
 
 کتاب نشز و چاپ راهنمای

 دانشگاه تخصصی مزاحل

 کتاب تزجمه تالیف/ درخواست ارسال«

 تِ هذیشیر خژٍّص داًطگاُ اسسال ًوایٌذ.(اسسال ًاهِ اص واسزاتلیه دسخَاسر سسوی)اسسؼالم وساب اصًظش زىشاسی تَدى یا ًثَدى آى جْر  تایسر ًَیسٌذگاى هی 

 دانشگاه پژوهشی شورای اس مجوس اخذ و مذاد سامانه در استعالم ثبت«

زىشاسی ًثَدى ػٌَاى ٍ  دسخَاسر اسسؼالم زَسط واسضٌاساى خضٍّص دس ساهاًِ هذاد ثثر گشدیذُ ٍ ًسیجِ اسسؼالم تِ ًَیسٌذگاى اطالع سساًی خَاّذ گشدیذ ٍ دس غَسذ

اػالم ٍّطی خژدس ضَسای  داٍساى داٍس هشزثط اسسال ٍ ًسیجِ ًْایی 3ی تِ هحسَا جْر هطشح ضذى تِ ضَسای خژٍّطی اسسال هیگشدد.دس غَسذ زػَیة ػٌَاى دس ضَای خژٍّط

 .ٍوساب جْر چاج زاییذ ٍیا سد هی گشدد

 

 مزاحل عمومی که توسط انتشارات پیگیزی می شود

 کتاب تخصصی تایپ«

گشدد وِ دس غَسذ اهىاى  تاضذ لزا تِ ًَیسٌذگاى خیطٌْاد هی ضَد تا زایح وساب هسفاٍذ هی تایسر زَجِ داضسِ تاضٌذ وِ زایح ػوَهی وِ دس تاصاس اًجام هی ًَیسٌذگاى هی

 .ّای خَد سا تِ غَسذ دسر ًَضسِ تِ اًسطاساذ زحَیل دٌّذ ًَضسِ

 ویزاستاری« 

تاضذ. الصم تِ روش اسر دس  ّای ػلوی ٍ زخػػی اسر وِ ّذف آى تْثَد تخطیذى تِ اسائِ هطالة ًَضسِ ضذُ ٍ زػحیح خطاّا ٍ ًَالع هی ای اص فؼالیر ٍیشاسساسی هجوَػِ

 .گیشد اًسطاساذ آسیاًمص ٍیشاسساسی تِ دٍ صتاى فاسسی ٍ اًگلیسی اًجام هی

 آرایی صفحه« 

یجاد ًظن ٍ سٍاتط هٌطمی ٍ هَصٍى تیي ػٌاغش ًَضساسی ٍ زػَیشی تا ّذف زسْیل خَاًذى ٍ زشغیة خَاًٌذُ تِ اداهِ خَاًذى اص طشیك ایجاد غفحِ آسایی ػثاسذ اسر اص ا

 .صیثایی ٍ خاللیر. دس غفحِ آسایی فایل لالة وساب گشفسِ ٍ تش صیثایی آى افضٍدُ هی گشدد

  ISBNیا شابک اخذ« 

فشد  ضَد وِ اص آى صهاى تِ تؼذ ایي وذ هٌحػشتِ اخسػاظ دادُ هی ISBN خس اص طی هشاحل اٍلیِ وساب )ٍیشاسساسی ٍ غفحِ آسایی( تِ ّش وساب یه ضاته یااًسطاساذ دس 

 .ضَد دس لسور ضٌاسٌاهِ وساب، فیدای وساب ٍ خطر جلذ وساب تِ غَسذ تاسوذ ًَضسِ هی (ISBN) ّذ تَد. الصم تِ روش اسر ضاته یاًطاى دٌّذُ ضواسُ ضٌاسِ وساب خَا

 فیپا اخذ« 

گشدد. فیدا  وساب دسج هی فیدا یا فْشسر ًَیسی خیص اص چاج ػثاسذ اسر اص فْشسر ًَیسی زَغیفی ٍ زحلیلی وساب، خیص اص اًسطاس وِ دس غفحِ حمَلی یا غفحِ ضٌاسٌاهِ

ٍ زسشیغ دس خخص اطالػاذ یه اثش دس سطح ّا ٍ هشاوض اطالػازی وطَس، یىذسسی دس اطالػاذ وساب ضٌاخسی  ّای فْشسر ًَیسی دس وساتخاًِ زَاًذ تِ واّص ّضیٌِ هی

 .الوللی هٌجش گشدد ّای هلی ٍ تیي ضثىِ

 کتاب مجوس اخذ« 

وساب، ودی اص غفحِ فیدای وساب، هذاسن ضٌاسایی ًَیسٌذگاى ٍ دس غَسذ  PDF یه ًسخِ اص وساب )خشیٌر وساب تا غحافی فٌشی(، فایلخس اص دسیافر فیدا، اًسطاساذ 

ّای  فشسسذ. ٍصاسذ فشٌّگ ٍ اسضاد اسالهی ًیض تؼذ اص تشسسی ػیلی سا جْر دسیافر هجَص تِ ٍصاسذ فشٌّگ ٍ اسضاد اسالهی ٍالغ دس هیذاى تْاسسساى زْشاى هیلضٍم هذاسن زح

 .هشتَطِ هجَص وساب سا غادس هی وٌذ

 کتاب جلذ طزاحی« 

شاحی هی زَاًذ تا حضَس هسسمین ٍ غیش هسسمین ًَیسٌذگاى غَسذ گیشد. اها دس ًْایر هی تایسر خس اص اخز هجَص زَسط اًسطاساذ، وساب ٍاسد هشحلِ طشاحی جلذ هی ضَد. ط

 .دتِ زاییذ فشد ًَیسٌذُ تشسذ. دس ایي هَسد ایذُ ّای اٍلیِ ًَیسٌذگاى خیادُ ساصی هی گشدد ٍ خس اص اغالحاذ الصم جلذ ًْایی زْیِ هی گشد

http://arianaghsh20.ir/%d8%b4%d8%a7%d8%a8%da%a9-isbn-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa%d8%9f/
http://arianaghsh20.ir/%d8%b4%d8%a7%d8%a8%da%a9-isbn-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa%d8%9f/
http://arianaghsh20.ir/%d9%81%db%8c%d9%be%d8%a7-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa%d8%9f/
http://arianaghsh20.ir/%d9%81%db%8c%d9%be%d8%a7-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa%d8%9f/


 کتاب چاپ« 

گشهی ٍ  3۷۷یا  ۰۵۷گشهی زحشیش، گالسِ ٍ یا واّی ٍ جلذ سا اص ًَع ضَهیض )همَای  ۰۷گشهی زحشیش،  ۰۷َای وساب هؼوَالً اص واغزّای تا زَجِ تِ ًَع وساب تشای چاج هحس

 .وٌٌذ هَضؼی(، گالیٌگَس ٍ یا جلذ سخر اسسفادُ هی uv تشای سٍوص آى اص سلفَى هاذ یا تشاق ٍ گاّی ًیض اص

 کتاب ارسال« 

ضَد. دس غَسذ زوایل  ضَد ٍ تِ زؼذاد دسخَاسر ًَیسٌذگاى فشسسادُ هی ّای چاج ضذُ تسسِ تٌذی هی َق )اًجام ول هشاحل چاج وساب( وسابخس اص اًجام ولیِ هشاحل ف

 .ضَد ّای چاج ضذُ دس سایر سسوی اًسطاساذ جْر فشٍش تِ ًوایص گزاضسِ هی ًَیسٌذگاى زؼذادی اص وساب

 


