
 فرمت مقاالت فارسي همايش 

(  (   يك سطرعنوان مقاله حداکثر در

  پررنگ pt. 18کلمه با قلم نازنين  12

  .در ابتداي اسامي خودداري شود...... يا دكتر و از ذكر عناويني نظير مهندس

  .در يك يا دو سطر ...، نويسنده دوم، *،نام و نام خانوادگي نويسنده اول 

 (پررنگ pt. 12نازنين )
 (Times New Roman 10 pt. Italic)، آدرس پست الكترونيك  (ايتاليك pt. 10نازنين )آدرس كوتاه نويسنده اول  

 (Times New Roman 10 pt. Italic)، آدرس پست الكترونيك  (ايتاليك pt. 10نازنين )آدرس كوتاه نويسنده دوم 

  
 ----- سطر فاصله  4 -----

 
 

)چكيده   (پررنگ pt.14 نازنين 
در متن چكيده از ذكر مقدمات و كليات خودداري شود و مستقيماً به مسئلة مورد مطالعه و اهداف آن، اساس كار، و ميزان 

با فاصله  pt. 11چكيده مقاله با قلم نازنين اندازه  .موفقيت اين مطالعه با استناد به نتايج كار به طور مختصر اشاره شود
هاي رديف شده سانتيمتر از سمت چپ كاغذ، با كناره 5/3سانتيمتر از سمت راست و  5/3، فاصله 8/0يا  pt. 13خطوط 

و فقط  چكيده بايد به تنهايي كامل .كلمه نباشد 150كلمه و بيشتر از  80طول چكيده در مقالة كامل كمتر از  .نوشته شود
  .از اشاره به مراجع در چكيده خودداري شود .باشد يك پاراگرافداراي 

 pt. 11قلم نازنين )از هم جدا شده و در يك خط باشند  (،)واژه که با کاما  5و حداكثر  3حداقل :هاي كليدي واژه

 )پررنگ pt. 14نازنين (مقدمه 

به منظور يكسان سازي مجموعه مقاالت اين همايش و نيز براي آنكه امكان تركيب و انتقال فايل كامپيوتري آنها فراهم شود، 
اين راهنما به نويسندگان مقاالت فارسي كمك  .همة مقاالت با طرحي يكسان و كامالً هماهنگ تهيه و تايپ شوندالزم است كه 

توجه شود كه فرمت ظاهري اين راهنما و نگارش آن منطبق بر  .كند تا مقالة خود را با طرح مورد قبول همايش تهيه نمايند مي
 .دستورالعمل مورد قبول کنفرانس است

در محيط ويندوز با امكانات   ۲۰۱۰و ۲۰۰۷، ۲۰۰۳  مقاله به زبان فارسي، فقط از نرم افزار مايكروسافت ورد نسخة  براي تايپ
 space(single( تك فاصله pt. 12 نازنين و اندازة .ب قلم فونتمتن اصلي مقاله به صورت تك ستوني با  .فارسي استفاده كنيد

پررنگ تايپ 12ها با قلم نازنين و اندازه  پررنگ و عنوان زيربخش pt. 14نازنين و اندازه .ها با قلم ب عنوان همة بخش .تهيه شود
خط اول همة  .گذاري شود تايپ و شماره با يك خط خالي فاصله از انتهاي متن بخش قبليعنوان هر بخش يا زيربخش،  .شود

قاالت التين نيز بايستي کليه موارد مندرج در اين براي تدوين م .باشدcm  7/0ها بايد داراي تورفتگي به اندازة  پاراگراف
با اندازه فونت يکي  Times New Romanدستورالعمل رعايت شود و تنها فرق آن اين است که براي مقاالت التين بايد از قلم 

 .خواهشمند است ابتدا فونت هاي ارائه داده شده را نصب نماييد .کمتر از حالت فارسي معادل آن استفاده شود

 
 هاي ارسالي به دبيرخانه همايش نسخه -

نتيجة داوري مقاالت از طريق اعالم در سايت همايش يا از طريق  .باشدارسال اصل مقاالت تنها از طريق ايميل همايش مي
يحات گيرد، بايد با توجه به تصح اي كه مورد پذيرش قطعي يا مشروط قرار مي مقاله .شود ايميل به نويسندگان مقاله اعالم مي

با استفاده از طريق  docx.* يا doc.*با فرمت بازنگري و تهيه شود و فايل مقاله كامل  گردداعالم مي)احتمالي مورد نظر داوران، 



