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خالصه :دستورالعمل اساسی تهيه مقاله براي اولين كنفرانس ملی محاسبات نرم و فناوري اطالعات ارائه گرديده است .خالصه با  200كلمه در يك
يا دو پاراگراف محدود میشود و نمیتواند شامل معادالت ،شكلها ،جدولها يا مراجع باشد .خالصه بايد به طور فشرده آنچه انجام شده ،نحوة انجام
آن ،نتايج اساسی و اهميت آنها را بيان كند.
کلمات کلیدی :حداكثر پنج كلمه ،حداكثر تعداد صفحات مقاله  6صفحه میباشد.

 - 1مقدمه
نوشتتار حارتر روآ آماده كردن مقاالت علمی -پژوهشتی را براي اولين
كنفرانس ملی محاستتبات نرم و فناوري اطالعات دانشتتگاه آزاد استتالمی
واحد ماهشتتهر را تورتتيم می دهد .اين شتتيوه نامه براستتاب برخی از
قابليتهاي موجود در نرم افزار Microsoft-Word 2003تهيه شتتده و
نكته مهمی كه الزم استتت براي تهيه نهتتمه آماده به مار مورد توجه
قرار گيرد تعريف شتتيوههاي مورد نياز براي كليه قهتتمتهاي مقاله ،در
اين نمونه میباشتد و مللفان میتوانند با استتفاده از آنها به سترعت فايل
مقتاله خود را با شتتتيوه مورد نطر ت بين دهنتد .منانچه به هر صتتتورت
نتوانيتد از اين نمونته مقتالته بته عنوان الگو استتتتفتاده كنيتد ،بته موارد زير
توجه نمائيد:
 اندازه صفحات بايد برابر  A4و حدود پائين صفحات برابر  2/5و حدودمپ و راست صفحات برابر  2سانتيمتر میباشد.
حد باال در صفحه اول  6/5سانتی متر می باشد.
 -به جز قهمت خالصه و مراجع ،بقيه قهمتهاي مقاله به صورت دو

ستونی ،هر يك با عرض  8/2سانتيمتر و فاصله بين دو ستون 0/6
سانتيمتر تهيه میشود.
 قلم فارسی  B Nazaninو قلم التين  Times New Romanمیباشد.
اندازه قلم التين يك واحد كمتر از اندازه قلم فارسی در هر موقعيت
است.
 از شماره گذاري صفحات و به كار بردن سر صفحه و پا صفحه خودداريشود.
 اندازه و نوع قلم م ابن جدول ( )1میباشد.جدول ( :)1اندازه و نوع قلمها
موقعيت استفاده
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 – 2شرح مقاله
هر مقاله بايد شامل بمشهاي اصلی عنوان ،مكيده ،كلمات كليدي،
مقدمه ،م الب اصلی ،نتيجه گيري و مراجع باشد .ساير بمشها مانند
سپاسگزاري ،رمايم و زيرنويسها اختياري است.
الف -عنوان و نويهندگان
عنوان مقاله بايد تمام ويژگی كار تحقيقاتی را نشان دهد .نام نويهندگان
و آدرب پهت الكترونيكی پس از عنوان مقاله بدون ذكر عنوان مانند
دكتر ،مهندب و  ...نوشته میشود.
ب -مكيده و كلمات كليدي
مكيده مقاله بايد موروع و نتايج كار تحقيقی انجام شده را بيان كند و
از بيان جزئيات ،شكل ،جدول و فرمول خودداري شود .مكيده مقاله
حداكثر در  200كلمه تهيه شود و تنها بايد به اصل موروع مقاله توجه
شود .سعی شود از ممتصر نويهی در مكيده خودداري شود.
براي هر مقاله حداكثر هفت كلمه كليدي كه موروعات اصلی و فرعی
مقاله را نشان میدهد ،انتماب شود و با عالمت ويرگول ( )،جدا شود.
ج -مقدمه
بيان تاريمچه از كارهاي مشابه قبلی به همراه ويژگی هر يك الزم است.
مقدمه داراي شماره  1است .در مقدمه خالصهاي از كار تحقيقی انجام
شده بيان شود و نحوة تحقين مشمص گردد.
د  -متن
بعد از بمش مقدمه ،م الب اصلی مقاله طی مند بمش بيان شود كه
شامل تعريف مفاهيم اوليه مورد نياز ،طرح مهئله و راه حل میباشد .در
اصل مقاله از آوردن موروعات فرعی خودداري گردد و تنها به موروع
اصلی مقاله پرداخته شود .م الب اصلی مقاله بايد سلهله وار به هم
مربوط باشد و يك موروع دنبال شود.
از بيان معادالت كه در اكثر كتابها يا مقالهها وجود دارد ،خودداري شود
و سعی شود فقط معادالت اصلی اشاره گردد.
ه -نتيجه گيري
در بمش نتيجه گيري ،نكات مهم انجام شده در كار به صورت خالصه
مرور و نتايج بدست آمده توريم داده شوند .در اين بمش سهم علمی
مقاله بايد دقيقاً بيان شود و از تكرار قهمت مكيده در اين بمش
خودداري شود .در قهمت نتيجه گيري میتوان به نكات مبهم و قابل
پژوهش جديد اشاره كرد و يا گهترآ موروع بحث را به زمينههاي ديگر

