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دانشگاه صنعتی امیرکبیر
(پلی تکنیک تهران)

 سایز کاغذ
کاغذ را با سایز ) A4 (21cm×29/7cmانتخاب نمایید .این ابعاد در تنظیمات  PAGE LAYOUT/Sizeقابلدسترسی است.

 اندازه متن
قطع کتاب بهصورت پیشفرض در انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر ،قطع وزیري با ابعاد  24/5×17/5برحسب سانتیمتر است .با توجه
به آنکه صفحهآرایی در قطع ( A4با ابعاد  29/7×21برحسب سانتیمتر) صورت میگیرد ،لذا باید تنظیمات حاشیه (باال ،پایین ،چپ و
راست) را مشخص نمود .براي این کار الزم است بدانیم اندازه متن در کتاب با قطع وزیري  19/5×12برحسب سانتیمتر میباشد ،لذا اندازه
حاشیه از باال و پایین برابر سانتیمتر  )29/7-19/5=10/2(÷2=5/1و اندازه حاشیه از سمت چپ و راست برابر سانتیمتر -12=9(÷2=4/5
 )21است.

در تنظیمات
PAGE LAYOUT/Page setup/Layout
 Section start: Odd page باشد.
 گزینه هاي  Different First Pageو Different Odd & Even

 Pagesعالمت  زده شود.
 اندازه  From edge: Header: 4.2 cmباشد.

در تنظیمات
PAGE LAYOUT/Page setup/Margins
 اندازه حاشیه از باال و پایین صفحه برابر  5.1 cmباشد.
 اندازه حاشیه از سمت چپ و راست صفحه برابر  4.5 cmباشد.
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دانشگاه صنعتی امیرکبیر
(پلی تکنیک تهران)

دقت نمایید حاشیهها از باال ،پایین ،چپ و راست دقیقاً مطابق با آنچه تعیینشده باشد.
در مورد کتابهاي با قطع رحلی ،ابعاد کتاب  28/5×21برحسب سانتیمتر است .با توجه به آنکه صفحهآرایی در قطع  A4با ابعاد
 29/7×21برحسب سانتیمتر صورت میگیرد ،لذا باید تنظیمات حاشیه (باال ،پایین ،چپ و راست) را مشخص نمود .براي این کار الزم
اسـت بدانیـم انـدازه متـن در کـتاب با قطع رحـلی  24/5×17برحسب سانتیمتر میبـاشد ،لـذا انـدازه حـاشیـه از باال و پایین برابر
سانتیمتر  )29/7-24/5=5/2(÷2=2/6و اندازه حاشیه از سمت چپ و راست برابر سانتیمتر  )21-17=4(÷2=2است.

 محدوده متن
شما میتوانید اندازه متن را بهصورت شطرنجی و با زدن عالمت  در قسمت  VIEW/Gridlinesمشاهده نمایید .از این دستور براي
بررسی قرار گرفتن تمامی محتواي کتاب شامل متن ،شکلها ،جداول ،نمودارها و  ...در محدوده تعیینشده ،استفاده میشود.

صحیح است :نمودار در محدوده متن قرار دارد.

 مشخصات سرصفحه

صحیح نیست :نمودار از محدوده متن خارجشده
است.
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دانشگاه صنعتی امیرکبیر
(پلی تکنیک تهران)

سرصفحه در باالي هر صفحه حاوي عنوان کتاب یا عنوان فصل و شماره صفحه میباشند البته باید در تنظیمات سرصفحه به موارد ذیل
توجه نمود.
 سرصفحه براي بخشهایی از کتاب شامل فصول کتاب ،پیوست/پیوستها ،مراجع ،نمایه ،واژهنامهها (فارسی به انگلیسی و
انگلیسی به فارسی) ،نمادها و عالئم اختصاري به صورت ذیل میباشد:


عنوان کتاب در حاشیه چپ ،شماره صفحه در حاشیه راست صفحات زوج؛ درج شود.



شماره فصل :عنوان فصل (بهاینترتیب :فصل یکم ،....... :فصل دوم )....... :در حاشیه راست ،شماره صفحه در حاشیه چپ
صفحات فرد؛ درج شود.



