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  باكت مه تدوين و نگارشنا شيوه

  بيرجنددانشگاه انتشارات 

  

را بـا  خـود   ه شدههاي تأليفي و يا ترجمنويس كتابشود پيشمحترم تقاضا مي نويسندگان و مترجماناز 

نامه براي چاپ كتاب از طريـق انتشـارات دانشـگاه    رعايت مفاد اين شيوه .به نكات زير تهيه نمايند توجه

   .استبيرجند الزامي 

  

  هاي هر كتاب به ترتيب ويرايشبخش

 جلد -1

 برگ سفيد  -2

 صفحة بسم اهللا   -3

  )فارسي( صفحة عنوان -4

  1)شناسنامه كتاب( حقوقي صفحة -5

 )اختياري( اهدا صفحة -6

  2پيشگفتار -7

  3)بندها و زيربندها ها،شامل عناوين فصل( فهرست مطالب -8

 يا ديباچه مقدمه  -9

 كتابمتن اصلي   -10

نوشـت نيامـده   يها به صورت پاگر در متن كتاب يا پايان فصل(ها يادداشت، ميضما ،هاوستپي -11

 )باشد

  منابع و مĤخذ فهرست -12

 )ها(واژه نامه   -13

  )نيازدرصورت ( ي انگليسي به فارسيواژه نامه -       

                                                
، )نا(، متـرجم )نا(مولـف  ،عنـوان كتـاب  ، )فهرسـت نويسـي پـيش از انتشـار    (فيپـا  : ترتيب درج مطالب در شناسنامه كتاب به شرح زير مي باشد. ١

 ،تـاريخ انتشـار   ،نوبـت چـاپ   ،چاپخانـه  ،مدير مسوول ،ناشر ،ح جلداصفحه آرايي و طر ،ويراستار ادبي ،ويراستار علمي ،. . . تدوين و گردآوري 

كليه حقوق متعلق به انتشـارات دانشـگاه   "ذكر عبارت ، نشاني ناشر و شماره تماس و ايميل، شابك ،شماره كتاب ،قيمت ،صفحه و قطع ،نشمارگا

   . "بيرجند است

پيشگفتار مترجم قبل از پيشگفتار نويسنده اصلي  ،هاي ترجمه شدهدر مورد كتاب(سپس پيشگفتار مولف ذكر شود  ناشر وپيشگفتار  دابتدا باي. ٢

  ).كتاب ذكر شود

در صورتي كه كتاب داراي تصاوير و جداول متعدد باشد فهرست جداول و تصـاوير در ادامـه   . باشدترتيب الفبايي شماره صفحات فهرست به . ٣

 .  گيردفهرست مطالب قرار 
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  )نيازدرصورت ( انگليسي  ي فارسي بهواژه نامه -       

  )نيازدرصورت ( نام نامه يا فهرست اسامي خاص -      

 )index( فهرست موضوعي يا نمايه  -14

              بيرجندهاي منتشر شده دانشگاه فهرست كتاب -15

  )التين(عنوان  صفحة  -16

  

  هاي مختلفجزئيات بخش

  گذاري و قواعد دستورينشانه) الف

نگارش شود  هاي بيگانهبا پرهيز از كاربرد واژه ترجيحاَ ها بايد به زبان فارسي روان وتابكنويس پيش

هاي مصوب فرهنگستان زبان و ترين واژهاز جديد هاي برابر فارسيو در مورد جايگزين كردن واژه

استفاده  برهاي علمي تخصصي معتو يا انجمن) www.persianacademy.irبه آدرس ( ادب فارسي

   .شود

  

دستوري زبـان فارسـي بـراي سـهولت درك و انتقـال صـحيح مطالـب بـه         قواعد گذاري و نشانه رعايت 

مصوب فرهنگستان زبـان و ادب   »دستور خط«كتاب  هاياز رهنمود. نظر گرفته شود خوانندگان بايد در

  .شودتوصيه مينيز در اين خصوص » ويراستيار«استفاده از افزونه . استفاده شود فارسي

  

  نوع قلم مورد استفاده )ب

   هاي فارسيدركتاب -1-ب

   13با فونت   )B-zar( يا) B-lotus: (فارسيمتن نوع قلم  •

  نازك Times New Roman  ،12: نوع قلم التين داخل متن •

، )B-lotus: (و سـرتيترها در مـتن فارسـي    )بولـد ( كلمات و عبارات مشخص شده داخل مـتن  •

)B-zar (13 bold و در متن التين :Times New Roman 12 (bold)  

و قلم  B-zar (bold 11( يا )B-lotus(توضيح شكل ها و نمودارها در زير آن با قلم فارسي  •

مربـوط   ة شكل، ابتدا شمارةبعد از كلم. تايپ شود Times New Roman 10bold التين

مربـوط بـه آن فصـل تايـپ      به فصل از كتاب و بعد از آن خط تيره و در آخر نيز شماره شـكل 

