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 بسمه تعالی
 

انتشارات مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی   ادارهپ و نشر چابه منظور نظام مند شدن فرآیند  این شیوه نامه :دفه

 مندان به چاپ کتاب تدوین گردیده است. و تسهیل امور عالقه بویین زهرا

 

 .است "مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بویین زهرا"نامه  مقصود از دانشگاه در این شیوهدانشگاه:  -1

 

 :تعاریف -2

که قابل چاپ  و همچنین هرگونه پژوهشی تدوین ترجمه، تصنیف، لیف،أت هرگونهعبارت است از اثر:   -2-1

 .باشدو نشر 

بند فوق )بند  های صورتاز  یکیهستند که اثر را به  یو حقوق یقیاشخاص حق ایشخص  صاحب اثر:  -2-2

 نمایند. ه میئدانشگاه ارااداره انتشارات ( به 2-1

 اطالق فشرده های لوح یا الکترونیکی صورت به یافته انتشار یا و شده چاپ متن هرگونه به تاب:ک  -2-3

  .شود می

 از منابع مختلف در یک مجموعه.های هدفمند و منسجم  گردآوری مطالب یا دادهتدوین کتاب:  -2-4

  .باشندمتخصص در موضوع کتاب  دیبا سندگانی/ نوسندهینو

 گریبه زبان د یکتاب را از زبان یککامل  یاست که صاحب اثر، مفهوم و محتوا یاثر ترجمه کتاب:  -2-5

را به دقت و با  را حفظ و متن یمطلوب آن است که مترجم ساختار کتاب اصل ی ترجمه گرداند. برمی

در سراسر کتاب به طور سودمند به زبان  ینواختکی تیو با رعا جیو را مناسب های لاستفاده از معاد

 قابل فهم باشد. )زبان مقصد( زبان یفارس ی خواننده یکه برا برگرداند چنان آن)زبان مقصد(  یفارس

 شیوه نامه به تفصیل بیان شده است. 6 بخشترجمه کتاب در  ضوابط اختصاصی

براساس تحلیل یا های علمی و نظریات پذیرفته شده  ای از داده دهی مجموعه سامان لیف کتاب:أت -2-6

 بخشکتاب در  لیفأت یضوابط اختصاص گیری همراه است. ترکیب مبتکرانه که معموال با نقد یا نتیجه

 شده است. انیب لینامه به تفص وهیش 5

های علمی  و نوآوریهای جدید  % آن را دیدگاه20ای که دست کم  تدوین مجموعه تصنیف کتاب: -2-7

های دیگران در یک موضوع مشخص همراه  دیدگاهنویسنده/ نویسندگان تشکیل دهد و با تحلیل یا نقد 

  باشد.  های خود منتشر نموده ها را در مقاله باشد؛ اگرچه قبال آن

 ای رشتهدروس را در یکی از  وزارت عتف% سرفصل 80کتابی است که تمام یا دست کم کتاب درسی:  -2-8

له به ترتیب به تصویب گروه آموزشی مربوطه، أهای موجود در دانشگاه پوشش دهد و این مس رشته از

 شورای آموزش دانشگاه و درنهایت شورای انتشارات دانشگاه رسیده باشد.
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موجود در  شته هاى تحصیلىر دست کم یکی از که دانشجویان را در است یکتاب :کتاب کمك درسى -2-9

 د.یارى مى ده دانشگاه

 در و شود مبادله می و تنظیم دانشگاه و اثر صاحب بین تعهد ایجاد منظور به که است سندیقرارداد:  -2-11

 صفحه، تعداد اثر، زمانی تحویل مقطع و شیوه پرداخت، ی نحوه الزحمه، حق میزان چون مواردی آن

به تصویب کلی قرارداد اصول در نهایت  .گردد می مشخص نشر و چاپ ضوابط و )تیراژ( شمارگان

 .خواهد رسیدشورای انتشارات دانشگاه 

 ،تصنیف ترجمه، ،تدوین لیف،أت خدمات انجام ازای در که است مبلغى صاحب اثر: ی حق الزحمه -2-11

 اثر صاحب به انتشارات  اداره طرف از قرارداد طبق همچنین هرگونه پژوهشی که قابل چاپ و نشر باشد،

 .دگرد مى پرداخت

ها به  در تمام چاپو  شهیهم یبرا صاحب اثراثر از جانب  یتمام حقوق ماد یواگذار می:ئخرید دا -2-12

با  متناسب به تجدید نظر داشته باشد، ازیچناچه اثر ن یبعد یها چاپ یصورت برا . در ایناست دانشگاه

 یقرارداد جدید دانشگاه و بر اساس توافق صاحب اثر و ازیتجدید نظر انجام شده، در صورت ن زانیم

 .گردد می تنظیم

به  شمارگان معینمدت و  یصاحب اثر برااثر از جانب  یتمام حقوق ماد یواگذار موقت: خرید -2-13

 .دانشگاه است

 دو صورت به کیفیت نظر نقطه از که است اثر یک متن در اصالح و حک هرگونه انجامویرایش:  -2-14

   .پذیرد می انجام محتوایی )علمی و ادبی( و ویرایش فنی ویرایش

متن با  ی مقابله اثر، یشامل بررسی موضوعی و تخصصی محتوا :(علمی و ادبی) محتواییویرایش  -2-15

