
  

  

  

  

  نامه چاپ کتابشیوه

  

  

  مرکز نشر دانشگاه گلستان
  1392زمستان 

  



 کتاب

 مطالب .باشد مطالب ماندگاري بر تأکید که کندمی پیدا چاپ ضرورت هنگامی کتاب

 به و )کامل توضیح ذکر با مگر( تخصصی اصطالحات کاربرد از پرهیز با ساده، زبان به باید کتاب

 هايابالبته کت. شود تنظیم و تهیه ارتباطی نوشته یک ویژگی اصول به عنایت با کلی طور

 سهولت به شود،می تهیه که افرادي استفاده براي باید و بوده مستثنی قاعده این از تخصصی

 .باشد فهم و دركل قاب

 کتاب جزايا

 :از عبارتند ترتیب به هرکتاب هايبخش

 )تمایل درصورت( مترجم/ مؤلف پیشگفتار  1-

 مطالب فهرست  2-

 قدمهم  3-

 کتاب هايفصل  4-

  )نیاز درصورت( گیرينتیجه  5-

  )نیاز درصورت( هاپیوست - 6 

 مآخذ و منابع فهرست -7

  )Index( نمایه یا اعالم فهرست -8

 )نیاز درصورت( نامهواژه -9

 کتاب سازيآماده نحوه

 نویسپیش

 هايواژه کاربرد از پرهیز با و روان باید هایا سایر زبان فارسی زبان به هاکتاب نویسپیش

 هاينوشته در ویژه به( فارسی معادل هايواژه کردنجایگزین مورد در و شود نگارش بیگانه

  .شود استفاده فارسی ادب و زبان فرهنگستان مصوب هايواژه جدیدترین از االمکانحتی )علمی

هنگام تایپ باید فاصله بین کلمات دقیقاً رعایت شود، یعنی هر کلمه فقط با یک فاصله از 

قبل از عالیم نگارشی مانند . کلمه قبل و بعد از خود جدا شود و بیش از یک فاصله مجاز نیست



ها یک فاصله مجاز نقطه، ویرگول، نقطه ویرگول، عالمت سؤال فاصله وجود ندارد و بعد از آن

 .است

 میعال

م اختصاري استفاده شده باشد، در صفحه پس از مقدمه یا پیش یچه در کتاب از عالچنان

  .م ذکر شودیاز متن کتاب، شرح عال

 انتقال و درك سهولت براي فارسی زبان دستوري نکات و میعال گذاري،نقطه رعایت

  .شود گرفته نظر در باید خوانندگان به مطالب صحیح

ها، جانوران، هاي غیرفارسی، اشخاص، مکانتوضیحات جنبی مانند نامتمام واژگان و 

در صورت ضرورت و در هر مورد در اولین (گیاهان و مانند آن در پانویس هر صفحه آورده شود 

به این صورت که معادل فارسی در متن با شماره مشخص و اصل واژه با همان شماره به ). بار

 هایی که با الفباي عربی نوشته فارسی و عربی و همه زبان هايپانویس. شودپانویس منتقل 

  .ها با اعداد انگلیسی نوشته شودهاي سایر زبانگذاري شود و پانویسشود به فارسی شمارهمی

  .شودشروع می 1ها، در هر صفحه از عدد گذاري پانویسشماره

  بنديصفحه

  وزیري قطع

بر مبناي صفحه (ها حاشیهکه است؛  مترسانتی A4، 5/19 * 13قطع وزیري بر مبناي صفحه 

A4( ،4متر و از چپ و راست صفحه سانتی 5از باال و پایین صفحه  در تنظیمات صفحه  

  .است مترسانتی

  قطع رقعی

بر مبناي صفحه (ها حاشیهاست؛ که  مترسانتی A5، 17  *5/10بر مبناي صفحه  رقعیقطع    

A5( ،راست از و متر سانتی 5/2از چپ  ،مترسانتی 2از باال و پایین صفحه  در تنظیمات صفحه

