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نام و نام خانوادگی مؤلف اول* ،نام و نام خانوادگی مؤلف دوم ،نام و نام خانوادگی مؤلف

سوم†

نام دانشگاه و آدرس الکترونیکی مؤلف اول
نام دانشگاه و آدرس الکترونیکی مؤلف دوم
نام دانشگاه و آدرس الکترونیکی مؤلف سوم

چکیده:
چکیده بایستی حداکثر شامل  200کلمه باشد .فرمول شمارهدار ،شکل جدول و مرجع نباید در چکیده آورده شود.
چکیده باید آگاهی دهنده باشد ،بهطوری که کارهای پژوهشی مؤلفین را بهصورت خالصه توصیف کند.
کلمات کلیدی:
حداکثر  5واژه یا عبارت مهم از موضوعات مقاله باید در این قسمت قرار داده شود.

* مسئول مکاتبات (شماره تماس و آدرس ایمیل)
† سخنران (این گزینه برای هریک از نویسندگان میتواند استفاده شود).

 -1مقدمه
اين نوشتار روش آماده كردن مقاالت كنفرانس را نشان میدهد .براي نگارش مقاله از نرمافززرار Microsoft Office Word 2007
يا نگارشهاي بعدي آن استفاده كنید .نکته مهمی كه بايد مورد توجه قرار گیرد اين است كه تمام سبك ()Styleهاي مورد نیززاز بززراي
كلیه قسمتهاي مقاله در اين سند تعريف شدهاند و تنها الزم است سبك مناسب را براي هر بخش انتخاب كنید .براي تهیززه مقالززه بززه
موارد زير توجه كنید:
• اندازه صفحات  A4و حاشیههاي باال ،پايین ،چپ ،و راست هر صفحه به ترتیب برابر با  ،2 ،2/5 ،2/5و  2سانتیمتر انتخاب شود.
• تعداد صفحات مقاله میتواند حداقل  5و حداكثر  10صفحه باشد.

• اندازه و نوع قلمهاي پارسی مورد استفاده براي هر يك از بخشهاي مقاله در جدول ( )1آورده شده است .براي قلم التین همواره
از  Times New Romanاستفاده كنید .اندازه قلم التین يك واحد كمتر از اندازه قلم پارسی در هر موقعیت است .براي اسامی
متغیرها میتوان از قلم كج ( )Italicاستفاده كرد.
• صفحه اول مقاله بايد كامالً مشابه صفحه اول اين مقاله باشد .در صفحه اول از نوشتن ساير موارد خودداري كنید .همچنززین تمززام
موارد صفحه اول بايد در همان صفحه آماده و نوشته شوند.
• از شمارهگذاري صفحات و بکاربردن سرصفحه 1خودداري كنید.
جدول ( : ) 1اندازه و نوع قلمها
اندازه قلم

