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 چکیده 

بندي مقاله، شييودر روش لال  تشييریم میایران  كامپیوتر  انجمن  سيياهنه  كنفرانس ملی    بیسييت و یکمین یك مقاله براي  نگارش  ، شييیوه  در این مقاله 

 هاي مختلف مقاله، بخش  ( هاي مورد نیاز براي Styleسبك )  ، به طور كامل مشخص شده استر كلیةها ها و اندازه آنهاي مختلف آن، انواع للمبخش

 اند و تنها كافی اسيت سيبك مورد ن ر را براي بخشيی از مقاله انتخان كنیدر ها، نویسيندگان، چکیده، متن، و ررر از پیش ترریف شيده از جمله عنوان 

 رشده باشند، مرذور است كه خارج از این چارچون تهیه هاییهباید توجه داشته باشند، كنفرانس از پذیرش مقال هاهنویسندگان محترم مقال

چکیده باید بطور صيریم و شيفاف موعيوع پژوهش و   كلمه باشيدر   200چکیده مقاله باید در یك یا دو بند )پاراگراف( تهیه شيود و حداكرر شيامل  

ذكر جزییات كار،   زدر چکیده ا  نتایج آن را مطرح كند؛ یرنی بیان كند چه كاري، چگونه، و براي چه هدفی انجام و چه نتایجی حاصيل شيده اسيتر 

 رپرهیز كنید ها، و مراجع، فرمولهاها، جدولشکل

 كلمات كلیدي 

 كلمه برنوان كلمات كلیدي انتخان شودر این كلمات باید موعوعات اصلی و فرعی مقاله را نشان دهندر 10حداكرر 
 

 

 

 مقدمه  -1

ساهنه  كنفرانس ملی    بیست و یکمین  هكردن مقالنوشتار روش آمادهاین  

افزار  براي نگيارش مقياليه از نرم  دهيدرنشيييان میرا ایران  كيامپیوتر  من  انج

Microsoft Office Word 2007  هاي بردي آن اسيييتفاده  یا نگارش

این اسيييت كيه تميام   مورد توجيه لرار گیردكنیيدر نکتيه مهمی كيه بيایيد 

هاي مقاله در این سيند  ( هاي مورد نیاز براي كلیه لسيمتStyleسيبك )

ناسي  را براي هر بخش انتخان  و تنها هزم اسيت سيبك ماند  ترریف شيده

 یه مقاله به موارد زیر توجه كنید:براي ته  كنیدر
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هر    هاي باه، پایین، چپ، و راسييتو حاشييیه A4صييفحات  اندازه   •

