راهنماي نگارش کتاب براي انتشارات
دانشگاه سمنان
کتابهاي ارسالي به اداره انتشارات دانشگاه سمنان بايد داراي بخشهاي زير باشد: -1پيشگفتار مؤلف  /مترجم
 -2فهرست مطالب
 -3فصلهاي کتاب
 -4فهرست منابع و مآخذ
 -5ضميمهها (در صورت نياز)
 -6واژهنامه (فارسي به انگليسي و انگلبيسي به فارسي)
 -7فهرست اعالم يا نمايه )(Index

 -1اندازه کتاب و حاشيهها
-

قطع وزيري با اندازه صفحه 17 * 24/5
حاشيه سمت راست 2/5
حاشيه سمت چپ 2/5
حاشيه باال 3/5
حاشيه پايين 2/5
فاصله سطرها singleيا ()1
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شکل  -1تنظيم حاشيهها

شکل  -2تنظيم اندازه صفحه
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 -2آماده سازي
نوشتار کتاب بايد به زبان فارسي روان و با پرهيز از کاربرد واژههاي بيگانه نگارش شود و
در مورد جايگزين کردن واژه هاي برابر فارسيييي ( به ويده در نوشييي ته هاي علمي) از
جديدترين واژههاي مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسي استفاده شود.

 -3عاليم و نشانهها
رعايت نقطهگذاري و عاليم نكات دسييتوري زبان فارسييي براي سييهولت درت و انتقا
صحيح مطالب به خوانندگان بايد درنظر گرفته شود .پانويس هر مطلب در هر صفحه با
ذکر شماره در انتهاي صفحه توضيح نوشته شد.

 -4طرح جلد در قطع وزيري
در طراحي جلد کتاب در قطع وزيري توجه به نكات زير ضروري مي باشد.
اندازه جلد را  17× 24/5cmدر نظر بگيريد. اندازه عطف کتاب به اندازه فوق اضافه ميگردد( فقط در اندازه عرضي کتاب ). استفاده از آرم استاندارد دانشگاه سمنان در سمت چپ باال ،نام مولف يا مولفين ،وعنوان اثر روي طرح جلد و عطف کتاب ضروري است (آرم دانشگاه بايد با رنگ اصلي آرم
آورده شود).

 -5عنوان فصلها
عنوان فصييلها بايد  4خط(خطوط داراي فرمت متن باشييند) از ابتداي صييفحه فاصييله
داشته باشد.

 -6قلمهاي مورد استفاده
نوع قلم مورد اسييتفاده B-nazaninيا B-mitraبراي فونت فارس يي و Time new roman

براي فونت انگليسي انتخاب شود .اندازه فونتهاي فارسي به شرح جدو زير باشد .اندازه
فونتهاي انگليسي دو درجه از فونتهاي فارسي کمتر باشد.
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جدول  -1مشخصات فونتهاي فارسي مورد استفاده در کتاب

رديف
1
2
3
4
5
6
7
8

عنوان
عنوان فصل
تيترها()Heading
متن
پاورقي
شماره و شرح شكل و جدو
نامهاي علمي خاص
نوشتههاي داخل جدو
منابع فارسي

فرمت فونت

اندازه فونت

Bold

24
شروع از 14
13
10
11
13
12
12

Bold

نازت
نازت
Bold

ايتاليک
نازت
نازت

 -7تيترها
تيترها بايد شمارهگذاري شود .سعي شود حداکثر تعداد زير تيترها از  4بخش بي شتر
ن شود( تيتر شامل  4بخش .) -1-1-1-7 :بين شمارههاي تيترها از خط فا صله ا ستفاده
شيييود .اندازه هر زير تيتر يک درجه از تيتر باالتر کمتر باشيييد .تيترها به اندازه  12 ptاز
متن قبلي و  6 ptاز متن بعدي فاصييله داشييته باشييد .شييمارهگذاريها از راسييت به چپ
ميباشد .به عنوان مثا  -1-7به معناي فصل هفتم ،زير فصل او است.

 -8شماره گذاري صفحات
 -1فصل بايد با شماره فرد شروع شود.
 -2صفحه ابتدايي شروع فصل  Headerندارد.
 -2در صفحات زوج شماره صفحه در سمت را ست و عنوان کتاب در سمت چپ باالي
صفحه در Headerقرار گيرد.
 -3در صفحات فرد شماره صفحه در سمت چپ و عنوان ف صل در سمت را ست باالي
صفحه در Headerقرار گيرد.
 -4در زير عنوان يک خط قرار داده شود.
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 -6شروع شمارهگذاريهاي عددي صفحات بايد از او کتاب باشد.
 -7فاصله  Headerو  Footerبه ترتيب از باال و پايين صفحات  2/5سانتيمتر باشد.

