فرمت مقاالت فارسی چهاردهمین اجالس سراسری فناوری رسانه
(عنوان مقاله حداکثر در  21کلمه با قلم  28 pt. B Nazaninپررنگ)
 ----یک سطر فاصله ( 28 pt. B Nazaninپررنگ) -----نام و نام خانوادگی نویسنده اول ، 2نویسنده دوم ... ،1از ذکر عناوینی مانند دکتر ،مهندس و ...در ابتدای اسامی
خودداری شود 21 pt. B Nazanin( .پررنگ)
 1آدرس کوتاه نویسنده اول ( 11 pt. B Nazaninایتالیک)  ،آدرس پست الکترونیک )(Times New Roman 10pt. Italic
 2آدرس کوتاه نویسنده دوم ( 11 pt. B Nazaninایتالیک)  ،آدرس پست الکترونیک )(Times New Roman 10pt. Italic
 4 -----سطر فاصله ( 11 pt. B Nazaninنازک) -----

چکیده ( 14 pt. B Nazaninپررنگ)
در متن چکیده از ذکر مقدمات و کلیات خودداری شود و مستقیماً به مسئله مورد مطالعه و اهداف آن ،اساس
کار و میزان موفقیت این مطالعه با استناد به نتایج کار به طور مختصر اشاره شود .چکیده باید با قلم B
 Nazaninاندازه  12 pt.با فاصله خطوط ( ،)single spaceبه فاصله  3/5سانتیمتر از سمت راست و 3/5
سانتیمتر از سمت چپ کاغذ ،با کنارههای ردیف شده نوشته شود .طول چکیده در مقاله کمتر از  01کلمه و
بیشتر از  211کلمه نباشد .چکیده باید به تنهایی کامل و فقط دارای یک پاراگراف باشد .از اشاره به مراجع
در چکیده خودداری شود.
 1 -----سطر فاصله ( 11 pt. B Nazaninنازک) -----

کلمات کلیدی :حداقل  3و حداکثر  5واژه که با ویرگول ( )،از هم جدا شده و در یک خط باشند( .قلم B

)12 pt. Nazanin
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مقدمه ( 21 pt. B Nazaninپررنگ)

به منظور یکسان سازی مجموعه مقاالت چهاردهمین اجالس سراسری فناوری رسانه و نیز برای آنکه امکان ترکیب و
انتقال فایل کامپیوتری آنها فراهم گردد ،الزم است که همه مقاالت با طرحی یکسان و کامال هماهنگ تایپ شوند .این راهنما به
نویسننندگان مقاالت فارسننی کمک میکند تا مقاله خود را با طرح مورد قبول این کنفرانس تهیه نمایند .توجه شننود که فرمت
ظاهری این راهنما و نگارش آن منطبق بر دستورالعمل مورد قبول کنفرانس است.
برای تایپ مقاله به زبان فار سی ،فقط از نرمافزار مایکرو سافت ورد در محیط ویندوز با امکانات فار سی و قالبهای این
نمونه ا ستفاده کنید .متن ا صلی مقاله به صورت تک ستونی با قلم  B Nazaninو اندازه  12 pt.تک فا صله ()single space
تهیه شنننود .عنوان همه بخ ها با قلم  B Nazaninو اندازه  14 pt.پررنگ و عنوان زیربخ ها ،در صنننورت لزوم ،با قلم B
 Nazaninو اندازه  12 pt.پررنگ تایپ شود .عنوان هر بخ یا زیربخ  ،با یک خط خالی فاصله از انتهای بخ قبلی تایپ و
شماره گذاری شود .خط اول همه پاراگراف ها دارای تو رفتگی به اندازه  1/7 cmبا شد .بین پاراگراف ها فا صله ا ضافه قرار داده
نشود .به منظور تدوین مقاالت التین نیز بایستی کلیه موارد مندرج در این دستورالعمل رعایت شود و تنها فرق آن این است که
برای مقاالت التین باید از قلم  Times New Romanبا اندازه فونت یکی کمتر از حالت فار سی معادل آن ا ستفاده شود .الزم
است ابتدا فونت های الزم را نصب نمایید.
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نسخه های ارسالی به دبیرخانه کنفرانس