  .است مترسانتی 8/1صفحه 

  رحلی قطع



بر مبناي صفحه (ها حاشیهاست؛ که  مترسانتی A4، 5/24  *17قطع رحلی بر مبناي صفحه    

A4( ،متر و از سانتی 5/2متر، از پایین صفحه سانتی 7/2از باالي صفحه  در تنظیمات صفحه

  .است مترسانتی 2چپ و راست صفحه 
  

هاي مختلف تعریف در قطع 1جدول و  1شکل عبارت دیگر، اندازه سیاهی متن مطابق با به

  .گردد

  

  

  

  

  اندازه سیاهی متن: 1شکل 

  

  

  هاي مختلفبندي اثر در قطعتنظیم صفحه. 1جدول 

  رحلی  رقعی  وزیري  قطع

  5/24  17  5/19  ارتفاع متن

  17  5/10  13  سطراندازه 

  )A4 )7/29*21(  A5 )21*8/14(  A4 )7/29*21  تنظیمات صفحه

  صفحه عنوان

 :صفحه عنوان آثار منتشره دانشگاه به شرح ذیل مصوب گردید اجزاي

 ؛)سطر اول(عنوان اثر  - 

تر از نام نویسندگان اثر در ردیف بعدي با فاصله مناسب طولی و اندازه قلم کوچک - 

 عنوان اثر؛

در ردیف بعدي و با فاصله ) ان(و مصحح) ان(ترجمه یا تصحیح باشد، نام مترجماگر کتاب 

 مناسب طولی از نام نویسندگان اصلی اثر؛



 ؛»دانشگاه گلستان«ذکر عنوان انتشارات  - 

 ).آخرین ردیف(سال انتشار اثر  - 

  صفحه حقوق

آثار منتشره دانشگاه به شرح ذیل مصوب ) صفحه حقوق(پشت صفحه عنوان  اجزاي

 :گردید

فرم فیپاي صادره از مرکز اسناد و کتابخانه ملی جمهوري اسالمی ایران داخل کادر  - 

 چین باشد؛باشد و کادر وسط

 چین بعد از فرم فیپا قرار گیرد؛آرم دانشگاه و شماره فروست اثر به صورت وسط - 

قت کتاب در منطقه پایین صفحه قرار گیرد و اجزاي آن شامل عنوان، شناسنامه مو - 

، ناشر، سال نشر، شمارگان، شابک، ، ویراستار زبانینویسنده، مترجم، ویراستار علمی

قیمت و سایر اجزاي الزم در سطرهاي جداگانه قرار داده شود و در انتهاي صفحه 

دانشگاه با یک خط از سایر اجزا جدا مرکز نشر  ، شماره تلفن و آدرس رایانامهآدرس

صفحات ابتدایی آثار در وب  الگويفایل نمونه (. چین باشدرت وسطگردد و به صو

  .)سایت مرکز نشر قرار گرفته است

 فهرست تنظیم

فهرست مندرجات  .مقرر گردید بعد از صفحه حقوق اثر، فهرست مندرجات آثار قرار گیرد

  .تنظیم کرد 12و با فونت یکسان با متن و اندازه قلم چین استتوان به صورت پلکانی یا ررا می

تهیه، ) اندبندي شدهبندي و فصلدرباره آثاري که بخش(فهرست به تفکیک بخش و فصل 

    و پیش از مقدمه و پیشگفتار تنظیم شود و از نوشتن فهرست در ابتداي هر بخش یا فصل 

  .طور جداگانه خودداري شودبه

 3ها و تیترهاي متن اثر، حداکثر تا گذاري براي عنواناستفاده از سیستم شمارهدر صورت 

براي . بندي مجاز است، که هم در متن و هم در فهرست مندرجات رعایت گرددمرحله طبقه

  .نمونه زیر توجه فرمایید 2به توانید تنظیم فهرست مندرجات می
  



  فهرست مطالب

  صفحه                                                                             عنوان                           

  1  .....................................................................  سیستم اطالعات جغرافیایی :1فصل 

  2  ..................................................................................................................................  مقدمه : 1- 1   

  3  ..............................................................................................................................  تاریخچه : 2- 1   

  5  ..........................................................................................................  ساختار اطالعات : 1- 2- 1   

