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 كتابوترجمهتاليفمتنتهيهبرايدزفول پزشكيعلومدانشگاهانتشاراتضوابط


 پزشگيي علگو  دانشگگاه وسيله به كتاب انتشار چگونگي و انتشار به بخشيدن نظم منظور به ضوابط اين

 در ترجمگه و تاليف های كتاب انتشار برای كه است مواردی تما  بر مشتمل و است گرديده آماده دزفول

 .گردد رعايت بايد دانشگاه اين

 كتابهگای بگا مگرتطط ديگر بخشي و ای ترجمه كتابهای به مربوط ضوابط بندهای از برخي كه است بديهي

 . است ضروری تاليف يا ترجمه خاص موارد در بندها اين رعايت و است تاليفي

 مرجع كتب از آيا كه شود مشخص و باشد مربوطه رشته كتب از االمكان حتي ميشود انتخاب ترجمه براي كه كتابي 1-

 ؟ خير يا هست مربوطه رشته درآن

 باشد؟ داشته جديد پژوهشي يا و آموزشي جنبه كتاب علمي محتواي  2-

 ". باشد نگذشته آن انتشار تاريخ از سال 1 از بيش" باشد چاپ آخرين و جديد كتاب -3

 دآي بعمل فادهاست  وردم ببرحس هترجم  واعان از  .رددگ رعايت داري امانت و باشد داشته مطابقت متن با ترجمه 4- 

 ).ييناعم يا و ارتباطي ترجمه(

 .شود هادفاست فرهنگستانها مصوب و رايج اصطالحات از 5- 

 .دگرد ذكر صلف همان پايان در صلف هر مراجع 6- 

 .ددگر قيد برگ هر روي بر اصلي متن حهفص هشمار نيز و صفحات سلمسل ذاريگ هشمار  7-

 در و حهفص هر باالي در حهفص هشمار . ميشوند ذاريه گشمار (...3،2،3) ددع با مقدمه ابتداي از متن حاتفص

 .يردگ قرار برش قسمت

 از منظ ور ناي  رايب  تاس  ربهت  ود،ش ديبن مارهش كتاب مهم مطالب و بندها ، بخشها ، فصول باشد الزم صورتيكه در-
 اللمل ي ب ين اس تاندارد مشخص ات با مطابق كه ايران تيعصن تحقيقات و استاندارد مؤسسه توسط هشد يينعت استاندارد

 م لالً فصلها زير به كوچكتر موضوعهاي بستگي ببرحس و 3-3 و2 -3و1 -3به را فصول استاندارد ينا .شود پيروي است

 .ميكند تقسيم وغيره2-3- 3 ،3-3-3به

 .رددگ انجام نياز صورت در نمودارها و شكلها خلدا حروف ترجمه 8-

 اررق دولج وانعن ، دولج مارهش از سپ.ميشوند ه گذاريشمار تصويرها و نمودارها ، جدولها فني كتابهاي در  9-

 هچنانچ . دباش اهوتك و عبارت بصورت بايد جدول عنوان . ميگيرند قرار جدول باالي در جدول عنوان و هشمار . گيرد مي

 ج دول زير در جدولها پانوشت و جدول ماخذ د. شو ذكر آن ماخذ است الزم ، باشد هشد اقتباس ديگري منبع از جداول

 .درگي قرار اي نهگاجدا حاتفص در جداول است بهتر . ندرگي قرار سطر يك فاصله هب
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 كوچكتر شكلي يا تصوير رگا ميشود بحث آنها هدربار كه دگير قرار محلي در امكان حد تا بايد وشكلها نمودارها  -

 .يردگ قرار حهفص طرف يك در امكان حد تا است بهتر باشد حهفص از

 كي ايه هجمل دآي عملب شكوش انامك حد تا ميشود توصيه كند اشغال را ملكا حهفص يك نموداري گاههر - 
 ازآغ اي تازه رافپاراگ ، ودارنم حهفص از پس حهفص در و يابند پايان نمودار حهفص از پيش حهفص در افگرپارا

 .شود

 در كلش هر عنوان . است الزامي نيز آنها توضيح و كرد ريگذا هشمار بايد را وشكلها نمودارها فني متنهاي در -

