راَىماي وگارش کتاب بزاي اوتطارات
داوطگاٌ سمىان
کتاتْاي اسػالي تِ اداسُ اًتـاسات داًـگاُ ػوٌاى تايذ داساي تخؾّاي صيش تاؿذ: -1خيـگفتاس هؤلف  /هتشجن
 -2فْشػت هطالة
 -3فللّاي کتاب
 -4فْشػت هٌاتغ ٍ هآخز
 -5ضويوِّا (دس كَست ًياص)
ٍ -6اطًُاهِ (فاسػي تِ اًگليؼي ٍ اًگلثيؼي تِ فاسػي)
 -7فْشػت اػالم يا ًوايِ )(Index

 -1اوذاسٌ کتاب ي حاضيٍَا
-

قطغ ٍصيشي تا اًذاصُ كفحِ 17 * 24/5
حاؿيِ ػوت ساػت 2/5
حاؿيِ ػوت چح 2/5
حاؿيِ تاال 3/5
حاؿيِ خاييي 2/5
فاكلِ ػطشّا singleيا ()1
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ضکل  -1تىظيم حاضيٍَا

ضکل  -2تىظيم اوذاسٌ صفحٍ
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 -2آمادٌ ساسي
ًَؿتاس کتاب تايذ تِ صتاى فاسػي سٍاى ٍ تا خشّيض اص کاستشد ٍاطُ ّاي تيگاًِ ًگاسؽ ؿَد ٍ
دس هَسد جاايگضيي کاشدى ٍاطُ ّااي تشاتاش فاسػاي (تاِ ٍياظُ دس ًَؿاتِّااي ػلواي) اص
جذيذتشيي ٍاطُّاي هلَب فشٌّگؼتاى صتاى ٍ ادب فاسػي اػتفادُ ؿَد.

 -3عاليم ي وطاوٍَا
سػايت ًقطِگزاسي ٍ ػالين ًكات دػاتَسي صتااى فاسػاي تاشاي ػاَْلت دسن ٍ اًتقاا
كحيح هطالة تِ خَاًٌذگاى تايذ دسًظش گشفتِ ؿَد .خاًَيغ ّش هطلة دس ّش كافحِ تاا
رکش ؿواسُ دس اًتْاي كفحِ تَضيح ًَؿتِ ؿذ.

 -4طزح جلذ در قطع يسيزي
دس طشاحي جلذ کتاب دس قطغ ٍصيشي تَجِ تِ ًكات صيش ضشٍسي هي تاؿذ.
اًذاصُ جلذ سا  17× 24/5cmدس ًظش تگيشيذ. اًذاصُ ػطف کتاب تِ اًذاصُ فَق اضافِ هيگشدد( فقط دس اًذاصُ ػشضي کتاب ). اػتفادُ اص آسم اػتاًذاسد داًـگاُ ػوٌاى دس ػوت چح تاالً ،ام هَلف يا هاَلفييٍ ،ػٌَاى اثش سٍي طشح جلذ ٍ ػطف کتاب ضشٍسي اػت (آسم داًـگاُ تاياذ تاا سًاا اكالي
آسم آٍسدُ ؿَد).

 -5عىًان فصلَا
ػٌَاى فللّا تايذ  4خط(خطَط داساي فشهات هاتي تاؿاٌذ) اص اتتاذاي كافحِ فاكالِ
داؿتِ تاؿذ.

 -6قلمَاي مًرد استفادٌ
ًَع قلن هَسد اػتفادُ B-nazaninيا B-mitraتاشاي فًَات فاسػاي ٍ Time new roman

تشاي فًَت اًگليؼي اًتخاب ؿَد .اًذاصُ فًَتّاي فاسػي تِ ؿشح جذٍ صيش تاؿذ .اًذاصُ
فًَتّاي اًگليؼي دٍ دسجِ اص فًَتّاي فاسػي کوتش تاؿذ.
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جذيل  -1مطخصات فًوتَاي فارسي مًرد استفادٌ در کتاب

