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 سياه وسط چين( 51نازنين کلمه )قلم بي 51عنوان مقاله در حداکثر 
 

 سياه وسط چين( 51نازنين )قلم بي 3، نویسنده سوم2، نویسنده دوم5نویسنده اول

 
 (pt 9 اندازه تايمز آدرس پست الكترونيكي نويسنده اول )فونت( pt 11نازنين اندازه )فونت بيعنوان علمي نويسنده اول، نام موسسه؛ 1
 (pt 9 اندازه تايمز)فونت  آدرس پست الكترونيكي نويسنده دوم (pt 11نازنين اندازه )فونت بي عنوان علمي نويسنده دوم، نام موسسه؛2

 (pt 9 اندازه تايمز )فونت گانهآدرس پست الكترونيكي ساير نويسند (pt 11نازنين اندازه )فونت بي گان، نام موسسه؛هعنوان علمي ساير نويسند3

 
 

 چکيده 

اي چكيده مقاله بايد شامل تعريف مساله، فرضيات، روش حل، خلاصه

از نتاااي ، روش اعترااار سااندي باشااد  مدموعااه مقالااات  ن ااران  

مقالات  اه نويساندگان تهياه  WORDمستقيماً از فايل الكترونيكي 

صاورت  گردد مقالااتي  اه باهشود  لذا متذ ر مي نند، ايداد ميمي

 امل نحوه نگارش را رعايت ننموده باشند، اولويت پيگياري و اعماال 

 لماه  251چكيده در حادا رر  فرآيند داوري را از دست خواهند داد 

  تايپ شود   pt 11نازنين معمولي با قلم بي

 يواژه هااا) سااوم،     واژهدوم،  واژه ،اول واژه : واژه هاااک کلياادک

  (درج شود  دهياژه پ  از چكو 5به تعداد حدا رر  يدي ل

 

 مقدمه

افاازار نرمدسااتورالعمل حاضاار بااه عنااوان الگااويي بااراي نگااارش در 

WORD 2003 ه اساات  بااه مناااور ايداااد سااازگاري و تهيااه شااد

 هماهنگي در نگارش مقالات آن را به دقت رعايت فرماييد 

توانياد باا پ  از بااز  اردن ايان دساتورالعمل شاما باه راحتاي مي

بر روي هر بخش مقاله خود را مطابق فرمت هماايش تهياه بازنويسي 

شود  ه دستورالعمل زير را در مي تقاضااز نويسندگان محترم نماييد  

مقاله دقيقاا  رعايات نمايناد، انميناان داريام  اه  سازيآمادههنگام 

را در راساتاي بالاا باردن  ي يات  ماواردهم ايان  نويسندگان محترم

   دندانآنها را لازم مي رعايت و شمرده همايش مهم برگزاري

شاود  لاازم اسات مقالاات ص حه تهيه  8مقاله  امل بايد در حدا رر 

دليل باهمطابق فرمت نگارش حاضر تهيه گردناد  در یيار اينراورت، 

 گردند مياز چرخه داوري حذف عدم رعايت فرمت 

 

 

 

 