خذ آمنابع و م استخراج در صحت یا عدم صحت آن، بررسی و قیالت و ابهامات و تحقااشک اصل و رفع

    .استو سایر موارد مربوط  الخط و اصالح رسم یو سبکی متن، نشانه گذار یمتن، اصالح دستور

نمودارها، جداول،  ،نامه کتابها، ارجاعات،   ورقیشامل اصالح و یک دست کردن پا فنی: ویرایش -2-16

عناوین اصلی و  نییتع ،نگاری حروف دستور ،ینامه، پاراگراف بند واژه نییبازب ،ها، تصاویر و .... فهرست

در متن و سایر  یالت صورامبهم و اشک موارد ها و فصول، مشخص نمودن صفحات، بخش نییفرعی، تع

 است.موارد مربوط 

 

تعیین  ،کمبودها یافتن جهت دانشگاهی انتشارات  اداره به شده هارائ آثار ارزیابی شورای انتشارات دانشگاه: -3

 نوع ذیرش و یا عدم پذیرش اثر، تعیینی پ گیری درباره تصمیمان، بررسی نظرات داوران، انتخاب داور، ها ارزش

 توسط ونشر، چاپ ویژگیهای سایر و ویراستار محتوایی و فنی اثر انتخاب در مشاوره ،اثر نیاز مورد ویرایش

 :است زیر و اختیارات وظایف دارای شورا این. پذیرد می انجام شود می تشکیل دانشگاه در که انتشارات شورای

 عبارت است از: آناعضای نفر است که  7 دست کم شورای انتشارات دانشگاه متشکل از -3-1

 شورا( یس)ری دانشگاه معاونت پژوهش و فناوری -1
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 وری دانشگاهو فنا مدیریت پژوهش -2

 )دبیر شورا( انتشارات یتمدیر -3

وری او فن پژوهشمدیریت  که به پیشنهاد ت علمی دانشگاهأتن از اعضای هی 4دست کم  -4

 می منصوب سال دو مدت به دانشگاه و فناوری معاونت پژوهشیا  ریاستتصویب  با دانشگاه و

 .شوند

یک از اعضای شورا  در تخصص هیچ ی شورا درجلسه در صورتی که اثر مورد بررسی -1بصره ت

ت أی هیأنداشتن حق ربا شرط  بررسی اثر مذکوربرای متخصص ت علمی أعضو هینباشد، دعوت از 

 علمی مدعو بال مانع است.

به صورت تصمیم گیری در مورد قرارگرفتن اثر ارسالی به انتشارات دانشگاه در فرآیند داوری یا رد اثر  -3-2

صورتی که تعداد صفحات کتاب با  در ،ازجمله بدون داوری از اختیارات شورای انتشارات دانشگاه است.مستدل 

گیری درمورد پذیرش اثر جهت داوری با شورای  صفحه بیشتر گردد، تصمیم 400محاسبه در قطع وزیری از 

 است.دانشگاه انتشارات 

 .است دانشگاهانتشارات  شورای ی عهده بر کتب چاپ نهایی ییدأت و تصویب -3-3

 که داورجهت داوری برای دو  یید این شوراأات و درصورت تکتاب پس از بررسی اولیه در شورای انتشار -3-4

 نظر منوط به کتاب چاپ مورد در گیری تصمیم گردد. ی مربوطه هستند ارسال می تخصص در زمینهدارای 

  .است داور دو هر مکتوب و مساعد

  .بود خواهد قضاوت مالک سوم داور نظر ،باشد منفی دیگری و مثبت داوران از یکینظر  که صورتی در -3-5

های  از دانشگاهیکی مشغول به فعالیت در تمام وقت وزارت عتف  عضو هیأت علمیهر یک از داوران باید  -3-6

 باشد. و متخصص در موضوع کتاب کشور دولتی

موظف است بدون ذکر  ی انتشاراتدر صورتی که کتاب از نظر داوران برای چاپ مناسب نباشد، دبیر شورا -3-7

 اثر ابالغ نماید. نظرات آنان را به صاحبام داوران ن

رضایت صاحب اثر و  درصورتانتشارات دانشگاه چاپ شده است،  ی نشانهبا  کتابی کهتجدید چاپ  -3-8

 در شورای انتشارات دانشگاه بالمانع است.تصویب 

 است.  (دبیر شوراانتشارات ) مدیری  دههبرع لیت ابالغ مصوبات شورائومس -3-9             

 ست.از وظایف شورا ا کیفی و کمی انتشارات دانشگاه ءدر جهت ارتقا ریزی و سیاست گذاری برنامه -3-11      

 

گاه مدیریت دانش ای از معاونت پژوهش و فناوری ان زیرمجموعهانتشارات به عنو  اداره :اداره انتشارات دانشگاه -4

  الکترونیکی اعم از کتاب و مجله برعهده دارد.آثار را به صورت چاپی و امور چاپ، پخش و فروش 

 عبارت است از:دانشگاه انتشارات   وظایف اداره -4-1             

اعالم نتایج  و مکاتبه با داورانپذیرش آثار، مطرح نمودن آثار برای بررسی در شورای انتشارات ،  -1

 شورای انتشارات دانشگاه.  داوری به
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 .ی انتشارات دانشگاهشورااجرایی مصوبات گیری  پی  -2

آماده سازی مستندات  ، تدوین دستور جلسات،ی انتشاراتریزی برای تشکیل جلسات شورا برنامه  -3