نام قلم

موقعیت استفاده

14

بی تیتر

عنوان مقاله

12

بی لوتوس

نام نويسندگان

14

بی لوتوس پررنگ

عناوین بخشهای سطح 1

13

بی لوتوس پررنگ

عناوین بخشهای سطح 2

12

بی لوتوس پررنگ

عناوین بخشهای سطح 3

12

بی لوتوس پررنگ

متن چکیده و کلمات کلیدی

10

بی لوتوس

زيرنويس و آخرنويس

11

بی لوتوس پررنگ

عناوین شکلها و جدولها

10

بی لوتوس

متن شکلها و جدولها

11

بی لوتوس

فرمولها

11

بی لوتوس

مراجع

12

بی لوتوس

متن مقاله

 -2تقسیمات مقاله
هر مقاله بايد شامل اين بخشهاي اصلی باشد :چکیده ،كلمات كلیدي ،مقدمه ،مطالب اصززلی ،نتی ززه ،و مراجززع .سززاير بخشهززا مثز ل
سپاسگراري ،ضمايم ،و زيرنويسها اختیاري است .اين بخشها بايد در آخر مقاله و قبل از مراجع قرار گیرند ،ب ر بخش زيرنويسهززا
كه پس از مراجع آورده میشود.
شمارهگذاري بخشها از مقدمه شروع میشود .مقدمه داراي شماره  1است .آخرين شماره نیر مربوط به بخش نتی ه اسززت .سززاير
بخشهاي قبل از مقدمه و پس از نتی ه ،داراي شماره نیستند .هر بخش میتواند شامل چنززد زيززربخش باشززد .زيربخشهززا نیززر داراي
شماره هستند كه از  1شروع میشود .هنگام شمارهگذاري زيربخشها دقت كنید كه شماره بخش در سمت راست قرار گیرد .مثالً براي
شمارهگذاري زيربخش  3از بخش  2بنويسید .3-2 :براي نوشتن عنوانِ يك بخش از سبك  ،Heading 1و اگر بخززش داراي شززماره
نیست از سبك  Heading 0استفاده كنید .عنوان زيربخشها (سطح  )2با سبك  Heading 2نوشته شوند .براي سطح  3نیر از سبك
 Heading 3استفاده كنید .معموالً نیازي به زيربخشهاي سطوح بعدي وجود ندارد ،با اين حال اگر وجود داشت ،آن زيربخشهززا را
بدون شماره و تنها بصورت متن پررنگ بنويسید.
در هر بخش يا زيربخش يك يا چند بند (پاراگراف) وجود دارد .دقت شود كه جمالت هر بند زن یروار به هززم مربززوط باشززند و
يك موضوع را دنبال كنند .اولین بند هر بخش يا زيربخش بدون تورفتگی ( )Intendاست .براي نوشتن اولین بنززد ،از سززبك Text1
استفاده كنید .ساير بندها داراي تورفتگی به اندازه  0/5سانتیمتر است كه براي نوشتن آنها بايد سبك  Textرا انتخاب كنید .سعی كنید
از نوشتن بندهاي طوالنی پرهیر كنید .يك بند حداكثر میتواند  10تا  15سطر را از يك ستون ،به خود اختصاص دهد.

 -2-1ویژگیهای عنوان و نویسندگان مقاله
عنوان مقاله در عین كوتاهی بايد تمام ويژگیهاي كار پژوهشی را نشان دهد .عنوان مقالززه را در يززك يززا دو سززطر و بززا سززبك Title
بنويسید .در صورتی كه عنوان مقاله شما دو سطري است ،دقت كنید كه طول سطر دوم نبايد بیشتر از طول سطر اول باشد.
پس از عنوان مقاله بايد نام نويسندگان مقاله نوشته شوند .در هنگام نوشتن نززام نويسززندگان از عكززر عنززاوينی مثززل اسززتاد ،دكتززر،
مهندس ،و  ...خودداري كنید .براي نوشتن نام نويسندگان از سبك  Authorاستفاده كنید .در صورت تمايل میتوانید سِمت يززا مرتبززه
علمی هر نويسنده را به شکل زيرنويس تهیه كنید .همچنین نام دانشگاه يا محل اشتغال نويسنده به همراه نشانی ،تلفن تماس ،و آدرس
پست الکترونیکی میتوانند عكر شوند.

 -2-2ویژگیهای چکیده و کلمات کلیدی
چکیده مقاله بايد بطور صريح موضوع و نتايج كار پژوهشی ان ام شده را بیان كند .در چکیده تنها بايد به اصززل موضززوع مقالززه توجززه
شود و در آن از عكر جريیات كار ،شکلها ،جدولها ،فرمولها ،و مراجع خودداري شود .چکیده را حداكثر در  200كلمه و در يك يززا
دو بند (پاراگراف) تهیه كنید .عنوان چکیده بايد با سبك  Heading 0نوشته شود .بززراي نوشززتن مززتن چکیززده از سززبك Abstract
استفاده كنید .در صورتی كه چکیده داراي بند دوم است ،آن را با سبك  Abstract2بنويسید.
براي هر مقاله حداكثر  5كلمه كلیدي انتخاب كنید ،و آنها را با ويرگول از هم جدا كنید .ايززن كلمززات بايززد موضززوعات اصززلی و
فرعی مقاله را دستهبندي كنند .كلمات كلیدي را به ترتیب وابستگی مقاله به آنها بنويسید؛ يعنی كلماتی كه مرتبطتر هستند ،اول نوشززته
شوند .اگر از مختصر نويسی در چکیده يا كلمات كلیدي استفاده شده است ،بايد شکل كامل آن در داخل يك جفززت هاللززین (پرانتززر)
آورده شود.

