
بسمه تعالی

ملعدستورال
) متن ( صفحه بندي و حروفچینی - 1

,B nazaninباشد مانندداشتهBوند یشی استفاده شود که پیاز قلم هااز فونتهاي عمومی استفاده گردد ترجیحاًبراي حروفچینی

B zar, Blotos , …

در قطع هاي مختلف مطابق جدول )با در نظر گرفتن سرفصل و پاورقی 1مطابق با شکل (و همچنین اندازه سیاهی متن
. زیر تعریف گردد

رحلیرقعیوزیريقطع
سانتیمتر5/23سانتیمتر17سانتیمتر5/19ارتفاع متن
سانتیمتر16سانتیمتر5/10سانتیمتر5/12اندازه سطر

Page setup5/16×5/2321×5/1428,5×21

سیاهی کار

1شکل 

مطابق جدول زیر page setupباید توجه داشت که اندازه ) رنگی یا مشکی ( کارهاي که زمینه دار می باشند ضمناً براي
تنظیم گردد

رحلیرقعیوزیريقطع
Page setup5/17×5/245/21×5/155/29×5/21

در صورتی که شماره صفحات در و. فصلها از صفحه فرد آغاز شوندشروعکهداشتزیباتر شدن کار باید توجه همچنین براي
)2شکل (وسط متن قرار نداشت باید شماره صفحات زوج سمت راست و شماره صفحات فرد سمت چپ قرار گیرند 

1عنوان فصل                                

اسم کتاب2

2شکل 

.استفاده شود تا تمام فصول پشت سر هم در یک فایل موجود باشدsection breakبراي جداسازي فصل ها از نیزو
.نمائیدpdfپس از اتمام مرحله حروفچینی و صفحه آرایی متن را 

.........

.........

.........

....



جلد کتاب -2

رو ، هنگام طراحی باید گردد و همچنینمی باید توجه داشت که اندازه جلد کتاب متناسب با قطع و تعداد صفحات مشخص 
سانتیمتر 1صفحه اي اندازه عطف 200به طور مثال براي یک کتاب وزیري .پیوسته باشدبه صورت جلد پشت و عطف 

5/0باید باشد که از هر طرف 5/24× 35که ابعاد کار با توجه به قطع کار و در نظر گرفتن برش ) براي کاغذ تحریر ( می باشد 
.سانتیمتر برش می شود 

17cm 17cm

سانتیمتر برش/. 5

cm23.5cm24.5

خطوط برش

صفحه نیم سانتیمتر در نظر گرفته شود100هر 

سانتیمتر از لبھ ھای کار ٢تا ۵/١ء اصلی طرح جلد باشد باید حداقل ضمناً باید توجه داشت که هر محتواي که جز* 
.... دانشگاه ، عنوان کتاب و مفاصلھ داشتھ باشد مثال آر

.ھ آن می توان طراحی جلد را انجام دادطکھ بھ واسدر صحافی کتاب نشان داده شدهاستاندارددر جدول زیر ابعاد

اندازه بعد برشاندازه قبل از برشقطع کتاب
۵/١۴×١۵٢١×٢٢رقعی

۵/٢٣×۵/٢۴۵/١۶×١٧وزیری
٢١×۵/٢١۵/٢٨×۵/٢٩رحلی کوچک

:نکته

) C=0  M=0  Y=0  K=100. ( آورده شود100در صورت رنگی بودن کار حتماً نوشته هاي مشکی متن به صورت مشکی -1
.انتخاب شودC=40  M=40  Y=40  K=100براي زمینه هاي مشکی باید توجه داشت رنگ مشکی زمینه به صورت -2