 ساختار مقاله

)در  ن اران عناوان   -1د: باشاهاا شاامل ايان بخاشبايد هر مقاله 

عناوان مقالاه  -3 شماره شناسايي مقاله -2 قسمت بالاي ص حه اول(

اسم يا اسامي نويسندگان و عناوين علماي آنهاا و ناام مهسساه و  -4

 -7 لمااات  لياادي  -6چكيااده  -5آدرس الكترونيكااي نويسااندگان 

تشكر و قدرداني )در  -11گيري نتيده -9 الهبدنه اصلي مق -8مقدمه 

 -13مراجا   -12فهرست علائم )در صورت لازوم(  -11صورت لزوم( 

 پيوست در صورت نياز 

تمامي مقالات بايد داراي يک چكيده باشند  چكيده بايد شاامل روش 

تحقيق، نتاي  مهم و ارزيابي آنها باشد  ذ ر سابقه و اهميات موضاو  

 در اين قسمت لازم نيست 

موضو  مقالاه مقدمه شامل تعريف مسئله و تاريخچه علمي مربوط به 

 ]1[باشد  رجو  به مناب  با ذ ر شماره منر  مرلاً با اشاره به مناب  مي

آوردهااي علماي و لازم است در بخش مقدمه، دستگيرد  صورت مي

صورت شا اف هاي اندام شده، بهفني پژوهش نسرت به ساير پژوهش

د  مطابق با ماهيت مقاله متن و بدناه اصالي مقالاه نو روشن بيان شو

 بندي مناسب گردد بايست توسط نويسنده يا نويسندگان تقسيميم

قارار بحا  و ماورد  گيري بايد نتاي  مهم مقاله، ارائاهدر بخش نتيده

رند  علاوه بر اين، ارائه نتاي  مشروح بخشاي از ماتن اصالي مقالاه يگ

نياز است مشخرات مناب  اشاره شده در متن مقالاه در بخاش  است 

   آورده شوند ترتيب رجومراج  به

 

 سازک مقالهآماده

انادازه حاروف  زبان فارسي  ارائه خواهند شد الزاماً به مقالات فارسي 

سياه وساط چاين انتخااو شاود  نازنين بي با قلم pt 14عنوان مقاله 

 ناازنينبي با قلم pt 11نويسنده يا نويسندگان مقاله  نام اندازه حروف

ناازنين بيام مهسسه نيز باا قلام سياه، عنوان علمي نويسنده)گان( و ن

pt 11  انادازه  اسات ناازنين بي مقالاات فارسايمتن تايپ شود  قلم

 انتخاو شود  pt 11و متن انگليسي  pt 11حروف متن اصلي فارسي 
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   ميزان تشعش  خورشيدي1شكل

 

صاورتي صورت دوستونه تايپ شوند، بهو به A4مقالات بر روي ص حه 

بالا، پائين،  چپ و راست فاصله داشته و فاصاله دو  ميليمتر از 21 ه 

توانناد از نموناه باشد  نويساندگان مايمتر ميلي11ستون از يكديگر 

بندي مقاله خود است اده نمايند  درضمن فاصله باين حاضر براي قالب

نيااز باه پااراگراف هار اولين خاط از  باشد مي 1ايخطوط يک فاصله

 تورفتگي ندارد 

بخش از ابتداي ستون و بادون رهاا نماودن فاصاله تاياپ عناوين هر 

تايپ شود    pt 11 پررنگ نازنينبي شود  تايپ عنوان هر بخش با قلم

و یياره جعره، زيارخط  ها از تزئيناتي مانندمقاله و بخش براي عنوان

عناوين اصلي مقاله مطابق با ترتيب ذ رشده در ابتداي است اده نشود  

عنوان و متن هار بخاش خطاي رهاا نگاردد  اين بخش هستند  بين 

تر از ماتن اصالي مقالاه عناوين فرعي هر بخش لازم نيست پار رناگ

بين هر دو بخش مقاله، به عناوان مراال مقدماه و بدناه اصالي  باشد 

 اار باردن در مقالات به زبان فارساي از باه مقاله، يک خط رها شود 

فارساي آنهاا ه و معاادل  لمات انگليسي در داخل متن اجتنااو شاد

در صورت نيااز واژه انگليساي در پااورقي باا  مورد است اده قرار گيرد 

 است  با قلم تايمز pt 9ذ ر شماره تايپ شود  اندازه حروف پاورقي 

 

 سيستم واحدها

بوده و در مواق  ضروري  2الملليسيستم واحد قابل قرول سيستم بين

  ار رود به معادل آن در سيستم واحدهاي ديگر در داخل پرانتز

 

