
 

 شارات دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسیانت

 دستور العمل تنظیم و صفحه آرایی کتاب 

 شود.داده به دفتر انتشارات تحویل  PDFتمام آثار باید بر اساس مشخصات زیر تایپ و در قالب 

 :ابعاد صفحه

 سانتیمتر 5/17*25 وزیرياندازه  •
 سانتیمتر 21* 30 اندازه رحلی •

  single :فاصله سطرها

 ):پس از تنظیم ابعاد صفحهحاشیه ها (

 سانتیمتر 5/2سانتیمتر و از چپ و راست  2وزیري: از باال و پایین صفحه  •
 سانتیمتر 5/2سانتیمتر و از چپ و راست  5/2رحلی: از باال و پایین صفحه  •

 مشخصات حروف نگاري: 

 اندازه نام فونت مشخصات ردیف
 24 بی نازنین ضخیم عنوان فصل 1
 16 بی نازنین ضخیم )اول(سطح  عنوان زیر فصل 2
 14 بی نازنین ضخیم )دوم(سطح  عنوان زیر فصل 3
 12 بی نازنین نازك اصلی متن 4
 10 تایمز نازك التین داخل متن 5
 10 بی نازنین نازك پاورقی فارسی 6
 8 بی نازنین نازك پاورقی التین 7
 11 ضخیمبی نازنین  شماره شکل و شماره جدول 8
 10 بی نازنین نازك شرح شکل و شرح جدول 9
 12 ایرانیک یا ایتالیک کلمات یا عبارات خاص در متن 10
 8 بی نازنین ضخیم نوشته هاي داخل شکل 11
 11 بی نازنین نازك منابع و مآخذ فارسی 12
 9 تایمز نازك منابع و مآخذ انگلیسی 13
در و شماره صفحه فصل  ،عنوان کتاب 14

 باالي صفحات
 14 بی نازنین ضخیم

  



 صفحه اول بسم اهللا، صفحه دوم سفید باشد.

 صفحه سوم، صفحه عنوان شامل نام کتاب، نام پدیدآوران است.

 صفحه چهارم سفید ( بعد از فهرست نویسی کتابخانه ملی توسط دفتر انتشارات تکمیل میشود)

پیشگفتار تنظیم شود و از نوشتن فهرست در ابتداي هر بخش یا فصل فهرست، به تفکیک بخش و فصل تهیه، پیش از مقدمه و 
 به طور جداگانه خودداري شود.

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

در صفحات زوج نام کتاب در حاشیه چپ و در صفحات  شماره صفحات زوج، راست چین؛ و شماره صفحات فرد، چپ چین باشد.
 فرد عنوان فصل در حاشیه راست درج شود.

 صفحه نشانه هاي اختصاري، در آثاري که جنبه تخصصی دارد، به ویژه در فرهنگ ها و واژه نامه ها ضروري است.

نه مورد بررسی، کاستی هاي احتمالی آثار مقدمه و پیشگفتار شامل مطالبی در باره پیشینه پژوهش، ویژگی آثار گذشته در زمی
 پیشین، ویژگی اثر پیش رو و ... است.

در خصوص آثار ترجمه  در صورتیکه اثر ترجمه باشد، پیشگفتار یا مقدمه مترجم پیش از مقدمه و پیشگفتار نویسنده آورده شود.
هاي ترجمه و بخشهاي تألیف توضیح الزم الزم است در پیشگفتار در خصوص میزان مشارکت صاحب اثر از جنبه بخشو تألیف 

 ارائه گردد.

 بخش بندي و فصل بندي

براي تفکیک مطالب و راحتی مخاطب در استفاده از متن، بهتر است که کتاب به چند فصل و هر فصل به چند بخش تقسیم 
 )7شود. شماره بخش ها و فصل ها باید به حروف نوشته شود(مانند فصل هفتم به جاي فصل 

 پانوشت ها و پی نوشت ها

و ... باید در پانوشت هر  تمام واژگان و توضیحات جنبی مانند نام هاي غیر فارسی اشخاص، مکان ها، جانوران، گیاهان -الف
صفحه آورده شود. به این صورت که معادل فارسی در متن با شماره مشخص و اصل واژه با همان شماره به پانوشت منتقل می 

نوشت هاي فارسی و عربی و همه زبان هایی که با الفباي عربی نوشته می شود به فارسی و شماره پانوشت هاي شود. شماره پا
 سایر زبان ها به انگلیسی نوشته شود.

شروع می شود. گاهی برخی عبارت ها، در متن به صورت اختصاري به  " 1"شماره گذاري پانوشت ها، در هر صفحه از عدد -ب
 شوند که صورت کامل آن باید در پانوشت آورده شود.انگلیسی نوشته می 

بهتر است موارد یادشده به صورت پانوشت باشد و از انتقال آن به پایان فصل خودداري کرد، مگر در مورد فهرست منابع  -ج
 شود.نوشت در صورتی که مفصل باشد به پایان بخش یا فصل منتقل می او پ تکمیلی که آوردن آن در پی نوشت جایز است

ضروري است نام هایی که معادل فارسی ندارند، مانند نام هاي التین که به همان صورت اصلی التین کاربرد متداول تري  -د
 قید شود. دارند، با حروف فارسی با تلفظ (آوانویسی) در داخل متن و با حروف التین آن در پانوشت



 عنوان شکل ها، جدول ها و ...

