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عنوان مقاله:راهنمايتهيه مقاله در نخستين همایش ملی تحقيقات نوین در مهندسی برق
(نویسندگان به ترتیب با شماره مشخص شوند .نویسنده مسئول را با عالمت ستاره مشخص کنید)
محل کار نویسندگان با ذکر شماره اختصاص یافته به هر نویسنده (بافونت  B Nazaninو اندازه )10
پست الكترونیكی نویسندگان با ذکر شماره اختصاص یافته به هر نویسنده (با فونت  Times New Romanو اندازه )8

چکيده :این چکيده شامل خالصهاي از نتایج تجربی یا نظري حاصل از کار تحقيقاتی شما است .محتواي این بخش نباید از دویست
کلمه تجاوز نماید .از بحثهاي کلی و مقدماتی پرهيز شده و نتيجه نهایی و ابتکار مقاله مطرح شود .درصورتیکه در این بخش از نماد
یا کلمات اختصاري التين استفاده کنيد ،باید در متن مقاله آن را معرفی نمایيد .از ارجاع به مراجع در بخش چکيده پرهيز شود .براي
اینکه تعداد کلمات چکيده را بدون شمارش معمولی تشخيص دهيد میتوانيد از ابزارهاي موجود در  Wordاستفاده کنيد.
(بين چکيده و کليد واژه یک خط فاصله باشد)

کليد واژه :حداکثر چهار یا پنج واژه کليدي مرتبط با مقاله را به ترتيب الفبا ،به طوري که با کاما از هم جدا شده باشند ،ذکر کنيد.

 مقدمهاین دستورالعمل روش تهیه مقاله فارسی براي ارائه به نخستین
همایش ملی تحقیقات نوین در مهندسی برق را بیان میکند.
چنانچه از نرمافزار فارسی Microsoft Office Word 2007یا
نسخههاي بعدي آن استفاده میکنید میتوانید از این دستورالعمل
استفاده نمائید .پرونده الكترونیكی مقاله باید در چارچوب استاندارد
تعیین شده در این دستورالعمل تنظیم شود.
همانطور که در فراخوان نیز تذکر داده شده است ،ساختار مقاله
باید شامل عنوان ،چكیده فارسی ،متن اصلی ،نتایج و جمعبندي،
مراجع ،شكلها و جدولها (درصورت نیاز) باشد .در ضمن تعداد
صفحههاي مقاله نباید از  6صفحه بیشتر باشد.

 روش تهيه مقالهدر صفحهبندي مقاله براي تمام صفحهها ،حاشیه متن از باال و
پایین  25میلیمتر انتخاب شده است .در حالیکه حاشیه متن از
راست و چپ  20میلیمتر انتخاب شده است .با استفاده از نسخه
همین متن به عنوان نسخه پایه مقاله نیازي به تنظیم مجدد

صفحهبندي نیست .در هر صورت با گشودن کشوي صفحهبندي
) (Page Setupدر درون جعبه ابزار پرونده ) (Fileمیتوان این
ویژگیها را مالحظه کرد و در صورت لزوم تغییر داد.
متن اصلی مقاله در دو ستون ،هرکدام با عرض  82میلیمتر و به
فاصله  6میلیمتر از یک دیگر تنظیم شده است.