  متر انتخان شيودرسيانتی 2، و  2،  5/2،  5/2به ترتی  برابر با    صيفحه

 شود(ر  خانانتمتر  سانتی  5)فقط حاشیه باهي اولین صفحه،  

هاي آن ترریف شيده  هنما و سيبكخطوط نیز در این رافاصيله بین   •

 باشدرمی  (0)صفر    Afterو    Beforeبا    Singleاست كه حالت  

 صفحه باشدر  6تواند حداكرر  ترداد صفحات مقاله می •

تهیه شيودر عر  هر سيتون برابر  مقاهت باید به صيورت دو سيتونی   •

 متر استرسانتی  6/0ون  متر و فاصله بین دو ستسانتی  2/8

  از  ارسيييی مورد اسيييتفياده براي هر یيكهياي پي انيدازه و نوع للم •

براي للم هتین   ( آورده شييده اسييتر1هاي مقاله در جدول )بخش

 هتین اندازه للماسيتفاده كنیدر   Times New Romanهمواره از  

براي    اسيييتر  در هر مولریت  پارسيييی یك واحد كمتر از اندازه للم

براي للم   ( اسيتفاده كردرItalic)م كج  توان از للها میاسيامی متيیر

اسيت   B Mitraپارسيی هم از للم میترا )ن میترا( كه نام فایل آن  

شيييود،  نمایش داده می  Wordافزار  همین صيييورت نیز در نرمو به

اسيتفاده نماییدر در صيورتی كه رایانه شيما فالد این فونت اسيت، آن  

   ي نماییدرس بارگذارنگاه كنفرارا از ون

قاله باید كامالً مشيابه صيفحه اول این مقاله باشيدر در صيفحه اول م •

تمام  صييفحه اول از نوشييتن سييایر موارد خودداري كنیدر هم نین 

 درنصفحه آماده و نوشته شو  موارد صفحه اول باید در همان

  2و پاصييفحه  1گذاري صييفحات و بکاربردن سييرصييفحهاز شييماره •

 خودداري كنیدر

( سييينيد را  Property)  تیي بخش ميالکكيه اطالعيات   فراموش نکنیيد •

 بطور كامل پر كنیدر

 ها ندازه و نوع للم : ا   (  1جدول )