  .يعني شكل ششم از فصل اول؛ )توضيح: 6-1شكل . (شود

  .بين توضيح شكل و متن بعدي، يك سطر فاصله منظور گردد •

و  B-zar (bold 12( يـا  )B-lotus(توضيح مربوط به جدول در باالي آن و بـا قلـم فارسـي     •

-B(ستون هـاي اصـلي جـدول بـا     . تايپ شود Times New Roman 11bold قلم التين
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lotus( يا )B-zar (bold 11  و نوشته هاي داخل آن با)B-lotus(  يـا )B-zar ( 11 نـازك 

  .مي باشد Times New Roman 11قلم التين نيز . تايپ شود

  . Times New Roman 10 و التين B-zar(10( يا )B-lotus(فارسي  4قلم پانويس •

  .سانتيمتر 63/0در اول هر پاراگراف به اندازه  تو رفتگي ابتداي سطر •

  .شروع شود صفحةسطر فاصله از ابتداي   8ابتداي هر فصل با  •

  .سرصفحهو  صفحةفرد شروع شود بدون ذكر شماره  صفحةها از فصل •

  .باشد B-zar (bold10( يا )B-lotus(در فارسي  صفحةنوع قلم سر  •

) B-zar( يــا )B-lotus(فارســي  صــفحةعنــوان كتــاب، بخــش ، فصــل و تيتــر اصــلي در سر  •

bold11.  

 .باشد Times New Roman 10التين نوع قلم فرمول •

 Timesنـازك و انـديس التـين    B-zar (10( يـا  )B-lotus(نوع قلم انـديس هـاي فارسـي     •

New Roman 10 باشد. 

  .Times New Roman 10نمادهاي يوناني •
  

  هاي التيندركتاب -2-ب

 Times New Roman pt 11 :متن •

 Times New Roman Bold pt 24: شماره فصل •

 Times New Roman Bold pt 18: عنوان فصل  •

 Times New Roman Bold pt 13: تيتر اصلي •

 Times New Roman Bold pt 12: تيتر فرعي •

 Times New Roman Bold pt 11: سرتيترهاي فرعي داخل متن •

 Times New Roman Bold pt 10: حروف سياه داخل متن •

 Times New Roman pt 8: هايسپانو •

 Times New Roman Bold pt 9: شماره شكل ها •

 Times New Roman pt 9 :توضيح شكل •

 Times New Roman Bold pt 9: شماره جداول  •

 Times New Roman pt 9: توضيح جداول •

 Times New Roman Bold pt 8 :نوشته هاي داخل ستون اصلي •

 Times New Roman pt 9: نوشته هاي داخل جدول •

                                                
٤. Footnote    
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 Times New Roman pt 9): ستوني دو( واژه نامه و فهرست مطالب •

  

  عربيهاي دركتاب -3-ب
مشـخص شـده داخـل مـتن بـدر      . . . ) آيه، حـديث و   (و عبارات عربي  13قلم متن كتب عربي بدر 

bold 12. 

 

  پانويس و پي نوشت ) پ

ها، جانوران، هاي غير فارسي اشخاص، مكانتوضيحات جنبي مانند نامتمام واژگان و  -1 -پ

به اين صورت كه معادل  ؛هر صفحه آورده شود يسپانواولين بار استفاده در بايد در ... گياهان و

-پانويسشماره . شودمنتقل  پانويسفارسي در متن با شماره مشخص و اصل واژه با همان شماره به 

-پانويسشود به فارسي و شماره هايي كه با الفباي عربي نوشته ميهمه زبانهاي فارسي و عربي و 

  . ها به انگليسي نوشته شودهاي ساير زبان

پانويس فارسي از راست به چپ با شماره فارسي و در التين از چپ به راست با شماره  -2-پ

با ذكر شماره در انتهاي هر كلمه يا سطر مورد  هپانويس هر مطلب در هر صفح. التين تايپ شود

  .توضيح نوشته شود

ها گاهي برخي عبارت. شودشروع مي» 1«ها در هر صفحه از عدد پانويسگذاري شماره -3-پ

 پانويسكه صورت كامل آن بايد در  شونددر متن به صورت اختصاري به انگليسي نوشته مي

  .آورده شود

باشد و از انتقال آن به پايان فصل خودداري  پانويسشده به صورت بهتر است موارد ياد  -4-پ

در  پانويسنوشت جايز است و مگر در مورد فهرست منابع تكميلي كه آوردن آن در پي. ددرگ

  .پايان بخش يا فصل منتقل گردد مفصل باشد بهصورتي كه 

التين كه به همان صورت هاي هايي كه معادل فارسي ندارند، مانند نامضروري است نام -5-پ

در داخل متن و با ) آوانويسي(تري دارند، با حروف فارسي با تلفظ اصلي التين كاربرد متداول

  . قيد شود پانويسحروف التين آن در 

   

  طرح جلد در قطع وزيري) ت

در طراحـي جلـد   . ضروري اسـت مطابق نمونه ارايه شده در زير  بيرجنددانشگاه  طرح مصوباستفاده از 

