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 چکیده

 به استناد با مطالعه اين موفقيت ميزان كار، و اساس آن، اهداف و مطالعه مورد مسأله به مستقيماً و شود خودداري كليات و مقدمات ذكر ازچکيده  متن در 

 پرهيز كنيد. ها، و مراجع، فرمولهاجدولها، يات كار، شکلئدر چکيده از ذكر جز .شود اشاره مختصر طور به كار نتايج

با اندازه  Times New Romanو با قلم براي نوشتار فارسي  11اندازه  BNazanin قلم با ها دو پاراگراف بوديک يكلمه در  300چکيده حداكثر شامل 

 نوشته شود.براي لغات انگليسي  10

 کلیدی هایواژه

 .براي لغات انگليسي 10با اندازه  Times New Romanبا قلم براي نوشتار فارسي و  11اندازه  BNazanin قلم ويرگول، با با شده مجزا واژه، هفت حداكثر 
 

 

  مقدمه -1

و قلم  11اندازه  BNazaninده، با قلم يز همچون بخش چکيمتن مقاله ن

Times New Roman  نوشته شود. يسيلغات انگل يبرا 10با اندازه 

گذاري و پررنگ و شماره 12 اندازه BNazanin قلم بايد با هابخش عنوان

نقطه با بخش  ۶و با تورفتگي از ابتداي خط و فضاي سفيد  1شده با شروع از 

فاصله و از دو  بايد به صورت تک كل متن )شامل چکيده( بااليي نوشته شود.

 نوشته شود. 11اندازه  BNazaninطرف تراز با قلم 

 مقاله طول -2

باشند. تعداد صفحات مجاز براي  چاپ شده A4 صفحه مقاالت بايد در اندازه

ن تعداد صفحات با يا باشد.صفحه مي20 و حداكثر 4 حداقل مقاالت

به هر مقاله بايد باشد. يها، جداول و مراجع مقاله مشکل يتمام يريدرنظرگ

ه يته PDFش بودن يت قابل نمايمسئول .ه و ارسال شوديته PDFصورت 

ماً يمستق Acrobat Readerمعمول همچون  يمرورگرها يشده، بر رو

ح مقاله يش صحيارسال مقاله، از نما لذا قبل ازسنده مقاله است. يبرعهده نو

گر يد يوتريموجود بر كامپ Acrobat Reader يآن، بر رو يهاو فرمول

، قلم PDFد ين منظور، حتماً در هنگام توليا يبراد. يينان حاصل نماياطم

. كنيداستفاده  (Embedded Font)ه شده يبکاررفته را بصورت تعب

نويسندگان محترم مقاالت بايد توجه داشته باشند، كنفرانس از پذيرش 

  .مقاالتي كه خارج از اين چارچوب تهيه شده باشند، معذور است

در هر بخش يا زيربخش يک يا چند بند )پاراگراف( وجود دارد. دقت 

و يک موضوع را دنبال  شود كه جمالت هر بند زنجيروار به هم مربوط باشند

 .كنند

 هاحاشیه -3

شيه ش مترسانتي 5/2باال و پايين حا ست يو حا متر سانتي 5/1ه چپ و را

ص شيه براي تمام  شد. اين حا شامل صفحه اول نيز اعمال ميبا  گردد.فحات 

متر و با فاصتتله بين دو ستتانتي 7/8ستتتون با عره هركدام  بايد در دو متن

 تنظيم شود.ر متيسانت ۶/0ستون 

 متر است.يسانت 5/0 يبعد يپاراگراف ها يتو رفتگ

51 mm 
6mm 51 mm 



 

 هابخش عنوان -4

گذاري شماره و پررنگ و 12 اندازه BNazanin قلم بايد با ها بخش عنوان

بخش بااليي نقطه با  ۶فاصله و با تورفتگي از ابتداي خط و  1شده با شروع از 

 نوشته شود.