 مولریت استفاده نام للم اندازه للم

 عنوان مقاله پررنگ میترا 18

 نام نویسندگان  میترا 12

 1هاي سطم بخش هاي عنوان پررنگ میترا 14

 2هاي سطم بخش  هايعنوان پررنگ میترا 13

 3هاي سطم بخش  هايانعنو پررنگ میترا 12

 چکیده و كلمات كلیديمتن  پررنگ میترا 11

 زیرنویس  میترا 10

 ها ولها و جدعناوین شکل پررنگ میترا 10

 هاولجدها و متن شکل میترا 9

 هافرمول میترا 11

 مراجع میترا 10

 متن مقاله میترا 11

 مقاله بندي  بخش  -2

چکیده، كلمات كلیدي،    باشيد:هاي اصيلی  امل این بخشهر مقاله باید شي 

  ل سيپاسيگزاري،ها مر، و مراجعر سيایر بخشمطال  اصيلی، نتیجه  مقدمه،

ها باید در آخر مقاله و  اختیاري اسييتر این بخش  هاو زیرنویس  عييمایم

ها كه پس از مراجع آورده  سنوی، بجز بخش زیرلبل از مراجع لرار گیرند

 درشومی

شيييودر مقدمه داراي  ع میروها از مقدمه شييي ي بخشگذارشيييماره

اسيتر آخرین شيماره نیز مربوط به بخش نتیجه اسيتر سيایر   1شيماره  

هر    داراي شيييمياره نیسيييتنيدر  ،از نتیجيه  ي لبيل از مقيدميه و پسهيابخش

ا نیز داراي شيماره  هتواند شيامل چند زیربخش باشيدر زیربخشبخش می

لت  ها دگذاري زیربخشارهشيودر هنگام شيمشيروع می  1هسيتند كه از  

گیردر مرالً براي  ه شيييمياره بخش در سيييميت راسيييت لرار كنیيد كي 

  براي نوشيتن عنوانِر  3-2بنویسيید:    2از بخش    3گذاري زیربخش  شيماره

اگر بخش داراي شييماره نیسييت از    و  ،Heading 1یك بخش از سييبك  

( با سبك  2ها )سيطم  عنوان زیربخش اسيتفاده كنیدر  Heading 0سيبك  

Heading 2  سييبك  نیز از 3ي سييطم  در براننوشييته شييو  Heading 3  

هاي سيطوح بردي وجود ندارد،  اسيتفاده كنیدر مرموهً نیازي به زیربخش

هيا را بيدون شيييمياره و تنهيا  بيا این حيال اگر وجود داشيييت، آن زیربخش

 پررنگ بنویسیدر  متن  بصورت

در هر بخش یيا زیربخش یيك یيا چنيد بنيد )پياراگراف( وجود داردر  

د زنجیروار بيه هم مربوط بياشييينيد و یيك  ليت شيييود كيه جمالت هر بني د

موعيييوع را دنبال كنندر اولین بند هر بخش یا زیربخش بدون تورفتگی  

(Intendاسيتر براي نوشيتن اولین بند )،    از سيبكText1    اسيتفاده كنیدر

متر اسيييت كه براي  سيييانتی 5/0سيييایر بندها داراي تورفتگی به اندازه  

سيری كنید از نوشيتن    نیدررا انتخان ك  Textسيبك    باید  هانوشيتن آن

سييطر    15تا   10تواند  بندهاي طوهنی پرهیز كنیدر یك بند حداكرر می

 به خود اختصاص دهدر  ،از یك ستونرا  

 مقاله  و نویسندگان   هاي عنوان ویژگی  -1-2

هاي كار پژوهشيی را نشيان  عنوان مقاله در عین كوتاهی باید تمام ویژگی

بنویسييیدر در    Titleبا سييبك  را در یك یا دو سييطر و  دهدر عنوان مقاله  

صيورتی كه عنوان مقاله شيما دو سيطري اسيت، دلت كنید كه طول سيطر  

   دوم نباید بیشتر از طول سطر اول باشدر

نویسييندگان مقاله نوشييته شييوندر در   نام  پس از عنوان مقاله باید

،  هنگيام نوشيييتن نيام نویسييينيدگيان از ذكر عنياوینی مريل اسيييتياد، دكتر

براي نوشييتن نام نویسييندگان از سييبك    ي كنیدرمهندس، و ررر خوددار

Author  مت یا مرتبه  توانید سييِ در صييورت تمایل می  اسييتفاده كنیدر

علمی هر نویسييينيده را بيه شيييکيل زیرنویس تهیيه كنیيدر هم نین نيام  

  ، تلفن تماس، و نشيانیدانشيگاه یا محل اشيتيال نویسينده به همراه نشيانی

 در  نذكر شود  ننتوامی  رایانامه

 و كلمات كلیدي   هاي چکیدهویژگی  -2-2

چکیده مقاله باید بطور صيریم موعيوع و نتایج كار پژوهشيی انجام شيده  

به اصيل موعيوع مقاله توجه شيود و در    باید  را بیان كندر در چکیده تنها

ها، و مراجع خودداري  ، فرمولهاها، جدولییات كار، شييکلآن از ذكرجز

  )پياراگراف( یيا دو بنيدكلميه و در یيك  200در   شيييودر چکیيده را حيداكرر
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براي    نوشيته شيودر  Heading 0باید با سيبك  عنوان چکیده  تهیه كنیدر  

