روش و چگونگی تهيه مقاالت برای همایش ملی دانشجویی مهندسی صنایع

نام و نام خانوادگی نویسنده اول ،1نام و نام خانوادگی نویسنده دوم ،2نام و نام خانوادگی نویسنده

سوم3

 1محل كار نویسنده اول ،آدرس پست الکترونيک نویسنده اول
 2محل كار نویسنده دوم ،آدرس پست الکترونيک نویسنده دوم
 3محل كار نویسنده سوم ،آدرس پست الکترونيک نویسنده سوم

چکيده
در متن چکيده از ذكر مقدمات و كليات خودداری شود و مستقيماً به مسأله مورد مطالعه و اهداف آن ،اساس كار و ميزان موفقيت
این مطالعه با استناد به نتایج كار به طور مختصر اشاره شود .در چکيده از ذكر جزیيات كار ،شکلها ،جدول ها ،فرمولها و مراجع
پرهيز كنيد .چکيده حداكثر شامل  150كلمه بوده با قلم نازنين اندازه  10برای نوشتار فارسی و با قلم  Times New Romanبا
اندازه  9برای لغات انگليسی نوشته شود .
واژههای كليدی :حداكثر  ٨واژه ،مجزا شده با ویرگول ،با قلم نازنين اندازه .10

 .1مقدمه
متن مقاله با قلم نازنين اندازه  11و قلم  Times New Romanبا اندازه  10برای لغات انگليسی نوشته شود .عنوان بخش ها باید با
قلم نازنين اندازه  12و پررنگ و شمارهگذاری شده با شروع از شماره  1و با تورفتگی از ابتدای خط و فضای سفيد  0/63سانتیمتر
با بخش باالیی نوشته شود .كل متن باید به صورت تک فاصله و از دو طرف تراز با قلم نازنين اندازه  11نوشته شود.
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 .2طول مقاله
مقاالت باید در اندازه صفحه A4چاپ شده باشند .با توجه به محدودیت در چاپ مقاالت ،تعداد صفحات مجاز برای مقاالت
حداكثر  10صفحه ميباشد .این تعداد صفحات با درنظرگيری تمامی شکل ها ،جداول و مراجع مقاله می باشد .مقاالت باید به
صورت  wordهمراه با فایل  PDFتهيه و ارسال شود ،مسئوليت قابل نمایش بودن  PDFتهيه شده ،بر روی مرورگرهای معمول
همچون  Acrobat Readerمستقيماً برعهده نویسنده مقاله است .لذا قبل از ارسال مقاله ،از نمایش صحيح مقاله و فرمول های
آن ،بر روی  Acrobat Readerموجود بر كامپيوتری دیگر اطمينان حاصل نمایيد .برای این منظور ،حتماً در هنگام توليد، PDF
قلم بکاررفته را بصورت تعبيه شده ) (Embedded Fontاستفاده نمایيد .نویسندگان محترم مقاالت باید توجه داشته باشند،
كنفرانس از پذیرش مقاالتی كه خارج از این چارچوب تهيه شده باشند ،معذور است .در هر بخش یا زیربخش در صورت وجود
چند بند (پاراگراف) دقت شود كه جمالت هر بند زنجيروار به هم مربوط باشند و یک موضوع را دنبال كنند.

 .3حاشيهها
حاشيه باال و پایين صفحه باید  2/9سانتيمتر  .حاشيه چپ و راست  1/9سانتيمتر باشد .این حاشيه برای تمام صفحات شامل
صفحه اول نيز اعمال میگردد .متن باید در یک ستون تنظيم شود.

 .4عنوان بخشها
عنوان بخشها باید با قلم نازنين اندازه  12و پررنگ و شماره گذاری شده با شروع از  1و با تورفتگی از ابتدای خط و فاصله  6نقطه
با بخش باالیی نوشته شود.

 1.4عنوان زیربخشها
عنوان زیربخش ها باید با قلم نازنين اندازه  12و پررنگ و شماره گذاری شده بصورت زیر بخش (مانند  )1-1و با تورفتگی از
ابتدای خط و فاصله  6نقطه با بخش باالیی نوشته شود ( .در صورتيکه زیربخش بالفاصله بعد از بخش اصلی شروع شد این فاصله
 6نقطه الزم نيست).
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 .5جدولها و شکلها
هر جدول یا شکل باید دارای شماره و عنوان و توضيح باشدكه با قلم نازنين پررنگ و اندازة  10نوشته شود .عنوان جداول بصورت
وسط چين در باالی جدول و عنوان شکلها بصورت وسط چين در زیر شکل نوشته شود .ذكر واحد كميتها در جدول و شکل
الزامی است .در متن مقاله باید به همه جداول یا شکلها ارجاع داده شود.