اي آن  اي باشد كه در صورت نياز بتوان به راحتي و بدون كار اضافه فايل مقاله بايد به گونه .ايميل به دبيرخانه همايش ارسال شود
شوند و شماره هر صفحه در پايين آن و  گذاري شمارهبايست  صفحات مقاالت مي .كرد، پرينت گرفت يا به چاپخانه تحويل دادرا باز 

دبيرخانه، از بررسي مقاالتي كه مطابق اين دستورالعمل تهيه نشده  .توجه شود که شماره صفحات فارسي باشد .در وسط قرار گيرد
 . اينگونه مقاالت بر عهده نويسنده استباشند، معذور است و عواقب ارسال 

 
 حداکثر طول مقاله -

ها كه منطبق با اين دستورالعمل ها و جدولبا توجه به محدوديت در چاپ مقاالت، حداکثر طول هر مقالة كامل شامل شکل
 .صفحه تهيه شود  25االمكان در  حتيشود،  تهيه مي

 
 هاي خارجي در متن فارسي واژه -

هاي خارجي  در مورد نام .هاي فارسي مصطلح و مصوب استفاده نمائيد االمكان از معادل هاي خارجي، حتي و نامها  براي واژه
ها، معادل التين آن را به صورت  و بالفاصله پس از ذكر اين گونه واژه در اولين ارجاعهاي غيرمصطلح فارسي، فقط  غامض يا معادل

بايست حتي كار رفته در متن مقاله ميهاي بهها و عاليم و انديسهمچنين سمبل .زيرنويس در پايين همان صفحه قيد نمائيد
 .باشند ISOالمقدور براساس استاندارد 

 
 هازيرنويس 1-

هاي التين و زيرنويس pt. 11چين با قلم نازنين و اندازة  موارد فارسي و به صورت راست  در صورت نياز به درج زيرنويس، همة
  .نوشته شوند pt. 9اندازة  Times New Romanچين با قلم  به صورت چپ

 
 معرفي عالئم و متغيرها در متن 2-

، بنابراين بايد هر نوع متغير يا عالمت به كار رفته در نيستاز آنجا كه نيازي به درج فهرست عالئم و متغيرها در ابتداي مقاله 
 .آن معرفي شودمتن مقاله، در اولين ارجاع به 

 
 ها و روابط رياضي فرمول -

در ستون سمت  .هاي رياضي از جدول دو ستوني با خطوط نامرئي مطابق نمونه زير استفاده گرددبراي نمايش روابط و فرمول
در  Microsoft Equationاستفاده از ) .راست اين جدول، شماره رابطه و در ستون سمت چپ رابطه يا فرمول مربوطه نوشته شود

تهيه شوند فايل ارسالي بايد  2007ها در محيط مايکروسافت ورد نسخه در صورتي که فرمول( .شودها توصيه مينوشتن فرمول
گذاري  شماره 1ها به ترتيب از  همة فرمول. ها به عکس جلوگيري شودذخيره شود تا از تبديل شدن فرمولdocx.* حتماً با پسوند 

 .دو نمونه فرمول در زير آمده است .داخل پرانتز قرار گيردشوند و شمارة هر فرمول در 

(1)  
(2)  

 
 واحدها -

كنند، بايد به  آيند، يا عنوان محورهاي يك نمودار را بيان مي ها مي ها و شكل هايي كه در متن، جدول واحد اعداد يا كميت
 .ذكر شوند SIهاي استاندارد و در سيستم صورت

 

2mcE 
 cossin22sin 



 ها جدول -

تايپ  pt. 10باشد، كه در سمت راست باالي جدول با قلم نازنين پررنگ و اندازة  بايد داراي شماره و عنوان توضيحهر جدول 
 .شود، درج گردند ها در داخل متن و پس از جايي كه به آنها ارجاع مي بهتر است جدول .شود گذاري مي شماره 1و به ترتيب از 

و كليه متون در داخل جدول اگر فارسي باشند به  پررنگ pt. 9ط چين نازنين هاي جداول بايستي به صورت وسعنوان ستون
 .بايد تايپ شوند (.Times New Roman 8 pt)چين و اگر التين باشند به صورت چپ (نازك pt. 10چين نازنين صورت راست

هر جدول با يك  .جدول الزامي است ها در ذكر واحد كميت .تايپ شوند فارسي و وسط چينها بايد به صورت  همة اعداد در جدول
داخل باشند بايستي شماره مرجع در ها داراي مرجع ميو نيز اگر جدول. سطر خالي فاصله از متن ماقبل و مابعد آن قرار گيرد

د در اين جدول نوع و اندازه قلم مور .مطابق دستورالعمل فوق تهيه شده است 1جدول  .ذكر شود كروشه در انتهاي عنوان جدول
چين نسبت به توجه شود كه خود جدول نيز بايد در موقعيت وسط) .نياز براي تدوين مقاالت فارسي به صورت خالصه آمده است

