
 
 

 

 تا تقذیم احترام

هثٌای هَاصیي صیش تٌظین  جْت سشعت تخشیذى تِ سًٍذ چاج کتاب دس اًتشاسات داًشگاُ شیشاص، لطفا فایل کتاب سا تش

 کشدُ ٍ تِ اًتشاسات تحَیل دّیذ.

 

 اودازٌ کاغذ -1

سسنٌذ. اًنذاصُ کا نز سا     هیّای هصَب اًتشاسات داًشگاُ شیشاص تِ جض هَاسد خاص هعوَالً دس قطع ٍصیشی تِ چاج  کتاب

 تشای قطع ٍصیشی تِ ششح صیش اًتخاب کٌیذ:

 4.4ساست:   4چح:    5خاییي:     5تاال: 

 A4اًذاصُ کا ز: 

 0خاییي:    4الیَت: تاال: 

 

 مته کتاب -2

 فایل اسسالی تِ اًتشاسات سا تِ صَست فصل فصل جذا کٌیذ. -

ًاهِ تاشذ. تٌناتشایي لیتنت کلوناتی     ّای اًتشاسات داًشگاُ شیشاص داسای ًوایِ ٍ ٍاطُ کلیِ کتاب تصوین تش ایي است کِ -

 )ًَشتي شواسُ صفحات کلوات ًوایِ ضشٍسی ًیتت(. ًاهِ سا اسسال کٌیذ ًوایِ شًَذ ٍ ٍاطُ ،تَاًٌذ دس کتاب کِ هی

 66تشای عٌَاى ًیتت. عٌَاى فصل سا تا قلن شنواسُ   جذاگاًِفصل ًیاص تِ اختصاص یک صفحِ  ّش تشای ًَشتي عٌَاى -

B Titr  تایح کٌیذ.دس اتتذای هتي دس صفحِ اٍل 

 تَلذ ًَشتِ شَد. 64شواسُ  B nazaninتیتشّا تا قلن  ٍ تایح شَد 64شواسُ  B nazaninتا قلن  فاسسی هتي کتاب -

شوٌذین اص تِ کاس تشدى شواسُنکته مهم: *  ِ خَّا ّای هختلف کتاب اعن اص شنواسُ تیتشّنا،    اتَهاتیک دس قتوتگزاسی  هصشًا

 خَدداسی کٌیذ. جذاً ّا( )تِ استثٌای شواسُ صیشًَیس ّا ٍ ... ّا، شواسُ جذٍل شواسُ شکل

 تایح شَد. 60شواسُ  Times new romanٍ التیي تا  B nazanin 60تا قلن شواسُ  ،فاسسی یّا صیشًَیس -

 صیشًَیس سا دستی ٍاسد ًکٌیذ. ّای شواسُ لطفاًنکته مهم: * 

 ٍ تیتشّا تا ّویي قلن اها تَلذ ًَشتِ شَد. 66شواسُ  Times new romanهتَى اًگلیتی تا قلن  -

 ٍ تیتشّا تا ّویي قلن اها تَلذ ًَشتِ شَد. 61شواسُ  B Badrهتَى عشتی تا قلن  -

   ٍ کَچکتش یا تضسگتش ًثاشذ. تَدًُاصًیي  61تایذ تا قلن هتٌاسة تا قلن  ی سیاضی، شیوی ٍ ...ّا تایح فشهَل نکته مهم: *

 تَسفتگی داشتِ تاشذ. ،ّای تعذ تِ اًذاصُ ًین ساًت خاساگشاف اٍل تعذ اص ّش تیتش تذٍى تَ سفتگی ٍ خاساگشاف -

ات صٍج، سنوت ساسنت   ٍ دس صفح ّا تاالی ّش صفحِ شواسُ صفحِ ّش فصل تایذ تا شواسُ فشد آ اص شَد. شواسُ صفحِ -

 شَد. دسج هیٍ صفحات فشد سوت چح صفحِ 

 .تگزاسیذ تاشذ ٍ تعذ اص ّش خاسگشاف تِ اًذاصُ یک خط فاصلِ singleفاصلِ تیي خطَط  -



 الخط رسم -3

، ٍیشایشنی سٍص تنِ  ّنای   شَد هتي کتاب سا تا فاسسی سٍاى ٍ هطاتق تا شنیَُ  دسخَاست هی هَلفیي ٍ هتشجویي تضسگَاساص 

ِ تنَاى   ّنا هنی   ٍ آشٌایی تنا ایني شنیَُ   ّای تشاتش فاسسی دس هَسد جایگضیي کشدى ٍاطًُگاسش کٌٌذ.  خایگناُ ایٌتشًتنی    تن

الخط هتي ًَشتِ شذُ، هطناتق تنا    کشد. جْت یادآٍسی خَاّشوٌذ است دس سعایت سسن هشاجعِ فشٌّگتتاى ادب فاسسی

 ّای صیش کَشا تاشیذ: گضیٌِ

 شَد، حتوا ّا سا تا سعایت یک ًین فاصلِ جذا کٌیذ.   ع تتتِ هیجو« ّا»دس کلواتی کِ تا  -6

 )استوشاسی( ّتتٌذ  هی سا تا سعایت یک ًین فاصلِ جذا کٌیذ. «هی»ّایی کِ داسای  دس فعل -1

 سیضاى،  هٌذ، تشگ خزیش، عالقِ ًَیتٌذ، هثل اهکاى کلوات هشکة سا هعوَال تا سعایت یک ًین فاصلِ جذا هی -4

 صهاى ٍ ... تایذ تِ صَست جذا ًَشت. ٍسیلِ، ّن گًَِ، تذیي طَس، تذیي خشکاستشدی هثل ّویيکلوات  -4

