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 چكیده

بندي مقالهه، بششههاي   شود. روش قالبشریح میت همایش ملی نظام پیشنهادها هفدهمین ، شیوه تهیه یك مقاله براي در این مقاله

مقاله،  ( هاي مورد نیاز براي بششهاي مشتلفStyleسبك ) ، به طور كامل مششص شده است. كلیةها و اندازه آنهامشتلف آن، انواع قلم

اند و تنها كافی است سبك مورد نظر را بهراي بششهی از مقالهه    ها، نویسندگان، چكیده، متن، و ... از پیش تعریف شدهاز جمله عنوان

ده از پذیرش مقاالتی كه خارج از این چهارچوب تهیهه شه    همایشنویسندگان محترم مقاالت باید توجه داشته باشند،  انتشاب كنید.

 باشند، معذور است.

اف موضوع چكیده باید بطور صریح و شف كلمه باشد. 200چكیده مقاله باید در یك یا دو بند )پاراگراف( تهیه شود و حداكثر شامل 

كیده در چ پژوهش و نتایج آن را مطرح كند؛ یعنی بیان كند چه كاري، چگونه، و براي چه هدفی انجام و چه نتایجی حاصل شده است.

 .پرهیز كنید ها، و مراجع، فرمولهاها، جدولذكر جزییات كار، شكل از

 كلمات كلیدي

   حداكثر ده كلمه بعنوان كلمات كلیدي انتشاب شود. این كلمات باید موضوعات اصلی و فرعی مقاله را نشان دهند.

 مقدمه -1

 Microsoft Officeافزار رش مقاله از نرمبراي نگا دهد.را نشان مي همایش ملی نظام پیشنهادها هفدهمین نوشتار روش آماده کردن مقاالت اين 

Word 2003 مورد توجه قرار گيردهاي بعدي آن استفاده کنيد. نکته مهمي که بايد يا نگارش ( اين است که تمام سبكStyle هاي مورد نياز براي کليه )
 يه مقاله به موارد زير توجه کنيد:براي ته نتخاب کنيد.اند و تنها الزم است سبك مناسب را براي هر بخش اهاي مقاله در اين سند تعريف شدهقسمت

  صفحات اندازهA4 متر انتخاب شود.سانتي 2، و 2، 5/2 ،5/2به ترتيب برابر با  هر صفحه هاي باال، پايين، چپ، و راستو حاشيه 

 صفحه باشد. 8تواند حداکثر تعداد صفحات مقاله مي 

 تين همواره از براي قلم ال ( آورده شده است.1بخشهاي مقاله در جدول ) از براي هر يكارسي مورد استفاده هاي پاندازه و نوع قلمTimes New Roman 
 ( استفاده کرد.Italicتوان از قلم کج )براي اسامي متغيرها مي است. در هر موقعيت پارسي يك واحد کمتر از اندازه قلم التين اندازه قلماستفاده کنيد. 

  فحه اول بايد در همانصتمام موارد ن کامالً مشابه صفحه اول اين مقاله باشد. در صفحه اول از نوشتن ساير موارد خودداري کنيد. همچنيصفحه اول مقاله بايد 
 د.نصفحه آماده و نوشته شو

 استفاده کنيد. 2وجود ندارد. بجاي آن بايد از آخرنويس 1جز در صفحه اول مقاله، هيچ زيرنويسي 

 خودداري کنيد. 4و پاصفحه 3و بکاربردن سرصفحه گذاري صفحاتاز شماره 

 يتفراموش نکنيد که اطالعات بخش مالک (Property.سند را بطور کامل پر کنيد ) 

 در انتهاي مقاله شماره تلفن ثابت و همراه خود و آدرس محل سکونت  نويسندگان مقاله ذکر شود 
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 هاندازه و نوع قلم(: ا1جدول )

 يت استفادهموقع نام قلم اندازه قلم

 عنوان مقاله پررنگ نازنين 18
 نام نويسندگان نازنين 12
 1عناوين بخشهاي سطح  پررنگ نازنين 14
 2عناوين بخشهاي سطح  پررنگ نازنين 13
 3عناوين بخشهاي سطح  پررنگ نازنين 12
 چکيده و کلمات کليديمتن  نازنين پررنگ 11
 زيرنويس و آخرنويس نازنين 10
 هاولها و جدعناوين شکل پررنگ نازنين 10
 هاولجدها و متن شکل نازنين 9
 هافرمول نازنين 11
 مراجع نازنين 10
 متن مقاله نازنين 11

 مقاله و نویسندگان هاي عنوانویژگی -1-1

. در صورتي که عنوان بنويسيد Titleو با سبك هاي کار پژوهشي را نشان دهد. عنوان مقاله را در يك يا دو سطر عنوان مقاله در عين کوتاهي بايد تمام ويژگي
ن شود. براي نوشتن عنوا ز بايد نوشتهعنوان مقاله به زبان انگليسي ني مقاله شما دو سطري است، دقت کنيد که طول سطر دوم نبايد بيشتر از طول سطر اول باشد.