 -2-3ویژگیهای مقدمه
در بخش مقدمه ابتدا بايد كلیات موضوع پژوهش عنوان شود .سپس تاريخچهاي از كارهاي مشابه ان ام شده به همراه ويژگیهاي هززر
يك بیان شود .در ادامه مقدمهاي از تالش ان ام گرفته در مقاله براي حل كاستیهاي موجود عكر شود.
مقدمه داراي شماره  1است و از ابتداي صفحه دوم شروع میشززود .بززراي نوشززتن عنززوانِ بخززش مقدمززه از سززبك Heading 1
استفاده كنید.

 -2-4ویژگیهای مطالب اصلی
پس از بخش مقدمه بايد مطالب اصلی مقاله طی چند بخش نوشته شود .اين بخشها بايد شامل تعريف مفاهیم اولیه مورد نیززاز ،طززرح
مسأله ،و راهحل پیشنهادي باشند .در نوشت ن مطالب اصلی مقاله دقت شود كه تنها به موضوع اصلی مقاله پرداخته شود تا عهن خواننده
از انحراف به سمت مطالب جانبی مصون بماند .همچنین سعی شود مطالب اصلی مقاله بصورت سلسززله مراتبززی و زن یززروار بززه هززم
مربوط باشند.
بخشهاي مطالب اصلی مقاله از شماره  2شروع میشوند .بخشهاي بعدي نیر به ترتیب شززمارهگززذاري میشززوند .بززراي نوشززتن
عنوان بخشهاي اصلی از سبك  Heading 1استفاده كنید.

 -2-5ویژگیهای نتیجه
در بخش نتی ه ،نکات مهم ان ام شده در كار بصورت خالصه مرور و نتايج به دست آمده توضیح داده شوند .همچنین در اين بخززش
بايد سهم علمی مقاله ( )Contributionبصورت واضح بیان شود .هرگر عین مطالب چکیده را در ايززن بخززش تکززرار نکنیززد .نتی ززه
میتواند به كاربردهاي پژوهش ان ام شده اشاره كند؛ نکات مبهم و قابل پژوهش جديد را مطرح كند؛ ويا گسترش موضوع بحث را به
زمینههاي ديگر پیشنهاد دهد .براي نوشتن عنوانِ بخش چکیده از سبك  Heading 1استفاده كنید.

 -2-6ویژگیهای مراجع
بخش مراجع در انتهاي مقاله قرار میگیرد و عنوان آن داراي شماره نیست .در نوشتن مراجع ابتدا مراجع پارسی و بعد مراجع انگلیسی
را عكر كنید .ترتیب نوشتن مراجع نیر بر اين اساس ساختار  APAباشد .تمام مراجع حتماً بايد در متن مقاله مورد ارجززاع واقززع شززده
باشند.
عنوان بخشِ مراجع را با سبك  Heading 0بنويسید .براي نوشتن مراجع به زبان پارسی از سبك  REFو براي مراجع بززه زبززان
انگلیسی از سبك  EN_REFاستفاده كنید .عنوان كتاب ،پاياننامه ،يا مقاله به زبان پارسی را بصورت پررنگ بنويسززید .بززراي عنززاوين
مراجع انگلیسی نیر از قلم كج ( )Italicاستفاده كنید .نحوه نوشتن مراجع در بخش مراجع اين مقاله عنوان شده است.
براي ارجاع به يك مرجع تنها از شماره آن در داخل يك جفت قالب استفاده كنید ] .[1مراجززع انگلیسززی را بززا شززماره انگلیسززی
ارجاع دهید ] .[6نیازي به عكر كلمه «مرجع» نیست ،مگر آن كه جمله با اين عبارت شروع شود« :مرجع ] .»... [1براي ارجاع بززه چنززد
مرجع از ويرگول استفاده كنید ] .[1,2اگر تعداد مراجع زياد است از خط تیره استفاده كنید ] .[5-1مراجعی كه در انتهاي جمله میآيند
قبل از نقطه قرار میگیرند.