  .باشدمي الزاميكتاب در قطع وزيري توجه به نكات زير 

 cm 5/0عـرض  بـه  و cm 1طـول   بهبوده كه بايد  cm 5/23 ×5/16اندازه جلد در قطع وزيري  -1

  .)cm 5/24 ×17(اضافه شود 
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  ).فقط در اندازه عرضي كتاب(گردد اندازه عطف كتاب به اندازه فوق اضافه مي -2

 

 )ي جلد، عتف، پشت جلدرو( طرح جلدنمونه  -3

 

 
 
 .تهيه گردد نمونه زيرعنوان كتاب مطابق  صفحة -4
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  طول و اندازه سطرها از باال و پايين در قطع وزيري) ث

 Pageبوده و بايـد در    word (cm 5/23 ×5/16بر مبناي واحدهاي نرم افزار (هاي وزيري قطع كتاب

setup به شرح زير عمل كرد: 

  

  قطع وزيريطول و اندازه در 
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  فاصله سطرها ) ج

  .باشد) single  )1فاصله بين خطوط 

  

  هامعادالت و فرمول) چ

هـا  يت باشند و تمـامي معـادالت و فرمـول   ؤم بايد همانند متن اصلي خوانا و قابل ريعالو   حروف ، اعداد

نموده و معـادالت بـه ترتيـب    م با دست خودداري ياز نوشتن عال. چيني شوند بايد با دقت كافي حروف

هـا و معـادالت شـماره    فرمـول . زده شود Enterدر پايان هر فرمول يا معادله يك  .شماره گذاري گردد

  .استفاده شود MathTypeهاي رياضي از افزونه بهتر است براي نوشتن فرمول .عددي داشته باشند

  

  عكس ، نمودار ، شكل  ،جدول) ح

هاي ها براي نوشتهتوضيحات جدول. متن اصلي بايد خوانا و قابل ديدن باشندهمانند   هاها و شكلمنحني

هـا بايـد بـه    هـا و شـكل  تمامي جدول. حروفچيني شوند  فارسي بايد به زبان فارسي و با همان حروف متن

  .ها در متن مشخص شودجاي آن ،گذاري شدهترتيب با عدد شماره

آورده بايـد   آنجدول در بـاالي  عنوان و عكس در زير آن  ، نمودار وشكلكه عنوان الزم به ذكر است 

چنانچه نياز بـه چـاپ عكـس    . سياه و سفيد باشدها به صورت عكسبايد   عكسدر صورت داشتن . شود

 .به صورت رنگي باشد بايد توسط شوراي انتشارات دانشگاه تاييد گردد

 

  فهرست منابع و مĤخذ) خ

 نامه استناد شـيكاگو شيوهيا  آمريكا شناسيروان انجمن هاي استنادنامهشيوهيكي از از بايد ن محترم الفؤم

  .استفاده نمايندارجاع درون متني و برون متني براي 
  

  نامة استناد شيكاگو شيوه
http://www.ketabdar.org/files_of_books/negareshovirayesh/mabani_negareshe_elmi/shivename_shikag

o.pdf  

   APAنامة استناد  شيوه

abdar.org/files_of_books/negareshovirayesh/mabani_negareshe_elmi/shivename_APA.http://www.ket

pdf 

  

تواند در انتهاي هر فصـل يـا انتهـاي كتـاب ارايـه      مي و هاي تاليفي الزامي استبراي كتابفهرست منابع 

  .شود
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  يا نمايه موضوعيفهرست ) د

در مي بايـد  باشد موضوعي طوالني در صورتي كه فهرست  .ها استنامشامل فهرست موضوعي و  نمايه

  .نمايه براي كتاب الزامي استدر نظر گرفتن  .تايپ شود هصفحدو ستون در هر 

  

  گذاري صفحاتشماره) ذ

هر فصل با شماره فرد شروع شده و الزم است صفحات فرد سمت چپ و صفحات زوج سـمت راسـت   

  :ضروري استهمچنين . كتاب قرار گيرند

  .در سمت راست و عنوان كتاب در سمت چپ قرار گيرد صفحةصفحات زوج شماره در  -1

  .قرار گيرد  در سمت چپ و عنوان فصل در سمت راست صفحةدر صفحات فرد شماره  -2
 .فصل شروع مي شود هر دوم صفحةاز  هصفحسر  •

  .ندارند هصفحصفحات سفيد سر  •

  . دنندار هصفحاول پيوست، مراجع، نمايه و واژه نامه سر صفحة •

  

  

  
  
 

 

 

  

به تصـويب رسـيد و از تـاريخ ابـالغ      8/2/1395اين شيوه نامه در جلسه شوراي انتشارات دانشگاه مورخ 

  .باشدالزم االجرا مي

  

  

  

  
 

 عنوان كتاب زوج صفحة فرد صفحة عنوان فصل




