
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 فاطمه جوادی ،تهیه و تنظیم: کیومرث کاشی                                                                                                

 8931 ماه مرداد                                                                                                                     

 یوزارت جهاد کشاورز

 سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج کشاورزی

 موسسه تحقيقات علوم باغبانی

 

 

 شيوه نامه نگارش کتاب 

 موسسه تحقيقات علوم باغبانیدر 
 



 تحقيقات علوم باغبانیموسسه در نگارش کتاب  نامه وهيش
 

کتاا  در انتااارات موس اه یقایااات   او        یسااز  آمااده و ایجاد وحدت رویه در نگارش و  یاستانداردساز منظور بهحاضر  نامه وهیش

 است. شده هییهباغبانی به شرح زیر 
 

 تعاريف -1
 :تعريف کتاب چاپی و الکترونيکی 1-1

 :کاغاذی به رنگ سفید یاا روشاک کاه     های معموالًکه از مجمو ه برگ بارت است از یک وجود  ینی مادی  کتاب چاپی

و دارای پوشا  یاا ج ادی     اناد باه ناا   طاف باه یکدیگر متصل شاده  طرف کیازو  شده چاپمطالبی نوشاته یاا  ها آنروی 

 .با مواد دیگر شده ساختهای یا احیاناً  شمیزی یا ماوایی، گااه چرمی، یا پارچه است معموالً

 

 :یواند ن خه الکترونیک یک کتا  چاپی باشااد و یااا  ا وه باار مااتک، وااوت و        کتا  الکترونیک می کتاب الکترونيکی

 Textرایانااه ماننااد    هیوس به استفاده قابلهای  در قالب فایلکتا  الکترونیک  .شود را نیز شامل  یا چندرسانهساایر امکاناات 

Word, PDF, HTML   اجرایی یها لیفاو EXE شودیهیه می. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .کند نامه حاضر تبعيت میالکترونيک از شيوه یها کتابنحوه نگارش 
 

 تدوين و تصنيف ،فيتأل ازنظرتعريف کتاب  1-2

 منظاور  باه را  نظار  وااحب اشاخا    دیگار  های خود و ها و یا نظریهلفان، یافتهؤلف یا مؤیألیف اثری است که در آن م :تأليف 

-مجمو ه یفییألکتاا   .دنکن قالب یک کتا  مطرح می ای یخصصی دروورت مجمو هاریاای دان  موجود پردازش و به

نتیجاه   بوده وباا ناد  ویوا  که بر اساس یق یل جدید یا یرکیب مبتکراناه سااماندهی شادهاست ها و نظریات   می ای از داده

ت اما آرای  مطالب ، رکک اساسی اسیفییألدر کتاا   شده استفادهمطالعه منابع مخت ف از سوی مقاق است. ارجاع به مناابع 

، باید دقت شود  ماده «یألیف»شود وقتی روی ج د یا در سرشناسه متنی )کتا ( نوشته می. بر  هده مقاق است ها آنو انااء 

 .گردآوری مط ب است دهنده ناان ،م تایم یا غیرم تایم یها قول نالیعدد  و اناااء نوی انده باشد ،ماتک
 

 :هماراه باا یق یال و باا نااد       ،هاای   مای نوی اندگان   هاا و ناوآوری  دیادگاه  مبناای آن بار   یای که پیا  او مجمو ه تصنيف 

 07های جدید نوی ندگان و یا حدود کتا  را دیدگاه 3/1حداقل  و یا به  باریی های دیگران در یک موضوع ماخصدیدگاه

 .باشدلف ؤهای مها و پژوه درود مطالب نتیجه ی ش

 که از منابع مخت ف یهیه و در یک مجمو ه  ی استهای هدفمند و من جممطالب یا دادهشامل  :(به شيوه گردآوری) تدوين

 کمتاار در آن دیااده مؤلاافنااوآوری و ق اام  ،گاارید ی باااری بااهدارد و  فییااألیاار از شااود. گااردآوری، سااطقی پاااییکیاادویک ماای

 .شودمی 

 

 

 سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسالمی ايران :کتاب از منظر  تعريف

 شود.صفحه داشته باشد، کتاب محسوب می 22منظور ارائه به عموم انتشار يافته و بيش از هر اثر چاپی که به 

 آيندها کتاب به حساب نمیشريات و ادوارین. 