در مورد بخشهاي انتهایی کتاب نیز ،عبارات پیوست ،مراجع ،نمایه ،واژهنامه فارسی به انگلیسی ،واژهنامه انگلیسی

به فارسی ،نمادها و عالئم اختصاری در حاشیه راست ،شماره صفحه در حاشیه چپ صفحات فرد؛ درج شود.
عنوان کتاب

شماره صفحه زوج

شماره صفحه فرد

شماره فصل :عنوان فصل

مشخصات سرصفحه در صفحات

مشخصات سرصفحه در صفحات

زوج

فرد

مثال برای یک نمونه سرصفحه:
 عنوان کتاب :سیستمهاي هیدرولیکی
 عنوان فصل :مقدمه
 شماره فصل1 :
4
هیدرولیکی

سیستمهای

فصل
5

یکم:

مقدمه
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دانشگاه صنعتی امیرکبیر
(پلی تکنیک تهران)

 براي رسم خط پایین عنوان کتاب یا عنوان صفحه و شماره صفحه؛ از کشیدن آن بوسیله المان  Lineدر  Shapesخودداري کنید.
براي رسم این خط عنوان کتاب یا عنوان صفحه و شماره صفحه را انتخاب و از گزینه

در تنظیمات جدول استفاده نمایید.

 شمارهگذاري صفحات کتاب از فصل اول با شماره صفحه  1شروع میشود و شماره صفحات مربوط به سایر فصول کتاب،
پیوست/پیوستها ،مراجع ،نمایه ،واژهنامهها (فارسی به انگلیسی و انگلیسی به فارسی) ،نمادها و عالئم اختصاري در ادامه یکدیگر قرار
می گیرند.
 تقدیمنامه ،فهرست ،پیشگفتار بههیچعنوان سرصفحه و شماره صفحه ندارند ،اما باید توجه داشت شروع هرکدام از آنها باید از
صفحات فرد باشد.
 صفحه اول فصول کتاب ،پیوست/پیوستها ،مراجع ،نمایه ،واژهنامهها (فارسی به انگلیسی و انگلیسی به فارسی) ،نمادها و عالئم
اختصاري ،سرصفحه ندارند و سرصفحه آنها از صفحه دوم شروع میشود.
در پایان هر قسمت شامل تقدیمنامه ،فهرست ،پیشگفتار ،فصول کتاب ،پیوست/پیوستها ،مراجع ،نمایه ،واژهنامهها (فارسی به انگلیسی و
انگلیسی

به

فارسی)،

نمادها

و

عالئم

اختصاري،

براي

شروع

قسمت

بعد

از

دستور

 PAGE LAYOUT/Page Break/Odd Pageاستفاده نمایید تا یک  sectionجدید ایجاد شود .در صورت استفاده از این دستور اگر
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دانشگاه صنعتی امیرکبیر
(پلی تکنیک تهران)

پایان  sectionدر صفحات فرد باشد section ،بعدي به صورت خودکار در ادامه آن و از صفحه فرد شروع میشود .همچنین در هنگام
تبدیل به  pdfیک صفحه سفید به صورت خودکار ایجاد میگردد.

مثال:
(الف) هنگامی که آخرین صفحه  ،section 1فرد باشد:
Section 2

Section 1

Page 25

PAGE LAYOUT/Page Break/Odd Page

Section 1
Page 23

Section 2
Page 25

Page 23

در هنگام تبدیل به pdf

(ب) هنگامی که آخرین صفحه  ،section 1زوج باشد:

Section 2

Section 1

Page 25

Section 2
Page 25

PAGE LAYOUT/Page Break/Odd Page

Section 1
Page 24

در هنگام تبدیل به pdf

Page 24
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(پلی تکنیک تهران)

 الزم به ذکر است صفحاتی که براي شروع فصل یا بخش بعدي سفید گذاشته میشوند ،سرصفحه ندارند (اما در شمارش صفحات
محاسبه میشوند).
 با کلیک روي قسمت  Headerصفحه در منوي  DESIGN/Page Number/ Format Page Numberبا فعال کردن گزینه
 Continue From previous sectionدر تمامی sectionها ،شماره صفحات بهصورت خودکار در ادامه یکدیگر قرار میگیرد.
در غیر این صورت میتوان شروع شمارهگذاري صفحات را بهصورت دستی در گزینه  Start atوارد نمود.