 .دانشگاه الزم و هماهنگی اعضای شورای انتشارات

و  آثار چاپ و نشربر  الزم برای راهبری و نظارتهای   نامه  ها و شیوه نامه  آییننویس  تدوین پیش  -4

    شورای انتشارات دانشگاه.   ها به پیشنهاد آن

 .یا الکترونیکی انتشار اثر مصوب شورای انتشارات دانشگاه به صورت چاپی  -5

 بازاریابی و فروش آثار چاپی دانشگاه.  -6

های آموزشی و  ها و گروه با همفکری دانشکده انتشار آثار ی ساالنهی  عملکرد و برنامهتدوین گزارش   -7

  ها به شورای انتشارات دانشگاه. آنی  هئارا

 :عبارت است از انتشارات دانشگاه  یارات ادارهاخت -4-2

یید أمورد ت الخط رسم طبق را عبارتی و امالیی انشایی، اصالح نوع هر است، انتشارات مجاز  اداره  -1

 .در اثر به عمل آورد اثر، اطالع صاحب با و شورای انتشارات

 کتاب، قطع و قطر ،صفحه آرایی کتاب تصاویر، نوع حروف، نوع چاپ، طرز ی درباره تصمیم اخذ  -2

برای طرح جلد نظرات صاحب اثر تا حد  ی انتشارات است. با اداره کتاب شمارگان و جلدطرح  ،نوع

 .امکان اعمال خواهد شد

 

  لیف کتاب:أضوابط ت -5

 لفان(:ؤلف )مؤهای م ویژگی -5-1

 سال(.  3ی تخصصی کتاب )دست کم  ی تدریس یا پژوهش در رشته سابقه -1

 .لفؤی تخصصی م مرتبط بودن موضوع کتاب با رشته -2

  ز:ا عبارتند لیفأت نشانگرهای -5-2              

 .متن در آن رعایت و پیشگفتار در کتاب هدف بیان -1

 کتاب. موضوع با ارتباط در دیگران و لفؤم های نظریه و ها به یافته متنی( درون اشاره )ارجاع -2

 هستند. یمیقد یخیکه از نظر تار یمراجع ی هئارا هیانتشارکتاب و توج خیبودن مراجع به تار کینزد -3

 شده با توجه به هدف و عنوان کتاب. هئفصول و مطالب ارا بیدر ترت یاز نظم منطق یبرخوردار -4

 ی و... ( با ذکر شماره ها مکان ،اشخاص  نام فهرست ،یموضوع هی)نما یفهرست موضوع ی هیته -5

  پایان کتاب. صفحات در

 کتاب. انیفهرست منابع استفاده شده در متن در پا ی هئارا -6

 .نامه کتاب -7
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   ضوابط ترجمه کتاب: -6     

 :ترجمه یکتاب مطلوب برا یها یژگیو -6-1

 صورت نیا ریدر غ)باشد  یترجمه نشده باشد و به زبان اصل گریکتاب مورد ترجمه از زبان د -1

 .(است انتشارات یشورا ی عهده بر آن صیتشخ

 .)در صورت نیاز اعتبار توسط گروه آموزشی مربوطه تأیید گردد( کتاب معتبر باشد یناشر اصل -2

 شناخته شده و پژوهشگر برجسته در موضوع کتاب باشد. یلف کتاب اصلمؤ -3

 های معتبر جهان باشد. هدانشگا یکتاب به عنوان کتاب درس ،یدر مورد کتاب های درس -4

 باشد. مورد ترجمهآخرین ویرایش کتاب  -5

را پوشش  یا مربوطه بخش گسترده ی گروه مخاطبان کتاب مشخص باشد و تا حد ممکن در رشته -6

   دهد.

 های ترجمه عبارتند از: استاندارد -6-2           

مگر )حروف کتاب  ی نوع و اندازه ،یبند پاراگراف ،یبندبخش ،یبند حفظ ساختار کتاب؛ حفظ فصل -1

 .(خواهد بود انتشارات یشورا ی آن به عهده صیخاص که تشخ موارد در

 .دیگونه حشو و زوا چیحفظ مفهوم کتاب بدون ه ؛یکتاب اصل یدار تحفظ امان -2

ی  ترجمه .ستیها مجاز ن ها و پاراگراف عبارات، جمله ،یاز کلمات اصل یک یچدقت در ترجمه؛ حذف ه -3

فهرست  همچنین ذکر و (ها فهرست و نامه کتاب ،ورقیپانمایه موضوعی، ) تابک مئو ضما یحواش

 است. یضرور زین های اختصاری نشانه

 .ورقیها در پا نآ یو نقل معادل خارج گانهیب یها هواژ یبرا جیهای مناسب و را استفاده از معادل -4

    در تمام متن. سانیککلمات به طور  یبه کار بردن واژگان انتخاب شده برا  -5

 و یو پاورق حاتیتوض نمودنخواننده با اضافه  یبرا یاثر با توجه به هدف کتاب اصل یحفظ سودمند  -6

 .(ازیدر صورت ن)کتاب  انیها در پا ادداشتی

 .در پایان کتاب ی/ خارجیفارسو  ی/ فارسیفهرست اصطالحات به صورت خارج ی هئارا  -7

 

 :الزحمه ها  و انواع حق صاحب اثرتنظیم قرارداد با شرایط  -7      

  .خواهد شد عالمامتعاقبا  پس از هماهنگی الزم

 