شکل  -3تنظيم فاصله  Headerو Footer

 -9معادلهها و فرمولها
معادالت و فرمو ها بايد با برنامه فرمو نويسيييي Wordنوشيييته شيييوند فرمو ها و
معاد ها بايد با شماره عددي( از راست به چپ ،عدد او براي فصل و عدد دوم برايشماره
فرمو )مشييخش شييوند.بهتر اسييت براي فرمو نويسييي از Mathtypeاسييتفاده شييود.
شمارههاي داخل فرمو ها انگليسي باشد.
𝒀𝑩𝑿+
𝒒𝟐𝟎.

()9-1

=𝑨

 -10جدول ،شکل يا تصوير
جدو ها ،منحنيها و شيييكل ها ،همانند متن اصيييلي بايد خوانا و قابل ديدن باشيييند.
تو ضيحات داخل شكل بايد فار سيو کيفيت شكلها بايد منا سب چاپ با شد .از ا سكن
کردن و قراردادن شكلهاي بيکيفيت در کتاب خودداري گردد .ت صاوير بايد به صورت
سيياه و سييفيد در متن قرار گيرد .کليه جداو بايد توسييط نويسيينده تايپ گردد .تمامي
جدو ها و شكلها بايد به ترتيب با عدد شمارهگذاري شده جاي آنها در متن م شخش
شود.
شکل  1-10منحني تغييرات ....
جدول  1-10بررسي تغييرات....
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 -11منابع
فهرسيييت منابع مورد اسيييتفاده در انتهاي هر فصيييل و يا در انتهاي کتاب آورده شيييود.
فهرستها به ترتيب حروف الفباي نام نويسنده ،شمارهگذاري ميگردد .ابتدا منابع فارسي
و به دنبا آن منابع خارجي آورده ميشود.
مقاالت فارسي:
 -1مس ي دي ع ،.شييفاعي ب سييتان م .و مطيع ع .1390 .کنتر آبشييسييتگي موضييعي توسييط
طوقههاي مربعي شكل در اطراف پايههاي پل در قوسهاي  180درجه .م له پدوهش آب ايران.
.53-60:)8(5
کتاب فارسي:
 -1نقي پور ع .1387 .آشنايي بانظريه گروهها و حلقهها .انتشارات دانشگاه سمنان 335 .صفحه.
مقاالت انگليسي:
1- Fetouani S., Sbaa M., Vanclooster M., and Bendra B. 2008. Assessing groundwater
quality in the irrigated plain of Triffa (North-east Morocco). Agricultural Water
Management 95(2):133-142.

کتابهاي انگليسي:
3- Lindsay W.L. 1979. Chemical Equilibria in Soils. Wiley–Interscience, New York.
448 pp.

 -12ضميمهها
در صورت نياز ضميمهها در اين بخش آورده شود.

 -13واژهنامه
واژههاي تخصصي مورد استفاده در کتاب به دو صورت انگلي سي به فارسي و فارسي به
انگليسي به ترتيب حروف الفبا آورده شود

 -14نمايهها
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فهر ست اعالم يا نمايه )  :( Indexشامل فهر ست مو ضوعي و يا ا شخاص ميبا شد که به
صورت حروف الفبا بايد آورده شود .در صورتي که فهر ست تعيين شده زياد با شد بهتر
است در دو ستون در هر صفحه تايپ شود.

توجه مهم:
درج مراجع و منابع در کتاب هايي که توسط انتشارات دانشگاه سمنان منتشر مي شود
ضروري مي باشد .براي تمامي کتابها (تصنيف ،تاليف ،ترجمه و تدوين و گردآوري) درج
رفرانس هاي مورد بهره برداري (منابع) توسط صاحب اثر ضروري مي باشد.
در آخر کتاب واژه نامه انگليسييي به فارسييي و از فارسييي به انگليسييي و همینين نمايه
سازي الزاميست
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عنوان کتاب

مؤلف:
دکتر
(عضو هیأت علمی دانشگاه سمنان)
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سرشناسه

عنوان کتاب
.....................................................................................................

مؤلفان يا مترجمان :
نوبت چاپ  :او  -تابستان 1396
ناشر :انتشارات دانشگاه سمنان
شمارگان  :جلد
قيمت :ريا

شابك :

...............................................................................................

حق چاپ محفوظ و متعلق به انتشارات دانشگاه سمنان مي باشد.
مراکز پخش :سمنان :روبروي پارک سوکان -پرديس شماره  – 1انتشارات دانشگاه سمنان -تلفن02333654142 :و
.2331533270

وب سايتwww.press.semnan.ac.ir:

تهران :ميدان انقالب – ابتداي خيابان  12فروردين – پالک  -9تلفن  -02166966114-15 :انتشارات سيماي دانش

