
 بوشهرآئین نامه شوراي انتشارات دانشگاه علوم پزشکی 

 

 مقدمه
 به منظور تشویق و ترغیب اعضـاي هیئـت علمـی، اندیشـه ورزان      بوشهر شوراي انتشارات دانشگاه علوم پزشکی     

  و دانشوران براي انتشار آثار ارزنده در رشته هاي گوناگون، به ویژه رشته هاي مربـوط بـه علـوم پزشـکی، تشـکیل      
 .می شود

  :وظایف شورا 
 :باشد که شامل هاي مؤسسه می نامه تعیین اولویتها، تصویب ضوابط و آیین

 تعیین خط مشی انتشاراتی مرکز -1
 تدوین و تصویب آیین نامه ها و دستورالعمل هاي اجرایی براي پیشبرد اهداف مؤسسه  -2
ین مرکز و مؤلفان، مترجمان، ویراستاران و اشخاص حقیقی هاي مربوط به انعقاد قراردادهاي فیماب نامه تصویب آیین -3

 و حقوقی ارائه دهنده خدمات چاپی و انتشاراتی

 :اهداف شورا

  .علوم و فنون در زمینه هاي مختلف به ویژه علوم پزشکیوترویج اشاعه  -1
نشر آثـار  جامعه از طریق  سایر افراداندیشمندان و اعضاي هیئت علمی، دانشجویان دانش  کمک به افزایش -2

 .پژوهشگران و اندیشمندان ایرانی و غیر ایرانی ارزنده
از طریق چاپ و  سایر کشورهااندیشمندان ایرانی به  پژوهشگران شناساندن توانایی هاي علمی و پژوهشی -3

 .انتشار آثار مربوط به آن ها
 .علوم پزشکی بوشهرکیفی و کمی انتشارات دانشگاه  فراهم کردن زمینه هاي رشد -4
هـاي   ار کلیه آثار قابل نشر مانند کتابهاي مرجع، آموزشی، به عنوان کتاب درسی و کمک درسی رشتهانتش  -5

 مختلف آموزشی دانشگاه به زبان فارسی یا خارجی

 : وظایف مرکز نشر     
ات وظایف و اختیار. شامل انجام امور انتشاراتی، مالی و اداري است که تابع مقررات عمومی دانشگاه است         

 گردد  هاي مصوب شورا تعیین می نامه انتشاراتی مرکز نشر در چارچوب آیین

  :اعضاء شورا
 :تشکیل می شودبا ابالغ ریاست دانشگاه  و ریزبه شرح عضو نفر  9از شورا جمعاً          
  دانشگاه آموزش معاون -1
 مدیر پژوهش -2
 انتشارات دانشگاه  دبیر شوراي -3
با پیشنهاد معاونت پژوهشی و ابـالغ ریاسـت دانشـگاه      که امور نشر و تحقیقآشنا به از کارشناسان تعدادي  -4

  . انتخاب می گردند
  .جلسات با حداقل نصف به اضافه یک نفر از تعداد کل اعضا ءشورا رسمیت می یابد  :1تبصره 



 .عی نداردمانبراي دوره هاي بعد   مدت عضویت در شورا دو سال خواهد بود و انتخاب مجدد اعضا :2تبصره 

 : مقررات اجرایی شورا 
 :آثار ارائه روش. 1

 :می گیرددر شورا مورد بررسی قرار آثار متقاضیان به صورت زیر 
به شـوراي انتشـارات دانشـگاه مسـتقر در     و سایر پژوهندگان  دانشجویان ،هیات علمی  يآثار ارسالی اعضا -1

 .شودمی  ارجاع داده يمرکز کتابخانه 

 :تبصره
 . شود می  ارجاع داده شوراي انتشاراتهیات علمی به  ياعضایکی ازنظر  با انشجویان هر دانشکده آثار د .الف 
 
جهت تالیف به شـوراي انتشـارات دانشـگاه    با ذکر اهداف مشخص ند کتب مورد نیاز را ندانشگاه می توا ینمعاون -2  