سديف
1
2
3
4
5
6
7
8

ػٌَاى
ػٌَاى فلل
تيتشّا()Heading
هتي
خاٍسقي
ؿواسُ ٍ ؿشح ؿكل ٍ جذٍ
ًامّاي ػلوي خاف
ًَؿتِّاي داخل جذٍ
هٌاتغ فاسػي

فشهت فًَت

اًذاصُ فًَت

Bold

24
ؿشٍع اص 14
13
10
11
13
12
12

Bold

ًاصن
ًاصن
Bold

ايتاليک
ًاصن
ًاصن

 -7تيتزَا
تيتشّا تايذ ؿواسُگزاسي ؿَد .ػؼي ؿَد حذاکثش تؼذاد صياش تيتشّاا اص  4تخاؾ تيـاتش
ًـَد( تيتش ؿاهل  4تخؾ .) -1-1-1-7 :تيي ؿواسُّاي تيتشّا اص خط فاكالِ اػاتفادُ
ؿَد .اًذاصُ ّش صيش تيتش يک دسجِ اص تيتش تاالتش کوتش تاؿاذ .تيتشّاا تاِ اًاذاصُ  12 ptاص
هتي قثلي ٍ  6 ptاص هتي تؼذي فاكلِ داؿتِ تاؿذ .ؿواسُگازاسي ّاا اص ساػات تاِ چاح
هيتاؿذ .تِ ػٌَاى هثا  -1-7تِ هؼٌاي فلل ّفتن ،صيش فلل اٍ اػت.

 -8ضمارٌ گذاري صفحات
 -1فلل تايذ تا ؿواسُ فشد ؿشٍع ؿَد.
 -2كفحِ اتتذايي ؿشٍع فلل ً Headerذاسد.
 -2دس كفحات صٍج ؿواسُ كفحِ دس ػوت ساػت ٍ ػٌَاى کتاب دس ػاوت چاح تااالي
كفحِ دس Headerقشاس گيشد.
 -3دس كفحات فشد ؿواسُ كفحِ دس ػوت چح ٍ ػٌَاى فلال دس ػاوت ساػات تااالي
كفحِ دس Headerقشاس گيشد.
 -4دس صيش ػٌَاى يک خط قشاس دادُ ؿَد.
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 -5تَكيِ هيؿَد ،تشاي ؿواسُگزاسي كفحِ ّاي فْشػت اص حشٍف اػاتفادُ ؿاَد(الف،
ب ،ت ٍ)...
 -6ؿشٍع ؿواسُگزاسيّاي ػذدي كفحات تايذ اص فلل اٍ تاؿذ.
 -7فاكلِ  Footer ٍ Headerتِ تشتية اص تاال ٍ خاييي كفحات  2/5ػاًتيهتش تاؿذ.

ضکل  -3تىظيم فاصلٍ Footer ٍ Header

 -9معادلٍَا ي فزمًلَا
هؼادالت ٍ فشهَ ّا تايذ تا تشًاهاِ فشهاَ ًَيؼايًَ Wordؿاتِ ؿاًَذ فشهاَ ّاا ٍ
هؼاد ّا تايذ تا ؿاواسُ ػاذدي( اص ساػات تاِ چاح ،ػاذد اٍ تاشاي فلال ٍ ػاذد دٍم
تشايـواسُ فشهَ )هـخق ؿًَذ.تْتش اػت تشاي فشهَ ًَيؼي اص Mathtypeاػتفادُ ؿَد.
ؿواسُّاي داخل فشهَ ّا اًگليؼي تاؿذ.
()1-9