  فهرست مطالب

  صفحه                                            عنوان                                                            

  1  ....................................................................  سیستم اطالعات جغرافیایی  :1فصل 

  2  .................................................................................................................................................  مقدمه 

  3  .............................................................................................................................................  تاریخچه 

  5  ...............................................................................................................................  ساختار اطالعات 

  

در صورتی که  .نویسنده یا مترجم بعد از فهرست مندرجات قرار گیرد پیشگفتار و مقدمه

از مقدمه و پیشگفتار  ، پس)یا مترجمان(اثر ترجمه باشد، پیشگفتار یا مقدمه مترجم 

  .آورده شود) یا نویسندگان(نویسنده 

 صفحات گذاريشماره

 فرعی صفحات مقدماتی و

؛ اما اگر فهرست مندرجات اي نداردگونه شماره صفحههیچصفحه  2تا فهرست مندرجات 

. مقدماتی باید از فهرست مندرجات آغاز گرددصفحات گذاري صفحه باشد، شماره 2بیش از 

 يپیشگفتار و مقدمه با حروف الفبامانند  فارسی هايکتاب مقدماتیگذاري صفحات شماره

 ,a)انگلیسی الفباي حروف از غیرفارسی هايکتاب براي و یا ابجد باشد ...) ،پ ،ب ،الف( فارسی

b, c, …)  چین باشدو در انتهاي صفحه و وسط شود استفاده.  

 اصلی صفحات



و از ابتداي فصل یک کتاب انجام  1با اعداد حسابی از متن اصلی اثر گذاري شروع صفحه

 پایان زوج صفحه شماره با و شده آغاز فرد صفحه شماره با )هافصل( کتاب اصلی صفحات .شود

 خالی آن از بعد زوج صفحه ؛شوند تمام فرد صفحه یک در کتاب هايفصل که صورتی در .یابد

  .شود نظرگرفته در

  .بندي و فهرست از صفحات فرد استپیشگفتار، عنوانشروع هر فصل و یا 

مقرر گردید عنوان هر فصل در یک صفحه قرار گیرد و پشت آن صفحه یا سفید باشد 

 .یا خالصه و اهداف فصل ذکر گردد) مطلبی درج نگردد(

 سمت زوج صفحات شماره و چپ سمت فرد صفحات شماره سرصفحه،ر د است الزم

  .گیرند قرار کتاب راست

  .سوم ابتداي صفحه شروع شودمتن هر فصل از یک

 :تنظیم گرددزیر صورت صفحات زوج و فرد به در  سرصفحه

  .عنوان اثر در سمت راست صفحه- شماره صفحه :صفحه زوج

شماره صفحه به سمت (شماره صفحه در سمت چپ صفحه  - عنوان فصل :صفحه فرد

  ).گیردخارج کتاب قرار می

 شماره و سرصفحه فاقد ...)دوم و  فصل اول، فصل(کتاب  هايفصل به مربوط صفحات

  .باشد صفحه

  .صفحه از یک کتاب را به تصویر کشیده است توجه فرمایید 6که  2براي نمونه به شکل 

  



  بندي کتابنمونه صفحه: 2شکل 

  



 قلم نوع

و یا با  ؛)single( مترسانتی 1 ، با فاصله سطر13، اندازه قلم  B Lotusبا فونت متن اثر

  .تایپ گردد  :2/1Multiple، با فاصله سطر 13،  اندازه قلم B Nazaninفونت 

پررنگ  13اندازه تیتر اصلی متن . با فونت متن اثر یکسان باشد تیترعنوان و فونت 

)Bold ( پررنگ  12و اندازه تیتر فرعی)Bold (باشد.  

؛ یا با فونت 15/1، با فاصله سطر 13ندازه قلم با ا Badr  با فونت هاي به زبان عربی،کتاب

Al-QuranAlkareen  ؛ و یا با فونت 15/1و فاصله سطر  5/13با اندازه قلمTraditional 

Arabic  تایپ گردد 15/1و فاصله سطر  14با اندازه قلم.  