 .6فرمولها
برای نوشتن فرمولها و عبارات ریاضی بهتر است از ابزار  Equation Editorاستفاده شود .برای هر فرمول باید یک شماره در
نظر گرفته شود .این شماره را در داخل یک جفت هاللين و بصورت راستچين قرار دهيد .تمام متغيرها ،پارامترها ،و نمادهای
یک عبارت ریاضی باید توضيح داده شوند .اگر قبل از نوشتن فرمول این كار انجام نشده است ،باید بالفاصله پس از فرمول این
توضيحات بيان شوند .مانند:
()1

 X x   1   0x fˆ   d

كه درآن ˆ fچگالی تخمينی و  Xتابع توزیع امکان است .اگر تعداد متغيرها و پارامترها برای تعریف در ادامة متن زیاد است؛ از
فهرست عالیم در بخش ضمایم استفاده و یا بصورت فهرست در زیر رابطه تعریف شود.

 .7قواعد نوشتاری
شيوایی و رسایی نوشتار در گرو سادهنویسی است .بهتر است تالش شود از جمالت رسا ،گویا و در حد امکان كوتاه استفاده
شود .جداسازی اجزای مختلف متن یک بخش با استفاده از پاراگراف بندی نيز كمک زیادی به روانی و سادگی فهم مطلب ميکند.
بند (پاراگراف)های طوالنی نيز مانند جمالت طوالنی ميتوانند خسته-كننده بوده ،خواننده را سردرگم كنند .یک بند نميتواند
بيش از  10تا  15سطر از یک ستون را به خود اختصاص دهد .
تا جای ممکن از بکارگيری كلمات «ميباشد»« ،گردید»« ،بوده باشد» و مانند آنها كه تکلف آور یا غلط مصطلح و یا غيرشيوا
هستند ،اجتناب شود .كلمات روان و ساده مانند «است» و «شد» ميتوانند اغلبِ مفاهيم را براحتی منتقل كنند .استفاده از
كلمات دشوار و غير معمول چنانچه دليل توجيهی روشنی وجود نداشته باشد ،موجب پيچيده شدن و ایجاد اشکال در فهم
خواننده خواهد بود .
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در حد امکان سعی شود برای كلمات غيرفارسی از معادل فارسی استفاده شود ،به ویژه در مواردی كه معادل فارسی مصطلح و
مفهوم است .برای مثال استفاده از تركيب «لذا» به جای «پس»« ،برای همين» یا «به همين دليل» توجيهی ندارد .همينطور ،كلمة
«جهت» كه معنای آن «سَمت» است ،نمیتواند جایگزین خوبی برای كلمه روانی مثل «برای» باشد.
برای لغات فنی نيز تا آنجا كه ممکن است همين الگو پياده شود .بدون تردید كلمه «پردازش» زیباتر از «پروسس» و معادل
فارسی «ریزپردازنده» مناسبتر از «ميکروپروسسور» است .در این گونه موارد چنانچه احتمال عدم آشنایی خواننده با معادل
فارسی وجود داشته یا اصطالح غيرفارسی معمولتر است ،الزم است در اولين كاربرد كلمه فارسی منشأ غيرفارسی آن بصورت
آخرنویس و یا اگر تعداد این موارد اندک است ،داخل هاللين (پرانتز) و درمقابل آن كلمه آورده شود.
اگر ناچار باید كلمات انگليسی در البالی جمالت گنجانده شوند ،فاصله كافی بين آنها و كلمات فارسی در نظر گرفته شود.
چنانچه در مقاله از مختصر نویسی ) (Abbreviationاستفاده شود ،الزم است در اولين استفاده تفصيل آن خالصه نویسی
بصورت آخرنویس آورده شود .چنانچه مختصرنویسی در چکيده آورده ميشود ،تعریف آن باید درهمان چکيده و بدون فاصله
ذكر شود .در هيچ مورد از زیرنویس استفاده نشود.

