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 ----سه سطر با فاصله (نازنين  16pt.پررنگ) ----

20

mm

راهنمای تهيه مقاله فارسي سومين کنفرانس ملي توسعه علوم مهندسي
(عنوان در 1یا  2خط به صورت وسطچين با قلم نازنين  16pt.پررنگ)
---یك سطر فاصله (نازنين  16pt.پررنگ) ----نام و نام خانوادگي نویسنده اول ،1نویسنده دوم ... ،2از ذکر عناویني نظير مهندس ،دکتر و ...در ابتدای اسامي خودداری
نذذذام و نذذذام خذذذانوادگي
نويسذذندگان بذذه صذذورت
كامل ذكر شود( .همراه بذا
پسوند)

شود( .نویسنده رابط را با عالمت ستاره* مشخص کنيد) (نازنين ،12pt ،پررنگ)
 -1درجه علمي (يا سمت كاري) نويسنده اول ،پست الکترونیک ()Times New Roman 10 pt. Italic
 -2درجه علمي (يا سمت كاري) نويسنده دوم ،پست الکترونیک ()Times New Roman 10 pt. Italic

...
----چهار سطر فاصله (نازنین  10pt.نازك) ----

چكيده (نازنين  12pt.پررنگ)

2.5cm

در متن چکیده از ذكر مقدمات و كلیات خودداري شود و مستقیماً به مسئله ي اصلي و اهداف آن ،اساس كار و میزان موفقیت اين مطالعه با استناد به
نتايج كار به طور مختصر اشاره شود .چکیده مقاله با قلم  10pt.نازنین اندازه  2.5سانتیمتر از سمت چپ كاغذ ،،بذا  2.5سذانتیمتر فاصذله از سذمت
راست و با يک خط فاصله كناره هاي رديف شده نوشته شود .طول چکیده در مقالة كامل بین  250تا  500كلمه باشد .چکیده بايد به تنهايي كامذل
و فقط داراي يک پاراگراف باشد و از اشاره به مراجع در چکیده خودداري شود .چکیذده مقذاتت ،در محذیط  Word 2007يذا  2010تهیذه و ارائذه
گردد.

---يک سطر فاصله (نازنین  12pt.نازك) ----واژه های کليدی :حداكثر  5واژه كه با ويرگول)  ( ،از هم جدا شده و در يک خط باشند( .قلم نازنین)10pt.
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2.5cm

مقدمه (نازنين  13pt.پررنگ)

2cm

به منظور يکسان سازي مجموعه مقاتت اين همايش و نیز براي آنکه امکان تركیب و انتقال فايل كامپیوتري آنها فراهم شذود،
تزم است كه همة مقاتت با طرحي يکسان و كامالً هماهنگ تهیه و تايپ شوند .اين راهنما به نويسندگان مقاتت فارسذي كمذک
مي كند تا مقالة خود را با طرح مورد قبول كنفرانس تهیه نمايند .صورت ظاهري اين راهنما و نگارش آن منطبق بذر دسذتورالعمل
تهیة مقاتت است.
براي تايپ مقاله به زبان فارسي ،فقط از نرمافزار مايکروسافت  wordدر محیط ويندوز با امکانات فارسي استفاده كنیذد .انذدازه
كاغ A4 ،انتخاب شود .كلیه صفحات بايد داراي حاشیه  3.5 cmاز بات و پايین صفحه ،و حاشذیه  2 cmاز سذمت راسذت و چذپ
باشند .خط اول هر پاراگراف  0.5 cmفاصله بیشتري داشته باشد.
متن اصلي مقاله به صورت تک ستوني با قلم )فونت) نازنین و اندازة  12pt.تک فاصله تهیه شود .عنوان همه بخذش هذا بذا قلذم
نازنین و اندازه  13ptپررنگ و عنوان زيربخش ها با قلم نازنین و اندازه  12ptپررنگ تايپ شود .عنوان هر بخش يا زيربخش ،با يک
خط خالي فاصله از انتهاي متن بخش قبلي تايپ و شمارهگ،اري شود .خط اول همة پاراگرافها بايد داراي تورفتگي به انذدازة 0.5
 cmباشد.
شیوه ارجاع در مقاله بايد به سبک  APAو منبع مورد استناد در داخل متن با ذكر نام خانوادگي نويسنده  ،سال انتشار و
شماره صفحه داخل پرانتز آورده شود (راهنمايي.)22 :1387 ،
نکته :توجه شود؛ در انتهاي هر پاراگراف كه رفرنس در آن قرار دارد نقطه بعد از پرانتز قرار داده مي شود .بعد از متن،
پارانتز( )....بدون فاصله از متن قرار دارد.
مراجع فارسي را با قلم نازنین نازك  .pt12و مراجع انگلیسي را بذا قلذم  .Times New Roman 11ptنذازك تايذپ نمايیذد.
همچنین شیوه نگارش مشخصات منابع و مراجع در انتهاي مقاله بر اساس حروف الفبا ذكر شود.