نسـبت بـه    مراکـز تحقیقـاتی  /هات دانشکده موارد یاد شده به کمیته انتشارا فراخونی سفارش دهد و شورا با ارسال
اولویت چاپ با کتـاب هـاي خواهـد بـود کـه      (. چاپ کتاب اقدام نماید برايتسهیالت الزم  ي هیتعیین نویسنده و ارا

 )منطبق بر اولویت هاي پژوهشی دانشگاه باشد 
  

 نشر آثار براي چاپ و پذیرش   -2

براي چاپ و نشر در اولویـت   به ترتیب نویسندگان ندگان ومترجمینآور،پدیده آورندگان،گردیتالیف  -تحقیقیآثار -1
 .قرار دارند

 )در مجالت معتبر ،در کتابش استفاده نماید  فردي که از مقاالت ثبت شده خود(مولف -محقق: یک  تبصره
موضـوع بـه شـکل     فردي که موضوعی نو و یا قالبی نو براي ارائه مطلبی را در کتاب خود بیاورد ،اما این(پدیده آورنده

 )مقاله ویا اشکال دیگر در جاي ثبت ویا درج نشده باشد 
از منابع دیگرتهیه نموده باشد و خود هیچ سهمی در محتـوي مطالـب    مطالب کتاب خود را کامالًفردي که (گردآورنده

 )نداشته باشد 
هزینه چاپ کتاب ) هیه کرده باشدتفردي که مطالب کتاب خود را به شکل مطلق از ترجمه کتابی از زبان بیگانه (مترجم

 .ترجمه بسته به تصمیم  شوراي انتشارات هزینه چاپ کتاب ترجمه اي بصورت مشارکتی می باشد
،وکتاب او مورد تایید شورا قرار گیرد ،باتصمیم شورا می تواند از  نباشدمولف -در صورتیکه نویسنده محقق: تبصره دو

 )مشارکت مالی دانشگاه از ده تا هشتاد درصد(.سوبسید مالی دانشگاه استفاده نماید 
پیشنهاد می شود عالقمندان حوزه نشر در زمینه پزشکی قبل از آغاز تالیف ویا ترجمه با دبیر شورا ،جهت  :تبصره سه

 .  راهنمایی هاي الزم مشورت نمایند 
چاپ و منتشر کننـد،  بوشهرزشکی ه انتشارات دانشگاه علوم پلاثر خود را در ردیف سلس صاحبان آثاري که مایلند -2

و نمایـه  فهرست هاي الزم   مراجع،  با ذکر منابع، ،)(wordهمراه با نسخه الکترونیک دو نسخه ي تایپی شایسته است 
نسخه اي در صورتی که اثر ترجمه باشد، فرستادن  .براي شورا ارسال دارند درخواست  به همراه نامه ي و  نموده فراهم

 )فرم درخواست در شورا موجود است (.شورا ضروري است هباصلی کتاب از 

متـرجم  مسئولیت هاي ناشـی از آن بـر عهـده     ي ، کسب موافقت صاحب امتیاز اثر و کلیهدر آثار ترجمه شده :تبصره
 .خواهد بود

د خـو  منـابع انتشـار یافتـه قبلـی    استنادات بـه   کل درصد از 1حداقل  خواهد بود کهدر صورتی کتاب تألیفی : تبصره
 . این کتاب مشمول امتیاز خواهد شد  .باشدنویسنده 



بـراي   شورا بررسی و پـس از تاییـد اولیـه    درگردید، کلیات آن جهت چاپ تایید  ،پس از آنکه دریافت شدهآثار   -3
 .خواهد شد فرستاده  ،صاحب نظر که شورا تعیین می نمایدمتخصصان به  داوريو  ارزیابی 

، شورا اختیار دارد هر اثر مورد نظر بر اساس سیاست کلی و اهدافلمی انتشارت دانشگاه براي رعایت کیفیت ع :تبصره
که پیشتر انتشار یافته و نیز اولویت دادن به آثاري که بیشتر مورد استفاده ي گروه هاي  -را با مقایسه با آثاري همانند

ـ    -گوناگون قرار می گیرد ار در ردیـف سلسـله انتشـارات دانشـگاه     پس از بررسی مقدماتی مردود و غیر قابـل انتش
 . و نتیجه را به صورت محرمانه به نویسنده کتاب اطالع دهند .تشخیص دهد