اسيتفاده كنیدر در صيورتی كه   Abstractنوشيتن متن چکیده از سيبك  

   بنویسیدر  Abstract2چکیده داراي بند دوم است، آن را با سبك  

بيا  ن كنیيد، و آنهيا را تخياان كلیيدي كلميه 10براي هر مقياليه حيداكرر  

این كلمات باید موعوعات اصلی و فرعی مقاله    ویرگول از هم جدا كنیدر

  وابسييتگی مقاله به آنها  كلمات كلیدي را به ترتیبندي كنندر  را دسييته

اگر از    تر هسيتند، اول نوشيته شيوندربنویسيید؛ یرنی كلماتی كه مرتبط

اده شيده اسيت، باید  نویسيی در چکیده یا كلمات كلیدي اسيتفمختصير

 كامل آن در داخل یك جفت هاللین )پرانتز( آورده شودر  شکل

 هاي مقدمه ویژگی  -3-2

در بخش مقدمه ابتدا باید كلیات موعييوع پژوهش عنوان شييودر سييپس  

هاي هر یك  اي از كارهاي مشييابه انجام شييده به همراه ویژگیتاریخ ه

در مقياله براي حل  اي از تالش انجيام گرفتيه بیيان شيييودر در ادامه مقيدمه

 هاي موجود ذكر شودریكاست

مقدمه از  بخش    براي نوشيتن عنوانِ  اسيتر  1مقدمه داراي شيماره  

 استفاده كنیدر  Heading 1سبك  

 هاي مطال  اصلی ویژگی  -4-2

پس از بخش مقدمه باید مطال  اصيييلی مقاله طی چند بخش نوشيييته  

ح  ، طر هيا بيایيد شييياميل ترریف مفياهیم اولیيه مورد نیيازاین بخششيييودر 

در نوشيتن مطال  اصيلی مقاله دلت    درنپیشينهادي باشي   حلمسيلله، و راه

شيود كه تنها به موعيوع اصيلی مقاله پرداخته شيود تا ذهن خواننده از  

هم نین سييری شييود    انحراف به سييمت مطال  جانبی مصييون بماندر

مطال  اصييلی مقاله بصييورت سييلسييله مراتبی و زنجیروار به هم مربوط  

 درنباش

ندر  شيييو شيييروع می 2شيييماره  ال  اصيييلی مقاله از  مط  هايبخش

براي نوشييتن    شييوندرگذاري میبه ترتی  شييمارههاي بردي نیز  بخش

 استفاده كنیدر  Heading 1هاي اصلی از سبك  عنوان بخش

 گیري  هاي نتیجه ویژگی  -5-2

خالصييه    نکات مهم انجام شييده در كار بصييورت،  گیري در بخش نتیجه

در این بخش    هم نین  درنعيیم داده شيومرور و نتایج به دسيت آمده تو

هرگز    ( بصيورت واعيم بیان شيودرContributionباید سيهم علمی مقاله )