 .شَدهی ًَشتِ ّن اص جذا آى اجضای کِ کلواتی دسٍى ٍ کلوات تیي دسست فاصلۀ سعایت -7

 طیتت ییتِ صَست سشّن هعٌا ٌکِیهگش ا«( شکل ّن»)هثال:  شَد ی( ًَشتِ هیهجاص ۀفاصل)تا  جذا شًَذیعوَهاً خ -9

 (ِیّوتا»اص کلوِ استٌثاط شَد )هثال: 

 تاشٌذ هخشج  ّن ختًَذ اٍل حشف ٍ اٍل جضء آخش حشف ٌکِیا( )هگش داًشوٌذ)هثل  شَد یه ًَشتِ ذُیختًَذ چتث -60

 (هٌذ عالقِ ٍ هٌذ ًظام: تاشذ ُ اٍل جضء آخش حشف ای

 :اضافِ حشٍف

 کِ ای خذا، ای: شَدهی ًَشتِ هٌادا اص جذا ّویشِ( ًذا حشف) ای  

 هشد ایي: شَدهی ًَشتِ خَد اص خسکلوِ  اص جذا آى ٍ ایي  

   ایٌجا آًجا، آًچِ،: استثٌا هَاسد

 کتابّواى جا،ّویي :شَدهی ًَشتِ خَد اص خسکلوِ  اص جذا ّوَاسُ ّواى ٍ ّویي  

 کذامّیچ کس،ّیچ: شَدهی ًَشتِ خَدکلوِ  اص خس ّوَاسُ ّیچ 

 ِساعتی، چِ: شَدهی ًَشتِ خَد اص خسکلوِ  اص جذا چ  

 (چطَس چقذس، چگًَِ، چشا،: استثٌا هَاسد)

 ِهاّیچِ، چٌاًچِ، آًچِ،: چتثذهی خَد اص خیشکلوِ  تِ ّوَاسُ چ  

 سا کتاب سا، هي: شَدهی ًَشتِ خَد اص خیشکلوِ  اص جذا ّوَاسُ سا 

 ِکِچٌاى: شَدهی ًَشتِ اصخَد خیشکلوِ  اص جذا ّوَاسُ ک  

 ِخذا ًام تِ سختی،تِ تشدى، سش تِ: شَدهی ًَشتِ خَد اص خسکلوِ  اص جذا اضافِ حشف ًقش دس ت 

 ِتشٍم تگفتن،: چتثذهی خَد اص خس فعل تِ شَدهی اضافِ هصذس یا فعل تِ صیٌت یا تأکیذ تشای کِ ت 

 ِتخشد تٌام، تٌْجاس،: چتثذهی خَد اص تعذکلوِ  تِ تتاصد صفت ّشگاُ ت  

 هشصّن اسن،صٌف، ّنّن شَدهی ًَشتِ خَد اص تعذکلوِ  اص جذا ّوَاسُ ّن  

 (ّوچٌیي ّوچٌاى، ّواى، ّویي، ّوتایِ، ّوتاى، ّوذیگش،: استثٌا هَاسد)

 تشکاهل تش،تضسگ: شَدهی ًَشتِ خَد اص خیشکلوِ  اص جذا ّوَاسُ تشیي ٍ تش 

 (کوتش تیشتش، هْتش، تْتش،: استثٌا هَاسد ) 

فتِ اص سایت فشٌّگتتاى ادب فاسسی دس تشگش  PDFالخط، فایل تش خیشاهَى سسن تشای ساٌّوایی دقیقدس صَست توایل،  *

 اختیاس شوا قشاس خَاّذ گشفت.

 

 

 



 َا ي جديل َا شکل -4

 .خارج نشود( 1منذرج در تنذ )چهارچوب قالة صفحه تنگنجذ و از حاشیه مورد نظر  ها تایذ در ها و جذول شکل -

 ّا هَجَد تاشذ. اص فایل شکل جذاگاًِ . دس صَست اهکاى یک ًتخِتاشذ  jpg ّا شکل فشهت -

 ّا سا اصالح تفشهاییذ. دس صَست هخذٍش تَدى یا ًذاشتي کیفیت هٌاسة، شکل -

 66شواسُ   B koodakّا صیش ّش شکل ٍ تا فًَت  عٌَاى شکل -

 B nazanin 66فًَت هطالة جذٍل شواسُ  - 66شواسُ  B koodak فًَت عٌَاى جذٍل  -

 

 صفحٍ عىًان اوگلیسی -5

 تٌطین کشدُ ٍ تِ فایل کتاب خیَست کٌیذ.  یٍ ... تِ اًگلیت ب، ًَیتٌذُ، هتشجن ایک صفحِ عٌَاى حاٍی اسن کت حتوا

 

 وامٍ ومایٍ ي ياژٌ -6

 کلوات تشای ًوایِ تاشذ.ًاهِ ٍ حتواً داسای فْشستی اص  کتاب اسسالی دس صَست ًیاص داسای ٍاطُ

 

 جلد کتاب -7

 فایل الیِ تاص جلذ اسسال شَد.طشاحی ٍ تْیِ جلذ تَسط صاحة اثش، دس صَست 

 

 شایتتِ ،دس خایاىٍ ًیض کاّش ّضیٌِ چاج تتیاس هَثش است.  تسریع رونذ چاپتذیْی است سعایت اصَل رکش شذُ دس 

 است چٌاًچِ هتي اسسالی تِ اًتشاسات داًشگاُ شیشاص تا هَاصیي رکش شذُ ّوخنَاًی ًذاشنتِ تاشنذ، ایني هشکنض      یادآٍسی

 چَب هصَب خَد اقذام کٌذ.ساست دس اصالح هتي هطاتق تا چْا ّمصرٍ  مختار

 

 

 

 

 
 