  :کتاب ی ، فروش و مبادلهاهدا -8       

 :نماید انتشارات خود را اهدا ریمی تواند در موارد ز انتشارات  اداره -8-1

 نسخه. یکاز هر کتاب  یرهبر معظم مقام ی کتابخانه -1

 نسخه. یکاز هر کتاب هرکدام  یاسالم یو مجلس شورا یجمهور استیهای نهاد ر هکتابخان -2

 نسخه. 3از هر کتاب  یکتابخانه مل -3
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از هر  زارت آموزش و پرورشو و یو فناور قاتیوزارت علوم، تحق ،یوزارت فرهنگ و ارشاد اسالم -4

 نسخه. 3کتاب 

 نسخه. 3دانشگاه از هر کتاب  مرکزی ی کتابخانه -5

 نسخه در هر مورد. یکسراسر کشور از چاپ اول هر کتاب  یفرهنگ سساتؤمدانشگاه ها و  -6

 نسخه. یکهای مرتبط با موضوع کتاب چاپ شده در صورت لزوم  خانهسایر وزارت -7

و سایر  مطبوعات ،روزنامه ما،یانتشارات خود را به صدا و س غ،یو تبل یمعرف یتواند برا یم اداره انتشارات  -8-2

 و مبادله نماید. در حد ضرورت اهدا یهای گروه هرسان

از هر عنوان کتاب و قبل  یها سال ای در هر سال از کتب چاپ اول همان سالانتشارات مجاز است   اداره -8-3

 ت علمی دانشگاه در نظر بگیرد.أ% تخفیف برای هریک از اعضای هی20نسخه با  یک

تاب تخصصی صورتی که ک دانشگاه در انیدانشجو رایبهای درسی  تواند درمورد کتاب انتشارات می  اداره -8-4

  لحاظ نماید.% تخفیف 30باشد،  ها ی آن مربوط به رشته

 

          تنظیم قرارداد با صاحب اثر:مراحل  -9   

 

 

 

یك  تحویل فرم درخواست چاپ اثر و

نت شده از اثر به همراه فایل ی پری نسخه

PDF در مورد  به اداره انتشارات آن (

ترجمه تحویل اصل یا کپی کتاب 

 موردترجمه الزامی است(

ی ارزیابی اولیه

 اثر

طرح در شورای 

 انتشارات

عدم 

 ییدأت

ی عدم  نامه

 چاپ اثر 

 ییدأت

 اثری ی پرینت شده نسخه 3ارسال 

بدون نام پدیدآورندگان توسط 

در صاحب اثرجهت ارسال به داوران )

اصل  ینسخه 2ل یمورد ترجمه تحو

 یکتاب موردترجمه الزام یکپ ای

 (است

ارسال اثر برای 

 داور 2

دریافت نتایج 

 داوری

بررسی نتایج 

داوری در شورای 

 انتشارات

تضاد  نظرات 

 داوران 

 تأیید

سال اثر ار

برای داور 

 سوم

اعمال نظرات 

داوران  در اثر 

توسط صاحب 

 اثر

سی برر

مطابقت اثر 

با نظرات 

داوران 

توسط اداره 

 انتشارات

 عدم

 تأیید

 تأیید

 دیی

 دم تأییدع

ویرایش محتوایی، 

زبانی و فنی اثر، 

بازبینی آن توسط 

 انتشارات و اداره

تأیید اداره 

 انتشارات

یید أت

 صاحب اثر

دم تأیید ع

 صاحب اثر

طراحی جلد 

با توافق اداره 

انتشارات و 

 صاحب اثر

تنظیم 

قرارداد با 

 صاحب اثر 

ارسال برای 

 صاحب اثر
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 :مراحل چاپ کتاب -11      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آرایی: نگاری و صفحه شخصات حروفم -11    

 گردد. ینگار حروف Wordافزار  نرم با استفاده از دیمتن اثر با  -11-1             

، 3باال ی  هیحاش ،یرحل قطعو در  متر یسانت 4، و چپ و راست 5 نیی، پا6باال  ةیحاش ،یریوز قطعدر  -11-2 

 گردد. فیتعر A4کاغذ  دیکه در هر دو اندازه، با شودیم یادآوریاست.  متر یسانت 2راست و  ، و چپ5/2پایین 

          

 

  single ی سطرها  فاصله

  متر سانتی 5/0 پاراگراف یتورفتگ

 چین راست 16 نتیپو اهیس B Nazanin فصل 

 نیچ راست 14 نتیپو اهیس B Nazanin تیتر زیرفصل

  12 نتیپو اهیس B Nazanin تیترک

 متن برای 12 نتیپو نازک B Nazanin قلم متن

نازک  Times New Roman ،فارسی

 التینمتن برای  11 پوینت

 