توانيد بيه  نتیجيه می نکنیيدر مطيالي  چکیيده را در این بخش تکرار عین

كاربردهاي پژوهش انجام شييده اشيياره كند؛ نکات مبهم و لابل پژوهش  

هاي دیگر  به زمینه  جدید را مطرح كند؛ ویا گسييترش موعييوع بح  را

  Heading 1براي نوشيتن عنوانِ بخش چکیده از سيبك    یشينهاد دهدرپ

 استفاده كنیدر

 هاي مراجع ویژگی  -6-2

گیرد و عنوان آن داراي شيييمياره  بخش مراجع در انتهياي مقياليه لرار می

ارسيی و برد مراجع انگلیسيی را  سيتر در نوشيتن مراجع ابتدا مراجع پنی

مام مراجع حتماً باید  ر تاسيت  ترتی  الفبایی شيماره مراجع به ذكر كنیدر

 در متن مقاله مورد ارجاع والع شده باشندر

بنویسیدر براي نوشتن    Heading 0عنوان بخشِ مراجع را با سبك  

براي مراجع به زبان انگلیسيی از    و REFمراجع به زبان پارسيی از سيبك  

اله به  نامه، یا مقاسيييتفاده كنیدر عنوان كتان، پایان EN_REFسيييبك  

بصيورت پررنگ بنویسيیدر براي عناوین مراجع انگلیسيی  زبان پارسيی را  

نوشيييتن مراجع در بخش    نحوه  اسيييتفاده كنیدر  (Italic) نیز از للم كج

 اله عنوان شده استرمراجع این مق

براي ارجياع بيه یيك مرجع تنهيا از شيييمياره آن در داخيل یيك جفيت  

ارجاع  شيماره انگلیسيی    ر مراجع انگلیسيی را با]1[اسيتفاده كنید   لالن

جمله با این   ر نیازي به ذكر كلمه »مرجع« نیسيت، مگر آن كه[6]  دهید

براي ارجياع بيه چنيد مرجع از   ررر«ر ]1[مرجع : »شيييود عبيارت شيييروع

ر اگر ترداد مراجع زیاد اسييت از خط تیره  ]2,1[ویرگول اسييتفاده كنید 

د لبل از نقطه  آینر مراجری كه در انتهاي جمله می]1-5[اسيتفاده كنید 

 گیرندرلرار می

 لواعد نوشتاري  -3

نویسيی اسيتر تالش شيود در متن  وایی و رسيایی نوشيتار در گرو سيادهشيی

مقاله از جمالت رسيا، گویا، و كوتاه اسيتفاده شيود و از نوشيتن جمالت  

كيه شيييميا از   آهنگی»هیز شيييودر بيه این جمليه دليت كنیيد: تودرتو پر

  لال اپل كه یك    DRM  لال ط  كنید توسي دریافت می  iTuneفروشيگاه  

انحصياري و محاف ت شيده اسيت كه اپل مجوز اسيتفاده از   AACفایل 

این جمله در والع از    ر«شيييوددهد، محاف ت میكس نمی آن را به هیچ

كند و به هیچ وجه براي جمالت  سيبك نگارش زبان انگلیسيی پیروي می

توان این جمله را به این صييورت  احتی میر به رپارسييی مناسيي  نیسييت

كنید  دریافت می  iTuneآهنگی كه شييما از فروشييگاه  »بازنویسييی كرد:  

شيييودر این لال  یك لال  فایل  اپل محاف ت می DRMتوسيييط لال   

AAC   انحصياري و محاف ت شيده اسيت، و اپل مجوز اسيتفاده از آن را به

 ر«دهدكس نمی هیچ

ه نیز نقش زیادي در فهم آسيان  جداسيازي اجزاي مختلف یك جمل

د اجزاي یيك جمليه را در جيایی كيه نیياز بيه مکي   تواني ویرگول می  آن داردر

هسيييت، ازهم جيدا كنيد؛ حيال آن كيه نقطيه ویرگول براي جيداسيييازي  

رودر نقطيه نیز براي جدا  م ارتبياط مرنيایی دارنيد، بکيار میدوجمليه كيه بيا ه

اربرد هاللین )پرانتز( باید  درك  گیردركردن جمالت مورد استفاده لرار می

ن براي توعيیحی اسيت كه از اجزاي جمله  توجه شيود كه عبارت داخل آ

شيودر درمقابل،  محسيون نشيده و درصيورت حذف خللی به آن وارد نمی

 رودرگیومه براي برجسته كردن جزیی از جمله بکار می

باشييد«، »گردید«، و  تا جاي ممکن از بکار بردن كلماتی مرل »می

سياده و   توان از كلماتباشيد« پرهیز شيودر به جاي آنها ابل  می  »بوده

2
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m

 



