
 

  قطع وزيري

5/19 × 5/12 

  

  نازنين   12  :سايز فومت متن

  نازنين بولد   12  :تيتر داخل متنسايز فونت 

   بولدtitr      12  :سايز فونت تيتر و عنوان فصل

  نازنين بولد   13  :سايز فونت سر صفحه

  نازنين   8  :سايز فونت پاورقي

  نازنين بولد   10  :سايز فونت زير نويس شكل و جدول

  1  :فاصلة خطوط متن

  5/1  :فاصلة خطوط سر صفحه

 8/0  :فاصلة خطوط پاورقي

 

 

  :دستورالعمل كلي

  .شماره صفحات زوج باال سمت راست

  .شماره صفحات فرد باال سمت چپ

  .»نام كتاب « سر صفحه زوج 

  .»نام فصل « سر صفحه فرد 

  .شماره گذاري صفحات از صفحه اول

  .شروع هر فصل فرد باشد

  

  رقعيقطع 

5/16 × 10 

  

  لوتوس   11  :سايز فومت متن

  لوتوس بولد       11  :سايز فونت تيتر داخل متن

   بولد       نازنين14  :سايز فونت تيتر و عنوان فصل

  نازنين بولد   10  :سايز فونت سر صفحه

  لوتوس   10  :قيسايز فونت پاور

  لوتوس بولد       10  :سايز فونت زير نويس شكل و جدول

  8/0  :فاصلة خطوط متن

  1  :فاصلة خطوط سر صفحه

  8/0  :فاصلة خطوط پاورقي

 

 

  :دستورالعمل كلي

  .شماره صفحات زوج باال سمت راست

  .شماره صفحات فرد باال سمت چپ

  .»نام كتاب « سر صفحه زوج 

  .»نام فصل « سر صفحه فرد 

  .شماره گذاري صفحات از صفحه اول

  .شروع هر فصل فرد باشد

 

  

  رحليقطع 

5/24 × 16 

  

  نازنين   12  :سايز فومت متن

   بولدZar   12  :سايز فونت تيتر داخل متن

   بولدZar       14  :سايز فونت تيتر و عنوان فصل

  نازنين بولد   11  :سايز فونت سر صفحه

  ميترا   10  :پاورقيسايز فونت 

  نازنين بولد   10  :سايز فونت زير نويس شكل و جدول

  1  :فاصلة خطوط متن

  5/1  :فاصلة خطوط سر صفحه

  9/0  :فاصلة خطوط پاورقي

 

 

  :دستورالعمل كلي

  .شماره صفحات زوج باال سمت راست

  .شماره صفحات فرد باال سمت چپ

  .»نام كتاب « سر صفحه زوج 

  .»نام فصل « سر صفحه فرد 

  .شماره گذاري صفحات از صفحه اول

  .شروع هر فصل فرد باشد

  

  دستورالعمل تايپ و صفحه بندي
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