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. يروندبکار م مقاله يک تهيه در که است آنها اندازه و هامختلف آن، انواع قلم بخشهای و هااين نوشتار دربردارنده روش تهيه مقاله، قسمت:  چکيده

است که  یچکيده و متن، از پيش تعريف شده و تنها کاف سندگان،يمختلف مقاله، مانند عنوان، نام نو های بخش یمورد نياز برا هایکليه شيوه 

هيه مقاله به دقت را در هنگام ت نامه وهيش نيا شود یبا مقاله تهيه شده توسط مؤلف تطبيق داده شوند. از نويسندگان محترم دعوت م ها وهياين ش

 رخانهيشود، دب می . يادآوردانند یم یکيفيت کنفرانس ضرور یارتقا یآن را در راستا زيگان محترم ن نويسنده نيقيرعايت فرمايند که به 

اف و حداکثر يک پاراگر یکه خارج از روش ارائه شده در اين شيوه نامه تهيه شده باشند، معذور است. چکيده بايد ط یکنفرانس از چاپ مقاالت

چگونه و به  ،یبيان کند که چه کار یرا مطرح کند؛ يعن یابياهم نتايج پژوهش انجام شده و روش ارز ق،يکلمه بطور صريح موضوع، روش تحق 052

ز ارا درج کرد.  یمرجع ايحاصل شده است. در چکيده نبايد هيچ گونه جزئيات، جدول، شکل، فرمول  ای چه منظور انجام شده و چه نتيجه

 نيز کلی و مقدماتی در چکيده پرهيز شود. درصورتی که دراين بخش از نماد يا کلمات اختصاری التين استفاده کنيد، بايد در متن مقاله یها بحث

 آن را معرفی نماييد. از ارجاع به مراجع در بخش چکيده پرهيز شود.

 .باشند، ذکر کنيد  شده جدا  هم کاما از  با  يب الفبا، به طوري کهترت حداکثر پنج واژه کليدي مرتبط با مقاله را به  ها:هکليد واژ

 

  

 مقدمه -1

ساختار مقاله بايد شامل عنوان، چکيده فارسي، متت  التلي،   

هتا دررلتورن نيتاز       و جدول اه بندي، مراجع، شکل نتايج و جمع

الگتوي بشهتیاي مشتلتق مقالته ر يقتا مهتابه بتا الگتوي         باشد. 

رر مقدمه پس از عنتوان کتررن   است.  بشهیاي مشتلق اي  مت 

از تاريشچت  موضتوع و    يا  کليان موضوع مورر بحث، ابتدا خالله

. شتور   يآن کارها بيان مت  يها  انجام شده به همراه ويژگي يکارها

رفتع   يکه ررمقاله و رر تبيي  کار انجام شده برا يرر ارامه، تالش

 يهتا   يافته سمت به حرکت يا ها موجور، گهورن گره يها  يکاست

. شور  ينو لورن گرفته است رر يک يا رو پاراگراف توضيح راره م

پژوهش نسبت بته ستاير    يو فن يعلم يبشش رستاوررها  يرر ا

لورن شفاف و روش  بيان شتوند بته    انجام شده، به  يها پژوهش

 .شور روش  ها پژوهش ريمقاله نسبت به سا يکه نوآور ينحو

 

 روش تهيه مقاله -0

ها، حاشيه مت  از باال  دي مقاله براي تمام لفحهبن رر لفحه

که،  ررحالي متر انتشاب شده است. ميلي 53و پايي  ميلي متر 53

متر انتشاب شتده استت. بتا     ميلي 52حاشيه مت  از راست و چپ 

نيازي به  ،استفاره از نسشه همي  مت  به عنوان نسشه پايه مقاله

 بندي نيست.  تنظيم مجدر لفحه

متر  ميلي 25با عرض  ، هرکدامقاله رر رو ستونمت  اللي م

 .متر از يک ريگر تنظيم شده است ميلي 6و به فالله 

موردهايبنديهاوقالبسبک -0-1

استفاده

و  لتم   B Nazaninاستا   لتم فارستي     هتا بتر   تمتام ستبک  

 25اندازه  لم فارسي ند. وآماره ش Times New Romanانگليسي 

همتواره رو شتماره از  لتم فارستي     اندازه  لتم التتي  بايتد     است.

 کوچکتر باشد.