  10نازک پوینت  Times New Roman فارسی التین داخل متن

  10 نتینازک پو B Nazanin پاورقی فارسی

  8نازک پوینت  Times New Roman پاورقی التین

  10 نتیپو اهیس B Nazanin ی شکل و جدول شماره

  10 نتینازک پو B Nazanin شرح شکل و جدول

 single 9 نتینازک پو B Nazanin ی(فارس)متن داخل جدول 

تخصیص 

 شابك
 اخذ مجوز چاپ اخذ فیپا

قرارگرفتن 

اثردر اولویت 

 چاپ

 لیتوگرافی  
چاپ یك نسخه از 

 اثر)چك پرینت(

تأیید صاحب 

 اثر 

چاپ کامل 

صفحات داخلی 

 اثر

چاپ جلد 

 اثر

سلفون جلد 

 اثر

صحافی 

 بازبینی صاحب اثر اثر
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 single 8نازک پوینت  Times New Roman (التین)جدول داخل متن

 single 11 نتیپو اهیسItalic  ای کیرانیا متندر  صمشخ کلمات

  9و  8 نتیپو اهیس B Nazanin (یفارس) داخل شکل یها نوشته

  8سیاه پوینت  Times New Roman (نیالت)داخل شکل  یها نوشته

  11 نتینازک پو B Nazanin مراجع فارسی

 single 10نازک پوینت  Times New Roman مراجع التین

  خط کامل (نیو الت یفارس) یخط پاورق

  10 نتینازک پو B Nazanin متن سر صفحه

  12 نتینازک پو B Nazanin ی صفحه شماره

  12نازک پوینت  Times New Roman فرمول

 

 

 

 آرایی: صفحهنگاری و  نکات الزم برای حروف -11-3                

 .باشد چین چپ فرد، صفحات ی شماره و چین راست زوج، صفحات ی شماره -1

 .باشد تر پایین سطر دو و فرد ی هصفح از ها فصل روعش -2

یا  نمترجما/مترجم نام مؤلف/مؤلفان، نام کتاب، نام باید عنوان ی هصفح در -3

    .گرددذکر  نمصححا/مصحح
صاحب اثر است، پس از صفحة عنوان  اریآن در اخت میتنظ ی هاثر که نحو ییاهدا ی هصفح -4

 .ردیگیم قرار

 .دگرد میتنظ یصورت پلکان به تریو فرع یفرع ،یاصل یها تمام عنوان دیدر فهرست مطالب با -5

 Math Typeافزار  با نرم دیها با اجتناب شود و فرمول دیها با ها و جدول از اسکن فرمول -6

 د.گرد ینگارحروف
 باشد. dpi  300از  شیب تیفیو با ک tifدر قالب  دیبا رهایها و تصو عکس -7
 کتاب درج شود. یاز ابتدا تا انتها یدرپیپ دیصفحات با ی هشمار -8

 ها در آن که یآثار زیها، و ن نامه ها و واژه دارد، مانند فرهنگ یتخصص ی هکه جنب یدر آثار -9

پس از  یاختصار یها فهرست نشانه دیاست، با شدهاستفاده  یاختصار یها نشانه کرات از به

 نوشته شود. مطالب فهرست

 شده، عنوان و منبع آنها ذکر شود. یگذار شماره دیبا رهایها و تصو ها، جدول تمام شکل -11

 آن نوشته شود. نییآن و عنوان شکل و نقشه در پا یعنوان جدول در باال -11
 و گرددپس از شماره، نقطه درج  دیها با ها و جدول ها، نقشه ها، شکل عنوان یگذار در شماره -12

 .1. 2 شکل       )الف    کمان درج شود: دیاستفاده شده باشد، با ییاز حروف الفبا اگر
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 بیان برای خواننده متن ی هدربا یاطالعات ،استمترجم الزم  ای سندهینواز نظر اگر   پاورقی )پانوشت(: -11-4 

 نای به وجهتد. نذکر گرد یآن اطالعات در پاورق دیشود، با یلب اصلامط گسستگی باعثها  ذکر آن اما  گردد

   : است یضرور پاورقی نگارش در نکات

 .باشد Restart each pageصورت  به دیبا یپاورق ماتیتنظ -1

 یفارس عدد و با نیچ راست دیبا یفارس یو پاورق نیو با عدد الت نیچ چپ دیبا نیالت یپاورق -2

 باشد. نیچراست دیآغاز شود، با نیبا واژة الت اگر یمختلط حت یهایباشد. پاورق

( درج -) رهیت ح،یعدد و توض نیب دیباشد و با )زیرنوشت( سینداصورت  به دینبا یاعداد پاورق -3

 گردد.

در  را یحاتیبه مطالب کتاب، توض یمنظور غنابخش مترجم/ مترجمان به شودیم شنهادیپ -4

 .مشخص سازند (مترجم) ای (م.)و آن را با  ندیفزایب یالزم در پاورق یها بخش

تن م در  دیبا یاصطالحات تخصص جیرا ای یمعادل فارس  :ها و نام اشخاص و مکان ضبط اصطالحات -11-5 

و  هیکتاب ته انیپا در اصطالحات نیبراساس ا یا نامه و واژه شود نوشته یآن، در پاورق اصل یاالتین و معادل اثر 

را  اصل ای نیو صورت الت یها را در متن به فارس آن یاصل تلفظ دیها با ضبط نام اشخاص و مکان در شود. میتنظ

خاص رایج است،  یا گونه به یدر فارس ایاست  یالمللنیتلفظ ب یاگر آن نام دارا ،همچنین .نمود بیان یدر پاورق

 .«هنگری»به جای  «مجارستان»و  «پولسکا»به جای  «لهستان»مانند  ؛استفاده گردداز تلقظ رایج 

 است: یضرور رینکات ز تیها رعا ها و معادله در نگارش فرمول  نویسی و عددنویسی: فرمول -11-6               

 .شود ینگار حروف Math Typeافزار  با نرم دیها با ها و معادله فرمول -1

 باشد. یبه فارس دیها با ها و معادله تمام اعداد در فرمول -2

اعشار  یجابه( .)کار بردن نقطه  نشان دادن اعشار استفاده شود و از به یبرا (/) زیمم از عالمت -3

  اجتناب شود.