 

 

 

 ازنظر ترجمهتعريف کتاب  1-3

 باه زباان دیگار     زباان  کیا اثری است که وااحب اثار، مفهاو  و مقتاوای کامال یاک کتاا  را از         یرجمه :تعريف ترجمه

هااای  و باا اساتفاده از معاادل دقت بهیرجمه مط و  آن است که مترجم ساختار کتا  او ی را حفظ و ماتک را  .گرداند یبرم

برگردانااد، کااه بارای     چناان  آنطاور ساودمند باه زبااان فارساای      بهو مناسب و رایج و با ر ایت یکنواختی در سراسر کتا  

 .باشد فهم قابل زبان یفارسخواننده 

 

 کتاب در موسسه تحقيقات علوم باغبانی و ترجمه تأليفنکات قابل رعايت در  -2
 

  :تأليف نکات قابل رعايت در 1 -2

 ماخص بودن هدف کتا  -1

 استفاده از منابع معتبر -2

 خود و دیگرانات ها و نظرطرح و پردازش یافته -3

 کتا  باهدفهماهنگی و یناسب مطالب با یکدیگر و  -4

 بودن منابع و مأخذ روز به -5

 موردبقثجامعیت و کفایت مباحث در موضوع  -6

 نظم منطای در یوالی فصول کتا  -0 

 م تند و م تدل بودن مطالب کتا  -8

 هسازگاری با اوول نوشتاری و موازیک   می و ادبی زبان مربوط -9
 

 

 * ترجمه: نکات قابل رعايت در 2 -2

 )بندی، نوع و اندازه حروف کتا بندی، پاراگرافبندی، بخ فصل (حفظ ساختار کتا  -1

 داری کتا  او ی حفظ امانت -2

 (.ها مجاز نی تو پاراگرافجم ت یک از ک مات او ی،  بارات، حذف هیچ)دقت در یرجمه  -3

 های مناسب و رایج برای واژگاناستفاده از معادل -4

 یک ان در یما  متک طور بهبرای ک مات  شده انتخا بردن واژگان  به کار  -5 

 و یپااورق حفظ ساودمندی اثار باا یوجاه باه هاادف کتااا  اواا ی باارای خواننااده بااا اضااافه کااردن یوضاایقات و                -6 

 (کتا  )در وورت نیاز انیدر پاها یادداشت 
 

 

 .گيرد قرار مورداستفاده ترجمه برای بايد ،گرديده منتشر معتبر ناشر يک سوی از اخير سال پنج در يحاًترج که کتاب چاپ آخرين *

 

 

 

 

 

به عنوان تأليف و ترجمه و اگر اثر  ،باشد انتلفيقی از انشاء نگارنده و ترجمه آثار ديگر ،در صورتی که اثر

 .شودبه عنوان تأليف و تدوين محسوب می ،تلفيقی از انشاء نگارنده و گردآوری مطلب از منابع ديگر باشد



 نکات قابل رعايت در ويرايش کتاب در موسسه تحقيقات علوم باغبانی -3
   :نکات ويرايشی 3-1

بااا مااتک خاودداری     اریباا   یبا های  امیانه و همچنیک یوضیقات اضاافی یاا بردن واژه به کارهای   می باید از در نوشته -1

 .شود

در ماتک داخال پرانتااز یاا در      یاوا   زباان به  ها آنهای الییک در متک به فارسی یرجمه شود و معادل ها و مااله نوان کتا  -2

 .پاورقی بیاید

چگاونگی   دربااره الز  اسات مؤلفاان و مترجماان قبال از شاروع باه کاار،  ،اگر اثری چند مؤلف یا مترجم داشاته باشاد  -3 

هماااهنگی کنناد و در پایاان نیاز      باهمنگارش  ههای فارسی و شیوگی به کار بردن اوط حات و معادلیدویک مطالب، چگون

 .نمایدو آن را از همه نظر یکدسات و هماهنگ  ه یکی از ا ضای گروه، کل اثر را از آغاز یا پایان با دقت خواند

 مناابع را یرجماه کنناد .جاز هب   ای، مترجمان باید همه اجزای کتادر متاون یرجماه -4 