 .ميگيرد قرار كلش آن پائين

 .جدولها شدن راست به چپ رعايت-

 خصمش  حهفص  پ ايين در  )م -(امض اي با و پانوشت عنوان با . نيست موجود اصلي درمتن كه را اضافي توضيحات -31

 .شود

 .شود انجام آن ترجمه دارد يازن نكاتي گرا ، اصلي ، كتاب مراجع بخش در 11-

 . است الزامي تكرار حاتفص ذكر با كتاب پايان در موضوعي نويسي نمايه  12-

 .شود دهچي اصلي متن از ريزتر نمايه يا فهرست 13- 

 : شود تدوين صورت بدين جلد روي و پشت توضيحات ، ناشر تارفپيشگ ، مولف تارفپيشگ جمله از مطالبي ترجمه 14- 

 هب حروف هانداز . ميشودع شرو فرد حهفص از مطالب نميكند تجاوز چاپي حهفص چند از و است هكوتا موالًعم تارفپيشگ-

 اب يول رمختص تارفگپيش مطالب كه صورتي در است كوتاهتر متن مطالب از آن سطرهاي طول ولي متن حروف هانداز

 .شود هادفاست متن با اوتفمت حروفي از است بهتر باشد اهميت

 ق رار درف  حهفص  در اًحتم  و است الزامي مترجم تارفپيشگ باشد هشد ترجمه كتاب كه صورتي در :مترجم تارفپيشگ - 

 .درگي

 .است فارسي حهفص پشت عنوان حهفص ترجمه عيناً التين عنوان حهفص وپشت عنوان حهفص مطالب 15-

 .است ضروري ترجمه و تاليف هاي كتاب پايان در باييفال نامه هواژ ارائه 16-

 ذكاغ ايينپ و االب چپ ، راست حواشي و شود تايپ WORD برنامه در A4 كاغذ قطع يا حاتفص روي بر مطالب 17-

 .باشد يدفس سانتيمتر 2 قلحدا

 ، دجل  همارش  و دادع ت ، وي رايش هش مار ، انف مول يا مولف نام ، كتاب ملكا عنوان حهفص اين در : كتاب عنوان  18-

 .باشد فرد هشمار داراي بايد حهفص اين . ميگيرد قرار نشر حلوم ناشر هكوتا نام و ناشر عالمت

 ، دجل هماروش دادعت ، رايشوي همارش ، تابك ملكا عنوان ، انفمول يا مولف نام حهفص اين در :كتاب شناسنامه19- 

 اپچ هب ابهمش تاجزئي و هگبر تفهرس ، ابكت چاپ تاريخ و حلم طبع حقوق به مربوط مسائ ، ناشر نشاني ، ناشر
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 زب ان ب ه كت اب مشخص ات ، باشد هشد ترجمه ديگر زبان از كتاب صورتيكه در .ميباشد زوج حهفص اينه شمار . ميرسد

 .ميگردد درج نيز اصلي

 .ميگيرد قرار عنوان حهفص پشت در اهدائيه حهفص 21-

 روريض يفرع و لياص ايعنوانه ددعت وع تنو علت به علمي و درسي كتابهاي براي مطالب فهرست تنظيم و هيهت 21-

 . است فرد حهفص از آن عشرو . است

 :ذاريگ حهفص  22-

 ، دو ، كي (يحروف ورتص به (همقدم و مطالب فهرست ، تارفپيشگ ، كتاب آغاز حاتفص( با كتاب ابتداي از است بهتر

 هالي يمنته در ذكاغ برش قسمت در حهفص هشمار . شود ذاريگه شمار ……" و ج ب، ، الف ابجد حروف با يا و )سه

 . گيردقرار حهفص هر باالي چپ يا و راست سمت

 و لياص اوينعن هب متن مطالب موالًعم . آمد خواهد متن پسس و مقدمه ابتدا .باشد مقدمه داراي كتاب صورتيكه در 23-

 در نمت ولط سوم يك هانداز به اينصورت در . ميباشد فرد حهفص از فصلع شرو  .ميشود تقسيم فصلها و بخشها فرعي