  (.طرفين كاغذ قرار گيرد

 
 هاي مورد نياز براي تدوين مقاالت فارسيخالصه نوع و اندازه قلم :1جدول 

 نوع قلم اندازه قلم فونت عنوان

 پررنگ 18 نازنين .ب عنوان مقاله

 پررنگ 12 نازنين .ب نام و نام خانوادگي

 ايتاليک 10 نازنين .ب آدرس کوتاه نويسندگان

 ايتاليک Times New Roman 10 آدرس پست الکترونيکي نويسندگان

 پررنگ 13 نازنين .ب هاعنوان بخش

 پررنگ 12 نازنين .ب هاعنوان زير بخش

 نازک 11 نازنين .ب هاي کليدي متن چکيده و واژه

 نازک 12 نازنين .ب متن اصلي

 نازک 11 نازنين .ب زير نويس فارسي

 نازک Times New Roman 9 زير نويس التين

 پررنگ 10 نازنين .ب عنوان جداول، اشکال و نمودارها

 پررنگ 9 نازنين .ب هاي جداولعنوان ستون

 نازک 10 نازنين .ب متون فارسي درون جداول

 نازک Times New Roman 8 التين درون جداولمتون

 نازک 11 نازنين .ب مراجع فارسي

 نازک Times New Roman 10 مراجع التين

 پررنگ 10 نازنين .ب شماره صفحات

 
قابل ذکر است که جداول بايستي در اولين مکان ممکن پس از اولين  .نيز مطابق دستورالعمل باال تهيه شده است 2جدول 

 .به آنها در متن قرار گيرنداشاره 

 
 نمونه يک جدول :2جدول 

 ميانگين تعداد گره قطع شده
ميانگينمد

تزمانحلثاني

 ه

تعداد نمونه بهينه 

 حل شده
اندازه

 مسئله
 1روش  2روش  حد پايين 1اصل  غلبه 

00/1 29/94 00/0 15 20 5 
05/1 52/87 00/0 14 20 10 



07/1 64/87 01/0 12 19 15 
20/2 60/90 11/0 9 19 20 
51/2 03/91 39/1 10 14 25 
32/2 19/92 20/32 8 10 30 
36/3 34/93 30/613 8 10 35 

 
 ها و نمودارها شكل -

 .ptچين در زير آن با قلم نازنين پررنگ و اندازة باشد كه به صورت وسط هر شكل و نمودار بايد داراي شماره و عنوان توضيح

توانند به صورت رنگي و يا سياه و سفيد باشند ولي به گونهها مينمودارها و شكل .شود گذاري مي شماره 1تايپ و به ترتيب از  10
ارجاع  ها در داخل متن و در جايي كه به آنها شكل .ها و جزييات آنها قابل تشخيص باشداي كه در صورت چاپ سياه و سفيد رنگ

ها  در تهية شكل .ها ارجاع شود در متن مقاله بايد به همة شكل .ا الزامي استه ها در شكل ذكر واحد كميت .، درج گردندشود مي
به قدر كافي بزرگ باشد تا پس از درج در مقاله، كامالً  (legend)ها  ها و راهنماي منحني ها، كميت توجه كنيد كه اندازة اعداد، واژه

 .يك نمونه شكل در زير آمده است. قبل و مابعد آن قرار دهيدهر شكل را با يك سطر خالي فاصله از متن ما .واضح و خوانا باشند

  ).چين نسبت به طرفين كاغذ قرار گيرندها بايد در موقعيت وسطها و نمودارها نيز، همانند جدولتوجه شود كه خود شكل(

 
 

 نمونه داده شده :1شكل

 

 گيرينتيجه -

 .الزامي استگيري پس از متن اصلي مقاله  بندي و نتيجه وجود بخش جمع

 
 

 مراجع

بار در متن هر مرجع بايستي حداقل يك(آيند  شود، مي مراجع در انتهاي مقاله به همان ترتيبي كه در متن به آنها ارجاع مي
مشخصات هر مرجع به  .گيرد اي تعلق نمي به عنوان اين بخش نيز شماره ).مقاله مورد استفاده قرار گيرد و يا به آن اشاره گردد

و مراجع انگليسي را با قلم  pt. 11مراجع فارسي را با قلم نازنين نازك  .ذكر شود (هاي زير نمونه)صورت كامل و در قالب استاندارد 
10  pt.Times New Roman در اين )اشاره به مراجع در داخل متن بايستي به همراه شماره مرجع داده شده  .نازك تايپ نماييد

  .و در داخل كروشه انجام شود( بخش
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