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 چکيده 

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

ها، جدول ها،  در چکيده از ذكر جزييات كار، شکل   .شود اشاره  مختصر طور به  كار نتايج به  استناد با  مطالعه اين موفقيت

 پرهيز كنيد.  ها، و مراجع فرمول 

 Timesو با قلم  براي نوشتار فارسي    11اندازه   BNazanin قلم با هكلمه در يک پاراگراف بود   300چکيده حداكثر شامل  

New Roman    نوشته شود. براي لغات انگليسي    10با اندازه 

 كليدي  هايواژه

با    Times New Romanبا قلم  براي نوشتار فارسي و   11اندازه   BNazanin قلم ويرگول، با با شده مجزا واژه، 5 حداكثر  

 براي لغات انگليسي.  10اندازه  

_________________________________________________________________________

________ 

 . متن مقاله 1

ها تنها با عنوان بخش، شکل و يا فرمول از هم جدا  ها پشت سر هم ارائه نماييد. پاراگراف اينجا متن مقاله را در غالب پارگراف 

ولي پررنگتر از متن باشند. حداكثر تعداد صفحات يک   B Nazanin  با قلم 11شده باشند. اندازه فونت آنها مانند متن مقاله، 

 شود. امه دستور العمل نوشتن مقاله براي نويسندگان ارائه مي صفحه است. در اد  12مقاله  

 . ساختار كلی 1.1

باشد و بايد كامال طبق دستورالعمل براي چاپ آماده باشد. عالوه بر ساختار،    MS wordدر اين كنفرانس، فايل مقاله بايد در  

را رعايت كنيد: عنوان، ادرس موسسه، چکيده،  از عدم وجود هرگونه اشتباه تايپي مطمئن شويد. اين ترتيب را ارائه مطالب  

. لطفا فرمت مشخص شده در اين فايل را تغيير ندهيد.  كلمات كليدي، متن اصلي مقاله )شامل شکل و جدول(، منايع و پيوست 

 گذاري نکنيد. لطفا صفحات را شماره 

 

 



 

 

 ها. عنوان بخش 2.1

تنظيم   3ptها  باشند در حالي اين مقدار براي عنوان زيربخش   6ptبه اندازه    Spacingها داراي  شبيه به اين فايل، عنوان بخش

گذاري كنيد.  ها را شمارهمراجعه كنيد. عنوان بخش   Page Layout >> Spacingبه    wordشود. براي تنظيم در فايل  

 شماره گذاري شوند. . و ...  2.1.،  1.1ها به صورت  سپس زير بخش 

 . ارجاع 3.1

اند در بخش  آورده شوند. حتما تک تک منابع كه در متن ارجاع داده شده   "منابع"منابع بايد در انتهاي مقاله تحت عنوان بخش  

مشخص شوند. چند مثال از نحوي ارائه منابع در انتهاي اين فابل    [1]مقاله ذكر شده باشند. منايع در متن مقاله به صورت  

ادامه منابع  ار ابتدا منابع فارسي و در  آنها دقت كنيد.  اندازه فونت  ارائه اطالعات منابع و همچنين  ائه شده است. به ترتيب 

 باشد.   9انگليسي ليست شود. اندازه فونت نيز  

 ها. جداول و شکل 2

جدول در باال آن و عنوان شکل در  ، و.... شماره گذاري شوند. عنوان  3،  2،  1ها بايد به صورت جداگانه به صورت  جداول و شکل 

يک نمونه مناسب است. دقت كنيد كه اندازه   1شود. در جداول تنها از خطوط افقي استفاده كنيد. جدول پايين آن نوشته مي 

كيفيت قابل قبول نيستند. تمامي تصاوير،  هاي بيها، حتما با كيفيت باشند. شکل باشند. در مورد شکل   9ها  فونت جداول و شکل 

ها در متن خود مقاله باشند نه در انتهاي  شوند. جداول و شکل ها و ساير موارد از اين دست، شکل محسوب ميها، دياگرام گراف 

 دهد.نيز يک نمونه را نشان مي  1مقاله و يا در يک فايل جداگانه. شکل  
 

 . يک نمونه جدول 1جدول  

 عنوان ستون  ستون الف  ستون ب

 ورودي  8 12

 ورودي ديگر  5 6

 

 
 . يک نمونه شکل 1شکل  

 ها. پاورقی و فرمول 1.2

گذاري شوند. دقت  ها نيز بايد شماره باشد. فرمول   9حداكثر ممکن از پاورقي استفاده نکنيد. در صورت نياز، اندازه فونت آنها  

 كنيد. ( دقت  1شود. به طور مثال به فرمول )كنيد كه شماره آنها داخل پرانتز نوشته مي

 (1) 

 منابع 
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 . 20-14ايران،  
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 پيوست

ها  گذاري كنيد. همه پيوست نام   cو    a  ،bتا حد امکان از پيوست استفاده نکنيد. در صورت وجود بيش از يک پيوست، آنها را با  

 بايد در متن مقاله ارجاع داده شده باشند. 

 