تمایل خود خود را درباره ي  تصمیم ، از دریافت اثرپس باید حداکثر در مدت یک هفته  و داوران  بررسی کنندگان  -4
 .پس از یک ماه به شورا اعالم نمایندحداکثر ، رانتیجه داوري و  اطالع دهند به شورا  ارزیابی اثردر 

 :می شود عمل، به ترتیب زیر داورانپس از دریافت گزارش  -5
 .، اثر با تصویب شورا قابل چاپ و انتشار خواهد بودنظر مثبت داده باشد داورهر گاه  -1
را به صاحب اثـر اعـالم    دبیرخانه شورا مراتب ،در متن ات اصالحات و تغییر در صورت نیاز به اعمال پاره اي -2

یا توضیحی قـانع کننـده بـراي داور و    و کردخواهد  یا مطابق پیشنهاد داوران عملخواهد نمود و صاحب اثر 
به شـورا ارسـال   مجدد براي بررسی نویسنده و اثر تجدیدنظر شده، به همراه توضیحات   شورا  ارائه می کند

 .ران تصمیم گیري خواهد نمودشورا بر حسب نیاز از طریق کسب نظر داو می شود و
غیر این صورت اصـل  اقدامات بعدي به صاحب اثر اعالم می شود و در  جهتاثر،  صورت پذیرش نظر پایانی شورا در-6

 .بازگردانده می شود، به صاحب اثر داورهمراه با اظهار نظر  اثر 

 .واهد گرفتمورد بررسی قرار ختنها یک بار ، موضوع صاحب اثردر صورت اعتراض  :تبصره
 .ي صاحب اثر خواهد بود ، بر عهدهو سایر مندرجات کتاب مطالبدرستی  در مورد  مسئولیت هرگونه   -7

 .اثر براي چاپ، با نظر شورا خواهد بودگان هرتعیین شمار  : 1 تبصره

  .هد بوداثر خوا صاحبان/پس از پنج سال، موکول به توافق شورا و صاحب آثارکسب امتیاز انتشار  : 2تبصره 
 

 : آیین نامه داخلی شورا
و با حضور  رئیس شورا برگزار می گرددعوت به د ، اطالع قبلی با  نشست هاي شورا به صورت برنامه زمانبندي و -1

با اعضا  هماهنگی  باجلسات فوق العاده برحسب مورد . رسمیت می یابد) اعضاءاز  یک نفر+ نصف ( نسبیاکثریت 
 .  برگزار می شود

ساعت پیش از تشکیل نشست، عدم  24پیوسته در نشست هاي شورا حضور یابند و یا  عضاي شورا موظف هستندا -2
سه نشست پیاپی یـا پـنج نشسـت    شرکت نکردن در (. یا دبیر شورا اعالم نمایند ریاستحضور خود را با بیان دلیل به 

منصوب  وبرگزیده عضو جانشین    واهد شد وتلقی خشورا  در  از عضویت خودداري  ، سال در یک بدون دلیل متناوب
 ).خواهد گردید

 .  تا سقف سی دقیقه تذکر داده می شود و بیش از آن به عنوان غیبت تلقی می گرددتأخیر  :تبصره
رأي و در خصوص تصویب و یا عدم تصویب آثار، پذیرفته می شود اکثریت نسبی آراء شورا با کلی تصمیمات  -3

 . گرفته می شود خفیم
 
 



 انتشارات  دبیر شوراي وظایف

هاي علمی نشر از نظر داشتن شرایط  تشکیل و تکمیل پرونده و بررسی آثار تایید شده توسط کمیته ،دریافت    )1
 پذیرش آثار و رعایت ضوابط نشر و ارائه در کمیته تخصصی نشر 

 کاتبات نویس م اجراي مصوبات کمیته تخصصی نشر مربوطه به هر اثر و تهیه پیش      )2

 تولید / سازي پیش از چاپ  نظارت کارشناسی بر مراحل آماده      )3

هاي کارشناسی علمی  سازي جهت معرفی به کمیته و آماده دانشگاه  آورندگان خارج از دریافت آثار پدیده      )4
 نشر 

 کمیته تخصصی نشر  امتیازدهی آثار منتشر شده براي انتخاب کتاب سال و کتاب برتر جهت ارایه در      )5

