و طرح جلد 

نهایی )جهت چاپ(. تفاوت طرح نهایی جلد کتاب با طرح اولیه، درج شدن شابک به صورت بارکد بر روی پشت جلد می باشد. در 

 پشت جلد قرار داده شود. راستورت بارکد با زمینة سفید در گوشة سمت طرح نهایی جلد کتاب، باید شابک به ص

 طرح پشت جلد:

، آورده شود و راست سمتپایین  ،در پشت جلد کتاب عنوان به زبان التین آورده شود، رمزینه یا شابک کتاب در پشت جلد کتاب

 قیمت کتاب حتما زیر رمزینه قرارداشته باشد.

  

 



 مترجمان:  یا ذکر نام مؤلفان

 .صاحب )صاحبان( اثر ذکر گردد "نام خانوادگی"و  "نام"کتاب و عطف روی جلد 

 شود.در پشت جلد کتاب به صورت التین نوشته می

 ذکر شود.صفحه حقوقی  صاحبان اثر در صفحه عنوان و  عنوان

 است.الزامی در کتاب های ترجمه ای ذکر نام مؤلفان اصلی به زبان فارسی و مترجمان 

 در طراحی جلد باید از آرم استاندارد دانشگاه استفاده گردد. رعایت این امر در طرح اولیه الزامی است.طرح آرم دانشگاه:  

به صورت  روی عطف کتاب )در قسمت باال( ،سمت چپ باال، روی جلد کتاب ید درآرم استاندارد دانشگاه بامحل آرم دانشگاه: 

در پشت کتاب آرم به شکل التین در باال سمت راست آورده میشود، عنوان و نام مولفان نیز در پشت کتاب به  قرار گیرد.  عمودی

 صورت التین چاپ شود. 

 برای کتاب هایی که به زبان انگلیسی نگاشته می شوند باید روی جلد کتاب در سمت راست باالی کتاب قرار گیرد.آرم دانشگاه 

 قرار داده شود و حتما قیمت را زیر رمزینه قراردهید. کتاب راسترمزینه )شابک( در پشت جلد کتاب در پایین سمت 

 

صحافی برش می خورد، از طراح خود بخواهید تا نوشته ها و  وبا عنایت به اینکه کتاب پس از چاپ 

.مناسب از حاشیه طرح جلد قرار دهد هآرم جلد کتاب را با فاصل  

 

واحد  به Wordو  PDFگردیده و درقالب  تایپ فوق مشخصات براساس بایدکتاب 

 تا جهت اخذ مجوزهای آن اقدام الزم صورت گیرد. شود، داده تحویلدانشگاه  انتشارات

 

 بازنگری و مصوب گردید. 31/11/98این راهنما در سومین جلسه شورای انتشارات دانشگاه در تاریخ

 