عنتوان هتر بشتش و عنتاوي  رو زيتر بشتش        (Style)سبک 

 فارسی  مقاله  نگارش راهنمای

 5مچیارنويسنده و  5ومسنويسنده ،  5نويسنده روم، *2نويسنده اول
  pt 9 اندازه تايمزآرر  پست الکترونيکي نويسنده اول دفونت  ؛ pt22نازني  اندازه  دفونت بعنوان علمي نويسنده اول، نام موسسه 2
  pt 9 اندازه تايمزدفونت  آرر  پست الکترونيکي نويسنده روم  ؛pt 22ي  اندازه نازندفونت ب عنوان علمي نويسنده روم، نام موسسه5
  pt 9 اندازه تايمزآرر  پست الکترونيکي نويسنده اول دفونت  ؛ pt22نازني  اندازه  دفونت ب، نام موسسه سومعنوان علمي نويسنده 5
  pt 9 اندازه تايمزدفونت  آرر  پست الکترونيکي نويسنده روم  ؛pt 22نازني  اندازه دفونت ب ، نام موسسهچیارمعنوان علمي نويسنده 4

 

  مهشص گرررنويسنده مسئول  ،*رارن ستاره بر روي  نام خانوارگيدبا  رار 
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و  Heading 1 ،Heading 2متوالي رر لورن لزوم، بته ترتيتب بتا    

Heading 3  هتا بته طتور     بنتدي ايت  عنتوان    تعريق شوند. شتماره

شور. سبک بته کتار رفتته بتراي عنتوان بشتش        خورکار انجام مي

مهتشص شتده    Headingي و مراجع بدون شماره و بتا  سپاسگزار

 است. 

 معادالترياضي -0-0

  مقالته ختور همتواره از    براي وارر کررن معارالن رياضتي رر  

Equation Editor  افتزار   رر نترمWORD  انتدازه   کنيتد.   استتفاره

هاي التي  مت  و معتارالن بايتد همشتواني راشتته باشتند، و        لم

 ايت شور. ها نيز بايد رع تناسب اندازه

ها را مستقل از شماره بشش مربوط بته طتور ستاره و     معارله

کار، رر انتیاي آختري  ست ر    گذاري کنيد. براي اي  متوالي شماره

به سر س ر بعد برويتد و بتا    enterپيش از هرمعارله با فهار رارن 

را نتشتاب کنيتد. ستپس شتماره فرمتول       Equationماو  سبک 

را  tab رار رهيد. بعد از پرانتتز کليتد    مورر نظر را رر ررون پرانتز

نما رر سمت چتپ ستتون  ترار     کار مکان بار فهار رهيد. با اي  يک

وارر شتويد. ستپس معارلته     Equation Editorگيرر. اينک بته   مي

  راب ته ميتان   2مورر نظر را بنويستيد. بته طتور مثتال معارلته د     

س پارامترهاي خروجي و وروري يک رستگاه را بته کمتک متاتري   

ABCD رهد: نمايش مي 
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رستد.     توجه به يک نکته ضروري به نظتر متي  2رر معارله د

هتايي کته    شتور متييرهتا بته لتورن ايتاليتک و واژه      مالحظه مي

انتد.   با  لم معمتولي اتاهر شتده    outو  inماهيت مت  رارند مثل 

 تتع پتتس از نوشتتت  ايتت  رو واژه بتتا متتاو  انتشتتاب دستتياه  رروا

 Equationرر وستط بتاالي پنجتره     Styleاند. سپس کهوي  شده

Editor  باز شده و گزينهText است. همچني  توجته   انتشاب شده

  کوتاه است و بته ستارگي رر يتک ست ر  ترار      2شور که راب ه د

 گيرر. مي

تتر شتور آن    متتر طتوالني   ميلتي  25از  اي ررلورتيکه معارله

معارله بايد به رو يا سه س ر شکسته شتور. بتراي تنظتيم طتول     

  به عنوان 5اينک معارله د کوچک نکنيد. فونت رامعارله هيچگاه 

 شور.   مثالي از يک معارله طوالني نهان راره مي
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عارله طوالني به رو ست ر  رر اي  جا چگونگي شکست  يک م

زيتر هتر    ،شور. البته الزم به ذکر است کته رر مقالته   مالحظه مي

راب ه يا  بل از آن بايد تمام پارامترهاي موجور رر معارله معرفي 

 شوند.