هاي کارشناسی علمی نشر، کمیته تخصصی و سایر  مشارکت و همکاري در ارزشیابی عملکرد کمیته      )6
 فرآیندهاي مرکز نشر دانشگاه 

 نظارت بر رعایت ویراستاري مورد نظر کتاب کمیته تخصصی نشر در آثار قابل نشر       )7

کل فرهنگ و ارشاد اسالمی و تکمیل فرمهاي و مدارك مورد نیاز آن دریافت مجوز چاپ کتاب از اداره       )8
 اداره 

 فیپا» فهرست نویسی پیش از انتشار«تکمیل و دریافت       )9

اره فرهنگ و ارشاد اسالمی و به اددریافت اعالم وصول کتاب و تکمیل مدارك مورد نیاز براي هر کتاب    )10
 یرانبه کتابخانه ملی و خانه کتاب ا ارسال

 نظارت بر رعایت نکات مورد نظر مرکز نشر در چاپ کتابها    )11

فراهم کردن گزارش ساالنه مربوط به فعالیت شورا در پایان هر سال و تنظیم برنامه ي فعالیت هاي سال بعد با  )12
 همکاري شورا و تسلیم آن به معاونت پژوهشی دانشگاه

اثر است و دانشگاه مجاز است در این ثبت شگاه، پنج سال تمام از تاریخ مدت واگذاري حقوق صاحب اثر به دان  :تبصره
صاحب اثر در . تجدید چاپ و به هر شمار که الزم بداند، اقدام کندهر تعداد مدت با رعایت حقوق صاحب اثر، نسبت به 

یا مؤسسـه یـا شـخص    مجاز نخواهد بود که حق چاپ و انتشار اثر را به دانشگاه و یا چهار چاپ مجدد مدت پنج سال 
  %80کول به فروش بـیش از  امتیاز چاپ مجدد به ناشر دیگر مو بدیهی است چاپ مجدد یا واگذاري .دیگر واگذار نماید

 . چاپ قبلی است
 .معاونت پژوهشی هیچ هزینه اي بابت کتابهاي تالیفی پرداخت نخواهد کرد: تبصره
 .ده می باشدهزینه صحفه آرایی و چاپ کتاب بر عهده نویسن: تبصره
 ساعت آموزشی می باشد 50حق الزحمه داوري کتاب : تبصره



 
 

 ها  تعریف واژه 

 دانشگاه انتشارات 

اجزاء آن شامل اداره . نهادي است که متولی کلیه فعالیتهاي حوزه نشر و انتشار به هر شکل آن بوده و مجوز نشر دارد 
 . باشند ی نشر میهاي کارشناسی علم انتشارات، کمیته تخصصی نشر، کمیته

 : نشر

 . کند فرآیندي است که آثار فکري خلق شده را در قالبهاي مناسب عرضه می

 : شابک

المللی که کشور ناشر عنوان و ویرایش  اي است منحصر به فرد در سطح بین شماره) المللی کتاب شماره استاندارد بین(
 . کند خاصی از اثر را مشخص می

 :ناشر

 . صالحیتدار براي انتشار که مجوز نشر از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی دریافت کرده استاي حقوقی و  مؤسسه 

 :شواري انتشارات دانشگاه

باشد وظایف این شورا هم  اش تضمین علمی آثار تدوین شده و تأیید صالحیت آنها براي نشر می شورایی که وظیفه 
 . ی نشر واگذار گردیده استهاي کارشناسی علمی نشر و کمیته تخصص اکنون به کمیته

 . شود به فرآیند تبدیل آثار فکري خلق شده بر صفحه کاغذ گفته می: نشر چاپی

شود که شامل موارد ساختاري، محتوایی، فنی و  هاي الزم براي انتشار یک اثر گفته می به حداقل: ضوابط انتشارات
 . باشد موارد مشابه می

 . کنند ط انتشارات را داشته و از نظامات حقوقی حوزه نشر پیروي میآثاري هستند که ضواب :آثار قابل نشر

اي از پرسشها است که براي معرفی اثر، مخاطبان آن و براي توجیه متولیان مربوطه در  مجموعه: روپوزال کتابپ
 . گردد حمایت از نشر آن، توسط پدیده آورنده اثر پاسخ داده شده و تکمیل می