 ه اول و پس از بخش کلمات کليدي نوشته شود.استفاده کنيد. عنوان انگليسي مقاله در صفح ENtitleانگليسي مقاله از سبك 

... خودداري  س، و، دكتر، مهنداستادنويسندگان مقاله نوشته شوند. در هنگام نوشتن نام نويسندگان از ذکر عناويني مثل  نام پس از عنوان مقاله بايد

يد. نده را به شکل زيرنويس تهيه کنمت يا مرتبه علمي هر نويسانيد سِتودر صورت تمايل مي استفاده کنيد. Authorبراي نوشتن نام نويسندگان از سبك  کنيد.
به زبان انگليسي نيز  نام نويسندگاند. نذکر شود نتوانمي ، تلفن تماس، و آدرس پست الکترونيکيهمچنين نام دانشگاه يا محل اشتغال نويسنده به همراه نشاني

 دهيد. انجام ENauthorاين کار را با سبك  بايد نوشته شود.

 و كلمات كلیدي هاي چكیدهویژگی -2-1

ر، ييات کادر آن از ذکرجز وله توجه شود به اصل موضوع مقا بايد چکيده مقاله بايد بطور صريح موضوع و نتايج کار پژوهشي انجام شده را بيان کند. در چکيده تنها
بايد با سبك عنوان چکيده تهيه کنيد.  ()پاراگراف کلمه و در يك يا دو بند 200ها، و مراجع خودداري شود. چکيده را حداکثر در ، فرمولهاها، جدولشکل

Heading 0 .براي نوشتن متن چکيده از سبك  نوشته شودAbstract  ا با سبك راستفاده کنيد. در صورتي که چکيده داراي بند دوم است، آنAbstract2 
، ENheading 0ب از سبك ليسي به ترتي، بند اول، و بند دوم چکيده به زبان انگبراي نوشتن عنوان ه شود.چکيده مقاله به زبان انگليسي نيز بايد تهي بنويسيد.

ENabstract و ،ENabstract2 .استفاده کنيد 
بندي کنند. ستهد صلي و فرعي مقاله راااين کلمات بايد موضوعات  انتخاب کنيد، و آنها را با ويرگول از هم جدا کنيد. کليدي کلمه 10براي هر مقاله حداکثر 

نگليسي نيز بايد نوشته اکلمات کليدي به زبان  تر هستند، اول نوشته شوند.ب وابستگي مقاله به آنها بنويسيد؛ يعني کلماتي که مرتبطکلمات کليدي را به ترتي
ست، بايد شکل اکلمات کليدي استفاده شده  ه يانويسي در چکيداگر از مختصر براي نوشتن کلمات کليدي از همان سبکهاي بخش چکيده استفاده کنيد. شوند.

 کامل آن در داخل يك جفت هاللين )پرانتز( آورده شود.

 هاي مقدمهویژگی -3-1

شود. در ادامه  اي از کارهاي مشابه انجام شده به همراه ويژگيهاي هر يك بياندر بخش مقدمه ابتدا بايد کليات موضوع پژوهش عنوان شود. سپس تاريخچه
 هاي موجود ذکر شود.ز تالش انجام گرفته در مقاله براي حل کاستياي امقدمه

 تفاده کنيد.اس Heading 1مقدمه از سبك بخش  براي نوشتن عنوانِ شود.است و از ابتداي صفحه دوم شروع مي 1مقدمه داراي شماره 

 هاي مطالب اصلیویژگی -4-1

حل پيشنهادي اهح مسأله، و ررطاين بخشها بايد شامل تعريف مفاهيم اوليه مورد نياز، د. پس از بخش مقدمه بايد مطالب اصلي مقاله طي چند بخش نوشته شو
 بي مصون بماند.مت مطالب جاندر نوشتن مطالب اصلي مقاله دقت شود که تنها به موضوع اصلي مقاله پرداخته شود تا ذهن خواننده از انحراف به س د.نباش

 د.نسلسله مراتبي و زنجيروار به هم مربوط باش همچنين سعي شود مطالب اصلي مقاله بصورت
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براي نوشتن عنوان بخشهاي اصلي از سبك  شوند.گذاري ميبه ترتيب شمارهند. بخشهاي بعدي نيز شوشروع مي 2بخشهاي مطالب اصلي مقاله از شماره 
Heading 1 .استفاده کنيد 