،هانحوهواردکردنشکل -0-3

 نمودارهاوجداول

االمکان برابر عرض   عرض هر شکل يا نمورار و جدول را حتي

لورن شتکل،   متر انتشاب کنيد. رر اي  ميلي 25يک ستون يعني 

تتوان ررهرکجتاي متت  رر ررون يکتي از      نمورار، يا جدول را مي

 را  جدولهر   و عنوان زير آن را  شکلهر   وانعنها  رار رار.  ستون

عرض بتا ستتون    يک نمونه شکل هم 2  . شکلرهيد  رارآن   باالي

فونتت و  التب    رهتد.  را نهان متي  آن  همراه با عنوان يا زيرنويس

 باشد. 2عانوي  اسکال و جداول بايد مانند عنوان شکل 

االمکان سعي شتور نمورارهتايي کته از محاستبان و بتا       حتي

آيتد بته طتور     به رستت متي   excelافزار هايي مثل  استفاره از نرم

بتا  التب    اهتار  مستقيم وارر مت  شور. رر غير اي  لورن ابتدا آن

TIF  ياTIFF  .سپس با استفاره از جعبه ابتزار  ضبط کنيدIsert  و

شکل مورر نظر خور رر  From Fileو  Pictureبازکررن کهوهاي 

محلي که مکان نما وا ع استت وارر کنيتد. بتراي حفتف کيفيتت      

تصتتوير روي لتتفحه کاغتتذ از بتته کتتارگيري تصتتويرهايي کتته بتتا  

اجتناب کنيد. حتتي اگتر    JPEG، و BMP ،PNG ،GIFهاي   الب

 TIFFيتا   TIFکنيتد حتمتاآ آن را رر  التب     اسک  ميتصويري را 

 ضبط کنيد.
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، براي پالس  z/LD: ضريب پی  شدگي برحسب تابعي از طول انتهار 2شکل 

 [5چي  براي پالس گوسي بدون چرپ است] نمورار خط رار. گوسي چرپ

تتر از يتک    هاي بزرگ که ناچار به استفاره از شکل  رر لورتي

باال يتا پتايي  لتفحه متورر نظتر  ترار       ستون هستيد شکل را رر 

رهتد. لتذا بتا توجته بته       اي  وضعيت را نمايش مي 5 شکل. رهيد

 مؤلفان فقط است. فضاهاي موجور رر باالي لفحه  رار راره شده

  مجاز بته استتفاره از تصتاوير     روريض وناپذير  اجتناب  موارر  براي

يتک ستتون   تتوان رر حتد    را وا عاآ مي 5. شکل ندا رر مقالهبزرگ 

کوچک کرر و نمايش رار. رر اي  جا تنیا براي نمتايش چگتونگي   

تر از عترض يتک ستتون از آن بتدي       جاي رارن يک شکل بزرگ

 .تره شده اسالورن استف

 شتويد.  متتذکر  ختور   متت   رر هتا را  جتدول  و  ها شکل شماره

ها نبايد پيش از اولي  اشاره به آنیا رر مت  مقاله  ها و جدول شکل

 ند.ااهر شو

تصويري  بصورن شکل  از   سمتي  عنوان به را  هيچگاه عناوي 

و جداول از کارر   ها ها، شکل عنوان  اطراف همچني  ذخيره نکنيد.

  نکنيد. اضافي استفاره

نابعموردمنحوهارجاعبه -0-4

 استفاده

ها نحوه ارجاع به منابع  رر هنگام ارايه نمونه معارالن و شکل

راره شده است. شماره مراجع هم رر مت  مورر استفاره نيز نهان 

شتماره   .شتور  و هم رر بشش مراجع رر ميان کروشه  رار راره مي

اختصاص راره شده به مراجع به ترتيب ااهر شدن اي  مراجع رر 

مت  مقاله است. به طور کلي استاندارر ارجاع به مراجع بر مبناي 

د بته  توانيت  باشد کته جیتت مهتاهده آن متي     مي IEEEاستاندارر 

رستورالعمل تیيه مقاله به زبان انگليسي، بشش مراجتع، مراجعته   

 نماييد.

 گيری نتيجه -3

و میم از تحقيق، رر اي  بشتش ذکتر    يبندي نتايج الل جمع

 يآماره به چاپ براشور. رر اي  مقال  نمونه، مهشصان يک مقاله 

 و ابعتار : از عبارتنتد  مهشصتان  تتري  بيتان شتد. میم   داريرو  يا

و  فارستي  به چکيده و عنوان تیيه نحوه یا،لفحه و ستون حواشي

 و یابشهتت گذارينحتتوه شتتمار  ،يضتترور یايبشهتت ،يانگليستت

و  رياضي روابط و شکلیا ها، جدول گذاري شماره نحوه زيربشهیا،

 گتذاري  و شتماره  ستازي  مرتتب  ،بندي فیرست یا،ارجاعان به آن

.  

 N [4.]براي سه مقدار مشتلق  π/φاي برحسب  ذره-N: انرژي پيوند حالت ساليتون 5شکل 
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 .یامراجع و باالخره اندازه ونوع  لم

 ضمائم -4

هاي زير  رار وعان مرتبط با مت  مقاله که رر يکي از گروهموض

 گيرند، رر بشش ضمائم آورره شوند:  مي

 هاي رياضي يا عمليان رياضي طوالني،اثبان 4-2

 Caseراره و اطالعان نمونه دها ي مورر م العه د 4-5

Study  ،چنانچه طوالني باشند 

 نتايج کارهاي ريگران چنانچه نياز به تفصيل باشد، 4-5

مجموعه تعاريق متييرها و پارامترها دفیرست عالئم ،  4-4

 چنانچه طوالني بوره و رر مت  به انجام نرسيده باشد.

  سپاسگزاری -5

ي کته شتما را   يها از افرار يا سازمان توانيد لورن لزوم مي رر

پاستگزاري  س رر اي   ستمت  اند اري کررهخور ي رر انجام پژوهش

 .کنيد

 عمراج -6
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