 -11جذيل ،ضکل يا تصًيز
جذٍ ّا ،هٌحٌيّا ٍ ؿكل ّااّ ،واًٌاذ هاتي اكالي تاياذ خَاًاا ٍ قاتال دياذى تاؿاٌذ.
تَضيحات داخل ؿكل تايذ فاسػيَ کيفيت ؿكلّا تاياذ هٌاػاة چااج تاؿاذ .اص اػاكي
کشدى ٍ قشاسدادى ؿكلّاي تيکيفيت دس کتاب خَدداسي گشدد .تلاٍيش تايذ تاِ كاَست
ػياُ ٍ ػفيذ دس هتي قشاس گيشد .کليِ جذاٍ تايذ تَػط ًَيؼاٌذُ تاياح گاشدد .توااهي
جذٍ ّا ٍ ؿكلّا تايذ تِ تشتية تا ػذد ؿواسُگزاسي ؿذُ جاي آًْاا دس هاتي هـاخق
ؿَد.
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ضکل  1-11مىحىي تغييزات ....
جذيل  1-11بزرسي تغييزات....

 -11مىابع
فْشػت هٌاتغ هَسد اػاتفادُ دس اًتْااي ّاش فلال ٍ ياا دس اًتْااي کتااب آٍسدُ ؿاَد.
فْشػتّا تِ تشتية حشٍف الفثاي ًام ًَيؼاٌذُ ،ؿاواسُگازاسي هايگاشدد .اتتاذا هٌااتغ
فاسػي ٍ تِ دًثا آى هٌاتغ خاسجي آٍسدُ هيؿَد.
مقاالت فارسي:
 -1هؼا ذي ع ،.ؿاافاػي ت ؼااتاى م ٍ .هطياغ ع .1390 .کٌتااش آتـؼااتگي هَضااؼي تَػااط
طَقِّاي هشتؼي ؿكل دس اطشاف خايِّاي خل دس قَعّاي  180دسجِ .ه لِ خظٍّؾ آب ايشاى.
.60-53:)8(5
کتاب فارسي:
ً -1قي خَس ع .1387 .آؿٌايي تاًظشيِ گشٍُّا ٍ حلقِّا .اًتـاسات داًـگاُ ػوٌاى 335 .كفحِ.
مقاالت اوگليسي:
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.

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

 -12ضميمٍَا
دس كَست ًياص ضويوِّا دس ايي تخؾ آٍسدُ ؿَد.

 -13ياصٌوامٍ
ٍاطُّاي تخللي هَسد اػتفادُ دس کتاب تِ دٍ كَست اًگليؼي تِ فاسػي ٍ فاسػاي تاِ
اًگليؼي تِ تشتية حشٍف الفثا آٍسدُ ؿَد
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 -14ومايٍَا
فْشػت اػالم يا ًوايِ )  :( Indexؿاهل فْشػت هَضَػي ٍ يا اؿخاف هيتاؿاذ کاِ تاِ
كَست حشٍف الفثا تايذ آٍسدُ ؿَد .دس كَستي کِ فْشػت تؼييي ؿذُ صيااد تاؿاذ تْتاش
اػت دس دٍ ػتَى دس ّش كفحِ تايح ؿَد.

تَجِ هْن:
دسج هشاجغ ٍ هٌاتغ دس کتاب ّايي کِ تَػط اًتـاسات داًـگاُ ػوٌاى هٌتـش هاي ؿاَد
ضشٍسي هي تاؿذ .تشاي تواهي کتاتْا (تلٌيف ،تاليف ،تشجوِ ٍ تذٍيي ٍ گشدآٍسي) دسج
سفشاًغ ّاي هَسد تْشُ تشداسي (هٌاتغ) تَػط كاحة اثش ضشٍسي هي تاؿذ.
دس آخش کتاب ٍاطُ ًاهِ اًگليؼي تِ فاسػي ٍ اص فاسػاي تاِ اًگليؼاي ٍ ّونٌايي ًواياِ
ػاصي الضاهيؼت
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عنوان کتاب

مؤلف:
دکتر
(عضو هیأت علمی دانشگاه سمنان)
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ػشؿٌاػِ



عنوان کتاب
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هؤلفاى يا هتشجواى :
ًَتت چاج  :اٍ  -تاتؼتاى 1396
ًاؿش :اًتـاسات داًـگاُ ػوٌاى
ؿواسگاى  :جلذ
قيوت :سيا
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