 هاي نتیجهویژگی -5-1

لمي مقاله ش بايد سهم عهمچنين در اين بخ د.نخالصه مرور و نتايج به دست آمده توضيح داده شو صورتنکات مهم انجام شده در کار بدر بخش نتيجه، 
(Contribution.بصورت واضح بيان شود ) ه اشاره کند؛ ژوهش انجام شدپتواند به کاربردهاي نتيجه مي نکنيد. مطالب چکيده را در اين بخش تکرار هرگز عين

ز سبك ا بخش چکيده براي نوشتن عنوانِ هاي ديگر پيشنهاد دهد.يد را مطرح کند؛ ويا گسترش موضوع بحث را به زمينهنکات مبهم و قابل پژوهش جد
Heading 1 .استفاده کنيد 

 هاي مراجعویژگی -6-1

 ترتيب نوشتن ا ذکر کنيد.ارسي و بعد مراجع انگليسي رجع ابتدا مراجع پست. در نوشتن مراگيرد و عنوان آن داراي شماره نيبخش مراجع در انتهاي مقاله قرار مي
( ساير مقاالت و 4هاي علمي معتبر، و )( مقاالت مندرج در مجالت و کنفرانس3هاي پژوهشي، )ها و طرحنامه( پايان2( کتابها، )1مراجع نيز بر اين اساس باشد: )

 جاع واقع شده باشند.. تمام مراجع حتماً بايد در متن مقاله مورد ارمنابع اينترنتي
انگليسي از سبك  براي مراجع به زبان و REFبنويسيد. براي نوشتن مراجع به زبان پارسي از سبك  Heading 0عنوان بخشِ مراجع را با سبك 

EN_REF ز قلم کجاگليسي نيز نامه، يا مقاله به زبان پارسي را بصورت پررنگ بنويسيد. براي عناوين مراجع اناستفاده کنيد. عنوان کتاب، پايان (Italic) ده استفا
 اله عنوان شده است.نوشتن مراجع در بخش مراجع اين مق نحوه کنيد.

. نيازي به ذکر [6] ارجاع دهيديسي . مراجع انگليسي را با شماره انگل]1[استفاده کنيد  براي ارجاع به يك مرجع تنها از شماره آن در داخل يك جفت قالب
 . اگر تعداد مراجع زياد]2,1[ده کنيد براي ارجاع به چند مرجع از ويرگول استفا ...«. ]1[مرجع »: شود جمله با اين عبارت شروع مگر آن کهنيست، « مرجع»کلمه 

 گيرند.آيند قبل از نقطه قرار مي. مراجعي که در انتهاي جمله مي]1-5[است از خط تيره استفاده کنيد 

 قواعد نوشتاري -2
 هيز شود. ت تودرتو پرز نوشتن جمالنويسي است. تالش شود در متن مقاله از جمالت رسا، گويا، و کوتاه استفاده شود و اار در گرو سادهوايي و رسايي نوشتشي

 ت، ازهم جداياز به مکث هسنتواند اجزاي يك جمله را در جايي که ويرگول مي جداسازي اجزاي مختلف يك جمله نيز نقش زيادي در فهم آسان آن دارد.
 گيرد.استفاده قرار مي ن جمالت موردکردرود. نقطه نيز براي جدا م ارتباط معنايي دارند، بکار ميکند؛ حال آن که نقطه ويرگول براي جداسازي دوجمله که با ه

شود. وارد نمي ف خللي به آنحذدرکاربرد هاللين )پرانتز( بايد توجه شود که عبارت داخل آن براي توضيحي است که از اجزاي جمله محسوب نشده و درصورت 
 رود.درمقابل، گيومه براي برجسته کردن جزيي از جمله بکار مي

و « است»ان مثل توان از کلمات ساده و روپرهيز شود. به جاي آنها اغلب مي« بوده باشد»، و «گرديد»، «باشدمي»تا جاي ممکن از بکار بردن کلماتي مثل 
 شود.ات دشوار و غيرمعمول تنها باعث پيچيده شدن جمله و دشوار شدن فهم آن مياستفاده کرد. بکارگيري کلم« شد»

. «دهدبندي را نشان ميي صفحهاين شکل تنظيمات الزم برا»به اين جمله دقت کنيد:  .قرار گيردبالفاصله پس از مفعول  بايد«( را»نشانه مفعول )حرف 
 .«دهدبندي نشان مياين شکل تنظيمات الزم را براي صفحه»بهتر است اين جمله را بصورت زير بازنويسي کنيم: 

