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 چکيده 

د. چکيده مقاله بايد باشقابل ارسال به کنفرانس مي پارچهمرتبط با  شاخه هایشده در کليه  تهيهمقاالت 

گردد  ای از نتايج و روش اعتبار سنجي باشد. متذکر مي شامل تعريف مسأله، فرضيات، روش حل، خالصه

صورت کامل نحوه نگارش را رعايت ننموده باشند، اولويت پيگيری و اعمال فرآيند داوری را از  مقاالتي که به 

تايپ شود.  pt 12نازنين معمولي  کلمه و در يک پاراگراف با قلم بي 252دست خواهند داد. چکيده در حداکثر 

ا فرمولي را درج کرد. نقطه و کاما در تمامي در چکيده نبايد هيچ گونه جزئيات، جدول، مرجع دهي، شکل ي

بخشها بالفاصله پس از کلمه قبلي آورده شود و بعد از آن فاصله داده شود. کلمات دو بخشي بدون فاصله و 

تايپ گردد. متن از دو سمت منظم  "شود مي"بصورت  "مي شود"بصورت کنار هم آورده شوند. بطور مثال 

تي توسط عالمت ستاره مشخص گردد و آدرس پست الکترونيک معتبر و چيده شود. نويسنده مسئول بايس

علمي يا صنعتي ذکر کند. برای نويسندگان با مشخصات يکسان فقط يک رديف اختصاص داده شود. 

های صفحه، فواصل بخشها، عبارات سرصفحه و فونتها تغيير داده نشود. کد مقاله توسط دبيرخانه درج  حاشيه

 .عبارات داخل پرانتزها حذف گردد يل الگو، کليهگردد. پس از تکم مي

 

 (.12نازنين  واژه، جداسازی با کاما، رعايت الگو )بي 5های کليدی، حداکثر  واژه : واژه های کليدی

 

 مقدمه

تهيه شده است. به  WORD 2222-2213افزار  دستورالعمل حاضر به عنوان الگويي برای نگارش در نرم

 منظور ايجاد سازگاری و هماهنگي در نگارش مقاالت آن را به دقت رعايت فرماييد. 

توانيد با بازنويسي بر روی هر بخش مقاله خود را  پس از باز کردن اين دستورالعمل شما به راحتي مي     

دستورالعمل زير را در هنگام  شود که مي تقاضاتهيه نماييد. از نويسندگان محترم  جشنوارهمطابق فرمت 

ها را در راستای باال بردن  نويسندگان محترم هم اين دقت همچنينسازی مقاله دقيقاٌ رعايت نمايند،  آماده

 دانند.  شمرده و رعايت آنها را الزم مي کيفيت برگزاری همايش مهم

ممکن است به دليل عدم صورت،  الزم است مقاالت مطابق فرمت نگارش حاضر تهيه گردند. در غير اين

 رعايت فرمت  از چرخه داوری حذف گردند.
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باشد. رجوع به  مقدمه شامل تعريف مسئله و تاريخچه علمي مربوط به موضوع مقاله با اشاره به منابع مي

آوردهای علمي و فني  گيرد. الزم است در بخش مقدمه، دست [ صورت مي1منابع با ذکر شماره منبع مثالً ]

 ،صورت شفاف و روشن بيان شود. مطابق با ماهيت مقاله های  انجام شده، به به ساير پژوهش پژوهش نسبت

 بندی گردد. تقسيم بصورت مناسبي بايست توسط نويسنده يا نويسندگان متن و بدنه اصلي مقاله مي

 ،ه نتايج مشروحد. عالوه بر اين، ارائقاله، ارائه و مورد بحث قرار گيرگيری بايد نتايج مهم م در بخش نتيجه

خش مراجع است مشخصات منابع اشاره شده در متن مقاله در ب الزم بخشي از متن اصلي مقاله است.

