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 المللی حقوق ساخت دومین کنفرانس بین اهنماي تدوين مقاله ر

 ( مقاله ناماستايل )  B Titr 14ptخط، فونت 2يا  1عنوان در 
 

 و ضخیم(14، اندازه فونت BZarفونت:  (  (BZar,14 pt, Bold)، ...2دوّم  نويسنده، 1اوّل نويسنده 

 و ضخیم(12، اندازه فونت BZar)فونت:   (BZar 12 pt, Bold) اوّل  نويسنده عنوان و  آدرس کوتاه  -1

 و ضخیم(12، اندازه فونت BZar)فونت:  (B Zar 12 pt, Bold) دوّم  نويسنده عنوان و  آدرس کوتاه  -2

۳- 

4- 
 

 

 

 )استايل عنوان چکیده( و ضخیم(10فونت  ، اندازهBZar)فونت:  (B Zar 10 pt, Bold) چکیده

میلیمتري    35راست و    میلیمتري از لبه  40اي باشد که در يک پاراگراف تهیه گرديده، داراي حواشي  کلمه  200تا    150  چکیده  هر مقاله بايد داراي يک 

گردد. فونت از لبه چپ باشد. اين بخش بايد بصورت مستقل بیانگر موضوع، اهداف، روش تحقیق و دستاوردهاي مقاله باشد ولي يک مقدمه تلقي نمي

پس از شرح ين بخش  محل قرارگیري ابا انتخاب )استايل متن چکیده( تمامي ضوابط انجام خواهد شد.  باشد.  مي  (B Zar 9pt)اين بخش از نوع  

 .نويسندگان است

 (9، اندازه فونت BZar)فونت:  (B Zar 9pt)کلمه که با کاما از يکديگر جدا شده باشند. 5کلمات کلیدي: حداکثر 

با   .فاصله از کلمات کلیدي( 9ptخط  2)با   و ضخیم(10، اندازه فونت BZar)فونت:  (B Zar 10 pt, Bold)مقدمه  .1

 ( تمامی ضوابط انجام خواهد شد. اصلیانتخاب )استايل عنوان 

تهیه شده است. رعايت اين   کنفرانسبه منظور استفاده مولفین مقاالت کامل براي نوشتن مقاالت فارسي مطابق الگوي استاندارد و واحد اين  راهنما  اين  

تواند جهت نمونه عملي مورد  ضوابط براي همه مولفین محترم اجباري است. توجه نمايید که متن حاضر نیز با رعايت همین ضوابط تهیه شده است و مي

)فاصله شروع اولین خط   (10ه فونت ، اندازBZar)فونت:  (B Zar 10 pt) استفاده قرار گیرد )البته پس از حذف عالئم و توضیحات راهنماي اضافي(.

 ( تمامي ضوابط انجام خواهد شد. اصلي(. با انتخاب )استايل متن mm 5پاراگراف 

در تهیه متن اصلي     singleو فاصله خطوط(B Zar 10pt). از فونتشوداستفاده      Wordافزار  از نرم  ضروري استمقاالت فارسي    براي نگارش

از باال و پايین تهیه گردد. عنوان هر    میلیمتر30از چپ و    میلیمتر  25میلیمتر از راست و    30بصورت تک ستوني و با حاشیه    مقاله استفاده گردد. متن مقاله

، بجز  همه پاراگرافها  اولین خط  نوشته شود.و يک خط خالي از متن خط خالي از بخش قبلي    دوشماره بخش و با فاصله    با،    (B Titr 10pt)بخش با فونت  

 میلیمتر فرورفتگي داشته باشد.  10بصورت هماهنگ  اولین پاراگراف بعد از متن،

 )استايل عنوان مقاله( و ضخیم(10، اندازه فونت BZar)فونت:   (B Zar 10 pt, Bold)مقاالت کامل  ارسال .2

مقاله، که مطابق با ضوابط اين راهنما تهیه شده    هاياين منظور الزم است فايل  گیرند. به مورد ارزيابي قرار مي  کنفرانسداوران    توسطکلیه مقاالت کامل  

