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چکيده  -اين چکيده شامل خالصه اي از نتايج تجربي يا نظري حاصل از کار تحقيقاتي شما است .محتواي اين بخش نبايد از دويست کلمه تجاوز
نمايد .از بحث ها کلي و مقدماتي در چکيده پرهيز شود .درصورتي که دراين بخش از نماد يا کلمات اختصاري التين استفاده کنيد ،بايد در متن
مقاله آن را معرفي نماييد .از ارجاع به مراجع در بخش چکيده پرهيز شود .براي اينکه تعداد کلمات چکيده را بدون شمارش معمولي تشخيص
دهيد تمام متن آن را با ماوس انتخاب (سياه) کنيد ،سپس با موس جعبه ابزار  Toolsدر قسمت باالي صفحه را باز کنيد و کشوي  word countرا
انتخاب کنيد .تعداد کلمات اين چکيده  801است.
کليد واژهها -حداکثر پنج واژه کليدي مرتبط با مقاله ،به طوري که با کاما از هم جدا شده باشند،
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ذکر کنيد.

متن اللي مقاله در دو ستون ،هرکدام با عرض  85ميليمتر
و به فالله  6ميليمتر از يک ديگر تنظيم شده اس.،

مقدمه

اين دستورالعمل روش تهيه مقاله برايارائه به چهارمين کنفرانس
فناوري اطالعات و دانش را بيان ميکند .چنانچه از نرمافزار
فارسي  Microsoft Word 6يا نسخههاي بعدي آن استفاده
ميکنيد ميتوانيد از اين دستورالعمل استفاده نمائيد .پرونده
الكترونيكي مقاله بايد در چارچوب استاندارد تعيين شده دراين
دستورالعمل تنظيم شود.
همانطور که در فراخوان نيز تذکر داده شده است ،،ستاختار
مقاله بايد شامل عنتوان ،چكيتده فارستي ،متتن التلي ،نتتايج و
جمعبندي ،مراجع ،شكلها و جتدو هتا ددرلتورت نيتاز) باشتد.
درضمن تعداد لفحههاي مقاله بايد بين  8تا  41لفحه باشد.

.2.8

سبکها و قالببنديهاي مورد استفاده

تمتام ستبکهتا بتر استا للتم فارستي  B Nazaninو للتم
انگليسي  Times New Romanآماده شوند .مزي ،للم فارسي بته
کار رفته دراين اس ،که برخالف اغلب للمهاي متداو فارسي بتا
نرمافتزار  Acrobat PDF makerستازوار است .،بته وونتهاي کته
خواندن متن تهيه شده با اين للم و للمهاي همخانواده آن ،پتس
از تبديل به لالب  PDFدر هر رايانهاي که حتي فالد للتم فارستي
باشد ،امكانپذير اس .،در حالي که ديگر ختانوادههتاي للتمهتاي
فارسي اين لابلي ،را ندارنتد ،و بتراي خوانتدن متتن  PDFآنهتا
رايانه ميزبان حتما بايد حاوي للم مدابه باشد .در هر لورت للتم
مذکور بايد در رايانه تهيه کننده متن مقاله نصب شده باشد .ايتن
للم در ساي ،کنفرانس و هممچنين ساي ،انجمن موجود اس.،
سبک ) (Styleعنوان مقاله با  ،Titleسبک نام نويستندوان و
آدر محل کار آنان به ترتيب با  Authorsو  ،Affiliationsسبک
چكيت تده بتتتا  ،Abstractوستتتبک ست ت رهاي کليت تدواژه و بتتتا
 IndexTermsمدخص شدهاند.
سبک ) (Styleعنتوان هتر بختش و عنتاوين دو زيتر بختش
متوالي در لورت لزوم ،بته ترتيتب بتا  Heading 2 ،Heading 1و
 Heading 3تعريف شوند .شتمارهبنتدي ايتن عنتوانهتا بته طتور

 .2روش تهيه مقاله
در لفحهبندي مقاله براي تمام لفحهها ،حاشيه متن از باال
و پايين  52ميلي متر انتخاب شده اس .،درحاليکه ،حاشيه متتن
از راس ،و چپ  50ميليمتر انتختاب شتده است .،بتا استتفاده از
نسخه همين متن به عنوان نسخه پايته مقالته نيتازي بته تنظتيم
مجدد لفحهبنتدي نيست .،در هتر لتورت بتا ودتودن کدتوي
لفحهبنتدي ) (Page Setupدر درون جعبته ابتزار پرونتده )(File
ميتوان اين ويژويها را مالحظه کرد و در لورت لزوم تغيير داد.
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طور مثا معادله د )4راب ه ميان پارامترهتاي خروجتي و ورودي
يک دستگاه نوري را به کمک ماتريس  ABCDنمايش ميدهد:

خودکار انجام ميشود .سبک بته کتار رفتته بتراي عنتوان بختش
سپاسگزاري و مراجع بدون شماره و بتا  Headingمدتخص شتده
اس .،سبک هر پاراوراف دمثل اين لسم ،از متن بتا Paragraph
مدخص شده اس .،سبک بته کتار رفتته بتراي ست ر معادلته بتا
 ،Equationسبک نوشتار زير شكل درلورتيکه کوتاهتر از عترض
يک ستون د 85ميليمتر) باشتد بتا ) Caption(Cو درلتورتيکته
بلندتر از عرض ستون باشد با  Captionتعريف شده اس .،ستبک
به کار رفته براي جايگاه شكل سبک  Fig Positionاس.،
انتخاب هر سبک اندازه للمهتاي فارستي و انگليستي فالتله
س ر مربوط از باال و پايين را به طور خودکتار تعيتين متيکنتد و
تنظيم دستي آنها توسط نويسنده الزم نيس .،تأکيد ميشود که
براي تنظيم فالله ميتان دو پتاراوراف يتا دو بختش متتوالي الزم
نيس ،س ر سفيد اضافي در متن وارد شود.
هروتتاه يك تي از ستتبکهتتاي موجتتود در ستتتون ستتبکهتتا و
لالببنديها را با ماو انتخاب کنيد ،سبک و لالببندي لسمتي
که مكاننما روي آن لرادارد م ابق با سبک انتخاب شده ميشود.
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در معادله د )4توجه به يک نكته ضروري به نظتر متيرستد.
مالحظه ميشتود متغيرهتا بته لتورت ايتاليتک و واژههتايي کته
ماهي ،متن دارند مثل  inو  outبا للم معمتولي ظتاهر شتدهانتد.
دروالتتع پتتس از نوشتتتن ايتن دو واژه بتتا متتاو انتختتاب دستياه)
شدهاند .سپس کدوي  Styleدر وستط بتاالي پنجتره Equation
 Editorباز شده و وزينه  Textانتخاب شدهاس .،همچنين توجته
شود که راب ه د )4کوتاه اس ،و بته ستادوي در يتک ست ر لترار
ميويرد.
درلورتيكه معادلهاي از  85ميلتيمتتر طتوالنيتتر شتود آن
معادله بايد به دو يا سه س ر شكسته شتود .بتراي تنظتيم طتو
معادله هيچگاه آنرا بتا استتفاده از متاو کوچتک نكنيتد .اينتک
معادله د )5به عنتوان مثتالي از يتک معادلته طتوالني ندتان داده
ميشود.

 .2.2معادالت رياضي
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براي وارد کردن معادالت رياضتي در مقالته ختود همتواره از
 Equation Editorدر نترمافتزار  WORDاستتفاده کنيتد .انتدازه
للمهاي التين متن و معتادالت بايتد همختواني داشتته باشتند ،و
تناسب اندازهها نيز بايد رعاي ،شود .از ميان وزينههاي موجود در
دريچه باز شده  Microsoft Equationرا انتخاب کنيد .در ستم،
راس ،باالي دريچه باز شده کدوي  Sizeرا بتاز و وزينته Define
را انتخاب کنيتد .دريچته جديتدي بتاز متيشتود .درايتن دريچته
اندازههاي مختلف را براي اين مقاله ويرايش و الالح کنيد .بتراي
اين کار در مقابل  Fullعدد  ،40درمقابتل Subscript/Superscipt
عدد  ،8در مقابل Sub-Subscript/Superscriptعدد  ،6در مقابتل
 Symbolعدد  ،48و در آخر در مقابتل  Sub-Symbolعتدد  45را
وارد کنيد.
معادله ها را مستقل از شماره بخش مربوط بته طتور ستاده و
متوالي شمارهوذاري کنيد .براي اينکار ،در انتهاي آخترين ست ر
پيش از هرمعادله با فدار دادن  enterبه سر س ر بعد برويتد و بتا
ماو سبک  Equationرا نتختاب کنيتد .ستپس شتماره فرمتو
مورد نظر را در درون پرانتز لرار دهيد .بعد از پرانتتز کليتد  tabرا
يکبار فدار دهيد .با اينکار مكاننما در سم ،چتپ ستتون لترار
ميويرد .اينک به  Equation Editorوارد شتويد .در لتورتي کته
تاکنون اندازه للمهارا همانطور که لبال توضيح داده شتد التالح
نكردهايد ،الالح کنيد .سپس معادله متورد نظتر را بنويستيد .بته
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در اين جا چگونگي شكستن يک معادله طوالني به دو ست ر
مالحظه مي شود .البته الزم به ذکر است ،کته در مقالته زيتر هتر
راب ه يا لبل از آن بايد تمام پارامترهاي موجود در معادله معرفي
شوند.
توجه شود ،شكل پارامترهايي که در روابط از آنهتا استتفاده
شده اس ،بايد درهنگام استفاده در متن مقاله حفظ شتود .بتراي
ارائه يک معادله يا يتک عبتارت رياضتي ،کته شتامل ندتانههتاي
رياضياند داز لبيل عالم،هاي يونتاني ،زبرونتد و زيرونتد کته در
معادالت يا در متن معمولي در فالتله بتين خ توط متتن ظتاهر
ميشوند) در لورت امكان از تغيير للتم استتفاده نكنيتد زيترا در
حين ويرايش مقاله احتما بازورداندن سبک اينوونه لسم،هتا
به سبک اللي متن زياد اس.،
 .2.2نحوه وارد کردن شکلها ،نمودارها و جداول
عرض هر شكل يا نمودار و جدو را حتياالمكان برابر عرض
يک ستون يعني  85ميليمتر انتخاب کنيد .در اينلورت شتكل،
نمودار ،يا جدو را ميتتوان درهرکجتاي متتن در درون يكتي از
ستونها لرار داد .عنوان هر شكل را زير آن و عنوان هر جدو را
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عنوان توليف کننده هر شكل را زير شكل و عنوان تولتيف
کننده هر جدو را باالي همان جدو لرار دهيد .بستته بته ايتن
که طو اين عنتاوين کوتتاهتتر يتا بلنتدتر از عترض ستتون )85
ميلتتيمتتتر( باشتتد ،بتتراي تنظتتيم آن از ستتبک  Captionيتتا
) Caption(Cاستفاده کنيد.
در لورتي که ناچار به استفاده از شكلهاي بزرگتر از يتک
ستون هستيد شكل را در باال يا پايين لفحه مورد نظر لترار داده
سبک مربتوط بته عنتوان ايتن نتوع شتكل را )Caption(Framed
اختيار کنيد .شكل  5اين وضعي ،را نمايش ميدهد .لذا با توجته
به فضاهاي موجود در باالي لفحه لرار داده شتدهاست .،مؤلفتان
فقط براي موارد اجتنتابناپتذير و ضتروري مجتاز بته استتفاده از
تصاوير بزرگ در مقالهاند .شكل  5را والعا متيتتوان در حتد يتک
ستون کوچک کرد و نمايش داد .در اين جتا تنهتا بتراي نمتايش
چگونگي جاي دادن يک شكل بزرگتر از عرض يک ستتون از آن
بدين لورت استفاده شده اس.،
شماره شكلها و جتدو هتا را در متتن ختود متتذکر شتويد.
شكلها و جدو ها نبايد پيش از اولين اشاره به آنها در متن مقاله
ظاهر شوند.
هيچگاه عناوين را به عنوان لسمتي از شكل بصورت تصويري
ذخيره نكنيد .همچنين اطراف عنوانها ،شكلها و جداو از کادر
اضافي استفاده نكنيد.