از « يزپردازندهر»است، و يا کلمه « پروسس»زيباتر از « پردازش»هاي پارسي استفاده شود. بدون ترديد کلمه براي کلمات فني تا حد امکان از معادل
انگليسي استفاده  نويس براي نوشتن معادليست، از آخرا معادل پارسي آشنا نه بدهيد خواننددر چنين مواقعي اگر احتمال مي تر است.مناسب« ميکروپروسسور»

 هاي پارسي انجام دهيد.کنيد. اين کار را در اولين کاربرد معادل
ديد در يك جمله اگر ناچار ش. «ميکروسافت»توانيد بنويسيد: مي Microsoftجمالت استفاده نکنيد. مثالٌ بجاي نوشتن  حد امکان از کلمات انگليسي درتا 

 از کلمات انگليسي استفاده کنيد، حتماً فاصله کافي بين آنها و کلمات پارسي را رعايت کنيد.

 گذاريعالمت -1-2

، يرگول، نقطه ويرگولمثل نقطه، و ييهاتمام عالمت کنيددقت گذاري متن مقاله بدرستي انجام شود. براي خوانايي بهتر مقاله بايد سعي شود تا حد امکان عالمت
ندازه االمت خط تيره بايد به ع شته باشند.الي فاصله دامه بعدي تنها به اندازه يك فضاي خبايد به کلمه قبل از خود چسبيده باشند، و از کل ، و عالمت سوالدونقطه

بين کلماتي  د.بچسب ت بايد به آنصوراين يك فضاي خالي از کلمه قبل و بعد از خود فاصله داشته باشد؛ مگر اين که کلمه قبلي يا بعدي يك عدد باشد، که در 
 .که جدا هستند بايد يك فضاي خالي فاصله باشد
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 امال -2-2

به  هتر را با مراجعتوانيد اطالعات دقيقکنيم. ميدر اين بخش برخي از موارد اشتباه متداول را يادآوري مي امالي زبان پارسي ضروري است. درستي نوشتار بر پاية
فاصله »ين منظور از ادا نماند. براي جاز جزء بعدي فعل « مي»در افعال حال و گذشته استمراري بايد دقت شود که  ر اين زمينه پيدا کنيد.هاي نوشته شده دکتاب

ل را و جزء بعدي فع« مي»ء استفاده کنيد. همچنين دقت کنيد که جز «-کليد »به همراه  «Ctrlکليد »استفاده کنيد. براي نوشتن فاصله متصل از « متصل
 است.« شودمي»اشتباه، و درست آن « ميشود»و « مي شود»کپارچه ننويسيد. بنابراين بصورت ي

ز فاصله انيز  جدانويسيي برا«. آنها»جمع نيز دقت کنيد که از کلمه جمع بسته شده جدا نوشته شود؛ مگر در کلمات تك هجايي مثل  ي«ها»در مورد 
 بنويسيد.« هاپردازنده»را بصورت « پردازنده ها»ه کنيد. مثالٌ متصل استفاد

 است.« استادان»و  «پيشنهادها»نها آاشتباه و درست « اساتيد»و « پيشنهادات»پارسي يا التين با قواعد زبان عربي اشتباه است. بنابراين  جمع بستن کلمات
، «بکار بستن»اشد؛ مانند: جزء يك فعل يا صفت يا قيد ب از کلمه بعدي خود جدا نوشته شود، مگر آن که اين حرف« به»بهتر است همواره حرف اضافه 

 «.بندرت»و « بجا»
و ، «رئيس»، «منشأ»، «مسأله»لمات گنجد، اما براي نمونه به امالي کدر مورد کلمات حاوي همزه قواعدي وجود دارد که پرداختن به آنها دراين مقاله نمي

-ستفاده ميا« ي»از  ه بعدي،شود و درصورت اضافه شدن به کلمشوند، نوشته نميکه به الف ختم ميدقت کنيد. همچنين، همزه در انتهاي کلماتي « مسؤول»

 «.اجراي برنامه»و ، «شده اجرا»شود: 

 نتیجه -3
ي صفحه، نحوه هايهابعاد و حاش مهمترين مشخصات عبارتند از: بيان شد. همايش ملي نظام پيشنهادها هفدهميندر در اين مقاله، مشخصات يك مقاله قابل چاپ 

 قاله.م، و باالخره چگونگي نگارش متن منابع ها، گذاريوه شمارهآماده کردن صفحه اول، بخشهاي اصلي مقاله، نح
 فاده کنند.قاله خود استنويسندگان محترم مقاالت سعي کنند تمام موارد ذکر شده را دقيقاٌ رعايت کنند، و از همين سند بعنوان الگوي نگارش م
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