حداکثر طول مقاله
با توجه به محدوديت در چاپ مقاتت ،حداكثر طول هر مقالة كامل(شامل شکلها و جدولها كه منطبق با اين دستورالعمل
تهیه مي شود) 10صفحه مي باشد .نتیجة داوري مقاتت از طريق اعالم در سايت كنفرانس به نويسندگان مقاله اعالم مي شود.
مقاله اي كه مورد پ،يرش قطعي يا مشروط قرار مي گیرد ،بايد با توجه به تصحیحات احتمالي مورد نظر داوران( ،كه در سايت
كنفرانس اعالم مي گردد) بازنگري و تهیه شود و فايل مقاله كامل(با فرمت  docو  )pdfبا استفاده از لینک ارسال مقاله موجود در
سايت ،به دبیرخانه كنفرانس ارسال شود .فايل مقاله بايد به گونه اي باشد كه در صورت نیاز بتوان به راحتي و بدون كار اضافه اي
آن را باز كرد ،پرينت گرفت يا به چاپخانه تحويل داد.
 مقاله ارسال شده در كنفرانس يا نشريه اي ديگر به چاپ نرسیده باشد .در مقاتتي كه بیش از يک نويسنده دارند،

نويسندگان بايد يک نفر را به عنوان نويسنده عهده دار مکاتبات مشخص كنند .در غیر اين صورت نفر اول ،نويسنده عهده دار
مکاتبات شناخته خواهد شد.

واژه های خارجي در متن فارسي

2

2cm

براي واژه ها و نام هاي خارجي ،حتياتمکان از معادل هاي فارسي مصطلح و مصوب استفاده نمائید .در مورد نام هاي خذارجي
غامض يا معادل هاي غیرمصطلح فارسي ،فقط در اولین ارجاع و بالفاصله پس از ذكر اين گونه واژهها ،معادل تتین آن را در پاورقي
آورده شود.

پاورقي ها
در صورت نیاز به درج پاورقي ،همة موارد فارسي و به صورت راست چین با قلم نازنین و اندازة  10pt.و پاورقي هاي تتذین بذه
صورت چپ چین با قلم  Times New Romanاندازة  9pt.نوشته شوند.

معرفي عالئم و متغيرها در متن
از آنجا كه نیازي به درج فهرست عالئم و متغیرها در ابتداي مقاله نیست ،بنابراين هر نوع متغیر يا عالمت بکذار رفتذه در مذتن
مقاله ،بايد در اولین ارجاع به آن معرفي شود.

جدول ها
هر جدول بايد داراي شماره و عنوان (توضیح) باشد ،كه به صورت وسط چین در باتي جدول با قلم نازنین پررنگ و اندازة 10pt.
تايپ و به ترتیب از  1شمارهگ،اري مي شود .بهتر است جدولها در داخل متن و پس از جايي كه به آنها ارجاع مي شود ،درج گردنذد.
كلیه متون در داخل جدول اگر فارسي باشند به صورت راستچین بايد تايپ شوند (نازنین  10pt.نازك) و اگر تتین باشند به صورت
چپچین بايد تايپ شوند .)Times New Roman, 10pt.( .اعداد در جدولها بايد به صورت فارسي و وسطچین تايپ شوند .ذكذر
واحد كمیت ها در جدول الزامي است .هر جدول با يک سطر خالي فاصله از متن ماقبل و مابعد آن قرار گیرد و نیز اگر جدول ها داراي
مرجع مي باشند بايستي شماره مرجع در داخل كروشه در انتهاي عنوان جدول ذكر شود .يک نمونه جدول مطابق دستورالعمل درزير
آمده است )توجه شود كه خود جدول نیز بايد در موقعیت وسط چین نسبت به طرفین كاغ ،قرار گیرد(.
جدول  - 1جدول نمونه شماره 1
فصل

عنوان

گزارش

تعداد

1

مقدمه

20

2

2

روش تحقیق

40

3

3

تحلیل اطالعات

40

3

شكل ها و نمودارها
هر شکل و نمودار بايد داراي شماره و عنوان (توضیح) باشد كه به صورت وسط چین در زير آن با قلم نازنین  10pt.پررنگ تايپ
و به ترتیب از  1شمارهگ،اري مي شود .نمودارها و شکلها مي توانند به صورت رنگي و يا سیاه و سفید باشند ولي به گونذه اي كذه در
صورت چاپ سیاه و سفید رنگها و جزيیات آنها قابل تشخیص باشد .شکل ها در داخل متن و در جايي كه به آنها ارجاع مي شود ،درج
گردند .ذكر واحد كمیت ها در شکل ها الزامي است .در متن مقاله بايد به همة شکل ها ارجاع شود .در تهیة شکل ها توجه كنیذد كذه

3

اندازة اعداد ،با قلم نازنین  10pt.باشد تا پس از درج در مقاله ،كامالً واضح و ) (legendواژهها ،كمیتها و راهنماي منحنذيهذا خوانذا
باشند .قبل و بعد از هر شکل ،يک سطر فاصله ايجاد كنید( .توجه شود كه خود شکل ها و نمودارهذا نیذز ،هماننذد جذدولهذا بايذد در
موقعیت وسط چین نسبت به طرفین كاغ ،قرار گیرند) .يک نمونه شکل و نمودار مطابق دستورالعمل در زير آمده است.

شكل  -1نمونه شكل داده شده

شكل  -2نمونه یك نمودار

نتيجه گيری
وجود بخش جمعبندي و نتیجهگیري پس از متن اصلي مقاله الزامي است .در اين بخش خالصهاي از يافتهها و نتايج عمده همراه
با پیشنهادهاي احتمالي ارائه ميشود.

تشكر و قدرداني
در صورت نیاز ،اين بخش قبل از مراجع قرار ميگیرد.
مراجع
نام خانوادگي ،نام نويسنده )نويسندگان( يا مترجم) ،سال انتشار( ،عنوان کتاب ،محل انتشار ،ناشر مربوطه ،شهر.
نام خانوادگي ،نام نويسنده)نويسندگان)( ،سال انتشار) ،عنوان مقاله ،نام مجله ،شماره مجله ،ناشر مربوطه ،شهر.
نام خانوادگي ،نام نويسنده (نويسندگان)( ،سال انتشار يا دسترسي( ،عنوان اثر ،شناسه (آدرس) ،سايت
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