 در تنظیمات  Headerو  Footerبراي سرصفحه Header from top: 4.2 cm ،و  Footer from Bottom: 0 cmانتخاب
نمایید .همچنین دو گزینه  Different First Pageو  Different Odd & Even Pagesعالمت  زده شود و Link to

 Previousغیرفعال باشد.
 کارکرد  Different First Pageآن است که صفحه اول هر قسمت یا  ،sectionسرصفحه نداشته باشد.
 کارکرد  Different Odd & Even Pagesآن است که صفحات زوج و فرد در هر قسمت یا  sectionداراي
سرصفحه هاي متفاوت باشند.
 غیرفعال بودن  Link to Previousبراي آن است که در قسمت یا sectionهاي مختلف ،بتوان سرصفحه هاي
متفاوت ایجاد نمود.

دستورالعمل صفحهآرایی کتاب – انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلیتکنیک تهران)

7

دانشگاه صنعتی امیرکبیر
(پلی تکنیک تهران)

 درصورتیکه عنوان کتاب یا عنوان فصل در سرصفحه طوالنی باشد ،مقداري از آن را نوشته و بهجاي بقیه ،سهنقطه گذاشته
میشود.

 انتخاب نوع و اندازه قلم
نوع و اندازه قلم مورداستفاده در متن کتاب  B-Nazanin 12نازک براي محتواي فارسی و  Times New Roman 11نازک براي
محتواي انگلیسی است .قاعده کلی آن است که اندازه فونتهاي انگلیسی یک درجه از فونتهاي فارسی کمتر است.

جدول زیر حاوي مشخصات فونت و سایز قلم در محتواي کتاب میباشد:
عنوان

قلم محتوای انگلیسی

قلم محتوای فارسی

فونت شماره فصل

B-Titr 48

-

فونت عنوان فصل

B-Titr 26

 Times New Roman 25بولد

 B-Nazanin 12نازک

 Times New Roman 11نازک
 Cambria Math 11نازک

تیترهاي درجه  2با کد دورقمی مثل  -2-1 ،-1-1و ...

 B-Nazanin 14بولد

 Times New Roman 13بولد

تیترهاي درجه  3با کد سهرقمی مثل  -2-1-1 ،-1-1-1و ...

 B-Nazanin 13بولد

 Times New Roman 12بولد

تیترهاي درجه  4با کد چهاررقمی مثل  -2-1-1-1 ،1-1-1-1و
...

 B-Nazanin 11بولد

 Times New Roman 10بولد

فونت سرصفحه

 B-Nazanin 11بولد

 Times New Roman 10بولد

فونت شرح تصاویر و جداول

 B-Nazanin 10نازک ایتالیک

 Times New Roman 9نازک ایتالیک

فونت سر عنوان در جداول

 B-Nazanin 10بولد

 Times New Roman 9بولد

فونت متن داخل جداول

 B-Nazanin 11نازک

 Times New Roman 10نازک

فونت زیرنویسها

 B-Nazanin 9نازک

 Times New Roman 8نازک

-

 Times New Roman 11نازک
یا  Cambria Math 11نازک

فونت متن اصلی

فونت فرمولها

توجه :می توانید در کلیه محتواي کتاب از فونت  Cambria Mathبه جاي  Times New Romanبا سایزهاي مشخص شده استفاده
نمایید.
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دانشگاه صنعتی امیرکبیر
(پلی تکنیک تهران)

 تنظیمات شروع هر قسمت

شامل فصول کتاب ،پیوست/پیوستها ،مراجع ،نمایه ،واژهنامهها

(فارسی به انگلیسی و انگلیسی به فارسی) ،نمادها و عالئم اختصاری
 شروع هر قسمت شامل فصول کتاب ،پیوست/پیوستها ،مراجع ،نمایه ،واژهنامهها (فارسی به انگلیسی و انگلیسی به فارسی)،
نمادها و عالئم اختصاري در صفحات فرد است.

 شماره فصل بهصورت عددي و با سایز بزرگتر از عنوان فصل درج میشود لذا از درج آن بهصورت حروفی خودداري نمایید.
 عنوان فصل بهصورت چپچین و عنوان فصل بهصورت وسطچین است.