 1.7عالمت گذاری
دركاربرد هاللين (پرانتز) باید توجه شود كه عبارت داخل آن برای توضيحی است كه از اجزای جمله محسوب نشده ،درصورت
حذف خللی به آن وارد نمیشود .درمقابل ،گيومه برای برجسته كردن جزئی از جمله بکار میرود.
هاللين و قالبها] ، [Bracketsابروها } {Accoladesو گيومهها » «Quotationsباید به كلمات داخل خود متصل بوده و از كلمات
قبل و بعد از بيرون آن به اندازه یک حرف فاصله داشته باشند.
خطوط تيره ) (Hyphenهمواره از كلمات قبل و بعد خود یک حرف فاصله داشته باشند ،مگر آنکه قبل یا بعد آنها عدد باشد كه
باید به آن بچسبند.
دقت شود كه تمام نقاط اخر جمالت ،دونقطه ،ویرگول (كاما) و ویرگول نقطه باید به كلمه قبل از خود بچسبند و از كلمه بعدی
فقط یک حرف فاصله بگيرند .ویرگول ميتواند اجزای یک جمله را درجایی كه نياز به مکث هست ،ازهم جداكند؛ حال آنکه
ویرگول نقطه برای جدا سازی دوجمله كه با هم ارتباط معنایی دارند ،بکار میرود.
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در جایی كه نياز به یک حرف فاصلة خالی بين كلمات وجود ندارد ،از آن استفاده نشود؛ مگر آنکه كلمات درهم روند و خوانایی
جمله یا عبارت كاهش یابد؛ مانند وقتی كه دوحرف یکسان از انتهای یک كلمه و ابتدای كلمه بعدی به دنبال هم قرار ميگيرند،
مثل« :با استفاده».
برای افزایش خواناییِ متن ،درصورت لزوم ،ازعالمتِ كسره وحرف «ی» بعداز «های غير ملفوظ» یا حرف «ة» ،بویژه وقتی تتابع
اضافات ضروری است ،استفاده شود.

 2.7امال
درستی نوشتار براساس قواعد امالی فارسی ضروری است .در اینجا به عنوان مواردی كه اشتباه درآن زیاد اتفاق ميافتد ،به چند
مورد اشاره میشود .الزم است با مراجعه به كتابهای موجود در این زمينه ،به این موضوع دقت كافی مبذول شود.
در افعال مضارع و ماضی استمراری كه با «می» شروع ميشوند ،دقت شود كه درعين جدا نوشتن ،از جزء دیگر فعل جدا نيفتد.
برای این منظور باید از «فاصلة متصل» كه چند نوع مختلف دارد ،استفاده شود .همينطور ،درنوشتن «ها» ی جمع ،آن را از كلمه
جمع بسته شده جدا مینویسيم؛ مگر در كلمات فارسی تک هجایی كه ازشيوه متصل نویسی استفاده ميشود .
بهتر است همواره حرف اضافه «به» از كلمه بعدی خود جدا نوشته شود ،مگر آنکه این حرف جزء یک فعل یا صفت یا قيد باشد؛
مانند« :بکاربستن»« ،بجا» و «بندرت» .در نوشتن سایر كلمات مركّبِ فارسی نيز ،اگر كلمه در مفهوم واحد بکار ميرود ،اتّصال ،و
اگر هر جزء آن هنوز با جزء مفهوم متناظر است ،جدانویسی بوسيلة فاصلة متصل رعایت شود؛ مانند« :گفتگو»« ،میرود» و «كف
ساز».
كلمات فارسی یا التين نباید باقواعد عربی جمع بسته شوند؛ پس «پيشنهادها» صحيح و «پيشنهادات» اشتباه است.
درمورد كلمات حاوی همزه قواعدی وجود دارد كه دراین مقاله نمیگنجد ،اما برای نمونه به امالی كلمات «مساله»« ،رئيس»،
«مسؤول» و «منشأ» دقت شود .همچنين ،همزه درانتهای كلماتی كه به الف ختم ميشوند ،نوشته نمی شود و درصورت اضافه
شدن به كلمه بعدی از «ی» استفاده میشود« :القا شده»« ،باالیی» و «اجرای برنامه».
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3.7