 -3قواعد نوشتاری
شیوايی و رسايی نوشتار در گرو سادهنويسی است .تالش شود در متن مقاله از جمالت رسا ،گويا ،و كوتاه اسززتفاده شززود و از نوشززتن
جمالت تودرتو پرهیر شود.
جداسازي اجراي مختلف يك جمله نیر نقش زيادي در فهم آسان آن دارد .ويرگول میتواند اجراي يك جمله را در جايی كه نیاز
به مکث هست ،ازهم جدا كند؛ حال آن كه نقطه ويرگول براي جداسازي دوجمله كه با هم ارتباط معنايی دارند ،بکار میرود .نقطه نیر
براي جدا كردن جمالت مورد استفاده قرار میگیرد .دركاربرد هاللین (پرانتر) بايد توجه شود كه عبارت داخل آن براي توضیحی است
كه از اجراي جمله محسوب نشده و درصورت حذف خللی به آن وارد نمیشود .در مقابل ،گیومه براي برجسته كردن جريی از جملززه
بکار میرود.
تا جاي ممکن از بکار بردن كلماتی مثل «میباشد»« ،گرديد» ،و «بوده باشد» پرهیر شود .به جاي آنها اغلب میتوان از كلمات ساده
و رو ان مثل «است» و «شد» استفاده كرد .بکارگیري كلمات دشوار و غیرمعمول تنها باعث پیچیده شدن جمله و دشززوار شززدن فهززم آن
میشود.
نشانه مفعول (حرف «را») بايد بالفاصله پس از مفعول قرار گیرد.
براي كلمات فنی تا حد امکان از معادلهاي پارسی استفاده شود .در چنین مواقعی اگر احتمال میدهید خواننده با معززادل پارسززی
آشنا نیست ،از زيرنويس براي نوشتن معادل انگلیسی استفاده كنید .اين كار را در اولین كاربرد معادلهاي پارسی ان ام دهید.
تا حد امکان از كلمات انگلیسی در جمالت استفاده نکنید .اگر ناچار شديد در يك جمله از كلمات انگلیسی استفاده كنیززد ،حتمزاً
فاصله كافی بین آنها و كلمات پارسی را رعايت كنید.

 -3-1عالمتگذاری
براي خوانايی بهتر مقاله بايد سعی شود تا حد امکان عالمتگذاري متن مقاله بدرستی ان ام شود .دقت كنیززد تمززام عالمتهززايی مثززل
نقطه ،ويرگول ،نقطه ويرگول ،دونقطه ،و عالمت سوال بايد به كلمه قبل از خود چسبیده باشند ،و از كلمه بعدي تنهززا بززه انززدازه يززك
فضاي خالی فاصله داشته باشند .عالمت خط تیره بايد به اندازه يك فضاي خالی از كلمه قبل و بعد از خود فاصله داشززته باشززد؛ مگززر
اين كه كلمه قبلی يا بعدي يك عدد باشد ،كه در اين صورت بايد به آن بچسبد .بین كلماتی كه جدا هسززتند بايززد يززك فضززاي خززالی
فاصله باشد.

 -3-2امال
درستی نوشتار بر پاية امالي زبان پارسی ضروري است .به عنوان مثال:
در افعال حال و گذشته استمراري بايد دقت شود كه «می» از جرء بعدي فعل جدا نماند .براي اين منظززور از «فاصززله متصززل» اسززتفاده
كنید .براي نوشتن فاصله متصل از «كلید  »Ctrlبه همراه «كلید  »-استفاده كنید .همچنین دقت كنید كه جرء «می» و جرء بعدي فعل را
بصورت يکپارچه ننويسید .بنابراين «می شود» و «میشود» اشتباه ،و درست آن «میشود» است.
در مورد «ها»ي جمع نیر دقت كنید كه از كلمه جمع بسته شده جدا نوشته شود؛ مگر در كلمات تززك ه ززايی مثززل «آنهززا» .بززراي
جدانويسی نیر از فاصله متصل استفاده كنید .مثالٌ «پردازنده ها» را بصورت «پردازندهها» بنويسید.
جمع بستن كلمات پارسی يا التین با قواعد زبان عربززی اشززتباه اسززت .بنززابراين «پیشززنهادات» و «اسززاتید» اشززتباه و درسززت آنهززا
«پیشنهادها» و «استادان» است.