اسا می و اجتماا ی مناسابت ندارد پرهیز  یها ارزش باو آوردن یصاویرهایی کاه ها در یألیف و یرجمه، باید از نال مثال  -5

افراطی از یک نظریه  یدار جانبها و یصویرهای مناسب استفاده شاود . همچنایک بایاد از شود و در وورت ضرورت از مثال

  .ها یا یعبیرهای یند خاودداری شودیا موضوع، یا رد قهرآمیز نظر دیگر، و نیز از به کار بردن ک مه

   ئام نگارشی دقیاااً آشاانا باشااد و از اباازار و        ئمنوشته یا نثر ، نباید خالی از لقک باشد. نوی نده باید با کاربرد ک یه  -6

 .قک و اح اسات گوینده بهره گیردنگارشی برای انتاال ل

 :شيوه اماليی 3-2

همان شایوه ناماه دساتور خااط فارساای مصااو  فرهنگ ااتان زبااان و ادبیاات       موس ه  انتااراتخط فارسی در چاپ  وهیش 

  .فارسی است
 

 :جدول و ساير موارد 3-3

 .باید از راست به چپ ینظیم شود ،جداول )مخصوواً در متون یرجمه شده( یا جایی که به مط ب لطمه نزند  -1

 .و سایر موارد، باید یرجمه شود ، نمودارهاهانااه ،هادر جدولیمامی ک مات   -2

 .قرار گیرد نوان جدول در باالی جدول و  نوان سایر موارد مثل نااه، نمودار، شکل در پاییک آنها  -3
 

  :تصاوير 3-4
  .دنباش  jpg یا tif و با فرمت  dpi  377(  resolution) وضوح کیفیت  و با   کس ها باید دارای اط  ات   می مربوطه

 

  :ها و ارجاعات شتپانو 3-2

در پانوشتهای ارجا ی زماانی کاه بارای باار اول باه اثاری ارجااع داده مای شاود، آن اثار بار اسااس ناا  خانوادگی و نا    -1

 مؤلف،  نوان اثر، شمارة ج د و شمارة وفقه یا وفقات ینظایم مای شاود . در ارجا اات بعادی فاط  نوان کتا  و شامارة 

که ارجاع به ج د دیگری از کتا  باشاد بایاد شمارة ج د نیز ذکر شود. در واوریی   آید و در وورییوفقه یا وفقات می

 .که  نوان دو منبع یکی باشد باید برای یمایز بیک آنهاا ناا  مؤلاف یاا یااریخ نار نیز ذکر شود

فاط ذکر ناا    ،انادینظایم شادههایی که مطالب آنها به یرییاب الفباایی ها و کتا ها و فرهنگدر ارجاع به دائره المعارف  -2

 .کتا  و مدخل کافی است



د؛ نک مات الییک از نظر بزرگ )کاپیتال( و کوچاک بودن ماخص باش باید حروف اول  کتا  منابع و هاپاورقیمتک، در   -3

 .شوداثر با حروف بزرگ نوشته می نا  برای مثال حرف اول و ماخصات کتا 

شود و نباید همان معادل در وافقات دیگار یکارار   الییک اسامی و اوط حات نامأنوس ذکر می ها ینها معادلدر پانوشت  -5

 .شود

 :باید از شیوه زیر استفاده شود ،گیردمواردی که ارجاع به منبع به وورت درون متک وورت می در  -0

و  ح اانی) یااا سااه نوی اانده و بیاااتر :   - (1380، دسااتجردیو  ح اانی)دو نوی اانده :  -(1380، ح اانی) یااک نوی اانده: 

   )1380همکاران،
 

 :هاتنظيم فهرست 3-6

ها باه یرییبای کاه در کتاا    ها و فصلها، بخ فهرست مطالب از ضروریات هر کتا  است و  بارت است از فهرست  نوان

های زیاادی داشاته   یصاویرها و جدولشاود . اگار کتاا  اند و شماره وفقه شروع هر یک در ماابل آنها ذکر میقرار گرفته

 .شودها و نمودارها چاپ میبه یرییب فهرست یصویرها، فهرست جدول ،باشد

  :باه  نااوان مثاال    .یار بایاد باه واورت پ کاانی ینظایم شاود       هاای اوا ی و فر ای و فر ای    در فهرست مطالب یمامی  ناوان 
 

