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راهنماینگارش مقاله فارسی
نويسنده اول ،*2نويسنده روم ، 5نويسنده سوم 5و نويسنده چیارم
2عنوان علمي نويسنده اول ،نام موسسه دفونت بنازني
5عنوان علمي نويسنده روم ،نام موسسه دفونت بنازني
5عنوان علمي نويسنده سوم ،نام موسسه دفونت بنازني
4عنوان علمي نويسنده چیارم ،نام موسسه دفونت بنازني

5

اندازه  22pt؛ آرر پست الکترونيکي نويسنده اول دفونت تايمز اندازه 9 pt
اندازه  22 pt؛ آرر پست الکترونيکي نويسنده روم دفونت تايمز اندازه 9 pt
اندازه  22pt؛ آرر پست الکترونيکي نويسنده اول دفونت تايمز اندازه 9 pt
اندازه  22 pt؛ آرر پست الکترونيکي نويسنده روم دفونت تايمز اندازه 9 pt

دبا راررارن ستاره بر روي نام خانوارگي* ،نويسنده مسئول مهشص گررر

چکيده  :اين نوشتار دربردارنده روش تهيه مقاله ،قسمتها و بخشهای مختلف آن ،انواع قلمها و اندازه آنها است که در تهيه يک مقاله بکار ميروند.
کليه شيوه های مورد نياز برای بخش های مختلف مقاله ،مانند عنوان ،نام نويسندگان ،چکيده و متن ،از پيش تعريف شده و تنها کافی است که
اين شيوه ها با مقاله تهيه شده توسط مؤلف تطبيق داده شوند .از نويسندگان محترم دعوت میشود اين شيوه نامه را در هنگام تهيه مقاله به دقت
رعايت فرمايند که به يقين نويسندهگان محترم نيز آن را در راستای ارتقای کيفيت کنفرانس ضروری می دانند .يادآور می شود ،دبيرخانه
کنفرانس از چاپ مقاالتی که خارج از روش ارائه شده در اين شيوه نامه تهيه شده باشند ،معذور است .چکيده بايد طی يک پاراگراف و حداکثر
 052کلمه بطور صريح موضوع ،روش تحقيق ،اهم نتايج پژوهش انجام شده و روش ارزيابی را مطرح کند؛ يعنی بيان کند که چه کاری ،چگونه و به
چه منظور انجام شده و چه نتيجه ای حاصل شده است .در چکيده نبايد هيچ گونه جزئيات ،جدول ،شکل ،فرمول يا مرجعی را درج کرد .از
بحثهای کلی و مقدماتی در چکيده پرهيز شود .درصورتی که دراين بخش از نماد يا کلمات اختصاری التين استفاده کنيد ،بايد در متن مقاله نيز
آن را معرفی نماييد .از ارجاع به مراجع در بخش چکيده پرهيز شود.
کليد واژهها :حداکثر پنج واژه کليدي مرتبط با مقاله را به ترتيب الفبا ،به طوري که با کاما از هم جدا شده باشند،

ذکر کنيد.

 -1مقدمه

 -0روش تهيه مقاله

ساختار مقاله بايد شامل عنوان ،چکيده فارسي ،متت التلي،
نتايج و جمعبندي ،مراجع ،شکلها و جدول هتا دررلتورن نيتاز
باشد .الگتوي بشهتیاي مشتلتق مقالته ر يقتا مهتابه بتا الگتوي
بشهیاي مشتلق اي مت است .رر مقدمه پس از عنتوان کتررن
کليان موضوع مورر بحث ،ابتدا خاللهاي از تاريشچت موضتوع و
کارهاي انجام شده به همراه ويژگيهاي آن کارها بيان متيشتور.
رر ارامه ،تالشي که ررمقاله و رر تبيي کار انجام شده براي رفتع
کاستيهاي موجور ،گهورن گره ها يا حرکت به سمت يافتههتاي
نو لورن گرفته است رر يک يا رو پاراگراف توضيح راره ميشور.
رر اي بشش رستاوررهاي علمي و فني پژوهش نسبت بته ستاير
پژوهشهاي انجام شده ،بهلورن شفاف و روش بيان شتوند بته
نحوي که نوآوري مقاله نسبت به ساير پژوهش ها روش شور.