 ازب آن زير در و  .ميگيرد قرار دوم وسطر قلمست درسطر لفص همارش فضا اين در . ميشود ذاشتهگ فاصله حهفص باالي

 .ميشود نوشته صلف اصلي عنوان قلمست سطر در

 اي لفص رآخ هب ابكت پانوشتهاي كه صورتي در .ميگيرد قرار حهفص پاي در آنچه هر از است عبارت :پانوشتها 24-

 .ميرود كار به آنها براي يادداشت اصطالح . شوند هبرد كتاب آخر

 ورتبص دباي ههم آنها مانند و عناوين منطق و موسيقي ، شيمي ،فيزيك ، رياضي هاي نشانه و فرمولها :فرمولها 25- 

 دده رجيحت فمول هك ديوارم در زج . بود خواهد فارسي والًعمم آنها ارقام ابتدا .شوند هآورد فارسي متن در اصلي

 دخواه ينالت اآنه امارق نيز صورت اين در كه .شوند كليشه متن از عيناً فرمولها كه وارديم يا . برد كار به التين ارقام

 .ميباشد راست سمت اليه منتهي در پرانتز خلدا فرمول هشمار و ميشوند عشرو چپ سمت اليه منتهي از فرمولها .بود

 روش از دباي تاس هردك هادفاست كتاب ارشنگ در نامستقيم يا و مستقيماً هنويسند كه است يعمناب ملشا كتابنامه26-

 هآورد هكروش لداخ عمنب آن همارش متن در و شوند اريزه گشمار بايد منابع . شود هادفاست استاندارد ذاريگ هشمار

 . ودميش مشخص رديف هشمار با خلمد يا شناسه هر موالًعم .ميرود تو حرف 6 حدود دوم خط نويسي كتابنامه در .شود

 .ميشود نوشته متن از ريزتر حروف با امهكتابن

 .گرددذكر صلف هر پايان در و شود هخورد عارجا كتاب متن به منابع -22

 .باشد مي كتاب نگانويسند از منابع %5 تامين كتاب بودن يفتالي شرط 28-
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 :قلمها انتخاب

 38 پوينت هسيا تيتر قلم : كتاب عنوان -3

 16 پوينت هياس زر قلم : مترجم يا مولف نام -2

 14 پوينت هسيا زر قلم : انتشار سال -3

 18 پوينت هسيا زر قلم : توضيحات  -4

 14 پوينت هسيا زر : اهدائيه حهفص -5

 12 پوينت نازك زر : تارفپيشگ -6

 12 پوينت نازك زر : مترجم تارفپيشگ -2

 12 پوينت نازك زر : مطالب فهرست8- 

 12 پوينت نازك زر : ذاريگ حهفص -9

 13 نازك زر : متن قلم -31

 12 پوينت هسيا زر : اصلي عناوين قلم 11- 

 11 هسيا زر : فرعي عناوين قلم  12-

 31 هسيا زر : تر يفرع عناوين لمق 13- 

 11 پوينت تايمز : متن در التين قلم 14- 

 دوم سطر از : صلف عشرو فاصله 15- 

 :11/5 × 18/45 متن سطور عرض و طول 16- 

 پايين  3/6باال، A4،6 كاغذاز 5/85 – 5/39 كاغذ پايين و باال از متن انتهاي و عشرو هانداز-32

 SINGLE سطرها فاصله  18-

 5/4 راست و چپ هاي حاشيه هانداز 19- 

 31 تيتر :حهفص هرشما قلم 20- 

 31 تيتر : حهفص سر خط قلم  21-

 31 نازك زر قلم : پانوشتها 22-
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 :فرمولها 23- 

 11 تايمز فرمول زمينه قلم

 31 تايمز توان قلم

 9 تايمز يساند قلم

 12 نازك زر كلوش جدول قلم

 31 تيتر قلم : متن حاتفص اريگذ هشمار 24- 

 12 زرنازك قلم : كتابنامه 25-

 12 نازك زر قلم : نامه هواژ  26-

 12 زرنازك قلم : نمايه يا فهرست  27-

 14 تايمز : التين عنوان حهفص  28-
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