 د.ترتيب رجوع آورده شو به

 
 

 بدنه اصلي مقاالت

باشد. رجوع به  مقدمه شامل تعريف مسئله و تاريخچه علمي مربوط به موضوع مقاله با اشاره به منابع مي

 هنریآوردهای علمي و  گيرد. الزم است در بخش مقدمه، دست [ صورت مي1ه منبع مثالً ]منابع با ذکر شمار

 ،صورت شفاف و روشن بيان شود. مطابق با ماهيت مقاله های  انجام شده، به پژوهش نسبت به ساير پژوهش

 بندی گردد. تقسيم بصورت مناسبي بايست توسط نويسنده يا نويسندگان متن و بدنه اصلي مقاله مي

 ،د. عالوه بر اين، ارائه نتايج مشروحقاله، ارائه و مورد بحث قرار گيرگيری بايد نتايج مهم م در بخش نتيجه

خش مراجع است مشخصات منابع اشاره شده در متن مقاله در ب الزم بخشي از متن اصلي مقاله است.

 د.ترتيب رجوع آورده شو به
 

 

 روند کار هنری و عملي

  اين بخش مي بايست کليه اموری که انجام شده است به همراه تصاوير و تجزيه و تحليل ۀنها ارائه گردد. در
 

 

 

 سيستم واحدها

بوده و در مواقع ضروری معادل آن در سيستم واحدهای ديگر  1المللي سيستم واحد قابل قبول سيستم بين

 کار رود. در داخل پرانتز به
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 معادالت

گذاری شود. شماره معادالت بايد در انتهای سمت راست هر  ترتيب از ابتدا تا انتها شماره بهمعادالت بايد 

 ستون و در امتداد خط حاوی معادالت در پرانتز قيد شود.

 

 ها ها، نمودارها و عکس ها، شکل جدول

عالوه اعداد، حروف و ه جا داده شود، ببايست در داخل کادر مشخص شده  ها همانند متن اصلي مي شکل

ها در اولين مکان مناسب بعد از رجوع به آنها  ها و جدول د. کليه شکلآنها بايد خوانا و قابل رؤيت باشعالئم 

ها بايد زير شکلها  د. عنوان شکلترتيب با عدد شماره گذاری شو ها بايد به ها و شکل د. تمامي جدولشو آورده

 د.باش برای شکل و جدول مي هايي نمونه 1و شکل  1باالی آنها قرار گيرد. جدول  ها در و عنوان جدول
 

 (pt 12نازنين مثالي از يک جدول )فونت بي :6جدول 

mمساحت )    رديف
 2پارامتر 1پارامتر (2

1 12 1 2 

2    

3    

 

جدول يک خط رها  بين خط پاياني توضيح شکل و يا انتهای جداول و ادامه متن و قبل از شکل و عنوان

 شود.

 

 
 (pt 12نازنين مثالي از يک شکل )فونت بي: 6شکل 

 

 بحث و تجزیه و تحليل

 باشد. اين بخش شامل ارائه نتايج تحقيق و مباحث مربوط به آنها مي
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 بندی گيری و جمع نتيجه

 بندی نتايج حاصل از تحقيق در اين بخش ذکر شود. جمع

 

 تشکر و قدرداني )درصورت لزوم(

 توانند مراتب تشکر و قدرداني خود را از حاميان در اين قسمت درج کنند. در صورت لزوم نويسندگان مي

 

 فهرست عالئم )در صورت لزوم(

محل فهرست عالئم قبل از مراجع است. ابتدا عالئم انگليسي به ترتيب الفبا و سپس عالئم يوناني به ترتيب 

 الفبا تايپ شود. 
 

A m،مساحت 
2 

E N/mمدول االستيسيته،  
2 

 عالئم یوناني 

 kg/mچگالي، 
3 

 زیرنویس 

f  سيال 

 باالنویس 

 شرايط مرجع *
 

 مراجع 

در داخل کروشه نشان داده شود. بديهي است  ]1[هائي مانند  شده در متن بايد توسط شماره منابع اشاره

شود. ترتيب قرار گرفتن مقاالت در  مشخصات کامل مقاله در بخش مراجع با ذکر همان شماره آورده مي

جز مراجع نامبرده شده در متن،  باشد. به بخش مراجع همانند ترتيب رجوع به آن مقاالت در متن مقاله مي

 خواهد بود. ترتيب زير شود. نحوه نوشتن عنوان مراجع بهمرجع ديگری در بخش مراجع نوشته ن
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