
  
  شارات دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسيانت

  دستور العمل تنظيم و صفحه آرايي كتاب 

  شود.داده به دفتر انتشارات تحويل  PDFتمام آثار بايد بر اساس مشخصات زير تايپ و در قالب 

  :ابعاد صفحه

  سانتيمتر 5/17*25  وزيرياندازه  
 سانتيمتر 21* 30  اندازه رحلي  

   single  :فاصله سطرها

  ):پس از تنظيم ابعاد صفحهحاشيه ها (

  سانتيمتر 5/2سانتيمتر و از چپ و راست  2وزيري: از باال و پايين صفحه  
  سانتيمتر 5/2سانتيمتر و از چپ و راست  5/2رحلي: از باال و پايين صفحه  

  مشخصات حروف نگاري: 

  اندازه  نام فونت  مشخصات  رديف
  24  بي نازنين ضخيم  عنوان فصل  1
  16  بي نازنين ضخيم  )اول(سطح  عنوان زير فصل  2
  14  بي نازنين ضخيم  )دوم(سطح  عنوان زير فصل  3
  12  بي نازنين نازك  اصلي متن  4
  10  تايمز نازك  التين داخل متن  5
  10  بي نازنين نازك  پاورقي فارسي  6
  8  بي نازنين نازك  پاورقي التين  7
  11  ضخيمبي نازنين   شماره شكل و شماره جدول  8
  10  بي نازنين نازك  شرح شكل و شرح جدول  9
  12  ايرانيك يا ايتاليك  كلمات يا عبارات خاص در متن  10
  8  بي نازنين ضخيم  نوشته هاي داخل شكل  11
  11  بي نازنين نازك  منابع و مĤخذ فارسي  12
  9  تايمز نازك  منابع و مĤخذ انگليسي  13
در و شماره صفحه فصل  ،عنوان كتاب  14

  باالي صفحات
  14  بي نازنين ضخيم

   



  صفحه اول بسم اهللا، صفحه دوم سفيد باشد.

  صفحه سوم، صفحه عنوان شامل نام كتاب، نام پديدآوران است.

  صفحه چهارم سفيد ( بعد از فهرست نويسي كتابخانه ملي توسط دفتر انتشارات تكميل ميشود)

پيشگفتار تنظيم شود و از نوشتن فهرست در ابتداي هر بخش يا فصل فهرست، به تفكيك بخش و فصل تهيه، پيش از مقدمه و 
  به طور جداگانه خودداري شود.

  شروع فصل ها از صفحه فرد و سه سطر پايين تر از باالي صفحه باشد.

در صفحات زوج نام كتاب در حاشيه چپ و در صفحات  شماره صفحات زوج، راست چين؛ و شماره صفحات فرد، چپ چين باشد.
  فرد عنوان فصل در حاشيه راست درج شود.

  صفحه نشانه هاي اختصاري، در آثاري كه جنبه تخصصي دارد، به ويژه در فرهنگ ها و واژه نامه ها ضروري است.

نه مورد بررسي، كاستي هاي احتمالي آثار مقدمه و پيشگفتار شامل مطالبي در باره پيشينه پژوهش، ويژگي آثار گذشته در زمي
  پيشين، ويژگي اثر پيش رو و ... است.

در خصوص آثار ترجمه  در صورتيكه اثر ترجمه باشد، پيشگفتار يا مقدمه مترجم پيش از مقدمه و پيشگفتار نويسنده آورده شود.
هاي ترجمه و بخشهاي تأليف توضيح الزم الزم است در پيشگفتار در خصوص ميزان مشاركت صاحب اثر از جنبه بخشو تأليف 

  ارائه گردد.

  بخش بندي و فصل بندي

براي تفكيك مطالب و راحتي مخاطب در استفاده از متن، بهتر است كه كتاب به چند فصل و هر فصل به چند بخش تقسيم 
  )7شود. شماره بخش ها و فصل ها بايد به حروف نوشته شود(مانند فصل هفتم به جاي فصل 

  پانوشت ها و پي نوشت ها

و ... بايد در پانوشت هر  تمام واژگان و توضيحات جنبي مانند نام هاي غير فارسي اشخاص، مكان ها، جانوران، گياهان -الف
صفحه آورده شود. به اين صورت كه معادل فارسي در متن با شماره مشخص و اصل واژه با همان شماره به پانوشت منتقل مي 

نوشت هاي فارسي و عربي و همه زبان هايي كه با الفباي عربي نوشته مي شود به فارسي و شماره پانوشت هاي شود. شماره پا
  ساير زبان ها به انگليسي نوشته شود.

شروع مي شود. گاهي برخي عبارت ها، در متن به صورت اختصاري به  " 1"شماره گذاري پانوشت ها، در هر صفحه از عدد -ب
  شوند كه صورت كامل آن بايد در پانوشت آورده شود.انگليسي نوشته مي 

بهتر است موارد يادشده به صورت پانوشت باشد و از انتقال آن به پايان فصل خودداري كرد، مگر در مورد فهرست منابع  -ج
  شود.نوشت در صورتي كه مفصل باشد به پايان بخش يا فصل منتقل مي او پ تكميلي كه آوردن آن در پي نوشت جايز است

ضروري است نام هايي كه معادل فارسي ندارند، مانند نام هاي التين كه به همان صورت اصلي التين كاربرد متداول تري  -د
  قيد شود. دارند، با حروف فارسي با تلفظ (آوانويسي) در داخل متن و با حروف التين آن در پانوشت



  عنوان شكل ها، جدول ها و ...