باالي آن لرار دهيد .شكل  4يک نمونه شكل همعرض بتا ستتون
همراه با عنوان يا زيرنويس آن را ندان ميدهد.
حتياالمكان سعي شتود نمودارهتايي کته از محاستبات و بتا
استفاده از نرم افزارهايي مثل  MATLABبه دس ،ميآيد به طور
مستقيم وارد متن شود .در غير اين لورت ابتدا آنها را بتا لالتب
 TIFيا  TIFFضبط کنيد .سپس با استفاده از جعبه ابزار  Insertو
بازکردن کدوهاي  Pictureو  From Fileشكل مورد نظر خود در
محلي که مكان نما والع است ،وارد کنيتد .بتراي حفتظ کيفيت،
تصتتوير روي لتتفحه کاغتتذ از بتته کتتارويري تصتتويرهايي کتته بتتا
لالبهاي  ،GIF ،PNG ،BMPو  JPEGاجتناب کنيد .حتتي اوتر
تصويري را اسكن ميکنيتد حتمتا آن را در لالتب  TIFيتا TIFF
ضبط کنيد.

 .2.2نحوه ارجاع به منابع مورد استفاده
در هنگام ارايه نمونه معادالت و شكلها نحوه ارجاع به منابع
مورد استفاده نيز ندان داده شده اس .،شماره مراجع هم در متن
و هم در بخش مراجع در ميان کروشه لرار داده ميشتود .شتماره

شكل  : 4ضريب پهن شدوي برحسب تابعي از طو انتدار  ، z/LDبراي پالس
ووسي چرپدار .نمودار خطچين براي پالس ووسي بدون چرپ اس.]3[،

3

اختصاص داده شده به مراجع به ترتيب ظاهر شدن اين مراجع در
متن مقاله اس .،به طور کلي استاندارد ارجاع به مراجع بر مبناي
استاندارد  IEEEميباشد کته جهت ،مدتاهده آن متيتوانيتد بته
دستورالعمل تهيه مقاله به زبان انگليسي ،بخش مراجتع ،مراجعته
نماييد.

سپاسگزاري
در لورت لزوم ميتوانيد از افراد يا سازمانهايي کته شتما را
در انجام پژوهش خود ياري کردهاند در اين لستم ،سپاستگزاري
کنيد.
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در اين راهنما نحوه تنظيم ساختار و چتارچوب مقالته بتراي
ارائه به "مجله محاسبات نرم و فتن آوري اطالعتات" شترح داده
شده اس.،
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