بهتر است همواره حرف اضافه «به» از كلمه بعدي خود جدا نوشته شود ،مگر آن كه اين حرف جرء يك فعززل يززا صززفت يززا قیززد
باشد؛ مانند« :بکار بستن»« ،ب ا» و «بندرت».
در مورد كلمات حاوي همره قواعدي وجود دارد كه پرداختن به آنها دراين مقاله نمیگن د ،امززا بززراي نمونززه بززه امززالي كلمززات
«مسأله»« ،منشأ»« ،رئیس» ،و «مسؤول» دقت كنید .همچنین ،همره در انتهاي كلماتی كه به الززف خززتم مززیشززوند ،نوشززته نمززیشززود و
درصورت اضافه شدن به كلمه بعدي ،از «ي» استفاده میشود« :اجرا شده» ،و «اجراي برنامه».

 -4شکلها و جدولها
شکلها و جدولها بايد داراي عنوان باشند .عنوان شکلها در زير شکل و عنوان جدولها در باالي جدول قرار میگیرند .در صززورتی
كه از شکلها يا جدولهاي ساير منابع استفاده میكنید ،بايد حتماً شماره آن مرجع را در عنوان شکل يا جدول عكر كنید.
براي نوشتن عنوان شکل يا جدول از سبك  Figure Captionاستفاده كنید .براي نوشتن متن داخل شکلها و يا جدولها نیر از
سبك  Figure Textاستفاده كنید .هر شکل يا جدول بايد داراي يك شماره باشد كه براي هر كدام از  1شروع میشود .شماره شززکل
يا جدول را در داخل يك جفت هاللین بنويسید .در هنگام ارجاع به شکل يا جدول از شماره آن استفاده كنید و از بکار بردن عبززاراتی
همچون «شکل زير» پرهیر كنید .تمام جدولها و شکلها بايد در متن مورد ارجاع قرار گیرند .يك جدول يا شکل نبايد قبل از ارجززاع
در متن ظاهر شود.
شکلها و جدولها بايد در وسط ستونها قرار گیرند .بهتر است شکلها در يك خط جداگانه با حالززت وسززطچین درج شززوند و
ويژگی طرحبندي ( )Layoutآنها بصورت  In line with textانتخاب شود .شکل ( )1نمونهاي از چنززین تنظیمززی اسززت .چنانچز ه
شکل يا جدولی در يك ستون جا نشد ،میتوان آن را بصورت تك ستونی رسم كرد ،مشروط بر اين كه شززکل يززا جززدول در ابتززدا يززا
انتهاي صفحه و يا در انتهاي مقاله درست قبل از بخش مراجع قرار گیرد .میتوان همه شکلها را در يك جا و قبل از مراجع نیززر درج
كرد.

شکل ( : )1مدل نظری سبک زندگی ][6

 -5فرمولها و عبارات ریاضی
براي نوشتن فرمولها و عبارات رياضی بهتر است از ابرار  Mathtypeاستفاده شود .براي هر فرمول بايد يك شززماره در نظززر گرفتززه
شود .اين شماره را در داخل يك جفت هاللین و بصورت راستچین قرار دهید .تمززام متغیرهززا ،پارامترهززا ،و نمادهز اي يززك عبززارت
رياضی بايد توضیح داده شوند .اگر قبل از نوشتن فرمول اين كار ان ام نشده است ،بايد بالفاصله پس از فرمول ايززن توضززیحات بیززان
شوند .مانند:
( )1

 X (x ) = 1 −  0x fˆ ( )d

كه درآن ˆ fچگالی تخمینی و   Xتابع توزيع امکان است .اگر تعداد متغیرها و پارامترها براي تعريف در ادامة متن زياد اسز ت ،از
فهرست عاليم در بخش ضمايم استفاده و يا بصورت فهرست در زير رابطه تعريف شود.
براي نوشتن روابط رياضی میتوان بدون بکارگیري ابرار  ،Equation Editorاز باالنويسی ،2زير نويسززی ،3و نمادهززاي يونززانی
بهره گرفت .اين روش بیشتر براي ارجاع به متغیرها در متن مناسب است .مثالٌ ما تابع توزيع امکان را در متن توضیحی فرمززول ( )1بز ا