ارسال گردد. به اين منظور ضروري است در هنگام    کنفرانسکه شامل کلیه فونتهاي بکار رفته باشد از طريق سايت    pdfو docx هاي  است، با فرمت

قابل  رايانامه  غیرفعال گردد. ساير فرمت ها و يا ارسال فايل از طريق پست و يا      ”do not send fonts to Adobe PDF“گزينه    PDFايجاد فايل  

 ها و جداول باشد. مقاله و کلیه اجزاء آن شامل شکل باشد. همچنین فايل مورد نظر بايد حاوي متنپذيرش نمي
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 :هاآدرس  یادداشت

های مشابه فقط یک بار آدرس   •

 آورده شوند. برای مثال:  

 آدرس نویسنده اول و سوم  -3و1

 آدرس نویسنده دوم -2

شماره    • به  نیازی  آدرس  یک 

گذاری ندارد. هنگامی که تمامی  

آدرس   دارای  نویسندگان 

 یکسانی باشند.

 

30 mm 
25 mm 
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 : ارسالی هایفایل  یادداشت

این بخش برای فایل کامل مقاله 

نویسندگان(  اطالعات  )بدون 

 نباید وجود داشته باشد.

فایل سامانه  پس از پذیرش مقاله،  

که این بخش را نیز    کامل مقاله

خواهد  شما  از  است،  شامل 

 خواست.
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قابل پیگیري    کنفرانس  تارنمايبه اطالع مولف رابط خواهد رسید. با اينحال آخرين وضعیت مقاالت در هر لحظه از طريق    مقالهچگونگي پذيرش  

نسخه    باشد. در صورت پذيرش، الزم است مولفین مقاله، اصالحات خواسته شده داوران را در نسخه نهايي و در مدت زمان خواسته شده اعمال نموده ومي

 ارسال نمايند.  کنفرانس تارنماييق نهايي را از طر

 و ضخیم(10، اندازه فونت BZar)فونت:  (B Zar 10 pt, Bold) حداکثر صفحات .۳

 است.  صفحه 10 ،باشدها و جداول ميمقاله که شامل متن و کلیه اجزاء آن نظیر شکلتعداد صفحات حداکثر 

 و ضخیم(10فونت ، اندازه BZar)فونت:  (B Zar 10 pt, Bold)زيرنويس .4

 . شوداستفاده (B Zar 9pt)در صورت نیاز به استفاده از زيرنويس، از فونت 

 (و ضخیم10، اندازه فونت BZar)فونت:   (B Zar 10 pt, Bold)روابط .5

( نوشته شوند. شماره هر رابطه بصورت  10ptالمقدور  و اندازه مناسب )حتي  Times New Romanو با فونت  به صورت چپ چین  همه روابط  

 شود. زير توجه  رابطه عنوان نمونه به ه سمت راست ذکر گردد. ب انتهايترتییي و در داخل پرانتز و در 
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که در آن
w   و

b اي با سرعتمتغیرهاي ... براي ذرهV


rدر موقعیت 


 هستند.  tو زمان

 و ضخیم( 10، اندازه فونت BZar)فونت:   (B Zar 10 pt, Bold)تعريف متغیّرها .6

رها بالفاصله پس از طرح  که کلیه متغیّبیني نشده است، الزم است  رها پیش از آنجا که در فرمت موجود محل مستقلي براي فهرست و تعريف همه متغیّ

 رجوع شود.  (1) ، به تعريف متغیّرها بعد از رابطهدر مقاله به شکل کامل تعريف گردند

 و ضخیم(10، اندازه فونت BZar)فونت:  (B Zar 10 pt, Bold)واحدها .7

باشد. در شرايط ويژه که بیان مسئله در ساير سیستم ها ضروري است، الزم است  تنها سیستم قابل قبول طرح مسائل مي SIسیستم واحدهاي استاندارد  