 دار  برآورد نیاز غذایی ارقا  درختان دانه دار و ه ته -فصل اول

 برآورد نیاز غذایی ارقا  درختان دانه دار  -1-1 

 سیب -1-1-1 

 گ بی -1-1-2 

 برآورد نیاز غذایی ارقا  مخت ف گ بی به  ناور.... -1 -1-1-2
 

 :دنشوهای پس از متن به ترتيب ذيل تنظيم میفهرست 3-7

 .راهنمای موضو یها و فهرست نامه، فهرست نا منابع و مآخذ، )کتاباناسی(، واژه -الف 

نامه باید فاط اوط حات خاوی که در کتا  آمده است ذکر شود و معاادل یااا یوضاایآ آنهااا دقیااااً هماان      در واژه  -  

  .باشد که در متک، پانوشت، جدول و...آمده است

ری اساات . در یمااا    های ب ایار مهام اسات کاه بارای هار کتاا  الز  و ضاارو از فهرست ) نمایه(فهرست موضو ی   -پ 

 .فهرست ها باید شمارة وفقات ذکر شود
  

  : ترتيب فهرست منابعالف ( 
 :های یک کتا  یوسط یک یا چند نفر نوشته شده باشد، ذکر منبع به یرییب زیر خواهد بودگر ک یه فصلا -

 .نا  ناشر، یعداد وفقات نا  خانوادگی اولیک نوی نده، حرف یا حروف نا  نوی نده، سال انتاار،  نوان کتا  و 

موس اه یقایااات   او     انتااارات   .مدیریت یغذیه درختان میوه در مناطق معتدله . 1390. ر. ضرغامیو،  .، میر بدالباقی -1

 .وفقه 192. باغبانی

گار  های یک کتا ، نوی نده یا نوی ندگان جداگانه داشته باشد و آن کتا  یوسط یک یا چند نفار دی اگر هر یک از فصل -

 ها( به چاپ رسیده باشد، روش درج منبع به شرح زیر خواهد بودکننده )هماهنگ



نا  خانوادگی نوی نده اول، حرف یا حروف نا  نوی نده اول، حرف یا حروف اول نا  نگارنده دو ، نا  خاانوادگی نگارناده   

کنناده،  ناوان     نوان فصل موردنظر، نا  خانوادگی نوی نده هماهنگ کننده، حروف یا حرف نا  هماهنگ ،سال انتاار ،دو 

 .یعداد وفقات ،نا  ناشر ،کتا 
 

 :ناممنابع بیب ( 

در منبع خارجی استفاده خواهد " Anonymous" در منبع فارسی و از "نا بی"در مورد ایک منابع در مقل نوی نده از ک مه 

 .شد

. انتااارات مرکاز اط  اات و مادارم   مای      44801دار. شاماره ثبات    راهبردی درختان میوه ه ته برنامه .1393نا . بی - 1

 کااورزی.
 

 :گزارشج ( 

 نا  خانوادگی نوی نده، حرف یا حروف نا  نوی نده، سال انتاار،  نوان گزارش. شماره ثبت گزارش، نا  ناشر  

.بررسی کارآیی چند   فک  جدید در مزارع  1309آذر.، ن. باقرانی یرشیز.، ا. فایه، و  . دلاندی. باغ تانی،  . ع.، ر. پور - 1

 .های گیاهی کاور.مؤس ه یقایاات آفات و بیماری 1664/83گند . شماره 
 

 :چ( منابع اينترنتی

 :در ووریی که مط بی از اینترنت گرفته شده باشد، به وورت زیر ذکر شود 
Gunsolus, J.L. 1999. Herbicide Resistance Weeds. 
 http://www.extension.edu. Accessed May 6, 2000. 