اين شیوه نوشتیم .اين روش موجب میشود كه فاصله سطرها به دلیل استفاده از ابرار فرمولنويسی زياد نشود و تنظیمات صززفحه بهززم
نريرد.
درصورتی كه يك رابطه رياضی طوالنی بود و دريك سطر جا نشد ،میتوان آن را در دو يا چند سطر نوشت .در اين حالززت بايززد
سطرهاي دوم به بعد با تورفتگی شروع شوند .همچنین میتوان شماره آن را نیر در يك سطر مستقل نوشت .فرمول ( )2را ببینید.
]) F (r ,  ) dr d = [ r2 / (2 0

r2
0
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يك فرمول يا عبارت رياضی حتماٌ بايد بعد از ارجاع آن در متن ظاهر شود .الگوريتمهاي مقالز ه را نیززر هماننززد عبززارات رياضززی
شمارهگذاري كنید و به آنها ارجاع دهید.

 -6نتیجه
در اين مقاله ،مشخصات يك مقاله قابل چاپ در كنفرانس بیان شد .مهمترين مشخصات عبارتند از :ابعاد و حاشیههاي صززفحه ،نحز وه
آماده كردن صفحه اول ،بخشهاي اصلی مقاله ،نحوه شمارهگذاريها ،شکلها ،جدولها ،فرمولها ،منابع ،و باالخره چگونگی نگززارش
متن مقاله.
نويسندگان محترم مقاالت سعی كنند تمام موارد عكر شده را دقیقاٌ رعايت كنند ،و از همین سند بعنوان الگوي نگارش مقاله خززود
استفاده نمايند.

ضمایم
بخش ضمايم يك بخش اختیاري است و داراي شماره نیست .عنوان آن را با سبك  Heading 0بنويسید .موضوعات مرتبط با مقالززه
كه در يکی از گروههاي زير قرار گیرند ،میتوانند در بخش ضمايم آورده شوند.
• اثبات رياضی فرمولها يا الگوريتمها

• دادهها و اطالعات مربوط به مطالعه موردي
• نتايج كار ديگر محققان و دادههاي مربوط به مقايسه آنها

• ساير موضوعات مرتبط كه جرء بخشهاي اصلی مقاله نباشند.

مراجع
[ ]1نام خانوادگی ،نام نويسندگان يا نام موسسهاي كه نقش نويسنده را دارد ،عنوان کامل کتاب ،نام خانوادگی ،نام مترجمان با قید كلمه ترجمة،
نام خانوادگی ،نام ويراستار با قید كلمه ويراستة ،شماره جلد ،شماره ويرايش ،محل نشر ،نام ناشر ،تاريخ انتشار.
[ ]2استالینگ ،ويلیام ،اصول طراحی و ویژگیهای داخلی سیستمهای عامل ،ترجمة صديقی مشکنانی ،محسن ،پدرام ،حسین ،ويراستة
برن کوب ،محمود ،ويرايش سوم ،اصفهان ،نشر شیخ بهايی ،بهار .1380
[ ]3نام خانوادگی ،نام نويسندگان ،عنوان پایاننامه ،درجهاي كه پاياننامه براي دريافت آن نوشته شده است ،نام دانشگاه ،محل دانشگاه ،شماره
صفحهها ،تاريخ انتشار.
[ ]4نام خانوادگی ،نام م ري ،عنوان طرح پژوهشی ،شماره ثبت ،نام كامل سفارش دهنده ،محل ان ام طرح ،تاريخ ان ام طرح.
[ ]5نام خانوادگی ،نام نويسندگان" ،عنوان مقاله" ،نام م له يا كنفرانس ،شماره دوره يا م له ،شماره صفحهها ،محل چاپ م له يا برگراري
كنفرانس ،تاريخ انتشار.

زيرنويسها
1
2
3

Header
Superscript
Subscript