 . نشوندآنها نیز ذکر گردند. توجه گردد که واحدها براي مقادير ذکر شده در جداول و يا عناوين محورها در اشکال فراموش  SIمعادل هاي استاندارد  

 و ضخیم(10، اندازه فونت BZar)فونت:  (B Zar 10 pt, Bold)هاشکل  .8

وده و واضح  کلیه شکلها و ترسیمات بايد در داخل متن مقاله و بالفاصله پس از اولین طرح در متن قرار گیرند. شکلها بايد از کیفیت کافي برخوردار ب 

که خوانا و قابل تفکیک باشند. هر شکل داراي يک شماره ترتیبي مستقل  اي انتخاب گردند و شفاف ترسیم گردند. حروف، عالئم و عناوين بايد به اندازه 

در زير  (BZar 9pt Bold). همچنین هر شکل داراي عنوان مستقلي است که با فونت 1در داخل متن به آن ارجاع شده باشد، شکل است که حتما بايد 

 ( 10، اندازه فونت BZarفونت: )  (B Zar 10 pt) شود.شکل نوشته مي
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 و ضخیم(10، اندازه فونت BZar)فونت:  (B Zar 10 pt, Bold)جداول . 9

 

اي انتخاب گردند که خوانا و  کلیه جداول بايد در داخل متن مقاله و بالفاصله پس از اولین طرح در متن قرار گیرند. حروف، عالئم و عناوين بايد به اندازه 

 اي يک شماره ترتیبي مستقل است که حتما بايد در داخل متن به آن ارجاع شده باشد. همچنین هر جدول داراي  قابل تفکیک باشند. هر جدول دار

. يک خط خالي در باال و پايین جدول آنرا از بقیه متن  شوددر باالي جدول نوشته مي  (B Nazanin 9pt Bold)عنوان مستقلي است که با فونت  

 رجوع فرمائید.  1 به جدول کند. بعنوان نمونه جدا مي

 

 

 پارامترهاي محاسبه شده در دو مقطع  -1جدول 

 m/s,  pV T , K 

 311 18 1نتايج مقطع 

 294 24 2نتايج مقطع 

 

 
 و ضخیم( 9، اندازه فونت BZar)فونت:  (B Zar 9 pt, Bold)تغییرات سرعت شعاعی نسبت به زمان – 1شکل 

 و ضخیم(10، اندازه فونت BZar)فونت:    (B Zar 10 pt, Bold)گیرينتیجه  .10

 گیري بپردازد.بندي نتايج تحقیق ارائه شده در بخش نتیجههر مقاله بايد با ارائه توضیحات مشخص به جمع

 ضخیم(و 10، اندازه فونت BZar)فونت:  (B Zar 10 pt, Bold)قدردانی .11

 قبل از ارائه فهرست مراجع ذکر گردد.مي تواند درصورت لزوم، بخش کوتاه تقدير وتشکر 

 و ضخیم(10، اندازه فونت BZar)فونت:  (B Zar 10 pt, Bold)مراجع .12

شود. ترتیب آنها مطابق با ترتیب  نوشته مي  (B Zar 10pt)يا    (Times New Roman 10pt)فهرست مراجع بعنوان آخرين بخش مقاله با فونت  

دقیقا در همان    [ ]همچنین بايستي از عالمت  است که مستقیما در متن مقاله به آنها ارجاع شده است.    موارديباشد و فقط شامل  طرح آنها در داخل متن مي

براي شماره گذامح از مرجع  استفاده  نمود.  ل  استفاده  مطاب  ،ف هر مرجعدر تعريري  با  اطالعات کامل  براي    گردد.  انجام  IEEE citation styleق 
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 Zar(B مراجع فارسي، از فونت    براي   هايي در ادامه از اين استايل آمده است.مراجعه کنید. مثال   اين لینکاطالعات بیشتر درباره استايل مرجع زني به  

10pt) .دهند: موارد زير نحوه ارائه اين اطالعات را نشان مي  استفاده گردد 

 

 گذاري داخل متن: شماره 
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