
 به نام خداوند جان و خرد

 فرم بررسي ساختاركتاب پيش از چاپ (مخصوص نويسنده)

 واحدهاي پيش از متن
 مالحظات ندارد دارد ويژگي شماره

    صفحه ي عنوان  1
    پيش گفتار يا پيش گفتارهاي پديدآورنده (پديدآورندگان) كتاب 2
صفحه ي معرفي پديدآورنده (پديدآورندگان) يا درج زندگي نامه آن ها در مقدمه يا  3

 انتهاي كتاب همراه با تصوير (اختياري)
   

    فهرست مطالب  4
    فهرست تصويرها (اختياري)  5
    فهرست جدول ها و نمودارها (اختياري)  6
    فهرست شكل ها (اختياري)  7
    فهرست الفبايي كوته نوشت ها، يا اصطالحات تخصصي به كارگرفته شده در متن 8

 متن
 ساختار يك گفتار از كتاب، شامل موارد زير است: 9

 عنوان گفتار •
پيش گفتار شامل توضيح مفاهيم اصلي، هدف هاي كلي و آموزشي  •

 (اختياري)
متن گفتار (به كارگيري شيوه نامه ي ونكور براي ارجاع هاي درون متني  •

 ضروري است)
خالصه ي آغازين، خالصه ي پاياني، خودآزمايي، پاسخ نامه، ساير فعاليت ها  •

 و معرفي منابع تكميلي (اختياري)

   

نويسنده، ضمن بخش بندي مناسبِ گفتارهاي كتاب، هر بخش را با عنوان بندي  10
 مناسب و مجزا به صورت شماره گذاري شده، تدوين كرده است.

   

اطالعات افزون بر متن، به شكل پانويس يا در پيوست پايان كتاب (با ذكر شماره ي  11
 گفتار) نوشته شده است.

   

مكان قرار گرفتن عنوان ها، تصويرها، شكل ها، جدول ها و نقشه ها در هر صفحه  12
 يكنواخت است و در صورت رنگي بودن، از رنگ هاي يكسان استفاده شده است.

   

تصويرهاي استفاده شده در متن، از كيفيت مطلوب برخوردار و به روز است، در  13
مركز توجه صفحه و در نزديك ترين مكان به متن مربوط قرار گرفته،  تصويرها 

 هم چنين متناسب با سطح مخاطب و محتوا انتخاب شده و جنبه ي تزئيني ندارند.

   

    منابع تصويرها، جدول ها و نمودارها در زير آن ها ذكر شده است. 14
    در متن به تصوير ها، جدول ها و نمودارها ارجاع داده شده است. 15
   آغاز هر بند (پاراگراف) يكسان و بر اساس نيم فاصله بين بند ها و بدون فرورفتگي  16



 تنظيم شده است.

 واحدهاي پس از متن
    پيوست ها يا ضميمه ها يا تعليقات به معناي خاص  17
    واژه نامه(ها) (فارسي و انگليسي)  18
كتابنامه(ها) يا فهرست كلي منابع (به شكل الفبايي و بر اساس نام فاميل نويسنده  19

 در دو فهرست جداگانه ي فارسي و انگليسي) 
   

    واژه ياب يا نمايه (اجباري) اضافه نمودن آوانگار (فونتيك) (اختياري) 20
 

 