 

  :ح( ترتيب درج منابع

ها بر ح ب سال انتاار از در ووریی که از یک نوی نده )یا نوی ندگان( چند مرجع مورد استفاده قرار گیرد، یرییب درج آن

االت منفرد و ماترم از یک نوی نده ارایه شود، ابتدا مااالت منفرد و سپس مااالت قدیم به جدید است و در ووریی که ما

 .ماترم آورده شود
 

 نکات قابل رعايت درترتيب اجزای  کتاب در موسسه تحقيقات علوم باغبانی -4
 : می باشدهای زیر اجزای کتا  با  نایت به یعریف کتا  از نظر شکل، به بخ   

 پيش از متن :  اجزای 4-1
 ج د  -1
 )وفقه فرد( وفقه ب م ااهلل الرحمک الرحیم -2
 وفقه سفید پات وفقه ب م ااهلل الرحمک الرحیم -3
 )وفقه فرد(وفقه  نوان   -4

 )وفقه زوج(لف ؤوفقه حق میا وفقه شناسنامه  -5
 )وفقه فرد( (ایک وفقه اختیاری است)سپاس  یا  وفقه یادیم نامه -6

 پات یادیم نامه وفقه سفید -0
 )وفقه فرد(وفقه سخک ناشر - 8

 وفقه پیاگفتار -9
 )وفقه فرد( وفقه فهرست مطالب  -17
  وفقه مادمه -11



 : نااویک ساازمانی ) وزارت جهااد کاااورزی     آید و حداقل شامل ای است که پس از ج د کتا  میوفقه صفحه عنوان – 

 ناوان کامال کتاا ،  ناوان فر ای، ناا         یقایااات   او  باغباانی(،   موس اه   –سازمان یقایاات آموزش و یرویج کاااورزی  

باشد. وافقه  ناوان بارای کتاا      زمان انتاار میو  های اجتما ی و  میهای یقصی یی و موقعیتپدیدآوران همراه با ویژگی

 .ب یار ضروری است و اهمیتی به مرایب بیاتر از ج د دارد

 : فهرسات نوی ای پای  از      - 1کتاا  شاامل    در پاات وافقه  ناوان قارار مای گیارد و در آن اط  اات        صفحه شناسنامه

در واورت   -5نا  ویراساتاران   مای و ادبای     -4 لف یا پدید آورندگان، مترجم یا مترجمانؤمنا   -3نا  کتا   -2انتاار)فیپا( 

جم اه  درج  – 11 قیمات   -17 شامارگان  -9و نوبت چااپ  یاریخ   -8کد شابک  -0ناشر نا   -6نیاز نا  سایر دست اندرکاران 

حاوق مادی و معنوی کیدی بر ماخص نمودن یع ق أدرج جم ه ی -12م ئولیت درستی مطالب اثر  کیدی بر ماخص نمودن أی

ارائاه    نااانی ناشار   -14کاااورزی  و اط ع رساانی  اط  ات  فناوری و یاریخ ثبت دریافتی از مرکز  کد فروستدرج  -13اثر 

 .شودمی

  خاود را باه   اثردر آن یواند  میاثر واحب  گیرد وقرار میبعد از وفقه شناسنامه است که ای  : وفقهسپاس يا صفحه تقديم

-کرده حمایت را ایاانآن  رسیدن ثمر به در که حاوقی یا حایای اشخا  از یا و یادیم …وورت معنوی به شخص، گروه یا

 .نماید قدردانی و یاکر اند،

 :پیاگفتار معمواًل کویاه است و درآن، نباید وارد مباحث   مای کتاا  شاد و مباحاث آن باا مطالاب کتاا          صفحه پيشگفتار

اریبا  م تایم ندارد و بر مقور م ائل جنبی است مثل نقوه شرایط یهیه اثر یا یجدید چاپ آن، یاکر از دست اندرکاران ناار  

حکام  « ساخک نوی انده  » و « ساخک ناشار  » ، «گازاری ساپاس » هاایی مانناد   اثر.  نوان و چاپ و یا به منظور یجدید نظر قرار دادن

 .دنگیرپیاگفتار را دارند و پی  از فهرست مطالب قرار می

 : لاف هادف نگاارش کتاا  را باه      ؤکناد و م مادمه کتا  معموالً طرح اولیه کتا  را به طور خ وه بیاان مای   صفحه مقدمه

شاود  برد. درواقع در مادمه مطالبی معرفای مای  یوان به مطالب کتا  پیدون خواندن مادمه نمیگاهی ب ؛داردمی هخواننده  رض