ان مرل »اسييت« و »شييد« اسييتفاده كردر بکارگیري كلمات دشييوار و  رو

بیرمرمول تنها باع  پی یده شيييدن جمله و دشيييوار شيييدن فهم آن  

 شودرمی

هاي پارسيی اسيتفاده شيودر  براي كلمات فنی تا حد امکان از مرادل

ردازش« زیبياتر از »پروسيييس« اسيييت، و یيا كلميه  بيدون تردیيد كلميه »پ

در چنین موالری    تر اسيتره« از »میکروپروسيسيور« مناسي »ریزپردازند

نویس  ا مرادل پارسيی آشينا نیسيت، از آخردهید خواننده باگر احتمال می

براي نوشيتن مرادل انگلیسيی اسيتفاده كنیدر این كار را در اولین كاربرد  

 درهاي پارسی انجام دهیمرادل

نیدر مرالٌ  جمالت اسييتفاده نک حد امکان از كلمات انگلیسييی درتا  

اگر ناچار  ر  «میکروسيافت»توانید بنویسيید:  می  Microsoftبجاي نوشيتن  

شدید در یك جمله از كلمات انگلیسی استفاده كنید، حتماً فاصله كافی  

 بین آنها و كلمات پارسی را رعایت كنیدر

 گذاري عالمت  -1-3

گذاري متن  مقاله باید سری شود تا حد امکان عالمت  براي خوانایی بهتر

مريل نقطيه،    ییهياتميام عالميت كنیيددليت ليه بيدرسيييتی انجيام شيييودر  مقيا

بيایيد بيه كلميه لبيل از   ، و عالميت سيييوالویرگول، نقطيه ویرگول، دونقطيه

الی  مه بردي تنها به اندازه یك فضيياي خخود چسييبیده باشييند، و از كل

ط تیره باید به اندازه یك فضياي خالی از  عالمت خ  فاصيله داشيته باشيندر

د از خود فاصيله داشيته باشيد؛ مگر این كه كلمه لبلی یا  كلمه لبل و بر

بین كلماتی    درصيورت باید به آن ب سيببردي یك عدد باشيد، كه در این  

 ركه جدا هستند باید یك فضاي خالی فاصله باشد

 امال  -2-3

در این بخش    اسيترامالي زبان پارسيی عيروري    درسيتی نوشيتار بر پایة

توانیيد اطالعات  كنیمر میوري میبرخی از موارد اشيييتبياه متيداول را یادآ

 هاي نوشته شده در این زمینه پیدا كنیدربه كتان  هتر را با مراجردلیق

در افرال حال و گذشييته اسييتمراري باید دلت شييود كه »می« از جز   

« استفاده كنیدر  بردي فرل جدا نماندر براي این من ور از »فاصله متصل

اسيتفاده   «-كلید »به همراه   «Ctrlكلید  »براي نوشيتن فاصيله متصيل از  

  »می« و جز  بردي فرل را بصييورت  كنیدر هم نین دلت كنید كه جز

می شيود« و »میشيود« اشيتباه، و درسيت آن  کپارچه ننویسيیدر بنابراین »ی

 شود« استر»می

جمع بسيته شيده  جمع نیز دلت كنید كه از كلمه   يدر مورد »ها«

ريل »آنهيا«ر براي  جيدا نوشيييتيه شيييود؛ مگر در كلميات تيك هجيایی م

ه كنیدر مرالٌ »پردازنده ها« را  نیز از فاصييله متصييل اسييتفاد  جدانویسييی

 « بنویسیدرهابصورت »پردازنده

پارسييی یا هتین با لواعد زبان عربی اشييتباه    جمع بسييتن كلمات

تباه و درسيييت آنها  اسيييتر بنابراین »پیشييينهادات« و »اسييياتید« اشييي 

 »پیشنهادها« و »استادان« استر

است همواره حرف اعافه »به« از كلمه بردي خود جدا نوشته  بهتر  

شيود، مگر آن كه این حرف جز  یك فرل یا صيفت یا لید باشيد؛ مانند:  

