قالة تدوین کتة مزکش انتشارات علمی دانشگاه آساد اسالمی قشوین

 نوع و انداسه قلمهای مورد استفاده:
 -1قلن هٌاسة تشای هتيB Lotus 11 :
 -1قلن هٌاسة تشای ػٌاٍیي فصَل B Zar Bold 17 :
 -3قلن هٌاسة تشای ػٌاٍیي سطح اٍلB Zar Bold 11:
 -4قلن هٌاسة تشای ػٌاٍیي سطح دٍمB Lotus Italic 11 :
 -5قلن هٌاسة تشای ػٌاٍیي سطح سَم ٍ خاییٌتشB Lotus 11 :
 -6قلن هٌاسة تشای صیش ًَیس صفحاتB Lotus 9 :
 -7قلن هٌاسة تشای ػٌاٍیي جذاٍل ٍ ضکلْاB Nazanin Bold 9 :
 -8قلن هٌاسة هَسد استفادُ تشای قسوتّای اًگلیسی هتيTimes New Roman :
 -9کلیِ قلنّای اًگلیسی دس ّش قسوت کِ استفادُ ضَد حتواً هی تایست  1ضواسُ کَ چکتش اص خَد آى هتي تاضذ


تبصزه :در موراد خاص که اس نظز مالف میبایست انداسه و نوع قلمها به صورت دیگزی باشد ،حتماً

تغییزات با هماهنگی مزکش انتشارات علمی صورت پذیزد.

 نکات مهم در صفحه آرایی کتاب:
 -1ضشٍع فصلّا اص صفحات فشد تاضذ
 -1صفحات سوت ساست ضواسُ صٍج ٍ صفحات سوت چح ضواسُ فشد
 -3ضواسُ ٍ ػٌَاى جذٍلّا ،تاالی ّش جذٍل ٍ تِ صَست ٍسط چیي تاضذ.
 -4ضواسُ ٍ ػٌَاى ضکلّا خائیي ّش ضکل تِ صَست ٍسط چیي تاضذ.
 -5جذٍلّا ٍ ضکلّا ،تا دس ًظش گشفتي ضواسُ فصل تِ صَست صیش ضواسُگزاسی ضَد:
جذٍل (........ )3-1

ضکل (...... )1-4

 -6سش تیتش صفحِ ٍ ضواسُ صفحات هیتایست دس تاالی صفحِ قشاسداضتِ تاضذ .دس صفحات صٍج تصَست صیش ًَضتِ هی-
ضَد:
ػٌَاى کتاب

1

سشتیتش صفحات فشد ًیض تصَست صیش ًَضتِ هیضَد:
3

ػٌَاى ّش فصل کتاب

دس صَست طَالًی تَدى ػٌَاى کتاب ٍ یا فصلّا ،اداهِ ػٌاٍیي سا تِ صَست ً ........طادى دادُ ضَد.
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 -7هطالة هٌذسج دس صفحات اص ًظش هحتَایی هیتایست تِ تشتیة (ضواسُ صفحِ) صیش آٍسدُ ضَد:
 -1تِ ًام خذا ،ػٌَاى کتابً ،ام هالف (کتابّای تالیفی)ً ،ام ًَیسٌذُ ٍ هتشجن (کتابّای تشجوِای)ًَ ،تت چاج
 -1صفحِ ضٌاسٌاهِ کتاب
 -3دس صَست داضتي صفحِ تقذین تِ  ...دس ایي صفحِ آٍسدُ ضَد
 -4خطت صفحِ تقذین هی تایست سفیذ تاضذ.
 -5خیصگفتاس
 -6فْشست هطالة (اص صفحِ فشد ضشٍع هیضَد)
 -7دس صَستی کِ خایاى فصلی دس صفحِ فشد توام ضَد هیتایست صفحِ تؼذی کِ صٍج است سفیذ تاضذ.
 -8کلیِ صفحات سفیذ دس ضواسُگزاسی کتاب دس ًظش گشفتِ هیضَد
 -9صفحات سفیذ دس ٌّگام تایح هیتایست یک صفحِ خالی دس ًظش گشفتِ ضَد (تذٍى دسج ضواسُ صفحِ ٍ سش
تیتش)
 -11تؼذاد خطَط دس ّش صفحِ کاهل حذاقل هیتایست  31خط تاضذ
 -11فشهَلّا هیتایست حتیاالهکاى تا ًشم افضاس  Latexتایح ضَد ٍ ّش فشهَل ضواسُ داضتِ تاضذ.
 -8کتاب هیتایست تا ًسخِّای جذیذ ًشمافضاس  Wordتایح ضَد ٍ ًسخِ  Word ٍ PDFآى تِ هشکض اًتطاسات
ػلوی تحَیل ضَد
 -9هشاجغ هیتایست دس خایاى کتاب آٍسدُ ضَد (طثق ًوًَِ ریل).
-1

ًامخاًَادگیً ،ام (هؤلفاى ٍ هتشجواى) .عنوان اصلی کتاب( :جضئیات ػٌَاى کتاب دس صَست ٍجَد داخل ّاللیي)ً ،ام سایش افشاد دخیل دس
تألیف یا تشجوًِ ،اضش ،هحل اًتطاس ،ضواسُ جلذ ،ضواسُ ٍیشایص ،سال اًتطاس تِ ػذد.

-1

ًامخاًَادگیً ،ام هجشی .عنوان طزح پژوهشی بصورت پزرنگ ،ضواسُ ثثتً ،ام کاهل هحل اًجام ٍ سفاسشدٌّذُ ،سال اًجام طشح.

-3

ًامخاًَادگیً ،امً .امخاًَادگی ٍ ًام هؤلف دٍم .هؤلف سَم .عنوان مقاله بصورت پزرنگً ،ام کاهل هجلِ ،ضواسُ دٍسُ یا جلذ ،ضواسُ هجلِ،
ضواسُ صفحات ،سال اًتطاس.
4- Book: Bellamy, C., & Taylor, J. (1998). Governing in the Information Age. Buckingham: Open University Press.

–5- Journal Article: Aberbach, J., & Christensen, T. (2005). Citizens and Consumers: A NPM dilemma. Public Management Review 7(2), 225
246.

6- Article in a book: Fountain, J. E. (2002). Theory of Federal Bureaucracy. In J. Nye, & E. Kamarck, (Eds.), Governance.com: Democracy in
the Information Age (pp. 181-205). Washington, DC: The Brookings Institute.

7- Article in an internet-only journal: Couture, R. T., & Bocksnick, J. (2004, December). Can active seniors gain stress-reducing results from
acute exercise? Athletic Insight: The online Journal of Sport Psychology, 6(3). Retrieved February 4, 2006 from
http://www.athleticinsight.com/Vol6Iss3?AcuteExercise.htm.

8- Internet site: Unpan (2005). Global E-government Readiness Report, United Nations. Retrieved February 4, 2009, from
http://unpan1.un.org/intradoc.
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 انداسه کاغذ در قطع وسیزی:
61/5 Cm
5/55 Cm

(صفحات صٍج)

ػٌَاى کتاب

ػٌَاى ّش فصل

(صفحات فشد)

32/5 Cm

6/55 Cm

توجه :تمام موارد فوق باید رعایت شود و فایل کامل کتاب جهت شروع روال چاپ تحویل مرکز
انتشارات علمی دانشگاه شود.

صفحه  3از 3