 -2-1سبکها و قالببنديهاي مورد استفاده
تمام سبکها بر اساس قلم فارسی  B Nazaninو قلم انگلیسی
 Times New Romanآماده شوند .مزیت قلم فارسی به کار رفته
دراین است که برخالف اغلب قلمهاي متداول فارسی با نرمافزار
 Acrobat PDF makerسازگار است .به گونهاي که خواندن متن
تهیه شده با این قلم و قلمهاي همخانواده آن ،پس از تبدیل به
قالب  PDFدر هر رایانهاي که حتی فاقد قلم فارسی باشد،
امكانپذیر است .درحالی که دیگر خانوادههاي قلمهاي فارسی این
قابلیت را ندارند ،و براي خواندن متن  PDFآنها ،رایانه میزبان
باید حاوي قلم مشابه باشد .در هر صورت قلم مذکور باید در رایانه
تهیه کننده متن مقاله نصب شده باشد.
سبک ) (Styleعنوان مقاله با  ،Titleسبک نام نویسندگان و آدرس
محل کار آنان به ترتیب با  Authorsو ،Affiliations
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نویسنده اول* ،1نویسنده دوم ،2نویسنده سوم( .........،3بافونت  B Nazaninو اندازه )10
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 -2-2معادالت ریاضی
براي وارد کردن معادالت ریاضی در مقاله خود همواره از
 Equation Editorدر نرمافزار  WORDاستفاده کنید .اندازه
قلمهاي التین متن و معادالت باید همخوانی داشته باشند و تناسب
اندازهها نیز باید رعایت شود .از میان گزینههاي موجود در دریچه
باز شده Microsoft Equation ،را انتخاب کنید .در سمت راست
باالي دریچه باز شده ،کشوي  Sizeرا باز و گزینه  Defineرا انتخاب
کنید .دریچه جدیدي باز میشود .دراین دریچه اندازههاي مختلف
را براي این مقاله ویرایش و اصالح کنید .براي اینکار در مقابل
 Fullعدد  ،10درمقابل  Subscript/Supersciptعدد  ،8در
مقابل Sub-Subscript/Superscriptعدد  ،6در مقابل Symbol
عدد  ،18و در آخر در مقابل  Sub-Symbolعدد  12را وارد کنید.
معادلهها را مستقل از شماره بخش مربوط به طور ساده و متوالی
شمارهگذاري کنید .براي اینکار ،در انتهاي آخرین سطر پیش از
هر معادله با فشار دادن  enterبه سر سطر بعد بروید و با ماوس،
سبک  Equationرا انتخاب کنید .سپس شماره فرمول مورد نظر
را در درون پرانتز قرار دهید .بعد از پرانتز ،کلید  tabرا یکبار فشار
دهید .با اینکار مكاننما در سمت چپ ستون قرار میگیرد .اینک
به  Equation Editorوارد شوید .در صورتی که تاکنون اندازه
قلمهارا همانطور که قبالً توضیح داده شد اصالح نكردهاید ،اصالح
کنیـد .سپس معادله مورد نظر را بنویسیـد .به طور مثال معـادله
( )1رابطه میان پارامترهاي خروجی و ورودي یک دستـگاه نوري
را به کمـک ماتـریس  ABCDنمایش میدهد:

()1

درصورتیكه معادلهاي از  82میلیمتر طوالنیتر باشد آن معادله
باید به دو یا سه سطر شكسته شود .اینک معادله ( )2به عنوان
مثالی از یک معادله طوالنی نشان داده میشود.
()2
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در این جا چگونگی شكستن یک معادله طوالنی به دو سطر
مالحظه میشود .البته الزم به ذکر است که در مقاله زیر هررابطه
یا قبل از آن باید تمام پارامترهاي موجود در معادله معرفی شوند.

 -2-3نحوه وارد کردن شکلها ،نمودارها و
جداول
عرض هر شكل یا نمودار و جدول را حتیاالمكان برابر عرض یک
ستون یعنی  82میلیمتر انتخاب کنید .در اینصورت شكل،
نمودار ،یا جدول را میتوان درهرکجاي متن در درون یكی از
ستونها قرار داد .عنوان هر شكل را زیر آن و عنوان هر جدول را
باالي آن قرار دهید .شكل  1یک نمونه شكل همعرض با ستون
همراه با عنوان یا زیرنویس آن را نشان میدهد.

شكل  :1ضریب پهن شدگی برحسب تابعی از طول انتشار ، z/LD
براي پالس گوسی چرپدار .نمودار خطچین براي پالس گوسی
بدون چرپ است[.]3

1th National Conference on Novel Researches on Electrical Engineering – Islamic Azad University, Dezful Branch 27&28 February 2020