عنوان شکل ها و نمودارها در زیر آنها و عنوان جدول ها در باالي آنها نوشته شود. شماره گذاري این موارد باید از چپ به راست 
 5-3شکل فصل پنجم باید چنین نوشت:  3باشد. براي مثال در مورد شکل 

 رعایت شود. نیزعی کتاب راین قاعده در مورد شماره گذاري عناوین اصلی و ف

 ها، تاریخ ها، اعداد و ...مقیاس 

به جز کتب ریاضی، آمار و رشته هایی مشابه، باید مقیاس در داخل متن به فارسی نوشته شوند ( مانند: کیلومتر به جاي  -الف
km ؛ سانتیمتر به جايcm .% اما در مورد مقیاس هاي خاص و تخصصی، می توان از شکل ریاضی آنها استفاده ؛ درصد به جاي
 )%15نشانه باید در پشت عدد نوشته شود، مانند:  (این کرد.

 اعداد حتی در فرمول ها نیز باید به فارسی نوشته شوند -ب

اعداد تک رقمی که براي شمارش به کار می روند به حروف نوشته شوند و در سایر موارد می توان از اعداد ریاضی استفاده  -ج
 شود. 

در مواردي که نویسنده قصد دارد دوره زمانی خاصی را بیان کند(مانند تولد و مرگ، آغاز و پایان رویدادها و غیره) باید عدد  -د
 12-24کوچک تر یا آغازین در سمت چپ قرار گیرد سپس خط فاصله و پس از آن عدد بزرگ تر یا پایانی نوشته شود (مانند: 

استفاده کرد که در آن صورت، جاي اعداد  "تا"به جاي خط فاصله از حرف همچنین می توان سانتی متر).  8-21یا اردیبهشت؛ 
 اردیبهشت ). 24تا  12تغییر می کند( مانند: 

هرگاه قصد نویسنده نشان دادن فرمول، معادله و ... با شماره باشد ( مانند کتاب هاي ریاضی، آمار و رشته هاي مشابه کاربرد  -ه
 ن فرمول یا رابطه ریاضی را در پرانتز( ) قرار داددارد) نباید عنوا

 ........................) 5یا فرمول  .................  24( مانند: معادله 

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

2   اعداد کسري باید پایین خط کسري نوشته شوند (صحیح: -ز
4

 ).4/2؛ اشتباه     

 نقل قول هاي مستقیم و غیر مستقیم

نوشته شود. به هیچ وجه نباید تغییري در صورت و مضمون نقل قول هاي مستقیم »  «نقل قول هاي مستقیم در میان گیومه 
یر مستقیم نام گردد. در نقل قول غ در نقل قول مستقیم، نام نویسنده، سال انتشار و شماره صفحه در پانوشت ذکر می داده شود.

در پانوشت ذکر می گردد. در صورتیکه اثر داراي بیش از یک نویسنده باشد براي سایر نویسندگان از نویسنده و سال انتشار 
 عبارت (و دیگران) استفاده نمائید.

 فهرست منابع و مآخذ

 پانوشت قید شود. و باید به صورت ذکر منابع در متن جایز نیست -الف

براي نوشتن منابع غیر از فارسی و عربی می توان همان قالب استفاده شده در اثر را رعایت کرد، اما براي ثبت منابع فارسی و  -ب
 عربی قالب زیر بکار رود: 



و د شماره جلد نام کتاب (در صورت تعدد جلد و چاپ، بای ).سال انتشار( .نام خانوادگی نویسنده(اسم اشهر)، نام نویسنده کتب:
در صورتیکه تعداد نویسندگان بیشتر از یک نفر باشد، باید با بکار بردن عالمت(؛) از یکدیگر  .نام ناشر نوبت چاپ ذکر شود).

و سپس نام خانوادگی » تألیف«یا » ترجمه«تفکیک شوند. در صورتی که اثر ترجمه یا تصحیح باشد، باید پس از نام کتاب واژه 
 مترجم را نوشت.

ها هم در متن و هم در پانوشت بصورت ایرانیک نوشته شود. اما چنانچه فهرست منابع در پایان کتاب وجود داشته نام کتاب  -ج
 باشد، قید مشخصات کامل کتاب در پانوشت الزم نیست.

فحه شروع و عنوان مقاله. عنوان نشریه. دوره. شماره مجله. شماره ص نام خانوادگی نویسنده، نام نویسنده، (سال انتشار).مقاله: 
 .صورت ایرانیک نوشته شودعنوان نشریه ب . عنوان مقاله در داخل گیومه قرارداده شود.پایان

 پیروي از الگوهاي متداول در نگارش منابع علمی. سایر منابع:

کتاب توسط قبل از ارسال اثر جهت داوري، توصیه می گردد جهت رفع کاستی ها و اشکاالت ویرایشی به لحاظ سجاوندي، 
 ویراستار مورد بازبینی و اصالح قرار گیرد.