هایی دهد.  نوانهای اثر و اریبا  آنها را با یکدیگر پوش  میها و بخ آید و یوضیآ درباره فصلکه در کتا  به یفصیل می

 گیردد و پس از فهرست مطالب قرار مینیز حکم مادمه را دارن« سردفتر»  و« سرآغاز» ، «دیباچه»نظیر 

شود. وفقات دست چپ کتا  دارای متک کتا  همیاه از وفقه فرد و شماره گذاری وفقات از مادمه شروع می تذکر:

 .شماره فرد و وفقات دست راست دارای شماره زوج است
 

 پس از متن:  اجزای 4-2

ها )واژه نامه، کتاا  ناماه، نمایاه، وافقه  ناوان الیایک، فهرسات        گیری )دروورت نیاز(، فهرست منابع و پیوستشامل نتیجه

پیوست ها و سایر مطالاب بعاد از ماتک باه خصاو  در       .راهنما و نا  نامه( است و از وفقه سمت چپ و فرد شروع می شود

  .کتا  های   می اهمیت ب یاری دارند

کاه نوی انده   اسات   یها یا مااالت مخت فد کتا شامل فهرست ک ی منابع اط  ایی مانن (Bibliography): کتاب نامه 

 .دنشوبهره گرفته است و به وورت مأخذ و منابع آورده می هابرای نگارش کتا  از آن

ناماه  باارت اسات از فهرساتی از     نامه داشاته باشاند. واژه  های یرجمه شده بهتر است واژهکتا  (Glossary):  واژه نامه 

ها در یک زبان دیگر یا معاادل  های آنیا معادل واژهها یوضیآ کویاهی درباره معنای آن ماابلدر ها به یرییب الفبایی که واژه

هاای   مای بارای    ینظایم واژه ناماه در کتاا    . نامه دارای جنباه یخصصای اسات   شوند. معموالً واژهو یوضیآ با هم آورده می

 .زبان به طور ک ی سودمند استخوانندگان، نوی ندگان و مترجمان و هم برای فرهنگ و پیارفت 



های ک یدی موجود در متک است که به یرییب الفبایی ینظیم شده و شماره وفقه یاا  و ک مه هاواژه شامل  (Index):نمايه 

های   می از ضروریات اسات و وجاود   شود. نمایه در کتا شود نیز در ماابل آن ذکر میوفقایی که ک مه در آن یافت می

 .یک درجه   می و یقایاایی بودن اثر استآن در کتا  مب

هاای کتاا  شناسای جهاانی و     خصو  به یقااق رسااندن طارح   هالم  ی و بهای بیکدلیل همکاریبه صفحه عنوان التين: 

مطالب وفقه  نوان الییک دقیااً یرجمه  .ها وفقه  نوان الییک داشته باشنددسترسی جهانی به انتاارات، الز  است همه کتا 

 . نوان فارسی است وفقه
 

 

 برای انجام فرايند توليد کتاب  wordفرمت استاندارد تحويل فايل 

 در موسسه تحقيقات علوم باغبانی
 

 Pageمتر با احت ا  سروفقه برای ا مال کار در مناوی  سانتی27متر، ب ندای متک سانتی 12قطع وزیری به ابعاد:  رض متک  .1

Layout  منویMargins در  را انتخا  کردهcustom Margins کنیم.اندازه ها را ا مال می 

Top  5.3اندازه ،Bottom  5.3اندازه  

Left  و  4.5اندازهRight  4.5اندازه 

Gutter 0  وGutter Position Right  وPortrait کنیمرا انتخا  می 

 times new roman 11و ق م متک انگ ی ی  Bzar 13ق م متک فارسی  .2

 کنیم. اندازه را وارد می Paragraphباشد در منوی  multiple 1فاو ه کرسی باید  .3

 شود.وفقه شروع می 3/1ها از شروع فصل .4

 باشد.از شماره) وفقه( فرد می ها شروع یمامی فصل .5

 شود.شود دو ق م کمتر میسیاه زر به یرییب هر ییتر که کوچک می 16ق م ییترها ب تگی به یعداد ییترها از ق م  .6

