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 ( Introductionهقذهِ )

جای ایي صفحِ پس اص فْشست کتاب است. دس          

ٍاقغ خالصِ ای است اص هطالة کتاب ٍ دس آى            

ًَیسٌذُ دستاسُ هَضَع کتاب ٍ هثاحث ٍ سٍش         

تٌظین آًْا سخي هی گَیذ. گاّی هقذهِ کتاب         

سا ضخص دیگشی غیش اص هَلف هی ًَیسذ. ایي            

صفحِ تِ کتاتذاس فْشست ًَیس کوک هی کٌذ         

 تا هَضَع کتاب سا تفْوذ. 

 ( Textهتي )

 هتي یک کتاب قسوت اصلی کتاب است. 

 (  Indexًوایِ یا ایٌذکس )

تِ لست الفثای ًام ّا، کلوات ٍ هَضَػاتی کِ دس 

کتاب رکش ضذُ است ًوایِ یا ایٌذکس گفتِ هیی  

ضَد. الثتِ دس هقاتل ّش کلوِ ضواسُ صفحِ هَسد  

ًظش تایذ رکش ضَد. ایٌذکس تِ خَاًٌذُ کیویک      

هی کٌذ تا هَضَػات ٍ کلوات هختلف سا اص هتي 

  کتاب تِ ساحتی ٍ دس هذت کَتاّی پیذا کٌذ.

 کتاتخاًِ داًطکذُ پشستاسی الیگَدسص

 کتاب ٍ اجضای آى

 (Appendixضواین )

دس پایاى کتاب قشاس داسد. جذاٍل ٍ چاست ّا ٍ سایش              

هؼلَهاتی کِ تشای خَاًٌذُ سَدهٌذ هی تاضذ دس ایي          

 قسوت اسائِ هی ضَد.

 ( Bibliographyهٌاتغ ٍ هاخز )   

فْشست ٍ لستی اص هٌاتغ ٍ هاخزی است کِ هَلف              

تشای تالیف ٍ تذٍیي کتاب اص آًْا  استفادُ کشدُ است.           

ایي تخص تِ خَاًٌذُ کوک هی کٌذ کِ دستاسُ هَضَع 

 کتاب تتَاًذ تِ هؼلَهات هکولی دست یاتذ. 

 



ػٌَاى کتاب ٍ تؼضی اٍقات هطخصات دیگش سٍی        

ػطف چاج هی ضَد. تا ٌّگام جستجَی کتاب          

 دس ضلف ّا تتَاى آساًتش آى سا یافت. 

 صفحِ ػٌَاى کتاب  

یؼٌی اٍلیي صفحِ کتاب کِ هؼوَال هطخصات          

کاهل کتاب ٍ هؼلَهات کتاتطٌاختی سا تِ          

خَاًٌذُ ٍ فْشست ًَیس اسائِ هی دّذ. ایي        

هؼلَهات ضاهل ًام ٍ تخلص ًَیسٌذُ یا            

ًَیسٌذگاى ٍ هتشجویي هی تاضذ. تؼذ اص آى        

ػٌَاى اصلی ٍ       

ػٌَاى ّای فشػی    

کتاب، هحل ًطش،    

تاسیخ ًطش ٍ ًاضش     

کتاب دس صفحِ      

ػٌَاى هی آیذ.       

پطت صفحِ        

 ػٌَاى یا صفحِ ضٌاسٌاهِ کتاب 

ّواى طَس کِ اص ًاهص پیذاست ایي صفحِ دقیقا         

دس پطت صفحِ ػٌَاى است ٍ ضاهل هؼلَهات           

تسیاس هفیذ ٍ ضشٍسی هاًٌذ ػٌاٍیي کتاب،              

ًَیسٌذگاى ٍ سایش هَلفاى، هطخصات ًطش،            

تجذیذ چاج، چاپْای قثلی، قیوت، آدسس ًاضش ٍ        

ًوثش تلیفَى ٍ سایش هطخصات آى ، تیشاط ٍ غیشُ           

هی تاضذ. ایي صفحِ ٍ صفحِ ػٌَاى کتاب اص             

جولِ هٌاتغ اصلی گشفتي هؼلَهات کتاتطٌاختی        

 کتاب هی تاضذ. 

 

 پیطگفتاس ( 

قسوتی اص صفحات    

آغاصیي کتاب است    

کِ دس آى ًَیسٌذُ     

ّذف خَد سا اص        

تالیف کتاب تیاى      

هی داسد. ٍ هطالثی     

سا کِ هوکي است      

تشای ضٌاخت کتاتص هفیذ تاضذ، هی گَیذ ٍ اص           

کساًی کِ دس تالیف کتاب تِ اٍ کوک کشدُ اًذ            

تطکش هی کٌذ. ایي صفحِ پس اص صفحِ ػٌَاى ٍ       

پیص اص صفحِ هٌذسجات ٍ فْشست کتاب هی           

آیذ. تؼضی اص ًَیسٌذگاى ایي قسوت سا تا               

هَلف ،    ًاهْایی هاًٌذ سخٌی تا ضوا ، یادداضت       

  دستاسُ ایي کتاب  ٍ اهثال آى هی آٍسًذ.

 ( Table of contentsفْشست هٌذسجات )

فْشست یک کتاب،  سٌّوای فصلْا ٍ تخطْای         

کتاب است ٍ هَضَػات اصلی کتاب سا ًطاى هی         

 دّذ. 

کتاب کاغزی هجوَػِ ای اص ٍسقْای کاغز هتصل        

ضذُ یا صحافی ضذُ تِ صَست دست ًَضتِ یا             

چاپی است .دس ٍاقغ کتاب ٍسیلِ ای تشای رخیشُ          

ٍ اًتقال هؼلَهات تطش دس تاسیخ فشٌّگ ٍ توذى           

تطشی ًقص هْوی داسد. تطش تشای غلثِ تِ ضؼف          

حافظِ رٌّی اش دس ًگْذاسی هؼلَهات ضفاّی  ٍ 

 گفتاسی تِ کتاب ٍ ًَضتي سٍی آٍسدُ است. 

 اجزا و قسمت های یک کتاب 

ضٌاخت اجضای تطکیل دٌّذُ یک کتاب اص ایي          

ًظش اّویت داسد کِ ّش جض کتاب هؼلَهات خاصی   

سا دس اختیاس خَاًٌذُ قشاس هی دّذ. تِ طَس کلی            

 یک کتاب ضاهل اجضای صیش است:

 (Coverجلذ )

جلذ، اٍساق کتاب سا دس داخل خَد ٍ هتیصیل تیِ      

یکذیگش ًگِ هی داسد. جلذ اص سِ قسوت تطکیییل   

هی ضَد. سٍی جلذ کِ هطخصات اصلیی کیتیاب       

یؼٌی ًام کتاب، ًام هَلف ٍ هؼلَهیات دییگیش سا        

ضاهل هی ضَد. پطت جلذ کِ دس کٌیاس آخیشییي       

صفحِ کتاب قشاس داسد ٍ هؼلَهاتی هاًٌذ قیییویت    

، ٍ آدسس ًاضش سا ضاهل هی ضیَد.   ISBN کتاب،

تِ آى قسوت اص جلذ کِ ها تیي سٍی جلذ ٍ پطت 

جلذ ٍ دس کٌاس لثِ ّای آى چسپیذُ یا دٍختِ تیِ  

هیی     Bindٍسق ّای کتاب هی تاضذ، ػطف تیا    

 گَیٌذ. دس کتاتْایی کِ قطش آًْا صیاد است، 

 کتاب و اجزای آن

 

 