ارسال اصل مقاالت تنها از طریق سایت کنفرانس 1میباشد .نتیجه داوری مقاالت از طریق اغالم در سایت کنفرانس به
نویسنندگان مقاله اعالم میشنود .مقالهای که موردپذیرش قطعی یا مشنروط قرار میگیرد ،باید با توجه به تصنحیحات احتمالی
موردنظر داوران ،بازنگری و تهیه شود و فایل مقاله کامل با فرمت  *.docxو  .pdfبا ا ستفاده از لینک ار سال مقاله در سایت به
دبیرخانه کنفرانس ار سال شود .فایل مقاله باید به گونهای با شد که در صورت نیاز بتوان براحتی و بدون کار ا ضافهای آن را باز
کرد ،پرینت گرفت یا به چاپخانه تحویل داد .صفحات مقاله میبایست شمارهگذاری شوند و شماره هر صفحه در پایین آن و در
وسط قرار گیرد .توجه شود که شماره صفحات فارسی باشد .دبیرخانه ،از بررسی مقاالتی که مطابق این دستورالعمل تهیه نشده
باشند ،معذور است و عواقب ارسال اینگونه مقاالت بر عهده نویسنده است.
نویسننندگان محترم توجه داشننته باشننند که کلیه مکاتبات مربوط به مقاالت صننرفا از طریق اعالم در سننایت صننورت
میگیرد ،بنابراین ارسال مقاالت از طریق پست و یا ایمیل خودداری نمایند.
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حداکثر طول مقاله

با توجه به محدودیت در چاپ مقاالت ،حداکثر طول هر مقاله کامل شننامل شننکلها و جداول که منطبق با این الگو
تهیه میشود ،نباید بیشتر از  11صفحه  A4باشد.
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واژههای خارجی در متن فارسی

برای واژهها و نامهای خارجی ،حتیاالمکان از معادل های فار سی م صطلح و م صوب ا ستفاده نمایید .در مورد نامهای
خارجی غامض یا معادلهای غیرمسطلح فارسی ،فقط در اولین ارجاع و بالفاصله پس از ذکر این گونه واژهها ،معادل التین آن را
به صنننورت زیرنویس 2در پایین همان صنننفحه قید نمایید .همننین سنننمبلها و عالئم و اندیسهای به کار رفته در متن مقاله
میبایست حتیالمقدور براساس استاندارد  ISOباشند.
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زیرنویسها

درصننورت نیاز به درج زیرنویس ،همه موارد فارسننی و به صننورت راسننتچین با قلم  B Nazaninو اندازه  11 pt.و
زیرنویسهای التین بهصورت چپچین با قلم  Times New Romanاندازه  9 pt.نوشته شوند.
-1-1

معرفی عالئم و متغیرها در متن

از آنجا که نیازی به درج فهر ست عالئم و متغیرها در ابتدای مقاله نی ست ،بنابراین باید هرگونه متغیر یا عالمت به کار
رفته در متن مقاله ،در اولین ارجاع به آن معرفی شود.
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فرمولها و روابط ریاضی

برای نمای روابط و فرمولهای ریاضننی از جدول دو سننتونی با خطوط نامرئی مطابق نمونه زیر اسننتفاده گردد .در
ستون سمت را ست این جدول ،شماره رابطه و در ستون سمت چپ رابطه یا فرمول مربوطه با قلم  Times New Romanو
اندازه  11 pt.ایتالیک نوشته شود .استفاده از  Microsoft Equationدر نوشتن فرمولها توصیه میشود .درصورتیکه فرمولها
در ن سخههای قدیمی نرمافزار مایکرو سافت ورد تهیه شوند ،فایل ار سالی باید حتما با پ سوند  *.docxذخیره شود تا از تبدیل
شدن فرمولها به عکس جلوگیری شود .همه فرمولها به ترتیب از  1شمارهگذاری شوند و شماره هر فرمول در داخل پرانتز
قرار گیرد .یک نمونه فرمول در زیر آمده است:
𝐸 = 𝑚𝑐 2

()1
()2
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𝜃𝑠𝑜𝑐𝜃𝑛𝑖𝑠𝑠𝑖𝑛2𝜃 = 2

واحدها

واحد اعداد یا کمیتهایی که در متن ،جداول و شننکلها میآیند ،باعنوان محورهای یک نمودار را بیان میکنند ،باید
به صورتهای استاندارد و در سیستم  SIذکر شوند.
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جدولها
هر جدول باید دارای شماره و عنوان (توضیح) باشد ،که در سمت راست باالی جدول با قلم  B Nazaninو اندازه pt.