 »بکار بستن«، »بجا« و »بندرت«ر

در مورد كلميات حياوي همزه لواعيدي وجود دارد كيه پرداختن بيه 

»مسيييلله«،  گنجد، اما براي نمونه به امالي كلمات  راین مقاله نمیآنهيا د

دلت كنیدر هم نین، همزه در انتهاي كلماتی كه    »رییس«و   »منشيييل«

شيود و درصيورت اعيافه شيدن به كلمه  شيوند، نوشيته نمیبه الف ختم می

 «راجراي برنامه»و  شده«،    اجراشود: »از »ي« استفاده می  بردي،

 ها ها و جدول شکل  -4

ها در زیر شيکل  شيکل  باید داراي عنوان باشيندر عنوان  هاها و جدولشيکل

ر صيييورتی كيه از  ددر ني گیردر بياهي جيدول لرار می هياو عنوان جيدول

كنید، باید حتماً شماره آن  سایر منابع استفاده می  هايها یا جدولشيکل

 مرجع را در عنوان شکل یا جدول ذكر كنیدر

  Figure Captionدول از سييبك  براي نوشييتن عنوان شييکل یا ج

نیز از    هاها و یا جدولمتن داخل شييکلنوشييتن  براي   اسييتفاده كنیدر

هر شيکل یا جدول باید داراي یك   اسيتفاده كنیدر  Figure Textسيبك  

شييماره شييکل یا    شييودرشييروع می  1شييماره باشييد كه براي هر كدام از  

ع به شيکل  در هنگام ارجا  جدول را در داخل یك جفت هاللین بنویسيیدر

بردن عباراتی هم ون    یا جدول از شيييماره آن اسيييتفاده كنید و از بکار

ها باید در متن مورد  و شييکل  هاتمام جدول  »شييکل زیر« پرهیز كنیدر

اید لبل از ارجاع در متن ظاهر  یك جدول یا شييکل نب  ارجاع لرار گیرندر

 درشو

  سيت بهتر ا  درنها لرار گیرباید در وسيط سيتون  هاها و جدولشيکل

و ویژگی    چین درج شييوندها در یك خط جداگانه با حالت وسييطشييکل

  انتخان شييودر  In line with textبصييورت    ها( آنLayoutبندي )طرح

ه شيکل یا جدولی در  چنان اي از چنین تن یمی اسيتر  ( نمونه1شيکل )

تك سييتونی رسييم كرد،    توان آن را بصييورتمی  ،دیك سييتون جا نشيي 

جدول در ابتدا یا انتهاي صييفحه و یا در  مشييروط بر این كه شييکل یا  

توان هميه  می رسيييت لبيل از بخش مراجع لرار گیردرانتهياي مقياليه د

 درج كردر  نیز  ها را در یك جا و لبل از مراجعشکل



 
 MDA [6] در   : فرایند توسره  ( 1شکل ) 

 ها و عبارات ریاعی فرمول  -5

 Equationت ریاعيی بهتر اسيت از ابزار  ها و عبارابراي نوشيتن فرمول

Editor   براي هر فرمول باید یك شييماره در ن ر گرفته    ودراسييتفاده شيي

چین  در داخل یك جفت هاللین و بصيورت راسيت  را  شيودر این شيماره

تمام متيیرها، پارامترها، و نمادهاي یك عبارت ریاعييی باید  لرار دهیدر  

ول این كار انجام نشيده اسيت،  توعيیم داده شيوندر اگر لبل از نوشيتن فرم

 ل این توعیحات بیان شوندر مانند:باید بالفاصله پس از فرمو

(1) ( ) ( )  dfx
x

X −=
0
ˆ1  

تيابع توزیع امکيان اسيييتر اگر   X  و چگيالی تخمینی f̂كيه درآن

ن زیياد اسيييت، از  دامية متا تريداد متيیرهيا و پيارامترهيا براي ترریف در

صيورت فهرسيت در زیر  ا بم اسيتفاده و یفهرسيت عالیم در بخش عيمای

 رابطه ترریف شودر

ابزار   بکييارگیريتوان بييدون نوشيييتن روابط ریيياعيييی می براي

Equation Editor،  بهره    یونانی  ، و نمادهاي4، زیر نویسيی3باهنویسيی  از

ناسي  اسيتر  گرفتر این روش بیشيتر براي ارجاع به متيیرها در متن م

  شييیوهاین    ا( ب1فرمول )  یتوعييیح  متن  امکان را در  توزیع  مرالٌ ما تابع

دلیل اسيتفاده از  ه  شيود كه فاصيله سيطرها باین روش موج  می  نوشيتیمر

 زیاد نشود و تن یمات صفحه بهم نریزدری  نویسبزار فرمولا

نشد،   درصيورتی كه یك رابطه ریاعيی طوهنی بود و دریك سيطر جا

  ن را در دو یا چند سيطر نوشيتر در این حالت باید سيطرهايتوان آمی

توان شيماره آن را نیز  دوم به برد با تورفتگی شيروع شيوندر هم نین می

 ( را ببینیدر2در یك سطر مستقل نوشتر فرمول )
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یيك فرمول یيا عبيارت ریياعيييی حتمياٌ بيایيد بريد از ارجياع آن در متن  