 معادلات

گذاري شاوند  شاماره ترتيب از ابتادا تاا انتهاا شامارهمعادلات بايد به

معادلات بايد در انتهاي سمت راست هر ستون و در امتداد خط حاوي 

 معادلات در پرانتز قيد شود 

(1) P RT  
ار افاازدر ناارم Equation Editor معادلااات رياضااي ازنوشااتن بااراي 

WORD هاي لااتين ماتن و معادلاات باياد  نيد  اندازه قلم است اده

باراي ها نيز بايد رعايت شاود  همخواني داشته باشند، و تناسب اندازه

هاي زيار باراي انادازه Sizeو گزيناه  Defineاين مناور از مناوي 

 معادلات درنار گرفته شود:

                                                           
1  Single space 
2  International System of Units (SI) 

عادد  Subscript/Superscipt، درمقابل 11عدد  Fullدر مقابل  

، در مقاباال 6عاادد  Sub-Subscript/Superscript، در مقاباال8

Symbol  و در آخر در مقابل 18عدد ،Sub-Symbol  را  12عادد

 وارد  نيد 

 

 ها، نمودارهاها، شکلجدول

بايست در داخل  ادر مشخص شده جا ها همانند متن اصلي ميشكل

ايد خواناا و قابال رتيات داده شوند، بعلاوه اعداد، حروف و علائم آنها ب

ها در اولين مكان مناسب بعاد از رجاو  ها و جدولباشند   ليه شكل

ترتياب باا عادد ها بايد بهها و شكلبه آنها آورده شوند  تمامي جدول

ها بالانوي  داشته ها بايد زيرنوي  و جدولگذاري شوند  شكلشماره

و اداماه ماتن  باشند  بين خط پاياني توضيح شكل يا انتهااي جاداول

در صورتي  ه عرض شكل يا جدولي از عارض بايد يک خط رها شود  

صاورت وساط يک ستون بيشتر باشد، آن را در بالا يا پايين ص حه به

و  1جادول  را مشاهده  نيد  1عنوان نمونه شكل چين قرار دهيد  به

  باشند ي براي شكل و جدول مييهانمونه 2و  1هاي شكل

 
 (pt 11 نازنيناز يک جدول )فونت بي : مرالي1جدول 

 (kWhتوان ) (Coدما ) (2mمساحت ) رديف

1 11 21 211 

2 15 31 251 

3 21 36 311 

 

 نتایج

 باشاد اين بخش شامل ارائه نتاي  تحقيق و مراح  مربوط به آنها مي

 گويي بپرهيزيد  نتاي  بايد بطور  امل ت سير شوند و از  لي

 

 ندکبگيرک و جمعنتيجه

 بندي نتاي  حاصل از تحقيق در اين بخش ذ ر شود جم 
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 (pt 11 نازنين: مرالي از يک شكل )فونت بي2شكل 

 

 تشکر و قدرداني )درصورت لزوم(

توانند مراتب تشكر و قدرداني خاود را در صورت لزوم نويسندگان مي

 از حاميان تحقيق در اين قسمت درج  نند 

 

 م(فهرست علائم )در صورت لزو

محل فهرست علائم قرل از مراج  است  ابتدا علائم انگليسي به ترتيب 

ال را و سپ  علائم يوناني به ترتيب ال را تايپ شود  در بالااي حاروف 

  "علائم يوناني"يوناني نوشته شود  

A  2m،مساحت 

E  2N/mمدول الاستيسيته،  

 علائم یوناني 

  3kg/mچگالي، 

 زیرنویس 

f  سيال 

 بالانویس 

 شرايط مرج  *

 

 مراجع 

نشاان  ]1[ داخل  روشه مانند شده در متن بايد با شمارهمناب  اشاره

داده شوند  بديهي است مشخرات  امل مقاله در بخش مراج  با ذ ر 

  ترتياب قارار گارفتن مقالاات در بخاش شاودهمان شماره آورده مي

باشاد  مراج  همانند ترتيب رجو  باه آن مقالاات در ماتن مقالاه مي

جز مراج  نامررده شده در متن، مرجا  ديگاري در بخاش مراجا  به

 خواهد بود: ترتيب زيرنوشته نشود  نحوه نوشتن عنوان مراج  به
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