دااگشنه علىم زپشكي و خدمات بهدا شتي ردماني البرز
وه
ماوون و ي و فاوور

ب مصوب با لوگوی دانشگاه علوم پسشکی البرز
دستورالعمل چاپ کت

 .1ثِ هٌظَر ّوبٌّگی در ًشز آثبر ػلوی داًشگبُ ػلَم دششکی الجزس ،کلیِ کتت هصَة کویتِ تألیف ٍ تزجوِ ثبیذ در فزهت هصَة
جلذ کتت چبح شًَذ.
 .2چبح لَگَی داًشگبًُ ،بم هؤلف  /هتزجن ٍ ػٌَاى اثز ثز رٍی جلذ ٍ ػطف کتبة ضزٍری است.
 .3کتبة ّبی داًشگبُ را در سِ قطغ رحلی (ٍ ،)21 × 28/5سیزی ( ٍ )16/5 × 23/5رقؼی ( )14/5 × 21هی تَاى چبح ًوَد.
 .4تقذیز ٍ تشکز هؤلف  /هتزجن (در صَرت توبیل) اس هسئَلیي داًشگبُ ثْتز است ثصَرت کلی ثَدُ ٍ ًبم فزد خبصی قیذ ًگزدد .
 .5حذاقل تیزاص کتبة ثبیذ ً 500سخِ ثبشذ.
 .6کلیِ هَارد اصَل ٍیزاستبری اسجولِ فبصلِ گذاری ثیي کلوبت ٍ ًقطِ ٍ ٍیزگَل رػبیت شَد (ثیي کلوبت ٍ ًقطِ ٍ ٍیزگَل ًجبیذ
فبصلِ ثبشذ).
 .7کتبثٌبهِ کتت تألیفی ثِ شیَُ ًٍکٍَر تٌظین گزدد.
 .8حذاقل حجن کتبة در قطغ ٍسیزی در فزهت  26سطز در صفحِ ثبیذ هؼبدل  100صفحِ ثبشذ.
 .9اًتخبة قلن ( ثِ تزتیت صفحبت در کتت قطغ ٍسیزی):
ػٌَاى کتبة :تیتز سیبُ
هؤلف یب هتزجن B Zar :سیبُ 16
سبل اًتشبر B Zar :سیبُ 14
تَضیحبت B Zar :سیبُ 18
صفحِ اّذائیِ B Zar :سیبُ 14
دیشگفتبرً B Zar :بسک 12
دیشگفتبر ًبظز ػلوی ،هؤلف یب هتزجنً B Zar :بسک 12
فْزست هطبلتً B Zar :بسک 12
صفحِ گذاریً B Zar :بسک 12
قلن هتيً B Zar :بسک 13
قلن ػٌبٍیي اصلی B Zar :سیبُ 12
قلن ػٌبٍیي فزػی B Zar :سیبُ 11
ت B Zar :سیبُ 10
قلن ػٌبٍیي فزػی ر
قلن التیي در هتيً Times New Roman :بسک 11
فبصلِ شزٍع فصل :اس سطز دٍم
طَل ٍ ػزض سطَر هتي در ّز صفحِ18/45 × 11/5 cm :
فبصلِ سطزّب0/8 -1 cm :
اًذاسُ حبشیِ ّبی چخ ٍ راست4/5 cm :
حبشیِ ّبی ثبال ٍ دبییي ثتزتیت5/39- 5/85 cm :

قلن شوبرُ صفحِ :تیتز 10
قلن خط سزصفحِ :تیتز 10
دبًَشتْبً B Zar :بسک 10
فزهَلْب:
قلن سهیٌِ فزهَل :تبیوش 12
قلن تَاى :تبیوش 10
قلن اًذیس :تبیوش 9
قلن جذٍل ٍ شکل :سر ًبسک 12
شوبرُ گذاری صفحبت هتي :تیتز 12
کتبثٌبهًِ B Zar :بسک 12
ٍاصُ ًبهًِ B Zar :بسک 12
فْزست یب ًوبیًِ B Zar :بسک 12
صفحِ ػٌَاى التیي14 Times New Roman :

ّ .10زگًَِ استفبدُ تجلیغبتی در کتبة هٌَط ثِ اخذ هجَس کتجی اس کویتِ تألیف ٍ تزجوِ هی ثبشذ .
 .11فزهت ًْبیی کتبة قجل اس چبح  ،ثبیذ ثِ تأییذ هؼبًٍت دضٍّشی ٍ فٌبٍری ثزسذ .