رر لفحهبندي مقاله براي تمام لفحهها ،حاشيه مت از باال
53ميلي متر و پايي  53ميلي متر انتشاب شده است .ررحاليکه،
حاشيه مت از راست و چپ  52ميليمتر انتشاب شتده استت .بتا
استفاره از نسشه همي مت به عنوان نسشه پايه مقاله ،نيازي به
تنظيم مجدر لفحهبندي نيست.
مت اللي مقاله رر رو ستون ،هرکدام با عرض  25ميليمتر
و به فالله  6ميليمتر از يک ريگر تنظيم شده است.
بنديهايمورد


هاوقالب

سبک
-1-0
استفاده
تمتام ستبکهتا بتر استا لتم فارستي  B Nazaninو لتم
انگليسي  Times New Romanآماره شوند .اندازه لم فارسي 25
است .اندازه لتم التتي بايتد همتواره رو شتماره از لتم فارستي
کوچکتر باشد.
سبک ) (Styleعنتوان هتر بشتش و عنتاوي رو زيتر بشتش
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متوالي رر لورن لزوم ،بته ترتيتب بتا  Heading 2 ،Heading 1و
 Heading 3تعريق شوند .شتمارهبنتدي ايت عنتوانهتا بته طتور
خورکار انجام مي شور .سبک بته کتار رفتته بتراي عنتوان بشتش
سپاسگزاري و مراجع بدون شماره و بتا  Headingمهتشص شتده
است.
 -0-0معادالترياضي
براي وارر کررن معارالن رياضتي رر مقالته ختور همتواره از
 Equation Editorرر نترمافتزار  WORDاستتفاره کنيتد .انتدازه
لمهاي التي مت و معتارالن بايتد همشتواني راشتته باشتند ،و
تناسب اندازهها نيز بايد رعايت شور.
معارله ها را مستقل از شماره بشش مربوط بته طتور ستاره و
متوالي شمارهگذاري کنيد .براي اي کار ،رر انتیاي آختري ست ر
پيش از هرمعارله با فهار رارن  enterبه سر س ر بعد برويتد و بتا
ماو سبک  Equationرا نتشتاب کنيتد .ستپس شتماره فرمتول
مورر نظر را رر ررون پرانتز رار رهيد .بعد از پرانتتز کليتد  tabرا
يکبار فهار رهيد .با اي کار مکاننما رر سمت چتپ ستتون ترار
ميگيرر .اينک بته  Equation Editorوارر شتويد .ستپس معارلته
مورر نظر را بنويستيد .بته طتور مثتال معارلته د 2راب ته ميتان
پارامترهاي خروجي و وروري يک رستگاه را بته کمتک متاتريس
 ABCDنمايش ميرهد:
د2

rout   A B  rin 
r    
 
 out  C D rin 

رر معارله د 2توجه به يک نکته ضروري به نظتر متيرستد.
مالحظه ميشتور متييرهتا بته لتورن ايتاليتک و واژههتايي کته
ماهيت مت رارند مثل  inو  outبا لم معمتولي اتاهر شتدهانتد.
رروا تتع پتتس از نوشتتت ايت رو واژه بتتا متتاو انتشتتاب دستتياه
شدهاند .سپس کهوي  Styleرر وستط بتاالي پنجتره Equation
 Editorباز شده و گزينه  Textانتشاب شدهاست .همچني توجته
شور که راب ه د 2کوتاه است و بته ستارگي رر يتک ست ر ترار
ميگيرر.
ررلورتيکه معارلهاي از  25ميلتيمتتر طتوالنيتتر شتور آن
معارله بايد به رو يا سه س ر شکسته شتور .بتراي تنظتيم طتول
معارله هيچگاه فونت را کوچک نکنيد .اينک معارله د 5به عنوان
مثالي از يک معارله طوالني نهان راره ميشور.
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رر اي جا چگونگي شکست يک معارله طوالني به رو ست ر
مالحظه مي شور .البته الزم به ذکر است کته رر مقالته ،زيتر هتر
راب ه يا بل از آن بايد تمام پارامترهاي موجور رر معارله معرفي
شوند.
نحوهواردکردنشکلها،

-3-0
نمودارهاوجداول
عرض هر شکل يا نمورار و جدول را حتي االمکان برابر عرض
يک ستون يعني  25ميليمتر انتشاب کنيد .رر اي لورن شتکل،
نمورار ،يا جدول را مي تتوان ررهرکجتاي متت رر ررون يکتي از
ستونها رار رار .عنوان هر شکل را زير آن و عنوان هر جدول را
باالي آن رار رهيد .شکل  2يک نمونه شکل همعرض بتا ستتون
همراه با عنوان يا زيرنويس آن را نهان متيرهتد .فونتت و التب
عانوي اسکال و جداول بايد مانند عنوان شکل  2باشد.
حتياالمکان سعي شتور نمورارهتايي کته از محاستبان و بتا
استفاره از نرم افزار هايي مثل  excelبه رستت متيآيتد بته طتور
مستقيم وارر مت شور .رر غير اي لورن ابتدا آنهتارا بتا التب
 TIFيا  TIFFضبط کنيد .سپس با استفاره از جعبه ابتزار  Isertو
بازکررن کهوهاي  Pictureو  From Fileشکل مورر نظر خور رر
محلي که مکان نما وا ع استت وارر کنيتد .بتراي حفتف کيفيتت
تصتتوير روي لتتفحه کاغتتذ از بتته کتتارگيري تصتتويرهايي کتته بتتا
البهاي  ،GIF ،PNG ،BMPو  JPEGاجتناب کنيد .حتتي اگتر
تصويري را اسک مي کنيتد حتمتاآ آن را رر التب  TIFيتا TIFF
ضبط کنيد.
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.
شکل  :5انرژي پيوند حالت ساليتون -Nذرهاي برحسب  φ/πبراي سه مقدار مشتلق .]4[ N