درون  شده، نیچ راست ی صورت که شماره نیا شماره باشد؛ به یدارا دیها با ها و معادله فرمول -4

 (.2از فصل  5فرمول ) ؛(5. 2) :ردیپرانتز قرار گ

  .گردد نیچچپ سطر باشد، کیاز  شیو اگر ب دشو نیچ وسط ،یسطرکی یها و معادله  ها فرمول -5
که  ییهاکتاب جز در باشد و در سمت چپ عدد نوشته شود؛ به یبه فارس دیبا یشمارش یها واحد -6

 100 یجا به متر یسانت 20 لومتر،یک 100: یاضیو ر یمیاست مانند ش ادیز اریتعداد واحدها بس

km  وcm 20. 

 زیسال ن نوشتنی قاعده برا نی. اشود یدر عنوان از راست به چپ نوشته مدد چه در متن و چه ع -7

   ؛4. 3چهارم از فصل سوم  ی ه؛ معادل3. 2عنوان سوم از فصل دوم  ؛1375-1360  صادق است:
 .13تا  10اردیبهشت؛ صفحات  20تا  12؛ 13-10اردیبهشت؛ صفحات  12-20                                   

 یواحدها به تمام واحدها دیباشد و تا حد امکان با کسانیدر تمام متن  دیبا یشمارش یواحدها  -8 

 .وسیسلس ای گرادی: سانتدیل شودتب یپرکاربرد در فارس

 دینبا شود،یاز جمله است و در جمله خوانده م یبخش زمانی کهها و ...  ها، جدول شکل ی هشمار   -9

 نشان داده شده است. ریمد یهایژگیو 2. 3در شکل   :دیایداخل پرانتز ب

 زمانی کهکسرها  ؛یبیاعداد ترت ؛یاضیرریدر متون غ: شودیموارد اعداد به حروف نوشته ماین در   -11

ابانیخ ی هشمار  ند؛یایسطر ب یابتدا اگر در یراصلیو غ یاصل اعداد همراه نباشند؛ تمام حیبا عدد صح

                                        ها. و منزل ها
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)  شوندیکسر نوشته م خط نییصورت باال و پا به یاضیرریدر متون غ یاعداد کسر  -11
2

3
و نه  (

 (.3/2صورت اعشار ) به

 نوشته شود. «درصد»استفاده نشود و به جای آن  «%»در متون غیر ریاضی از عالمت  -12

کل ش یها و حت  بدون تصرف در جمله ،قیدق دیبا مینقل قول مستق:  میرمستقیو غ مینقل قول مستق  -11-7

 ومهیدرون گ دیبا میداد. نقل مستق رییتغ دینبا زیرا ن ینگارش ی هنشان ایواژه  کی یحت باشد، یصلا نمت نوشتار

در نقل  .شوددقت  اریبس دیبا ثیقرآن و احاد اتی. در نقل آشودمنبع نقل ذکر  آن، فاصله پس از و بال ردیقرار گ

. در نقل قول کند یم انیرا با سبک و زبان خود ب گرانیسخن د یمفهوم و منظور اصل سندهینو م،یرمستقیقول غ

قرار  یعلم سرقت د تا در مظان اتهامنمو منبع را ذکر اًارجاع داد و حتم یبه منبع اصل دیبا زین میرمستقیغ

 نگرفت.

است  یضرور رو،نیارجاعات است؛ ازا قیبه استناد و ذکر دق ینوشتار علماعتبار هر : یده ارجاع و منبع -11-8

 .گرددذکر  مراجعها در فهرست  آن سیشنا طالعات کتابا زیمشخص شود و ن یمتندرون تمام ارجاعات

 ای یمتن صورت درون به دیارجاعات با نیبنابرا. است کاگویشمطابق روش  انتشارات نیا یها در کتاب یده ارجاع

 باشد.« انتشار خیتار-سندهینو» اصطالح به

 به شرح زیر است: مراجعو فهرست  یمتن نگارش ارجاعات درون ی هنحو            

 

 مثال مدرک
 .رانیا یاسالم ی. تهران: مرکز طبع و نشر قرآن جمهورینیمشک یعل اهللتیآ ی ه. ترجم1389 .نآقر های مقدس کتاب

 (112)قرآن، بقره: 

 . تهران: سخن.ها و روش کردهایرو ها،هی: نظریشناس سبک . 1390محمود.  ،یفتوح نویسندهکتاب با یک 

 (1390( یا )فتوحی 120، 1390)فتوحی 
 
Pollan, Michael. 2006. The Omnivore’s Dilemma: A Natural History of How Eating 

Has Evolved. New York: Penguin. 
(Pollan 2006, 99–100) 
 

 . تهران:2. ویراست 3. چ.شناختی ارزیابی و آزمونگری روان. 1394فرد، محمد و اکرم پرند.  خدایاری با دو نویسندهکتاب 

 انتشارات دانشگاه تهران. ی مؤسسه

 (1394فرد و پرند  ( یا )خدایاری10، 1394فرد و پرند  )خدایاری

 
Ward, Geoffrey C., and Ken Burns. 2007. The War: An Intimate History, 1941–1945. 