نوع و اندازه قلم شماره فصل B-Titr 48
 Line spacing-Beforeشماره فصل 102 pt
نوع و اندازه قلم عنوان فصل B-Titr 26
 Line spacing-Beforeعنوان فصل 0 pt
 Line spacing-Afterعنوان فصل 0 pt

 تنظیمات فاصله بین سطور
 در متن ،فاصله بین سطور یک یا ( )Line Spacing: Singleتوصیه میگردد.

 Line spacing-Afterشماره فصل 0 pt
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دانشگاه صنعتی امیرکبیر
(پلی تکنیک تهران)

 براي ایجاد یک فاصله مناسب بین تیترها با خط قبلی خود  Line Spacing/Before 12 ptانتخاب شود .براي این کار
حتیالمقدور از کلید  Enterاستفاده ننمایید.

 ترتیب شمارهگذاری بخشهای مختلف هر فصل
براي شمارهگذاري بخشهاي مختلف هر فصل ابتدا شماره فصل و سپس شماره آن بخش از فصل آورده میشود.
مثال :فصل  ،4بخش  ،3زیر بخش  5بهاینترتیب شمارهگذاري میشود-5-3-4 :
 قسمتهاي مختلف هر فصل به شکل زیر شمارهگذاري میشود:
 تیترهاي درجه  2با کد دورقمی مثل  -3-1 ،-2-1 ،-1-1و ...
 تیترهاي درجه  3با کد سهرقمی مثل  -3-1-1 ،-2-1-1 ،-1-1-1و ...
 تیترهاي درجه  4با کد سهرقمی مثل  -3-1-1-1 ،-2-1-1-1 ،-1-1-1-1و ...
 بههیچعنوان در موارد فوق از ویرگول و نقطه براي جدا کردن اعداد استفاده نشود و از ضروري است که از خط تیره استفاده
شود.

 تنظیمات تصاویر و جداول
 تصاویر و جداول در هر فصل با کد دورقمی همراه با خط تیره که رقم اول مربوط به فصل و رقم دوم شماره پیدرپی مربوط به
شکل یا جدول است ،با ذکر کلمه "شکل" یا "جدول" آغاز میشود .مثالً شکل  6-2یعنی فصل  ،2شکل شماره .6
 شرح جدولها در باالي جدول و توضیحات تصاویر و نمودارها در پایین آنها بهصورت وسطچین یا ) (Alignmentنگارش
شوند.
 در کتابهاي تألیفی اگر شکل یا جدول از جایی اقتباس شده باشد ،ذکر مرجع پس از شرح آن الزم است.
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دانشگاه صنعتی امیرکبیر
(پلی تکنیک تهران)

 در پایان شرح شکل گذاشتن نقطه الزامی است و پایان شرح جدول نقطه نمیخواهد.
 توصیه میشود در تنظیمات تصاویر ،در منوي  Format/Wrap Textگزینه  In Line with Textانتخاب شود.



توصیه میشود در جداول در تنظیمات  ،Table Propertiesدر منوي  Alignmentگزینه  Centerو در منوي Text

 ،wrappingگزینه  Noneانتخاب شود.

 جداول و تصاویر باید بهصورت وسطچین یا ) (Alignmentتنظیم شوند.
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دانشگاه صنعتی امیرکبیر
(پلی تکنیک تهران)

 استفاده از تصاویر رنگی در چاپ کتاب منجر به کاهش کیفیت تصاویر استفادهشده میشود لذا دقت نمایید از تصاویر
سیاهوسفید استفاده نمایید.
 در تصاویر نیازي به فارسینویسی اعداد نیست ولی توصیه میشود کلمات استفادهشده در آنها فارسی باشند.


توصیه میشود ردیف یا

ستون اول جداول که حاوي عناوین اصلی محتواي داخل جدول هستند به رنگ خاکستري کمرنگ

باشند ،این کار در زیبایی ظاهري متن مؤثر خواهد بود.
)Home/Paragraph/Theme Colors: (Red: 242, Green: 242, Blue: 242

 اگر شکل یا جدولی در چندین صفحه قرار گیرد ،تکرار شرح شکل یا جدول با اضافه کردن کلمه "ادامه" الزم است .در این
حالت در مورد جداول ،تکرار سرعنوان ستونها که شامل عناوین اصلی محتواي جدول است ضرورت پیدا میکند که این امر با
اسـتفاده از گزینه  Spilt Tableدر منوي  LAYOUTامکانپذیر است.