   ، خط جداکننده پانویس، )هاسایر زبان(فارسی و انگلیسی  پانویسدر صورت وجود 

اگر متن، فقط داراي پانویس انگلیسی است، متن پانویس و خط جداکننده آن . ین باشدچتمام

 .چین تنظیم گرددبه صورت چپ

 Timesو پانویس انگلیسی با فونت  10، اندازه قلم B Nazaninپانویس فارسی با فونت 

New Roman باشد 9، اندازه قلم. 

  .باشد) Bold(نگ و پرر 11، با اندازه قلم B Nazaninفونت سرصفحه، 

 هاعکس و نمودار ها،شکل ها،جدول

  .باشند دیدن قابل و خوانا باید اصلی متن همانند ها،وشکل هامنحنی

 .تیره 12چین باشد، با فونت متن یکسان باشد و در باالي جدول و وسط عنوان جدول

 .تیره 12چین باشد، با فونت متن یکسان باشد و عنوان شکل در زیر شکل و وسط

 .نازك 11با فونت متن یکسان باشد و  متن داخل جدول و متن شکل

  .دباش مناسب چاپ براي و به صورت واضح و شفاف باید تصاویر

 در ؛ودش داده نمایش چینوسط صورت به و خط یک در حداکثر هاجدول یا هاشکل توضیحات

گذاري شماره .شود گذاشته نقطه یک آن انتهاي در و بوده راست جورچین باید صورت این غیر

از  3گذاري عناوین اصلی و فرعی کتاب باشد، براي مثال در مورد شکل این موارد مانند شماره

 .3- 5شکل : شودگونه نوشته میفصل پنجم، این



  .به دو نمونه زیر توجه فرمایید

 GISتاریخچه تحول : 1-1جدول 

  کشور GISواقعه مؤثر در پیشرفت فناوري   تاریخ

  آمریکا  NASAتأسیس   1958

  آمریکا  TIROS-1پرتاب اولین ماهواره هواشناسی   1960

  شوروي  Cosmosپرتاب اولین ماهواره هواشناسی   1962

  کانادا  Roger Tim Linsonتوسط ) CGIS(ملی کانادا  GISتأسیس اولین سیستم   1963

  

  

  

  

  افزار یک سیستم اطالعات جغرافیاییاجزاي اصلی سخت: 3- 1 شکل

  

  هافرمول و معادالت

در داخل متن به فارسی نوشته  هامقیاسهایی مشابه باید هاي ریاضی، آمار و رشتهجز کتاببه

این نشانه باید % (؛ درصد به جاي cmمتر به جاي ؛ سانتیKmکیلومتر به جاي : مانند(شوند 

توان از هاي خاص و تخصصی، میاما در مورد مقیاس%). 15: در پشت عدد نوشته شود، مانند

 .ها استفاده کردشکل ریاضی آن

 .، در صورت امکان به فارسی نوشته شوندهافرمولاعداد در 

در یک سطر جداگانه ذکر  معادله یا فرمول هر و بوده شماره داراي باید معادالت و هافرمول

 .شود

 .عنوان فرمول یا رابطه ریاضی را نباید داخل پرانتز قرار داد

 واحد پردازش مرکزي

 واحد نمایش دیداري

 خواندیسک 

 رسام نوار خوان

 کنندهرقومی



 :توان به دو شیوه عمل کردمی نمایش دوره زمانیبراي 

تر یا آغازین در سمت راست قرار گیرد، سپس خط فاصله و بعد از آن عدد عدد کوچک: الف  

  .اردیبهشت 24- 12: مانند. شودتر یا پایانی نوشته بزرگ

  .اردیبهشت 24تا  12: مانند. استفاده شود» تا«توان به جاي خط فاصله از حرف می: ب   

؛ اما اعداد کسري باید باال )2/4مانند (نوشته شوند (/) اعداد اعشاري با استفاده از عالمت اعشار 

 .)مانند        (و پایین خط کسري نوشته شوند 

  

نامه، کتابنامه، فهرست اعالم و نمایه ها به تناسب نوع و موضوع کتاب باید داراي واژهکتاب

 .موضوع باشد

4 
2 


	جدول 1-1: تاریخچه تحول GIS 



