تاریخ9011/30/30 :

باسمهتعالی 
آمادهسازیکتاب 

شیوهنامۀشمارۀ1-1

(طراحیجلد) 
 تعاریف کلیۀ اصطالحات و مفاهیم در این دستورالعمل مطابق است با تعاریف مندرج در شییو نامیۀ ایامن ن یکتب علمی دان گا آزاد اسالمی ،پیوست بخ نامۀ شمارۀ  841ریاست محت م دان گا مورخ .8011/30/84
 .8طبق مادۀ  ،7بند الف شیو نامۀ اامن ن

کتب علمی دان گا  ،صاحب(ان) اث موظف به رعایت حدود ش عی،

ع فی و قوانین و مق رات موضوعه در ام ن

کتاب در محتوا ،ط ح الد ،تصاوی  ،نمودارهیا و دیگی محتوییات

کتاب ،خودداری از ه گونه تخلف علمی (س قت علمی ،س قت بیه شی ل حینا نیام نوی یند ییا نوی یندگان
مطالب ،و موارد م ابه) و رعایت حقوق مؤلفین و مصنفین و مت امین هم ار ه تند.
 .2ط ح الد کتاب ( )coverباید بهوضوح حاکی از محتوای کتاب ( )contentباشد؛ لینا ارتبیاد دقییق موضیوعی
ط ح الد با محتوای کتاب موردانتظار است.
 .0ط ح الد کتاب باید با مخاطب دان گاهی تناسب داشته باشید .از ایین نظی  ،تصیاوی کودکانیه ،خیام ،سیب

،

بیوقار ،و استفاد از رنگهای تند و زنند پ ندید نی ت.
 .4رعایییت سل ییلهم اتییب تییایاوگ افی ( )typographyدر ط احییی الیید کتییاب السامییی اسییت .رعایییت دسییتکییم
سل لهم اتب عنوان کتاب ،عنوان ف عی ،نام صاحب(ان) اث السامی است.
 .5نام صاحب(ان) اث ب روی الد ( ،)front coverعطف ( )spineو یا پ ت الد ( )back coverباید بدون ذک
سمت سازمانی و یا م تبۀ علمی درج شود.
 .6درج تصوی صاحب(ان) اث بی روی و پ یت الید کتیاب ممنیو .اسیت .در صیورت لیسوم ،اسیتفاد از ف یای
لبهب گ دان ( )flapب ای درج ش ح حال و تصوی صاحب(ان) اث بالمانن است.
 .7درج نام واحد دان گاهی ب روی الد ،عطف یا پ ت الد کتاب ممنو .است.
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 .1در کتابهای فارسی و ع بی ،ن ان اول فارسی «ن
شیو نامه] با رنگ م

علمی و دان گاهی دان یگا آزاد اسیالمی» [پیوسیت ایین

ی ب روی الد (باال ،سمت چپ) به فاصلۀ  8/1سانتیمت از لبۀ بیاال و چیپ ،بیه انیدازۀ

باکس  2سانتیمت در  0سانتیمت درج شود.
 .1در کتابهای التینی ،ن ان اول انگلی ی «ن
با رنگ م

علمی و دان گاهی دان گا آزاد اسالمی» [پیوست این شیو نامه]

ی ب روی الد (باال ،سمت چپ) به فاصلۀ  8/1سانتیمت از لبۀ باال و راست ،بیه انیدازۀ بیاکس 2

سانتیمت در  0سانتیمت درج شود.
 .83در کتابهای فارسی و ع بی ،ن ان اول فارسی «ن
شیو نامه] با رنگ م

ی ب روی عطف کتاب به فاصلۀ  8/1سانتیمت از پایین درج شود.

 .88در کتابهای التینی ،ن ان اول انگلی ی «ن
با رنگ م

علمی و دان گاهی دان یگا آزاد اسیالمی» [پیوسیت ایین

علمی و دان گاهی دان گا آزاد اسالمی» [پیوست این شیو نامه]

ی ب روی عطف کتاب به فاصلۀ  8/1سانتیمت از پایین درج شود.

 .82در کتابهای فارسی ،ع بی و التینی ،ن ان دوم «ن
شیو نامه] با رنگ م

علمی و دان گاهی دان گا آزاد اسیالمی» [پیوسیت ایین

ی ب روی عطف کتاب به فاصلۀ  8/1سانتیمت از باال درج شود.

 .80به استناد مادۀ  1بند الف تبص ۀ  ،85درج ن ان مؤس ات ،انجمنها و نهادهایی که فاقد مجوز ن

و یا غی علمیی

ه تند ب رو یا پ ت الد کتاب که به معنای م ارکت در مال یت معنوی یا میادی اثی اسیت ،منیود بیه ک یب
مجوز از ن

علمی و دان گاهی است.

 .84درج شمارۀ شاب

( )ISBNبهصورت بارکد ب پ ت الد در باکس به رنگ سفید ،بدون تغییی انیداز و ایجیاد

ف دگی در میلهها ،به فاصلۀ  8/1سانتیمت از لبۀ راست (در کتابهای التینی لبۀ چپ) و پایین ض وری است.
 .85در کتاب های فارسی و ع بی ،درج عنوان انگلی ی کتاب و نام صاحب(ان) اثی بیه انگلی یی ،و در کتیابهیای
التینی ،درج عنوان فارسی کتاب و نام صاحب(ان) اث به فارسی ب پ ت الد کتاب السامی است.

ً
 .86ض وری است چ یدۀ توصیفی مطالب کتاب ( )Blurbبه قلم صاحب(ان) اث در  833تا  853کلمه ،ت ایحا با افعیال
با زمان حال ،با قلم  ،IRZarاندازۀ قلم  82و رنگ قلم م ی در زمینۀ سفید ب پ ت الد اثی  ،زیی ت امیۀ عنیوان
کتاب و نام صاحب(ان) اث درج شود .ن

علمی و دان یگاهی در ویی ای  ،اختصیار و ییا حینا اس یی مطالیب

چ ید اختیار تام دارد .چ ید باید بهت تیب ،شامل میسان و دلیل اهمیت کتاب ،هدا نوی ند از نگارش کتیاب،
مختص ی دربارۀ محتوای کتاب ،و توصیۀ انگیسشی به خوانند اهت خ ید و مطالعۀ کتاب باشد.
 .91درج قیمت پس از استعالم از ن

علمی و دان گاهی ب پ ت الد السامی است.
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پیوست 1
عنوان 

نشاناولفارسی 

لوگو

توصیف 

.1رنگ:مشکی 

نشرعلمیودانشگاهیدانشگاهآزاداسالمی  .2قلم :
عنواندانشگاه IranNastaliq:



عنواننشرB titr:
.3فاصلهسطورsingle:



دانشگاهآزاداسالمی
نشرعلمیودانشگاهی 





پیوست 2

نشاناولانگلیسی 

.1رنگ:مشکی 

نشرعلمیودانشگاهیدانشگاهآزاداسالمی  .2قلم :
عنواندانشگاهTimes New :
Roman
عنواننشر )Bold(Calibri:

.3فاصلهسطور single:



I.A.U
Azad Academic Press
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پیوست 3



نشاندومنشرعلمیودانشگاهی  .1رنگ:مشکیوسفید 
دانشگاهآزاداسالمی 

.2طرح:گلاسلیمیتودرتوبرگرفته
ازکاشیکاریمسجدعتیقاصفهان 
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