 تنظیمات فرمولها
 فرمولها در هر فصل با کد دورقمی با خط تیره که داخل پرانتز قرارگرفتهاند و رقم اول مربوط به فصل و رقم دوم شماره
پیدرپی مربوط به فرمول است که بدون ذکر کلمه فرمول ،مشخص شود .همچنین کد فرمول در سمت راست صفحه و فرمول
در سمت چپ صفحه قرار میگیرد.
مثال:
= 𝐵𝐴+

() 6-4
𝐷𝐶+

 حتیالمقدور اعداد در جداول و داخل متن به فارسی باشد.
 عالمت اعشار در فارسی خط مایل با اندیس پایین ( )2/3و در انگلیسی نقطه است.
 استفاده از واحدهاي فیزیکی به صورت عالئم اختصاري التین و نیز نام کامل فارسی مجاز است .چنانچه از حروف اختصاري
التین استفاده شود ،مقتضی است در سمت راست عدد یا فرمول با یک فاصله درج شود .مثال 40 km/s

 تنظیمات زیرنویسها
 شماره زیرنویسها براي لغات فارسی به فارسی و براي لغات انگلیسی به انگلیسی نوشته شود.
 شماره زیرنویسها براي هر صفحه از شماره  1آغاز میشود .براي تنظیمات زیر از منوي  REFERENCESاستفاده نمایید.
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دانشگاه صنعتی امیرکبیر
(پلی تکنیک تهران)

 درصورتیکه تعداد پاورقیها در یک صفحه زیاد باشد پیشنهاد میشود ،در چند ستون قرار گیرند.

 تنظیمات پیوست یا ضمیمه
عموماً موارد زیر پیوست میشوند:
 اطالعاتی مانند شکلها و جداول پرکاربرد
 مطالبی که پیشنیاز متن اصلی باشند.
 مطالبی براي مطالعۀ بیشتر
چند نکته:
 اگر کتاب چند پیوست داشته باشد ،میتوان آنها را با شماره یا حروف الفبا تقسیمبندي کرد .کتابهاي با یک پیوست به
چنین کدگذاريهایی نیاز ندارند.
 شکلها و جداول و فرمولهاي پیوستها به ترتیب نام پیوست و شمارۀ شکل ،جدول یا فرمول کدگذاري میشوند.

 تنظیمات فهرست راهنما یا نمایه ()Index
فهرست راهنما که معموالً براي کارهاي تحقیقی کاربرد دارد ،شامل اعالم و یا اصطالحات درون متن است که بهصورت جدا یا ترکیبی
تنظیم میشود .تنظیم این فهرست براي کتابهاي تألیفی و یا ترجمهاي بهصورت زیر است:


کتابهاي ترجمهاي :مترجم ایندکس را ترجمه و با توجه به متن صفحهآراییشدۀ فارسی صفحات آن را مشخص می-
کند.



کتابهاي تألیفی :مؤلف اصطالحات را متمایز میکند و پس از صفحهآرایی نهایی ،صفحات آن را مشخص میکند.

 تنطیمات نشانههای نگارش
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دانشگاه صنعتی امیرکبیر
(پلی تکنیک تهران)

نشانههاي نگارش یا عالئم نقطهگذاري عالمتهایی هستند که براي کمک به بهتر خواندن متن به کار میروند و استفادۀ زیاد از آنها
مناسب نیست .در ادامه شیوۀ فاصلهگذاري این عالئم در متن ذکر شده است.
نقطه( ).ویرگول( )،نقطهویرگول(؛) دو نقطه( ):با کلمه قبل از خود بیفاصله است و با کلمه بعد از خود یک فاصله دارند.

گیومه« » و " " از دو طرف بیرون یک فاصله دارد و از درون بیفاصله است.
خط تیره(ـ) در هنگام استفاده بین ترکیبات دو جزئی و اعداد از دو طرف بیفاصله و براي جملۀ معترضه از دو طرف بیرون با فاصله و از دو
طرف درون بیفاصله است.