شکلها و جدولها نبايد پيش از اولي اشاره به آنیا رر مت مقاله
ااهر شوند.
هيچگاه عناوي را به عنوان سمتي از شکل بصورن تصويري
ذخيره نکنيد .همچني اطراف عنوانها ،شکلها و جداول از کارر
اضافي استفاره نکنيد.
 -4-0نحوهارجاعبهمنابعمورد
استفاده

شکل  : 2ضريب پی شدگي برحسب تابعي از طول انتهار  ، z/LDبراي پالس
گوسي چرپرار .نمورار خطچي براي پالس گوسي بدون چرپ است[]5

رر لورتي که ناچار به استفاره از شکلهاي بزرگتتر از يتک
ستون هستيد شکل را رر باال يتا پتايي لتفحه متورر نظتر ترار
رهيد .شکل  5اي وضعيت را نمايش ميرهتد .لتذا بتا توجته بته
فضاهاي موجور رر باالي لفحه رار راره شدهاست .مؤلفان فقط
براي موارر اجتنابناپذير و ضروري مجاز بته استتفاره از تصتاوير
بزرگ رر مقالهاند .شکل  5را وا عاآ ميتتوان رر حتد يتک ستتون
کوچک کرر و نمايش رار .رر اي جا تنیا براي نمتايش چگتونگي
جاي رارن يک شکل بزرگتر از عترض يتک ستتون از آن بتدي
لورن استفاره شده است.
شماره شکلها و جتدولهتا را رر متت ختور متتذکر شتويد.

رر هنگام ارايه نمونه معارالن و شکلها نحوه ارجاع به منابع
مورر استفاره نيز نهان راره شده است .شماره مراجع هم رر مت
و هم رر بشش مراجع رر ميان کروشه رار راره ميشتور .شتماره
اختصاص راره شده به مراجع به ترتيب ااهر شدن اي مراجع رر
مت مقاله است .به طور کلي استاندارر ارجاع به مراجع بر مبناي
استاندارر  IEEEميباشد کته جیتت مهتاهده آن متيتوانيتد بته
رستورالعمل تیيه مقاله به زبان انگليسي ،بشش مراجتع ،مراجعته
نماييد.
 -3نتيجهگيری
جمعبندي نتايج اللي و میم از تحقيق ،رر اي بشتش ذکتر
شور .رر اي مقال نمونه ،مهشصان يک مقاله آماره به چاپ براي
اي رويدار بيتان شتد .میمتتري مهشصتان عبارتنتد از :ابعتار و
حواشي لفحه و ستونیا ،نحوه تیيه عنوان و چکيده به فارستي و
انگليستتي ،بشهتتیاي ضتتروري ،نحتتوه شتتمارگذاري بشهتتیا و
زيربشهیا ،نحوه شماره گذاري جدول ها ،شکلیا و روابط رياضي و
ارجاعان به آنیا ،فیرست بندي ،مرتتب ستازي و شتماره گتذاري
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مراجع و باالخره اندازه ونوع لمیا.
 -4ضمائم
موض وعان مرتبط با مت مقاله که رر يکي از گروههاي زير رار
ميگيرند ،رر بشش ضمائم آورره شوند:
 2-4اثبانهاي رياضي يا عمليان رياضي طوالني،
 5-4راره و اطالعان نمونه دها ي مورر م العه د Case
 Studyچنانچه طوالني باشند،
 5-4نتايج کارهاي ريگران چنانچه نياز به تفصيل باشد،
 4-4مجموعه تعاريق متييرها و پارامترها دفیرست عالئم ،
چنانچه طوالني بوره و رر مت به انجام نرسيده باشد.
 -5سپاسگزاری
رر لورن لزوم ميتوانيد از افرار يا سازمانهايي کته شتما را
رر انجام پژوهش خور ياري کررهاند رر اي ستمت سپاستگزاري
کنيد.
 -6مراجع
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[ ]5نام خانوارگي ،نام دمؤلفان و مترجمان ؛ عنوان اللي کتاب :عنوان فرعي
کتاب دجزئيان عنوان کتاب رر لورن وجور راخل هاللي  ،نام ساير
افرار رخيل رر تأليق يا ترجمه ،ناشر ،محل انتهار ،شماره جلد ،شماره
ويرايش ،سال انتهار به عدر.