شماره گذاری و ارجاع

كليه جداول ،شکلها و روابط ریاضی باید با استفاده از ابزار  Insert | Reference | Captionشماره گذاری شوند .استفاده از
این ابزار امکان آن را برای كاربر ایجاد ميکند كه در صورت جابجا شدن هر یک از این موارد ،نيازی به تصحيح شماره گذاریها
نباشد ،چراكه نرم افزار بطور خودكار این كار را انجام ميدهد .همچنين ارجاع به شماره گذاری هایی كه به روش مزبور انجام شده
باشد ،به سادگی و با استفاده از ابزار  Insert | Reference | Cross-referenceميسر است .
برچسبهای الزم برای این نحوه شماره گذاری و ارجاع در الگوی حاضر (همين فایل) پيشبينی شده اند .مؤلفان ميتوانند با
استفاده از  Paste | Copyاین برچسب ها بطور مکرر بکار بگيرند .كليد  F9برای به روز كردن شماره گذاری ها و ارجاعات به
آنها بکار میرود .هرگز نباید یک شکل یا جدول پيش از معرفی آن ،در متن ظاهر شود.
ارجاع به روابط ریاضی همواره باید بعد از درج خود آن روابط در متن صورت گيرد .برای ارجاع به روابط ریاضی تنها از شماره آنها
در داخل هاللين استفاده شود؛ مانند ( ،)1و از عباراتی مانند «رابطه ( »)1یا «معادله ی ( »)1استفاده نشود؛ مگر آنکه جمله ای با
ارجاع به یک رابطه ریاضی آغاز شود ،یا تأكيد بر معادله بودن آن مورد نظر باشد.
در ارجاع به بخشهای مختلف مقاله باز هم باید از ابزار Insert | Reference | Cross-reference | Numbered item
استفاده شود .برای این منظور از عالمتی مانند :بخش [ ]§-2-1و یا نام بخش استفاده شود .
برای ارجاع به مراجع نيز تنها از شماره آنها در داخل دوقالب استفاده شود [ ]1و نيازی به ذكر «مرجع [ »]1نيست ،مگرآنکه
جمله -ای با همين عبارت آغاز شود« :در مرجع [ .»... ]1برای ارجاع به چند مرجع ،آنها را پشت سرهم آورده یا با ویرگول جدا
كنيد ]2[ ]1[ :یا [ ،]2[ ،]1یا برای تعداد زیادتر خط فاصله بکار ببرید .]2[ -]1[ :مراجعی كه در انتهای جمله می آیند ،قبل ازنقطه
قرارگيرند .
شماره گذاری برای دسته بندیها ،الگوریتمها و سایر تقسيم-بندیهای عادی داخل متن ميتواند با اعداد یا حروف دلخواه ،به نحوی
كه تداخلی پيش نياید ،انجام شود.

 .٨نتيجه گيری
وجود بخش جمع بندی یا نتيجه گيری پس از متن اصلی مقاله الزامی است.
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 .9تقدیر و تشکر
بخش تقدیر و تشکر به طور مختصر و در یک بند تنظيم شود .تهيه كننده این شيوه نامه پيشاپيش از اساتيد و مؤلفان محترم كه
در راستای ارتقای كيفی شانزدهمين همایش ملی دانشجویی مهندسی صنایع یاری ميکنند ،سپاسگزاری مينماید.

 .10مراجع
بخش مراجع در انتهای مقاله قرار میگيرد و عنوان آن دارای شماره باشد .در نوشتن مراجع ابتدا مراجع فارسی و بعد مراجع
انگليسی را ذكر كنيد و آنها را به ترتيب حروف الفباء نام خانوادگی نویسندة اول ذكر نمایيد .در مقاله باید به همة مراجع اشاره
شود .مشخصات هر مرجع به صورت كامل و در قالب استاندارد زیر ذكر شوند .مراجع فارسی با قلم نازنين نازک اندازه  10و مراجع
انگليسی با قلم  Times New Romanاندازه  9ذكر شوند .

][1

نام خانوادگی ،نام نویسندگان یا نام موسسهای كه نقش نویسنده را دارد ،عنوان كامل كتاب ،نام خانوادگی ،نام

مترجمان با قيد كلمه ترجمة ،نام خانوادگی ،نام ویراستار با قيد كلمه ویراستة ،شماره جلد ،شماره ویرایش ،محل نشر ،نام ناشر،
تاریخ انتشار.
][2

نام خانوادگی ،نام نویسندگان ،عنوان پایاننامه ،درجهای كه پایاننامه برای دریافت آن نوشته شده است ،نام دانشگاه،

محل دانشگاه ،شماره صفحهها ،تاریخ انتشار.
][3

نام خانوادگی ،نام نویسندگان ،عنوان مقاله ،نام مجله یا كنفرانس ،شماره دوره یا مجله ،شماره صفحهها ،محل چاپ
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