New York: Knopf. 

(Ward and Burns 2007, 52) 

ی انتشارات دانشگاه  تهران: مؤسسه .یو فراور انیآبز. 1393 .یسهراب، ژاله خوشخو و مهداد مهداب ،ینیمع کتاب با سه نویسنده

 تهران.

 (1393( یا )معینی 15، 1393)معینی 
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کتاب با بیش از سه 

 نویسنده

 و یابیارز . 1392 .مخدوم عبدالرضا و جعفرزاده هورفر صفت، درویش اصغر علی مجید، مخدوم،
ی انتشارات دانشگاه  . تهران: مؤسسه7چ یی. ایاطالعات جغراف یها با سامانه ستیز طیمح یزیر برنامه

 تهران.

 (1392( یا )مخدوم و دیگران 10، 1392)مخدوم و دیگران 

 
(Barnes et al. 2010, 847) 

انجمن  های در مجموعه مقاالت همایش شدن. یو جهان ی. جامعة اطالعات 1384عبدالرضا.  ،یچاکل ینوروز فصلی از یک کتاب
ی ملی  . تهران: کتابخانه101-121العابدینی  ، ویراستار محسن حاجی زینرسانی ایران کتابداری و اطالع

 جمهوری اسالمی ایران.

 (110، 1384)نوروزی چاکلی 

 
Kelly, John D. 2010. “Seeing Red: Mao Fetishism, Pax Americana, and the Moral 

Economy of War.” In Anthropology and Global Counterinsurgency, edited by John D. 

Kelly, Beatrice Jauregui, Sean T. Mitchell, and Jeremy Walton, 67–83. Chicago: 

University of Chicago Press.  

(Kelly 2010, 77)  

 مثال مدرک
کتاب با 

ی  نویسنده

 سازمانی

ریزی  تهران: سازمان مدیریت و برنامه. یسبز شهر یفضا یضوابط طراح . 1380 کشور. یزیر و برنامه تیریسازمان مد

  کشور.

 (10، 1380 کشور یزیر و برنامه تیریسازمان مد )
 

کتاب با 

 مترجم

ی انتشارات  ه. تهران: مؤسسانیبیمنوچهر طب ی هترجم. ایاسترال یطیمحستیاثرات ز یابیارز. 1380 .انیتوماس، 

  دانشگاه تهران.

 

کتاب چند 

 یجلد

 . تهران: زوار.8ج. چ. 2 .مایاز صبا تا ن. 1382  .ییحی پور،نیآر

 (25: 2، ج.1382پور  ( یا )آرین2، ج.1382پور  )آرین

 

 یها نام

 مستعار

 .لوفریتهران: ن. جیوشی مایمجموعه اشعار ن. [یاریاسفند یعل] جیوشی ماین

 (1382 جیوشی ماین)

 

 ای راستاریو

 گردآورنده

تهران: سازمان اسناد و (. 2003اوت  1-9)برلین،  2003 فالیمقاالت ا هدیگز. 1384 .راستاریو ن،یمیس ،یازین

 .رانیا یاسالم یجمهوری ملی  کتابخانه

 (1384)نیازی 

 

 کیمقاله با 

 سندهینو

 یمجلة روانشناس «آموزان دانشی معلمان و ارتباط آن با رفتار جامعه مدن یمشارکت تیریمد». 1383.نینازن ،یاسد یبن
 .65-35(: 2) 34تربیتی  و علوم

 (68، 1383اسدی  )بنی
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 :یده ارجاع یها نکته -11-9

حرف  باشد، یکی زیباشند و سال نشر اثرشان ن ینام مشابه یمختلف دارا ی هسندیچند نو ایاگر دو  -1

 (.1368(، )م. بابایی 1368)ب. بابایی  :شودیذکر م یخانوادگ از نام شیها پ اول نام آن

 حروف باباید باشد،  کسانیها  آن ی همهنشر  خیمؤلف ارجاع داده شود و تار کیچند اثر از  ایاگر به دو  -2

 ب(. 1385الف(، )عابدی  1385)عابدی  نمود: زیمتما ها را الفبا آن

 ... . دیبا (1368) یانیبه اعتقاد د :ستیتکرار آن در پرانتز الزم ن د،یایدر متن ب سندهیهرجا نام نو -3

 دو حالت وجود دارد: یرفارسیبه آثار غ یمتن درون ینگارش استنادها یبرا -4

 (.Blake 1980) ردیدرون پرانتز قرار گ نینام الت (الف

شود  می آن در پاورقی )پانوشت( قید  نیو اصل الت دیآ یدر جمله م یتلفظ نام به فارسب( 

 ( معتقد است... .1980) 1بالیک

 
 

1- Blake 

و « همان» ارجاع داده شود، از نیشیپ عنبماگر بالفاصله و با گذشت حداکثر سه صفحه به همان  -5

صفحه  ی اما شماره باشد یکی رجع. اگر مشود یاستفاده م سندهینام نو یجا به «ibid» از نیالت مراجع

 .شود ینوشته م ی صفحه شماره « ibid»یا « همان» متفاوت باشد، پس از

 :شود یجدا م یگریاز د رگولیو با نقطه کیارجاع داده شود، هر منبعچند  ایبه دو  یاگر مطلب -6

 
Weinstein, Joshua I. 2009. “The Market in Plato’s Republic.” Classical Philology 104: 439–458. 

