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 سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي
 مؤسسه تحقيقات فني و مهندسي كشاورزي

  

  

  تعالي باسمه

  نگاشت تكو  ساختار تأليف كتاب

  1394-مؤسسه كميته انتشارات
  

  :هاي زير باشد بايد داراي بخش مؤسسه ميهاي ارسالي به كميته انتشارات  كتاب

  

  )B Titr 24با قلم ( بسم اهللا الرحمن الرحيم و ذيل آن عنوان كتاب :صفحه يك - 1

  شناسنامه كتاب :صفحه دو - 2

  فهرست مطالب  :صفحه سه - 3

  مترجم /گفتار مؤلف پيش :صفحه چهار - 4

   :هاي كتاب فصل - 5

ترتيب حروف الفباي نام  بهمنابع   فهرست. صورت مجزا در انتهاي آن فصل بيايد فهرست منابع هرفصل به

ابتدا منابع . شود منبع استفاده متري براي خط اول هر يك سانتيزدگي  ورده شود؛ از بيرونآبدون ذكر شماره نويسنده، 

براي  ).1394و همكاران،  حسيني( گيرد در متن صورتارجاع منابع . شود دنبال آن منابع خارجي آورده فارسي و به

  .استفاده شود APAنويسي از روش استاندارد  منبع

  

  فارسي هنمونه ارائه مقال

هاي  هاي مربعي شكل در اطراف پايه كنترل آبشستگي موضعي توسط طوقه. 1390. و مطيع، ع. شفاعي بجستان، م. مسجدي، ع

  .   60-53):8(5. مجله پژوهش آب ايران. درجه 180هاي  پل در قوس

    نمونه ارائه كتاب فارسي

  .صفحه 335.... انتشارات . ها ها و حلقه آشنايي بانظريه گروه. 1387. نقي پور، ع

 

 انگليسي هنمونه ارائه مقال

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  .  

  نمونه ارائه كتاب انگليسي
Lindsay, W.L. 1979. Chemical Equilibria in Soils. Wiley–Interscience, New York. 448 pp. 
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از راست (ها با شماره عددي  ها و معادله فرمول. شود نوشته Wordنويسي ها با برنامه فرمول عادالت و فرمولم

 Mathtypeنويسي از  براي فرمول. مشخص شوند) به چپ، عدد اول براي فصل و عدد دوم براي شماره فرمول

  .ها انگليسي باشد هاي داخل فرمول شماره. استفاده شود

  

)7 -1 (                                                          � �
����

�.	

  

    

 .خط از ابتداي صفحه فاصله داشته باشد 4ها  عنوان فصل -

 عنوان(ها  جدول. همه فارسي باشد) B Mitra Bold- 12در زير شكل با قلم عنوان شكل(ها و نمودارها  متن شكل -

ها  ها، همانند متن اصلي خوانا و كيفيت شكل ها و شكل ، منحني)B Mitra Bold -13 جدول باالي جدول با قلم

وضوح تصاوير حداقل . شود خودداري كيفيت در كتاب جداً هاي بي كردن و قراردادن شكل از اسكن. مناسب چاپ باشد

dpi 300 عالوه . گذاري شده و جاي آنها در متن مشخص شود ترتيب با عدد شماره ها به ها و شكل تمامي جدول. باشد

  .ارسال شود dpi300  و رزولوشن Jpegها در فايل جداگانه با فرمت  ها در متن، عكس بر درج عكس

 .صورت فارسي نوشته شده و در پاورقي نام التين بياد نام نويسندگان خارجي در متن به -

  

  ها پيوست - 6

  . به دو صورت انگليسي به فارسي و فارسي به انگليسي به ترتيب حروف الفبا آورده شود :نامه واژه - 7

  .مترجمان در انتهاي كتاب بيايدهمراه با نام مؤلفان و : صفحه عنوان انگليسي - 8

در . بايد به صورت حروف الفبا آورده شود شامل فهرست موضوعي و يا اشخاص است كه مي: (Index) ها نمايه - 9

  .صورتي كه فهرست تعيين شده زياد باشد بهتر است در دو ستون در هر صفحه بيايد
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  ظاهري كتابچارچوب 

 متر سانتي 16 * 24قطع وزيري با اندازه صفحه  -

 .هاي التين براي نوشته Times New Romanهاي فارسي و قلم  براي نوشته B-Mitraقلم  -

 .باشد 12و منابع  9، پاورقي 12انگليسي  ،13اندازه قلم فارسي  -

 ptاندازه  بهين عناو). 1-1-7: بخش(بخش بيشتر نشود  3از عناوين فرعي حداكثر تعداد : عناوينگذاري  شماره -

 1-7به عنوان مثال . ها از راست به چپ باشد گذاري شماره. از متن بعدي فاصله داشته باشد pt 6از متن قبلي و  12

   .به معناي فصل هفتم، زير فصل اول است

 :دوش تياعر ليذ حرش هب اه عنواناندازه قلم . شود Boldعناوين اصلي و فرعي  -

١- B Mitra 14 Bold 
1 -1 Bold  B Mitra 13 

1 -1 -1 B Mitra 12 Bold ملق اب نآ ليذ نيوانع همه و Italic B Mitra 12 Bold   

  .باشد رتم يتناس 1/1 فاصله سطرها و متر سانتي 2از هر طرفمتن حاشيه  -

 ).شود گذاري محاسبه البته در شماره(اولين صفحه هر فصل شماره صفحه نداشته باشد  -

 . باشد...) گذاري صفحه و ها، نمودارها، شماره در متن، جدول(اعداد كتاب همه فارسي  -

 Headerعنوان كتاب در سمت چپ باالي صفحه در هاي زوج، در سمت راست و  شماره صفحه در صفحه -

 Headerدر صفحات فرد شماره صفحه در سمت چپ و عنوان فصل در سمت راست باالي صفحه در . گيرد قرار

هاي پيش از فصل اول  گذاري صفحه براي شماره. هاي عددي صفحات از فصل اول باشد اريگذ شروع شماره. گيرد قرار

  ...).الف، ب، ت و(از حروف الفبا استفاده شود 

هاي  ويژه در نوشته به(هاي برابر فارسي  كردن واژه مورد جايگزين در .شود هاي فارسي استفاده امكان از واژه تاحد -

 . هاي مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسي استفاده شود از جديدترين واژه) علمي

گذاري و عاليم نكات دستوري زبان فارسي براي سهولت درك و انتقال صحيح مطالب به خوانندگان  رعايت نقطه  -

 . ان صفحه نوشته شودپاورقي هر مطلب در هر صفحه با ذكر شماره در انتهاي هم. شود گرفته درنظر

. استفاده از آرم استاندارد مؤسسه در سمت چپ باال، عنوان اثر، نام نويسنده و مترجم و سال انتشار: جلدكتاب  - 

   .چنين، درج عنوان اثر روي عطف كتاب ضروري است مه