 شود.در نظر گرفته می times new roman 9و الییک  B zar 11های فارسی ق م زیرنویس .0

شاود و همچنایک   ها بدون یورفتگی اگر متک فارسی است  دد فارسی و الییک  دد الییک در نظر گرفته میزیرنویس یا پاورقی .8

 شروع شود. 1 رض متک باید باشد و شماره زیرنویس در هر وفقه از  دد  2/1خط پاورقی 

 شود.استفاده می  B mitra 11Bold های کتا  ق مسروفقه .9

 های فرد  نوان فصل از سمت چپ های زوج  نوان کتا  از سمت راست و سروفقهسروفقه .17

سیاه و نازم و شماره جدول B zar 11-12 ها لوو ق م ستون و ردیف درجد  B yagut 11 Boldق م  ها   نوان جدول .11

 ( {3( شماره جدول سمت چپ)5(  شماره فصل سمت راست)3-5به همراه شماره فصل} ) شروع شود 1برای  هر فصل از 

 شاروع شاود باه هماراه شاماره فصال        1سیاه  و شماره شاکل بارای هار فصال از     Bold   B yagut 11 ق م ها  نوان شکل .12

 ( {3( شماره شکل سمت چپ)5(  شماره فصل سمت راست)5-3} )

 متر با احت ا  سروفقه سانتی 24.5ب ندای متک  متر وسانتی 18قطع رح ی  رض متک  .13

 هامتر با احت ا  سروفقهسانتی 18متر و ب ندای متک سانتی 11قطع رقعی  رض متک  .14

 شود.ا مال می Word 2010کار در  .15

 

 

 

 



  طرح جلد
 :ماخصات روی ج د باید گویای مطالب کتا  به شرح ذیل باشد 

 .از سمت چپ cm  5/1از باال و cm 2وفقه با حاشیه راستسمت  موس هآر   -الف  

در پاات ج اد باه     موس اه مندرجات فارسی روی ج د به طورماابه، به زبان انگ ی ی در پات ج د هم درج شود. درج آر   

 .وورت قرینه باشد
 ترتيب چاپ روی جلد کتاب عبارت است از: 

 موس ه  آر  -

 انتاارات موس هشماره فروست  -

 نا  کتا   -

  .گرددلف نا  مترجم  اضافه میؤبعد از نا  میرجمه  در وورتو  لفؤنا  م -
 

 جلد کتاب عبارت است از:  پشتترتيب چاپ 

 موس ه  آر  -

 به انگ ی ینا  کتا   -

 گردد به انگ ی یبعد از نا  مؤلف نا  مترجم  اضافه مییرجمه  و در وورت لفؤنا  م -

 آر  انتاارات  -

 )شابک(  ISBNبارکد -

 در باالی  طف،  نوان کتا ، نا  مولف یا متارجم و   انتااراتآر   درووریی که  طف کتا  پهنای کافی داشته باشد

 .شودمیسال انتاار در پاییک  طف کتا  و فاط به زبان فارسی درج 

  دوخت در نظر گرفته شودوقافی و شیرازه بندی کتا  متناسب با یعداد وفقات و به وورت یه چ ب گر  یا یه.  

های زیر برای آثار چاپی ، قطع و اندازهباغبانی موس ه یقایاات   و در راستای یکنواختی و ایجاد رویه من جم در انتاارات 

 (5/21× 5/14)اندازه  رقعیکتا  در قطع  - ( 24×10کتا  در قطع وزیری )اندازه  : شودیوویه می

 (27×11) بوم() هندپالتویی کتابچه در قطع   - (28× 5/27)اندازه  رح یطع کتا  در ق                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



 موسسه تحقيقات علوم باغبانی دراثر پذيرش برای  قابل ارايهمدارک  

 یس موس ه یقایاات   و  باغبانی ئدرخواست کتبی خطا  به ر -1

 و دالیل خ ق اثرشرح خ وه  -2

وفقه  5 لحداق  -3فهرست مطالب -2)وفقه حق مؤلف(  شناسنامه -1: اول شاملهای پرینت وفقه - 3

 از متک او ی

شناسنامه )وفقه حاق   -1های اول شامل: اول کتا  به همراه پرینت وفقه – 1برای آثار یرجمه شده  -4

 وفقه از متک او ی 5 لحداق  -3فهرست مطالب -2مؤلف( 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