سبک چكیده با  ،Abstractوسبک سطرهاي کلیدواژه و کد مقاله
هر دو با  IndexTermsمشخص شدهاند.
سبک ) (Styleعنوان هر بخش و عناوین دو زیر بخش متوالی در
صورت لزوم ،به ترتیب با  Heading 2 ،Heading 1و Heading 3
تعریف شوند .شمارهبندي این عنوانها به طور خودکار انجام
میشود .سبک به کار رفته براي عنوان بخش سپاسگزاري و مراجع
بدون شماره و با  Headingمشخص شده است .سبک هر پاراگراف
(مثل این قسمت از متن) با  Paragraphمشخص شده است .سبک
به کار رفته براي سطر معادله با  ،Equationسبک نوشتار زیر شكل
درصورتیکه کوتاهتر از عرض یک ستون ( 82میلیمتر) باشد با
) Caption(Cو درصورتیکه بلندتر از عرض ستون باشد با Caption
تعریف شده است .سبک به کار رفته براي جایگاه شكل سبک Fig
 Positionاست.
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 -2-4نحوه ارجاع به منابع مورد استفاده
در هنگام ارایه نمونه معادالت و شكلها نحوه ارجاع به منابع مورد
استفاده نیز نشان داده شده است .شماره مراجع هم در متن و هم
در بخش مراجع در میان کروشه قرار داده میشود .شماره
اختصاص داده شده به مراجع به ترتیب ظاهر شدن این مراجع در
متن مقاله است .به طور کلی استاندارد ارجاع به مراجع بر مبناي
استاندارد  IEEEمیباشد.

نتيجهگيري
در این راهنما نحوه تنظیم ساختار و چارچوب مقاله براي ارائه
نخستین همایش تحقیقات نوین در مهندسی برق شرح داده شده
است .جهت کسب اطالعات بیشتر و اطالع از چگونگی ارسال مقاله
میتوانید به وبسایت کنفرانس مراجعه نمایید].[5

در صورت لزوم میتوانید از افراد یا سازمانهایی که شما را در انجام
پژوهش یاري کردهاند در این قسمت قدردانی کنید.
مراجع
A. Author 1 and B. Author 2, Title of the Book. John Wiley & Sons,
pp. 100-105, 2009.
”A. Author 1 and B. Author 2, “Title of the conference paper,
Proc. Int. Conf. on Power System Reliability. Singapore, pp. 100105, 1999.
A. Author 1 and B. Author 2, “Title of the journal paper” IEEE
Trans. Antennas and Propagation, Vol. 55, No. 1, pp. 12-23,
2007.
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[ ]4نام نویسنده "عنوان مقاله  "......نام مجله محل نشر ،دانشگاه یا
سازمان صاحب امتیاز ،شماره مجله ،سال چاپ ،شماره صفحات.
www.nree.iaud.ac.ir.
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حتیاالمكان سعی شود نمودارهایی که از محاسبات و با استفاده
از نرمافزار هایی مثل  MATLABبه دست میآید به طور مستقیم
وارد متن شود .در غیر این صورت ابتدا آنهار با قالب  TIFیا TIFF
ضبط کنید .سپس با استفاده از جعبه ابزار  Insertو بازکردن
کشوهاي  Pictureو  From Fileشكل مورد نظر خود در محلی که
مكان نما واقع است وارد کنید .براي حفظ کیفیت تصویر روي
صفحه کاغذ از به کارگیري تصویرهایی با قالبهاي ،PNG ،BMP
 GIFو  JPEGاجتناب کنید .اگر تصویري را اسكن میکنید حتماً
آن را در قالب  TIFیا  TIFFضبط کنید.
عنوان توصیف کننده هر شكل را زیر شكل و عنوان توصیف کننده
هر جدول را باالي همان جدول قرار دهید .بسته به این که طول
این عناوین کوتاهتر یا بلندتر از عرض ستون ) 82میلیمتر( باشد،
براي تنظیم آن از سبک  Captionیا ) Caption(Cاستفاده کنید.
در صورتی که ناچار به استفاده از شكلهاي بزرگتر از یک ستون
هستید شكل را در باال یا پایین صفحه مورد نظر قرار داده سبک
مربوط به عنوان این نوع شكل را ) Caption(Framedاختیار کنید.
شماره شكلها و جدولها را در متن خود متذکر شوید .شكلها و
جدولها نباید پیش از اولین اشاره به آنها در متن مقاله ظاهر
شوند.
هیچگاه عناوین را به عنوان قسمتی از شكل بصورت تصویري
ذخیره نكنید .همچنین اطراف عنوانها ،شكلها ،معادالت و جداول
از کادر اضافی استفاده نكنید.

قدردانی