و ساختار ویژه کتاب را  ه صفحه معمولی بود 48اي یا گردآوري بیش از  هاي تألیفی، ترجمه تهاي از نوش مجموعه: کتاب
 . دارا است



نفر از اعضاء هیأت علمی یک  7کتابی است که تمامی اعضاء هیأت علمی یک گروه آموزشی یا حداقل : کتاب گروهی
 . اند یا چند گروه آموزشی آن را تدوین کرده

 . گیرد ت که مدرس براساس آن، درس مربوطه را به دانشجویان آموزش داده و امتحان میکتابی اس :کتاب درسی

 . برگرداندن کامل یک کتاب یا جزوه از زبان نوشته شده آن به زبانی دیگر را گویند :ترجمه

سنده ات نویبه آفرینش فکري یک کتاب یا جزوه در موضوعی خاص گویند که در نوشتن آن از دانش و تجربی :تألیف
و یک درصد از منابع مورد استفاده در کتاب از مقاالت و یا کتابهاي چاپ شده معتبر نویسنده  هم استفاده شده باشد

 .باشد

 . همان مالکیت معنوي هر آفرینش فکري و حقوق ناشی از آن که متعلق به خالق آنهاست: التألیف حق

 . پردازد لب مناسب آن عرضه شده میبه آفرینش فکري در موضوعی خاص که در، قا :آورنده پدید

 تدوین و تهیه مطالب منتشر شده از منابع گوناگون براي عرضه در قالب مناسب آن : گردآوري

 24شود که با استناد به ماده  به سیاستها و ضوابط و قوانین نشر در جمهوري اسالمی ایران گفته می: حدود قانونی نشر
 . باشد جرا می نقالب فرهنگی و مصوبات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی الزم االقانون اساسی، مصوبات شوراي عالی ا

 . داردانتشارات دانشگاه را گذاري مشترك با  ناشر خصوصی یا دولتی که در چاپ کتاب سرمایه: ناشر همکار

اثر بایستی داشته باشد  هاي حقوقی و اخالقی و الزاماتی که هر ها و دستورالعمل به کلیه مقررات، آئین نامه: ضوابط نشر
گویند و شامل ضوابط انتشار، رعایت حدود قانونی حوزه نشر در کشور ایران و مصوبات شوراي انتشارات دانشگاه  می
 . باشد می

کلیه الزاماتی هستند که در مصوبات شوراي انتشارات دانشگاه براي ترجمه کردن یا ترجمه نکردن  :ضرورت ترجمه
 . باشند االجرا می انهاي خارجی الزمآثار منتشر شده از زب

فرمت ) کتاب، کتابچه، جزوه(شود مانند قالب چاپی  به نحوه انتشار و عرضه اطالعات آثار قابل نشر گفته می: قالب نشر
 و موارد مشابه ) و ماننده آن Web site, ebook ,CD( الکترونیکی 

هاي دانشگاه  د فعالیتهاي اداري و اجرایی هر یک از معاونتکلیه مالحظاتی که به تسهیل رون: اداري –فرآیند اجرائی 
 . کند کمک می

 . گیرد وقتی که ترجمه یک اثر توسط دانشجو و با نظارت استاد وي انجام می: ترجمه زیر نظر



رتبه، رشته و مقطع  جدااز(مترجمانی که همگی اعضاي هیأت علمی هر یک از دانشگاههاي ایران : مترجمین همطراز
التحصیالن مقاطع  ویان و فارغیا دانشج) یا دستیاري( PhDالتحصیالن هم مقطع یا دانشجویان دوره  یا فارغ) آنها

 . تر باشندیین پا

گیرد و تصحیح، مقاله آن را براي حفظ  فردي که مسؤولیت اعتبار یک اثر ترجمه شده را به عهده می: ویراستار علمی
 .کند می ویرایشویراستار کسی است که . داده است امانت در ترجمه و درك صحیح مطلب انجام

به دو معادل با کارکرد  Editorدر صنعت نشر، . هاي مختلفی دارد در زبان فارسی معادل editorانگلیسی  ◌ٴ واژه
 .دبیرویراستار و : شود رجمه میمعنایی جداگانه ت

