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دانشگاه صنعتی امیرکبیر
(پلی تکنیک تهران)

 نرم افزار
از نرم افزار  Microsoft Office 2010, 2013, 2016و ورژن های باالتر استفاده نمایید.

 سایز کاغذ
قطع

سایز

اندازه متن

حاشیه از باال و

حاشیه از راست و

فاصله  Headerاز

فاصله  Footerاز

کتاب

کاغذ

برحسب cm

پایین برحسب cm

چپ برحسب cm

باال برحسب cm

پایین برحسب cm

وزیری

A4

19/5×12

5/1

4/5

4/2

0

رحلی

A4

24/5×17

2/ 6

2

1/2

0

 تنطیمات زبان نگارش اعداد
تنظیمات  File/Option/Advanced/Show document content/Numeral/Contextانتخاب شود.

کلیه اعداد و کلمات و حروف انگلیسی در داخل  Equationتایپ شود.

 انتخاب نوع و اندازه قلم
نوع و اندازه قلم مورداستفاده در متن کتاب  B-Nazanin 12نازک برای محتوای فارسی و  Times New Roman 11نازک برای
محتوای انگلیسی است .قاعده کلی آن است که اندازه فونتهای انگلیسی یک درجه از فونتهای فارسی کمتر است.
جدول زیر حاوی مشخصات فونت و سایز قلم در محتوای 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

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

 B-Nazanin 14بولد

 Times New Roman 13بولد

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

 B-Nazanin 13بولد

 Times New Roman 12بولد

تیترهای درجه  4با کد چهاررقمی مثل  -2-1-1-1 ،1-1-1-1و  B-Nazanin 11بولد

 Times New Roman 10بولد

فونت متن اصلی
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...
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 فرمولها

توجه :می توانید در کلیه محتوای کتاب از فونت  Cambria Mathبه جای  Times New Romanبا سایزهای مشخص شده استفاده
نمایید.

 تنظیمات فاصله بین سطور
 در متن ،فاصله بین سطور یک یا ( )Line Spacing: Singleتوصیه میگردد.
 برای ایجاد یک فاصله مناسب بین تیترها با خط قبلی خود  Line Spacing/Before 12 ptانتخاب شود .برای این کار
حتیالمقدور از کلید  Enterاستفاده ننمایید.
 در تنظیمات  ،Paragraph/ Indentationدو قسمت  Before textو  After textصفر قرار دهید.
 Text Direction را  Right to Leftدر نظر بگیرید.

 ترتیب شمارهگذاری تیترها
 برای شماره گذاری ها از فرمت های  Numberingدر منوی  Paragraphاستفاده شود.
 تیترهای درجه  2با کد دورقمی مثل  -3-1 ،-2-1 ،-1-1و ...
 تیترهای درجه  3با کد سهرقمی مثل  -3-1-1 ،-2-1-1 ،-1-1-1و ...
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 تیترهای 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 برای جدا کردن اعداد استفاده نشود و از ضروری است که از خط تیره استفاده
شود.

 تنظیمات تصاویر و جداول
 توضیحات 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
 بههیچعنوان در موارد فوق از ویرگول و نقطه برای جدا کردن اعداد استفاده نشود و از ضروری است که از خط تیره استفاده
شود.
 در پایان شرح شکل گذاشتن نقطه الزامی است و پایان شرح جدول نقطه نمیخواهد.
 توصیه میشود در تنظیمات تصاویر ،در منوی  Format/Wrap Textگزینه  In Line with Textانتخاب شود.



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

 ،wrappingگزینه  Noneانتخاب شود.

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

4

دانشگاه صنعتی امیرکبیر
(پلی تکنیک تهران)

 جداول و تصاویر باید بهصورت وسطچین یا ) (Alignmentتنظیم شوند.
 کلیه اعداد در جداول به فارسی تایپ شود.

 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:
() 6-4

= 𝐵𝐴+

𝐷𝐶+

 عالمت اعشار در فارسی خط مایل با اندیس پایین ( )2/3و در انگلیسی نقطه است.

 تنظیمات زیرنویسها
 شماره زیرنویسها برای لغات فارسی به فارسی و برای لغات انگلیسی به انگلیسی نوشته شود.
 شماره زیرنویسها برای هر صفحه از شماره  1آغاز میشود .برای تنظیمات زیر از منوی  REFERENCESاستفاده نمایید.
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 درصورتیکه تعداد پاورقیها در یک صفحه زیاد باشد پیشنهاد میشود ،در چند ستون قرار گیرند.

 تنطیمات نشانههای نگارش
نشانههای نگارش یا عالئم نقطهگذاری عالمتهایی هستند که برای کمک به بهتر خواندن متن به کار میروند و استفادۀ زیاد از آنها
مناسب نیست .در ادامه شیوۀ فاصلهگذاری 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 برای 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.

 تصحیح و ویرایش متون فارسی
جهت ویرایش و تصحیح متون فارسی ،نرمافزار «ویراستیار  »1پیشنهاد میشود ،این نرمافزار یک افزونهی رایگان و متنباز برای
مایکروسافت وُرد است که جهت تسهیل در تصحیح و ویرایش متون فارسی طراحیشده است .از قابلیتهای ویراستیار  1میتوان به اصالح
خطاهای امالیی و عالئم نگارشی ،استانداردسازی متون و نویسههای فارسی ،تبدیل پینگلیش به فارسی و مبدل تقویم و اعداد اشاره کرد.
برای دانلود این نرمافزار میتوانید به آدرس  /http://virastyar.irمراجعه نمایید .این نرمافزار بعد از نصب بهصورت یکی از منوهای اصلی
در باالی صفحه ورد ظاهرشده و شما میتوانید بهراحتی متون خود را ویرایش نمایید.

برای استفاده از این نرمافزار کافی است روی گزینه "ویراستاری" در منوی  Viratyarکلیک نمایید .این نرمافزار کلیه متن را بررسی و
کلمه به کلمه اصالحات را با تائید شما انجام خواهد داد .همچنین اصالح نشانهگذاریها نیز با دستور "نشانهگذاری" انجام میشود.
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تا حد امکان از کلیدهای "نادیدهگیری" و "تغییر" استفاده نمایید و در صورت استفاده از کلیدهای "نادیدهگیری همه" و "تغییر همه" دقت کافی را
مبذول فرمایید.