پرانتز() از دو طرف بیرون با فاصله و از درون بیفاصله است.
دو طرف حروف الفباي فارسی که براي تفکیک مطالب در متن به کار میروند در پرانتز میآیند .مثال :شکل ( 7-8ج)
چنانچه این حروف در شروع سطرها باشند نیز الزم است در پرانتز بیایند .مثال( :الف) .......................

(ب) ..........................

 تنظیمات نمادها
مهمترین نمادهاي التین براي یکاها ،متغیرها ،پارامترها ،بردارها ،و جز آنها به ترتیب زیر است:
 نماد یکاها یا واحدها بهصورت غیر ایتالیک است ،مثل cm
 نماد متغیرها بهصورت ایتالیک است .مانند نماد دماt ،

 نماد بردارها بهصورت غیر ایتالیک و بولد است.
توصیه می شود ،نمادها طبق استانداردهاي علمی در محتواي کتاب استفاده شوند.

 تنظیمات عالئم اختصاری
در مواردي که عالمت اختصاري براي اولین بار مورد استفاده قرار میگیرد ،باید عبارت کامل به زبان فارسی و سپس عالمت اختصاري در
داخل پرانتز با حروف بزرگ انگلیسی نوشته شود .معادل غیرفارسی آن عالمت نیز باید به صورت زیرنویس نوشته شود .در صورت تکرار
عالئم اختصاري پس از بار اول ،به کار بردن معادل فارسی آن ضروري نیست .مثال اتحادیه بینالمللی مخابرات ()ITU

 ترتیب بخشهای مختلف کتاب
در ابتدای کتاب:

در انتهای کتاب:

 صفحه عنوان (ضروري ،درج توسط مرکز نشر)

 پیوست یا پیوستها (اختیاري ،درج توسط صاحب اثر)

 شناسنامه کتاب (ضروري ،درج توسط مرکز نشر)

 مراجع (ضروري ،درج توسط صاحب اثر)

 تقدیمنامه (اختیاري ،درج توسط صاحب اثر)

 فهرست راهنما یا نمایه )( (Indexضروري ،درج توسط صاحب

 فهرست مطالب (ضروري ،درج توسط صاحب اثر)

اثر)

 پیشگفتار یا مقدمه (ضروري ،درج توسط صاحب اثر)

 واژهنامه فارسی به انگلیسی (ضروري ،درج توسط صاحب اثر)

 فصول کتاب (ضروري ،درج توسط صاحب اثر)

 واژهنامه انگلیسی به فارسی (ضروري ،درج توسط صاحب اثر)
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دانشگاه صنعتی امیرکبیر
(پلی تکنیک تهران)

 نمادها (اختیاري ،درج توسط صاحب اثر)
 عالئم اختصاري (اختیاري ،درج توسط صاحب اثر)

 تصحیح و ویرایش متون فارسی
جهت ویرایش و تصحیح متون فارسی ،نرمافزار «ویراستیار  »1پیشنهاد میشود ،این نرمافزار یک افزونهي رایگان و متنباز براي
مایکروسافت وُرد است که جهت تسهیل در تصحیح و ویرایش متون فارسی طراحیشده است .از قابلیتهاي ویراستیار  1میتوان به اصالح
خطاهاي امالیی و عالئم نگارشی ،استانداردسازي متون و نویسههاي فارسی ،تبدیل پینگلیش به فارسی و مبدل تقویم و اعداد اشاره کرد.
براي دانلود این نرمافزار میتوانید به آدرس  /http://virastyar.irمراجعه نمایید .این نرمافزار بعد از نصب بهصورت یکی از منوهاي اصلی
در باالي صفحه ورد ظاهرشده و شما میتوانید بهراحتی متون خود را ویرایش نمایید.

براي استفاده از این نرمافزار کافی است روي گزینه "ویراستاري" در منوي  Viratyarکلیک نمایید .این نرمافزار کلیه متن را بررسی و
کلمه به کلمه اصالحات را با تائید شما انجام خواهد داد .همچنین اصالح نشانهگذاريها نیز با دستور "نشانهگذاري" انجام میشود.

تا حد امکان از کلیدهاي "نادیدهگیري" و "تغییر" استفاده نمایید و در صورت استفاده از کلیدهاي "نادیدهگیري همه" و "تغییر همه" دقت کافی را
مبذول فرمایید.