وظایف دبیران و ویراستاران در میان ناشران مختلف متفاوت است و ناشران کوچک، تفاوت چندانی میان ویراستار و 
 هیئت تحریریهپردازد و دبیر معموالً در  هاي مختلف ویرایش می ویراستار کسی است که به بخش. شوند دبیر قائل نمی

هاي  مراحل تولید و فروش، کتاب را همراهی کنند و اجراي برنامه ◌ٴ دبیران وظیفه دارند در کلیه. وظیفه مدیریتی دارد
و  هاي نگارشی، امالي کلمات ویراستار خطاهاي فنی و ناهماهنگی، غلط. تبلیغاتی و بازاریابی نیز با دبیران است

 :کند کند و چهار هدف اصلی را دنبال می خطاهاي محتوایی را اصالح می

 وضوح  •
 متنی  ارتباط منطقی درون •
 ثبات و هماهنگی در متن  •
 صحت  •

 ]ویرایش[انواع ویراستار 

 . گذاري، غیره را دارد وظیفه ویرایش متن از نظر امالیی، دستوري، نقطه Copyeditorsیا ادبی  ویراستار زبانی •
• Content Editor ویراستار محتوایی  
• Line Editor ویراستار علمی  
• Structural Editor ویراستار ساختاري  
• Proofreader غلط گیر/  خوان نمونه  

 انواع دبیر 

تعریف و تعیین هویت انتشاراتی مؤسسه و خط مشی ناشر و :  Editor In Chief سرویراستاریا  سردبیر •
 . همچنین نظارت بر کلیه آثار منتشر شده از سوي ناشر یا نشریه

نظارت بر . مدیریت اجرایی بر کارکنان و نظارت بر تحقق اهداف هیئت تحریریه: ر اجراییدبییا  دبیر تحریریه •
 . هیئت تحریریهتولید کتاب در مراحل مختلف و هماهنگی تمام اقدامات 

ها،  هاي تازه و نویسنده جذب کتاب: Acquisition Editor دبیران خریدارو  Senior Editor دبیران ارشد •
 . ها هاي تازه، یافتن نویسنده و مترجم و نظارت بر کیفیت انجام پروژه تعریف مجموعه

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%DB%8C%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B4
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%B1&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%87%DB%8C%D8%A6%D8%AA_%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%87&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%88%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1&action=edit&section=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%88%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1_%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%88%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1_%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%88%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1_%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%88%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1_%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%88%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1_%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%BA%D9%84%D8%B7_%DA%AF%DB%8C%D8%B1&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%B1&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%B1&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%B1_%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%87&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%B1_%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%87&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%B1_%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%87%DB%8C%D8%A6%D8%AA_%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%87&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF


 سازي پیش از چاپ کتاب توسط کتابخانه ملی جمهوري اسالمی ایران  نویسی و موضوع فهرست :پافی

براي هر عنوان کتاب پس از و خانه کتاب ایران اي که توسط اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی  اجازه نامه :مجوز چاپ
 . نماید کارشناسی آن صادر می

 . ع کتب دانشگاه اخالقی شودمحل فروش و توزی: مرکز تهیه و توزیع کتاب

 :انجام هر گونه اصالح در یک اثر است که از نظر کیفیت به سه صورت زیر انجام می پذیرد: ویرایش 
 هر گونه اصالح علمی شـامل بررسـی موضـوعی و تخصصـی محتـواي اثـر، مقابلـه مـتن بـا اصـل،           : ویرایش علمی 

و تعیین میزان مسـتند بـودن    یق و بررسی منابع و مآخذ متن، تحقعلمی  رفع اشکاالت و ابهامات) درصورت ترجمه( 
 .منابع

گذاري، خط، یکدست کـردن   ک و اصالح شامل اصالحات دستوري و سبکی متن، نشانهچانجام هرگونه :  ویرایش ادبی 
راگراف بنـدي  نامه در صورت ضـرورت و پـا   ، بازبینی واژه... پانوشتها، ارجاعات، نمودارها، جدولها، فهرستها، تصاویر و 

