
 

 
  

 کتاب  متن  میتنظ ۀناموهیش

 باشد؛  لی ذ  طی شرا یدارا دی باکتاب ارائه شده  لی فا

مف  صفحه   49  حداقل  یدارا - و    مندرجات  فهرست  م،یتقد  ۀصفح   شگفتار، یپو    مقدمه)  نیبه جز صفحات آغاز  د ی متن   )... و 

 ...(   و نامهواژه  منابع،  فهرستصفحات خاتمه )

 Nazanin و فونت    Singleسطور    ۀفاصل  ،چپ و راست(  ن،یی)باال، پا  سمت  چهار  هر  از  متریسانت  5/2  یۀحاشمتن کتاب باید با   -

– Bفونت  و  متن   بدنۀ  در  12  حداکثر  قلم  اندازۀ   باTitr – Bآراییصفحه    سرتیترها  و  هاسرعنوان  در  14  حداکثر  قلم  اندازۀ   با  

 . باشد شده 

 است  وزیری قطع کتاب برای  نظر مورد قطع -

 در  PDF  و  Word  فرمت  دو   به  و  تنظیم  A-4  قطع  در  و  2013  نسخۀ(  Word)  پردازواژه   افزارنرم   در  باید  شده   تنظیم  متن -

 . گردد تسلیم دانشگاه  انتشارات  شورای به  و  بارگذاری  سامانه

 نامه واژه درج  -

 مناسب  مأخذنویسی شیوۀ رعایت   -

  مورد خاص    موضوعات  راستای   در   و  کردستان  پزشکی علوم   دانشگاه   با  رسمی  سازمانی  وابستگی  دارای   فرد  توسط   باید   کتاب -

  در  و  باشد  دانشگاه  انتشارات  شورای مصوبۀ  دارای  بوده،  وابسته علوم  یا پزشکی  علوم حوزۀ   در  و  تحقیقاتی  اکزمر ،دانشگاه  یازن

 .  باشد شده  منتشر  کردستان پزشکی علوم دانشگاه  تحقیقات مرکز یا و کردستان پزشکی علوم  دانشگاه  نام  با  ارزشیابی سال

یۀ  تأییدبدون    شده   چاپ  هایکتاب .  باشد  شده   تصویب  و  مطرح  دانشگاه   انتشارات   شورای  در  انتشار،   از  قبل  کتاب   است  الزم -

 .  گرفت نخواهند قرار بررسی پیش از انتشار شورای انتشارات، مورد

حاصل تألیفات    ،ی کتابهارفرنس   از  یکی  حداقل  است  الزم  نویسنده،  تألیفات   سایر  با   کتاب  موضوعی  ارتباط  صورت  در  -

 ها شده باشد. ای به آن سابق ایشان بوده و یا در کتاب، اشاره 

  علوم پزشکی   دانشگاه مرکز تحقیقاتی وابسته به    و یا  کردستان  علوم پزشکی  دانشگاه   لوگویجلد )رویی( کتاب باید مزین به   -

  علوم   دانشگاه   به   کتاب(  ی )هامؤلف  یبه وابستگ  یز ( کتاب نیحقوق  ۀ و صفح  عنوان   صفحۀ اول )   و در صفحۀ  بوده کردستان  

 .  باشد شده  اشاره  صراحتاًوابسته  تحقیقاتی  مرکزو یا  کردستان پزشکی

جهت ارائۀ امتیاز پژوهشی    نگردند،  فوق  فیتعار  شامل  که  یکتب  و  المسائلحل  سواالت،  مجموعه  مانند  یدرس کمک  یهاکتاب -

 . گرفت نخواهند قرار یابیارز  موردو حمایت مالی، 

در  و    بود  خواهد  اول  چاپ  موارد  یبرا  صرفاً  ناشر،  اعتبار  و  اثر  تیکم  و  تیفیک   محتوا،  اعتبار،  برحسب  یفیلأت  کتاب  یابیارز -

 عمل خواهد شد.   انتشارات، شورای  نظر  به توجه  با  شود،  مجدد ویراست  کتاب که مواری

 خواهد بود.  مترجم  ا ی مؤلفکتاب برعهده  یقانون ی اخذ شابک و مجوزها ت یمسؤل -

 گیرد.به ویراستار کتاب امتیاز و پاداشی تعلق نمی -

 "است یالزام کتاب چاپ از قبل انتشارات واحد یۀدیتأئ"