هياي مقياليه را نیز همياننيد عبيارات ریياعيييی الگوریتم ظياهر شيييودر

 نید و به آنها ارجاع دهیدرذاري كگشماره

 گیري   نتیجه  -6

  بیسيييت و یکمین در این مقاله، مشيييخصيييات یك مقاله لابل چا  در

مهمترین   بیيان شيييدر ایرانكيامپیوتر انجمن سييياهنيه كنفرانس ملی 

دن  هاي صييفحه، نحوه آماده كرمشييخصييات عبارتند از: ابراد و حاشييیه

ها،  ا، شييکلهگذاري وه شييمارههاي اصييلی مقاله، نحصييفحه اول، بخش

 ، و باهخره چگونگی نگارش متن مقالهرها، منابع، فرمولهاجدول

نویسييندگان محترم مقاهت سييری كنند تمام موارد ذكر شييده را  

دلیقياٌ رعيایيت كننيد، و از همین سييينيد برنوان الگوي نگيارش مقياليه خود  

 استفاده كنندر

 گزاري سپاس 

ك بند آماده  بخش سييپاسييگزاري در صييورت نیاز بصييورت كوتاه و در ی

شيودر بخش سيپاسيگزاري داراي شيماره نیسيت بنابراین عنوان این بخش  

در تهیيه این سييينيد از تجربیيات    بنویسيييیيدر Heading 0را بيا سيييبيك 

المللی انجمن كيامپیوتر ایران و مهنيدسيييی بر  و  هياي بینكنفرانس

س انجمن رمز ایران اسييتفاده شييده اسييت، كه از  هاي لبل كنفراندوره

 شودرسپاسگزاري می  زحمات آنان

 پیوست ها 

یك بخش اختیاري است و داراي شماره نیستر عنوان    پیوست هابخش  

مرتبط با مقاله كه در    هايبنویسيیدر موعيوع  Heading 0آن را با سيبك  

 ورده شوندر توانند در بخش عمایم آهاي زیر لرار گیرند، مییکی از گروه

 هاها یا الگوریتماثبات ریاعی فرمول •

 ها و اطالعات مربوط به مطالره مورديداده •

 هاي مربوط به مقایسه آنهانتایج كار دیگر محققان و داده •

 درنهاي اصلی مقاله نباشمرتبط كه جز  بخش  هايسایر موعوع •

 مراجع 
 ،سنده را دارداي كه نقش نوییا نام موسسه  نام خانوادگی، نام نویسندگان [1]

رجمان با لید كلمه ترجمة، نام مت نام خانوادگی، ، نامكتان  عنوان كامل

 شماره جلد، شماره ویرایش،ویراستار با لید كلمه ویراستة،    خانوادگی، نام

 نام ناشر، تاریخ انتشارر محل نشر،

،  هاي عاملهاي داخلی سیستم اصول طراحی و ویژگی ،  استالینگ، ویلیام [2]

مشکنانی، محسن، پدرام، حسین، ویراستة برنجکون،  ترجمة صدیقی

 ر1380بهار ، نشر شیخ بهایی، اصفهان، سوم ویرایش، محمود

 CIM 

 PIM 

 PSM 

 

Code 

CIM to PIM mapping 

PIM to PSM mapping 

PSM to code mapping 



نامه اي كه پایان، درجهنامهعنوان پایان نام خانوادگی، نام نویسندگان،  [3]

شماره  محل دانشگاه، براي دریافت آن نوشته شده است، نام دانشگاه،

 ها، تاریخ انتشاررصفحه

ام كامل ، شماره ثبت، ن عنوان طرح پژوهشیخانوادگی، نام مجري،  نام [4]

 تاریخ انجام طرحر محل انجام طرح، سفارش دهنده،

، نام مجله یا كنفرانس، "عنوان مقاله"نام خانوادگی، نام نویسندگان،  [5]

ها، محل چا  مجله یا برگزاري شماره دوره یا مجله، شماره صفحه

 كنفرانس، تاریخ انتشارر
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