 .مطالب

شامل مـتن  (آن در تمامی متون بر اساس زیبایی ي نشر، تعیین نوع قلم و شماره  ي  بر مبناي شیوه نامه: ویرایش فنی
و امالیی و نیز عدم جا افتادگی در متن و یکدست بودن چاپی کنترل غلط هاي ...) اصلی و فرعی، زیرنویسها، فرمولها و 

 .مشابه آن است پانوشتها و ارجاعات موارد

 ساختار کتابهاي تألیفی و ترجمه 

  Wordتایپ شده با برنامه  A4تهیه مطالب بر روي کاغذ         ·

 ) نویسندگان یا مترجمین(صفحه عنوان و نام پدیدآورندگان         ·

 فهرست مطالب، عناوین و ضمائم         ·

 فصل بندي منظم و منطقی         ·

 یسی در پایان فصل یا کتاب رفرنس نو        ·

 ) رفرانس 5حداقل (استفاده از تحقیقات داخلی در کتب تألیفی الزامی است         ·

 داشتن فهرست موضوعی در اول کتاب         ·

 ). سال از انتشار آنها گذشته باشد 5کمتر از (جدید بودن منابع         ·

 ها  فهرست جداول و تصاویر و منحنی        ·

 پیشگفتار مؤلف و مترجم و مقدمه         ·



 ) در صورت تحقق آن(معرفی ویراستار علمی یا ادبی         ·

 داشتن اهداف در شروع هر فصل         ·

 داشتن سؤاالت مطرح شده در پایان هر فصل براي کتابهاي درسی         ·

 :هاي زیر است داراي برخی از بخش ناشربسته به سلیقه نویسنده، موضوع کتاب و شیوه  کتابهر 

 روکش جلد .1
. گیرد اب تا شده و پشت جلد قرار میهاي آن به داخل کت شود و لبه معموالً بصورت یکرو و رنگی چاپ می

روکش جلد معموالً . شود ها توضیحاتی در خصوص نویسنده و خود کتاب داده می اغلب روي همین لبه
 : شامل بخش هاي زیر است

 هاي روکش جلد  نوشته .1
 لب برگردان جلو  .2
 برگردان  متن لب .3
 طرح جلد  .4
 نویسنده  ◌ٴ زندگینامه .5
 برگردان عقب  لب .6
 عطف  .7
 ستایش / ل قول نق/ تقریظ  .8
 قیمت پشت جلد  .9

 جلد .2
 . کند گیرد و از کتاب محافظت می یک پوشش مقوایی ضخیم است که کل صفحات کتاب را دربر می

 آستر بدرقه  .3
 صفحات آغازین کتاب  .4

 صفحه عنوان کوچک  .1
 صفحه عنوان .2

 است که حاوي اطالعات زیر است اي  صفحه
 عنوان کتاب  .1
 عنوان فرعی  .2
  مولفنام  .3
 نام ناشر  .4
 تاریخ انتشار  .5

 ) فهرستنویسی پیش از انتشار(فیپا  .3
 ) صفحه حقوقی(شناسنامه  .4
 تقدیم نامه  .5

http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%B4%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%84%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%84%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D9%84%D9%81


 فهرست مندرجات .6
همراه شماره صفحه  هاي کتاب به ترتیب قرارگرفتن در کتاب به ت از بخشیک فهرس

 .) مربوطه است
 فهرست تصاویر  .7
 سپاسگزاري  .8
  پیشگفتار .9

 مقدمه  .10
 متن کتاب  .5
 صفحات انتهایی کتاب  .6

 پسگفتار  .1
 ضمیمه / پیوست  .2
 نامه  واژه .3
  امهکتابن .4

 

 
 

 ساختار کلی کتاب

 نوار روي جلد - 1
 لب برگردان - 2
 آستر بدرقه - 3
 روکش جلد - 4
 لب باال - 5
 لب جلو - 6
 لب پایین - 7
 صفحه سمت راست - 8
 مت چپسصفحه  - 9

 حاشیه عطف - 10

http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%BE%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%B1&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%BE%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%B1&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A2%D8%B3%D8%AA%D8%B1_%D8%A8%D8%AF%D8%B1%D9%82%D9%87&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%DA%A9%D8%B4_%D8%AC%D9%84%D8%AF


 

 

 

 بسمه تعالی
 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
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