 هابخشزير عنوان -1-4

گذاري شماره و پررنگ و 12 اندازه BNazanin قلم بايد با هابخشزير عنوان

 ( نوشته شود.1-1شده بصورت زير بخش )مانند 

 هاشکلو  هاجدول -5

 قلم با كه باشد عنوان و توضيح و شماره داراي بايد جدول يا شکل هر

BNazanin وسط نوشته شود. عنوان جداول بصورت 10اندازة  و پررنگ 

در زير شکل نوشته  چين وسط بصورت هاشکل در باالي جدول و عنوان چين

 بايد مقاله متن در .است الزامي جدول و شکل در ها كميت واحد شود. ذكر

  .شود داده ارجاع هاشکل جداول يا  همه به

عره يک ستون االمکان برابر عره هر شکل يا نمودار و جدول را حتي

صورت شکل، نمودار، يا جدول را متر انتخاب كنيد. در اينميلي 87يعني 

 هر شکل ها قرار داد. عنوانكجاي متن در درون يکي از ستون هر توان درمي

 دهيد. آن قرار را باالي هر جدول زير آن و عنوان را

استفاده از و با االمکان سعي شود نمودارهايي كه از محاسبات حتي

 آيد به طور مستقيم وارد متن شود. به دست مي ي آماريافزارهانرم

كنيد.  ذخيره TIFFيا  TIFبا قالب  ار هادر غير اين صورت ابتدا آن

 Fromو  Pictureو بازكردن كشوهاي  Insertسپس با استفاده از جعبه ابزار 

File ارد كنيد. براي شکل مورد نظر خود در محلي كه مکان نما واقع است و

كارگيري تصويرهايي كه با حفظ كيفيت تصوير روي صفحه كاغذ از به

كنيد. حتي اگر تصويري را پرهيز  JPEG، و BMP ،PNG ،GIFهاي قالب

 ضبط كنيد. TIFFيا  TIFكنيد حتماً آن را در قالب اسکن مي

كننده هر كننده هر شکل را زير شکل و عنوان توصيفنوان توصيفع

ا باالي همان جدول قرار دهيد. بسته به اين كه طول اين عناوين جدول ر

باشد، براي تنظيم آن از  )مترميلي 87(تر يا بلندتر از عره ستون كوتاه

 استفاده كنيد. Caption(C)يا  Captionسبک 

تر از يک ستون هاي بزرگكه ناچار به استفاده از شکل در صورتي 

شکل را در باال يا پايين صفحه مورد نظر قرار داده سبک مربوط به  ،هستيد

اختيار كنيد. لذا با توجه به  Caption(Framed)عنوان اين نوع شکل را 

 موارد براي است. مؤلفان فقطفضاهاي موجود در باالي صفحه قرار داده شده

 اند.قالهبزرگ در م مجاز به استفاده از تصاوير ضروري ناپذير واجتناب

 ولاجدها و متذكر شويد. شکل خود متن در را ولاجد و هاشکل شماره

 نبايد پيش از اولين اشاره به آنها در متن مقاله ظاهر شوند.

تصويري ذخيره نکنيد.  بصورتشکل  از قسمتي به عنوان را هيچگاه عناوين

 نکنيد. و جداول از كادر اضافي استفاده هاشکلها، عنوان همچنين اطراف

 

 هافرمول -6

 Equation Editorها و عبارات رياضي بهتر است از ابزار براي نوشتن فرمول

استفاده شود. براي هر فرمول بايد يک شماره در نظر گرفته شود. اين شماره 

چين قرار دهيد. تمام متغيرها، و بصورت راست ) (پرانتز را در داخل يک جفت 

پارامترها، و نمادهاي يک عبارت رياضي بايد توضيح داده شوند. اگر قبل از 

نوشتن فرمول اين كار انجام نشده است، بايد بالفاصله پس از فرمول اين 

 توضيحات بيان شوند. مانند:

 (1)    𝛼 = (
𝑘

𝑘−1
) (1−

∑ 𝛿𝑖
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تعريف در ادامة متن زياد است، از فهرست  يها و پارامترها برااگر تعداد متغير

صورت فهرست در زير رابطه تعريف ه عاليم در بخش ضمايم استفاده و يا ب

 شود.

 و پیشنهادات یریجه گینت -7

 .است الزامي مقاله اصلي متن از پس گيرينتيجه يا بنديجمع بخش وجود

 سپاسگزاری -8

ي كه شما را در انجام يهايا سازمان از افراد توانيددرصورت لزوم مي

 .اند در اين قسمت سپاسگزاري كنيدپژوهش خود ياري كرده

 مراجع
گيرد و عنوان آن داراي شماره نيست. بخش مراجع در انتهاي مقاله قرار مي

و  و بعد مراجع انگليسي را ذكر كنيد يفارسدر نوشتن مراجع ابتدا مراجع 

 بايد مقاله در .كنيدذكر  شود،مي ارجاع آنها به متن در كه ترتيبيآنها را به 

 قالب در و كامل صورت به مرجع هرت مشخصا. شود اشاره مراجع همة به

 10نازك اندازه  BNazanin قلم با فارسي مراجع .شوند ذكرر يزاستاندارد 

  .شوند ذكر 9اندازه  Times New Roman قلم با انگليسي مراجع و
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