پيشنهاد داد.
و -مراجع
بمش مراجع در انتهاي مقاله قرار میگيرد و عنوان آن داراي شماره
نيهت .تمام مراجع بايد در متن استفاده شده باشد و مشمصات كامل
مراجع بايد قيد شود .براي ارجاع به يك مرجع تنها از شماره آن در داخل
يك جفت قالب [ ]1استفاده كنيد .شمارهها بايد فارسی باشد و براي
استفاده از مند مرجع از ويرگول استفاده كنيد [ .]2 ،1در صورتی كه
تعداد مراجع زياد میباشد از خط تيره بين اعداد استفاده شود [.]1[-]4
شماره مراجع قبل از عالمت نق ه آورده شود.
در مقاالت التين نوشتن حرف اول نويهنده كافی است ولی در مقاالت
فارسی نام نويهنده به طور كامل آورده شود .مراجع بايد به صورت تك
ستونی در انتهاي مقاله قبل از بمش روزمه آورده شود.
 – 3نگارش
سعی شود از بندهاي كوتاه و حداكثر در  14س ر استفاده شود .از كلمات
دشوار و غير معمول منانچه دليل توجيهی و روشنی وجود نداشته باشد،
موجب پيچيده شدن و ايجاد اشكال در فهم خواننده خواهد شد.
الف -عالمت گذاري
خ وط تيره هموار ه از كلمات قبل و بعد خود يك حرف فاصله داشته
باشند ،مگر آنكه قبل و بعد آن عدد به كار رفته باشد .تمام نقاط آخر
جمالت ( ،).دو نق ه ( ،):ويرگول ( )،بايد به كلمه قبل از خود بچهبد و
از كلمه بعدي فقط يك حرف فاصله داشته باشند.
ب -امالء
درستی و صحت كتابت براساب قواعد امالي فارسی الزم است كه در
اين بمش به بعضی از موارد آن اشاره میشود .براي كهب اطالعات بيشتر
میتوانيد به كتابهاي نوشته شده در اين زمينه مراجعه نمائيد.
 – 4شكل و جدول
هر شكل و جدول بايد در وسط ستون قرار گيرد و داري يك شماره باشد
كه شمارهها به صورت  2 ،1و  ...میباشد و از شماره گذاري م ابن بمش
خودداري شود .تمام شكلها و جدولها بايد در متن مورد ارجاع قرار
گيرند و از نوشتن عبارتی مانند جدول زير و يا شكل زير اجتناب شود.
از آوردن كليه شكلها در انتهاي مقاله و قبل از مراجع خودداري شود.
كليه شكلها و جدول ها بايد خوانا و داراي عنوان باشند و بعد از اشاره
شدن در متن مقاله آورده شوند .عنوان جدول در باالي جدول و عنوان
شكل در پائين شكل با فونت  10نازك نوشته شود .اگر جدول و يا شكل
نياز به تك ستونی دارد ،الزم است آن شكل و جدول در ابتداي صفحه و
يا انتهاي صفحه آورده شود و از تك ستونی كردن در وسط صفحه
خودداري شود.

بعد و قبل از هر شكل و جدول قرار دادن يك خط فاصله الزم است.
شكل و جدول بايد به طور وارم و مشمص باشد تا خواننده بدون هيچ
مشكلی بتواند به آن مراجعه نمايد.
 – 5فرمول و عبارت ریاضی
فرمول رياری بايد بعد از ارجاع در متن آورده شود .براي نوشتن فرمولها
و عبارات رياری از ابزار فرمول نويهی  wordاستفاده شود .فرمول شمارة
( )1نشان دهندة نحوه فرمول نويهی میباشد.
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در صورت طوالنی بودن يك راب ة رياری ،میتوان آن را در مند س ر
نوشت.
الزم به تذكر است كه كليه فرمولها بايد تايپ شود و از كپی كردن
خودداري شود .پارامترهاي استفاده شده در فرمول بايد قبل بعد از آن
معرفی شوند.
 – 6نتیجه گیری
نويهندگان محترم مقاله رمن آشنايی با ابزارهاي قابل استفاده در نرم
افزار  ،wordتالآ نمايند مقاله خود را م ابن نگارآ فوق براي كنفرانس
ارسال نمايند.
 -7سپاسگزاری
درصورت لزوم میتوانيد از افراد يا سازمانهائی كه شما را در انجام
پژوهش خود ياري كردهاند در اين قهمت سپاسگزاري كنيد.
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