(Weinstein 2009, 440) 

 

 ی همقال

 شده ترجمه

ی علوم  مجله. 1384 .یمانیمحمدرضا سل ی هترجم«. دانش عصر در کتابداران. »2004 .نایکاتارز سکا،یماتر
 .87-75(: 4و  3) 20 کتابداری

 (.2004)ماتریسکا 

 

و  نامهانیپا

ی  هرسال

 یدکتر

ی کارشناسی  نامه پایان«. ها االجاره مال ی هنامنییو آ یاجاره در فقه و قانون مدن ی هسیمقا. »1334 اشرف. ،یمظهر
 .یاسیس دانشگاه تهران، دانشکدة حقوق و علوم. تهران: مشکوه دمحمدیس ییراهنما بهارشد. 

منابع 

 کیالکترون

تاریخ  مشاهده در .نیجام جم آنال«. اصول یپا جان دادن به ل؛یاص یزندگ. »1394 .درضایدحمیمحدث، س

 . از21/02/1395
http://jamejamonline.ir/online/2137004123219930539/%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-

%D8%A7%D8%B5%DB%8C%D9%84%D8%9B-%D8%AC%D8%A7%D9%86-

%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%D8%A7%DB%8C-

%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84 

 (1394)محدث 
Kurland, Philip B., and Ralph Lerner, eds. 1987. The Founders’ Constitution. 

Chicago:University of  Chicago Press. http://press-ubs.uchicago.edu/founders./ 

(Kurland and Lerner, chap. 10, doc. 19) 

 

http://jamejamonline.ir/online/2137004123219930539/%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B5%DB%8C%D9%84%D8%9B-%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84
http://jamejamonline.ir/online/2137004123219930539/%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B5%DB%8C%D9%84%D8%9B-%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84
http://jamejamonline.ir/online/2137004123219930539/%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B5%DB%8C%D9%84%D8%9B-%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84
http://jamejamonline.ir/online/2137004123219930539/%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B5%DB%8C%D9%84%D8%9B-%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84
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 (.1358 ی؛ رسول 1359 ی؛ حسن 1358 یانید)

 .شود یمرتب م سندهینو ینام خانوادگ ییالفبا بیبراساس ترت مراجعفهرست  -7

 یثرا ابتدا باشد،  چند همکار نوشته ای کیبا  یگریداشته باشد و پس از آن، اثر د یاثر یا سندهیاگر نو -8

بودن سال انتشار،  یکی درصورت چند اثر بود، براساس سال انتشار و ایاگر دو )دارد  سندهینو کیکه 

 سندگانینو ینام خانوادگ ییالفبا بیترت براساس گری، پس از آن، آثار د(عنوان ییبراساس حروف الفبا

 .شود یدوم و سوم نوشته م

نوشته  نیالتخارجی یا  راجعو سپس م یعرب عراجبعد از آن، م ،یفارس راجعع، ابتدا مراجدر فهرست م -9

 .شود یم

اما  شود؛ نوشته یبه همان زبان اصل دیبا یخارج راجعو م یبه فارس دیبا یع فارسراجم ،یفیدر آثار تأل -11

در ارجاع  که آن حفظ شود و دوم دیاصل کتاب با یده ارجاع ی هویکه ش نخست آن ،یا در آثار ترجمه

 ورقیاصل آن در پا ای نیالت نوشته شود و صورت یافراد، به فارس یاسام حیتلفظ صح دیبا یمتن درون

 کار رود:  در متن و در جمله به که آن مگر شود؛ یترجمه نم نامه . در ضمن، اطالعات کتابگردد دیق

 گوید... در تعریف استعاره می 2 فرهنگ اصطالحات ادبیدر  (2009)1آبرامز

 

 

 

 

1. Abrams 

2. A Glassary of Literary Terms 

 .شود ینوشته م  Italicیا  ایرانیکصورت  در متن، نام کتاب به نیو همچن راجعدر فهرست م -11

  Italicیا  ایرانیکصورت  مقاله به مجموعه ایو نام مجله  ومهیدرون گ، نام مقاله راجعدر فهرست م -12
 .شود یم نوشته

 نوشته شود. and دیاستفاده کرد و با &از  سندگانینام نو نیب دینبا ن،یع التراجدر فهرست م -13

   

 

 مراجع:

 .دانشگاه تهران یپژوهش و فناور یآیین نامه ها و دستور العمل ها -1

 .ریرکبیدانشگاه صنعتی ام الزحمه پدیدآورندگان کتاب در رویه نشر کتاب و حق -2

 دانشگاه صنعتی امیرکبیر. نامه نشر کتاب در ینیآ 10 ماده ییدستورالعمل اجرا -3

 دانشگاه صنعتی شریف. روند عملیات در مؤسسة انتشارات علمی -4

 کتاب و مقررات ارسال کتاب به مؤسسة انتشارات دانشگاه تهران میو تنظ هیته نامةوهیش -5

 آیین نامه داخلی انتشار کتاب در انتشارات دانشگاه اصفهان. -6

 آیین نامه نشر کتاب دانشگاه کردستان. -7

  11/5/1395یین نامه ارتقای هیات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مصوب آ -8

 شتی.آیین نامه انتشارات دانشگاه شهید به -9

 شیوه نامه انتشارات دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی. -11