عنوان شكل ها و نمودارها در زير آنها و عنوان جدول ها در باالي آنها نوشته شود. شماره گذاري اين موارد بايد از چپ به راست 
  3-5شكل فصل پنجم بايد چنين نوشت:  3باشد. براي مثال در مورد شكل 

  رعايت شود. نيزعي كتاب راين قاعده در مورد شماره گذاري عناوين اصلي و ف

  ها، تاريخ ها، اعداد و ...مقياس 

به جز كتب رياضي، آمار و رشته هايي مشابه، بايد مقياس در داخل متن به فارسي نوشته شوند ( مانند: كيلومتر به جاي  -الف
km ؛ سانتيمتر به جايcm .% اما در مورد مقياس هاي خاص و تخصصي، مي توان از شكل رياضي آنها استفاده ؛ درصد به جاي
  )%15نشانه بايد در پشت عدد نوشته شود، مانند:  (اين كرد.

  اعداد حتي در فرمول ها نيز بايد به فارسي نوشته شوند -ب

اعداد تك رقمي كه براي شمارش به كار مي روند به حروف نوشته شوند و در ساير موارد مي توان از اعداد رياضي استفاده  -ج
  شود. 

در مواردي كه نويسنده قصد دارد دوره زماني خاصي را بيان كند(مانند تولد و مرگ، آغاز و پايان رويدادها و غيره) بايد عدد  -د
 12-24كوچك تر يا آغازين در سمت چپ قرار گيرد سپس خط فاصله و پس از آن عدد بزرگ تر يا پاياني نوشته شود (مانند: 

استفاده كرد كه در آن صورت، جاي اعداد  "تا"به جاي خط فاصله از حرف همچنين مي توان سانتي متر).  8-21يا ارديبهشت؛ 
  ارديبهشت ). 24تا  12تغيير مي كند( مانند: 

هرگاه قصد نويسنده نشان دادن فرمول، معادله و ... با شماره باشد ( مانند كتاب هاي رياضي، آمار و رشته هاي مشابه كاربرد  - ه
  ) 13-5يا فرمول  24-3( مانند: معادله  ن فرمول يا رابطه رياضي را در پرانتز( ) قرار داددارد) نبايد عنوا

  ).4/2اعداد اعشاري بايد با استفاده از عالمت اعشار(/) نوشته شوند (مانند   -و

2   اعداد كسري بايد پايين خط كسري نوشته شوند (صحيح: -ز
  ).4/2؛ اشتباه     4

  نقل قول هاي مستقيم و غير مستقيم

نوشته شود. به هيچ وجه نبايد تغييري در صورت و مضمون نقل قول هاي مستقيم »  «نقل قول هاي مستقيم در ميان گيومه 
ير مستقيم نام گردد. در نقل قول غ در نقل قول مستقيم، نام نويسنده، سال انتشار و شماره صفحه در پانوشت ذكر مي داده شود.

در پانوشت ذكر مي گردد. در صورتيكه اثر داراي بيش از يك نويسنده باشد براي ساير نويسندگان از نويسنده و سال انتشار 
  عبارت (و ديگران) استفاده نمائيد.

  فهرست منابع و مĤخذ

  پانوشت قيد شود. و بايد به صورت ذكر منابع در متن جايز نيست -الف

براي نوشتن منابع غير از فارسي و عربي مي توان همان قالب استفاده شده در اثر را رعايت كرد، اما براي ثبت منابع فارسي و  -ب
  عربي قالب زير بكار رود: 

و د شماره جلد نام كتاب (در صورت تعدد جلد و چاپ، باي ).سال انتشار( .نام خانوادگي نويسنده(اسم اشهر)، نام نويسنده كتب:
در صورتيكه تعداد نويسندگان بيشتر از يك نفر باشد، بايد با بكار بردن عالمت(؛) از يكديگر  .نام ناشر نوبت چاپ ذكر شود).



و سپس نام خانوادگي » تأليف«يا » ترجمه«تفكيك شوند. در صورتي كه اثر ترجمه يا تصحيح باشد، بايد پس از نام كتاب واژه 
  مترجم را نوشت.

ها هم در متن و هم در پانوشت بصورت ايرانيك نوشته شود. اما چنانچه فهرست منابع در پايان كتاب وجود داشته نام كتاب  -ج
  باشد، قيد مشخصات كامل كتاب در پانوشت الزم نيست.

فحه شروع و عنوان مقاله. عنوان نشريه. دوره. شماره مجله. شماره ص نام خانوادگي نويسنده، نام نويسنده، (سال انتشار).مقاله: 
  .صورت ايرانيك نوشته شودعنوان نشريه ب . عنوان مقاله در داخل گيومه قرارداده شود.پايان

 پيروي از الگوهاي متداول در نگارش منابع علمي. ساير منابع:

كتاب توسط قبل از ارسال اثر جهت داوري، توصيه مي گردد جهت رفع كاستي ها و اشكاالت ويرايشي به لحاظ سجاوندي، 
  ويراستار مورد بازبيني و اصالح قرار گيرد.


