
 آرایینامۀ صفحهشیوه
 
 

 پذیرد.المی به شیوۀ زیر صورت میهای دانشگاه آزاد اسآرایی کتابصفحه
 استفاده شود. Irرسانی با پیشوند طالعاهای شورای عالی قلمها از در تمامی کتاب

 قلم 93کنید و  در وب جستجورا « رسانیهای شورای عالی اطالعقلم»ها کافی است عبارت قلمنکته: برای تهیۀ 
 استانداردسازی شده را دانلود و نصب کنید.

 
 اندازۀ صفحات: 

 جز کارهای سفارشی و استثنائات()به قطع کارها وزیری خواهد بود. -
 5/32×  5/61سایز نهایی کار بعد از برش:  -
 

 حاشیۀ صفحات:
 مترسانتی 5/2باال:  -
 مترسانتی 5/3پایین:  -
 مترسانتی 3/3راست:  -
 مترسانتی 3/3چپ:  -
 

 )اختیاری(صفحۀ تقدیم 
 بدون درج شمارۀ صفحه و در صفحۀ فرد قرار گیرد. پشت این صفحه سفید باشد.

 
 فهرست مطالب

 شود:و به روش زیر تهیه می آغاز 6مطالب از صفحۀ  فهرست
 

 9 .............................................................................. ها )تیتر اول(عنوان اصلی فصل
 7 ...........................................................................................................   عنوان فرعی )تیتر دوم(

 63 ................................................................................................... سوم(تر )تیتر عنوان فرعی
 
 گیرد.انتهای سمت چپ سطر قرار می شمارۀ صفحات در -
 ها با حروف پررنگ )بولد( باشد و بقیۀ فهرست با حروف معمولی.عنوان فصل -
و بعتد از فهرستت اصتلی درج ها همانند صفحۀ فهرستت مطالتب و از صتفحۀ فترد ها، نمودارها و جدولفهرست شکل -

 .شودمی
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 همقدم
 شود.و از صفحۀ فرد آغاز میبعد از فهرست  -
 مقدمۀ مؤلف. بعدآید و مقدمۀ مترجم مینخست های ترجمه در کتاب -

 
 صفحات متن کتاب:

 .شمارۀ صفحه و سرصفحه داشته باشد نبایدو  شودهر بخش یا فصل کتاب از صفحۀ فرد آغاز می -
 

 تیترها:
 )عنوان فصل( 1تیتر 

 چینوسط  بولد 67 :قلماندازۀ   Irlotus :قلم -
 سطر خالی باشد. دو و بعد از آن قرار گیردسطر هفتم  در 6ر تتی -
 

 2تیتر 
 چینراست  بولد 65 :قلماندازۀ   Irlotus :قلم -
 

 9تیتر 
 چینراست  بولد 62 :قلماندازۀ   Irlotus :قلم -
 
 زیر تیترها آغاز شود. بالفاصلهو متن  یک سطر خالی باشد. 2و  3قبل از تیترهای  -
 

 متن کتاب:
 باشد. اولین پاراگراف بعد از هر تیتر بدون تورفتگی سطر اول -
 متر تورفتگی سطر اول داشته باشد.میلی 5ها بقیۀ پاراگراف -
 (Exactly: 19ptپوینت ) 61فاصلۀ سطر:   62: قلماندازۀ   Irlotus: قلم -
 

 نقل قول:
پاراگراف از سمت راست درج شود. قبل و بعد از نقل قول یک ستطر ختالی ی کوچکتر و با تورفتگی کل قلمبا ها نقل قول -

 باشد.
 مترمیلی 65تورفتگی پاراگراف از سمت راست:   63: قلماندازۀ   Irlotus :قلم -
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 :و نمودارها تصویرها
یرو نمودارها در توضیح تصویرها  -  باشد.آنها  ز
 چینوسط  66: قلماندازۀ   Irlotus :قلم -
 

 ها:جدول
 هر جدول باشد. باالیها در توضیح جدول -
 چینوسط  66: قلماندازۀ   Irlotus: قلم -
 

 سرصفحه:
 متر.سانتی 5/3فاصلۀ سرصفحه از باالی صفحات  -
 صفحات شروع بخش یا فصل بدون سرصفحه باشد. -
 

 سرصفحۀ صفحات فرد:
 شمارۀ صفحه+ ( Space)فاصله  1+  نام فصل -
 چینچپ  بولد 61: قلماندازۀ   IrLotus :قلم -

 سرصفحۀ صفحات زوج:
 نام کتاب فاصله + 1+ شمارۀ صفحه  -
 چینراست  بولد 61: قلماندازۀ   IrLotus :قلم -
 

 پانوشت:
 نیازی به خط فاصل پانوشت نیست.  -
 .)اندیس نباشد( به همراه خود پانوشت باید روی خط کرسی باشد عدد پانوشت -
 و بعد از آن یک فاصله باشد.)».«( عدد پانوشت نقطه  بعد از -
 حتی اگر یک کلمه از پانوشت فارسی باشد، باید مطابق قواعد پانوشت فارسی تنظیم شود. -
 

 پانوشت فارسی:
 های فارسی از راست به چپ باشد.جهت پانوشت -
 چینراست  61: قلماندازۀ   IrZar :قلم -
 

 پانوشت التین:
 های التین از چپ به راست باشد.پانوشتجهت  -
 چینچپ  61: قلماندازۀ   IrZar: قلم -

 



 دانشگاه آزاد اسالمی نشر علمی و دانشگاهی      4

 :، نمایهکتابشناسی ،کتابنامه و مآخذ،منابع 
 (Hanging: 0.5cmمتر تورفتگی داشته باشد. )سانتی 1.5جز سطر اول، بقیۀ سطرهای هر پاراگراف به -

 فارسی:
 66: قلماندازۀ   IrLotus :قلم -

 التین:
 66: قلماندازۀ   IrLotus :قلم -
 

 ترتیب صفحات پایانی کتاب:
 نوشتپی

 هاضمائم و پیوست
 نامهواژه

 منابع و مآخذ
 نمایه

 گیرد(.دی پیوست در انتهای کتاب قرار میویدی یا دیپیوست الکترونیک )سی
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 1پیوست 

 
 اسالمی دانشگاه آزادمصوب نشر علمی و دانشگاهی  هایقلم

 مثال سایز (قلمقلم )نام  عنوان

 نشر علمی و دانشگاهی IrLotus Bold 67 )عنوان فصل( 6تیتر 
 نشر علمی و دانشگاهی IrLotus Bold 65 3تیتر 
 نشر علمی و دانشگاهی IrLotus Bold 62 2تیتر 

 نشر علمی و دانشگاهی IrLotus 62 متن

 نشر علمی و دانشگاهی IrLotus 63 نقل قول

 نشر علمی و دانشگاهی IrLotus 66 جدول و ...توضیح شکل و 

 نشر علمی و دانشگاهی IrZar 66 ها )فارسی و التین(پانوشت

 نشر علمی و دانشگاهی IrLotus 66 نامه و نمایهمنابع و واژه

 
  



 دانشگاه آزاد اسالمی نشر علمی و دانشگاهی      6

 2پیوست 

 
 بندی شدهای از کار صفحهنمونه