 11پررنگ تایپ و به ترتیب از  1شننمارهگذاری میشننود .بهتر اسننت جدولها در داخل متن و پس از جایی که به آنها ارجاع
می شود ،درج گردند .عنوان ستونهای جداول بای ستی به صورت و سط چین (قلم  B Nazaninو اندازه  9 pt.پررنگ) و کلیه
متون در داخل جدول اگر فارسننی باشننند به صننورت راسننتچین (قلم  B Nazaninو اندازه  11 pt.نازک) و اگر التین باشننند
به صورت چپچین (قلم  Times New Romanبا انداره  )9 pt.باید تایپ شوند .همه اعداد در جدولها باید به صورت فارسی و
و سط چین تایپ شوند .ذکر واحد کمیتها در جدول الزامی ا ست .عنوان جدول با فا صله از متن ماقبل و جدول با یک سطر
خالی فاصله از متن مابعد آن قرار گیرد .همننین خود جدول نیز باید در موقعیت وسط چین نسیت به طرفین کاغذ قرار گیرد.
اگر جدولها دارای مرجع می با شند بای ستی شماره مرجع در داخل کرو شه در انتهای عنوان مرجع ذکر شود .جدول  1مطابق
دسننتورالعمل فوق تهیه شننده اسننت .در این جدول نوع و اندازه قلم موردنیاز برای تدوین مقاالت فارسننی چهاردهمین اجالس
سراسری فناوری رسانه نمای داده شده است .الزم به ذکر است که جداول بایستی در اولین مکان ممکن پس از اولین اشاره به
آنها در متن قرار گیرند.
3

جدول  -2خالصه نوع و اندازه قلمهای موردنیاز برای تدوین مقاالت فارسی
عنوان

قلم (فونت)

10

نام و نام خانوادگی
آدرس کوتاه نویسندگان

عنوان مقاله

پررنگ

B Nazanin

12

پررنگ

B Nazanin

11

ایتالیک

Times New Roman

11

ایتالیک

عنوان بخ ها

B Nazanin

14

پررنگ

عنوان زیربخ ها

B Nazanin

12

متن چکیده و واژههای کلیدی

B Nazanin

11

متن اصلی

B Nazanin

12

نازک

زیرنویس فارسی

B Nazanin

11

نازک

Times New Roman

11

نازک

عنوان جداول ،اشکال و نمودارها

B Nazanin

11

پررنگ

عنوان ستونهای جدول

B Nazanin

11

متون فارسی درون جداول

B Nazanin

11

نازک

متون التین درون جداول

Times New Roman

9

نازک

فرمولها و روابط ریاضی

Times New Roman

11

ایتالیک

B Nazanin

12

نازک

Times New Roman

11

نازک

B Nazanin

11

آدرس پست الکترونیکی نویسندگان

زیرنویس التین

مراجع فارسی
مراجع التین
شماره صفحات
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اندازه

B Nazanin

نوع قلم

پررنگ
نازک

پررنگ

نازک

شکلها و نمودارها

هر شکل و نمودار باید دارای شماره و عنوان (تو ضیح) با شد که به صورت و سطچین در زیر آن با قلم  B Nazaninو
اندازه  11 pt.پررنگ تایپ و بهترتیب از  1شمارهگذاری می شود .نمودارها و شکلها میتوانند به صورت رنگی و یا سیاه و سفید
با شند ولی بهگونهای که در صورت چاپ سیاه و سفید رنگها و جزئیات آنها قابل ت شخیص با شد .شکلها در داخل متن و در
جایی که به آنها ارجاع میشننود ،درج گردند .ذکر واحد کمیتها در شننکلها الزامی اسننت .در متن مقاله باید به همه شننکلها
ارجاع شننود .در تهیه شننکلها توجه کنید که اندازه اعداد ،واژهها ،کمیتها و راهنمای منحنیها ) (legendبه قدر کافی بزرگ
باشد تا پس از درج در مقاله ،کامال واضح و خوانا باشند .هر شکل با با فاصله از متن ماقبل و عنوان شکل با فاصله از متن مابعد
آن قرار گیرد .شکل  1مطابق دستورالعمل فوق تهیه شده است.
5
4

Series 1

2

Series 2

1
0
Category 1

Category 2
Axis Title

شکل  -2نمونه شکل داده شده
4

Axis Title

3
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نتیجهگیری
وجود بخ

-21

جمعبندی و نتیجهگیری پس از متن اصلی مقاله الزامی است.

مراجع

مراجع در انتهای مقاله به همان ترتیبی که در متن به آنها ارجاع می شود ،میآیند .هر مرجع بای ستی حداقل یک بار
در متن مقاله مورد استفاده قرار گیرد و یا به آن اشاره گردد .مشخصات هر مرجع بهصورت کامل و در قالب استاندارد (نمونههای
زیر) ذکر شود .مراجع فار سی را با قلم  B Nazaninنازک و اندازه  11 pt.و مراجع انگلی سی را با قلم Times New Roman
نازک و اندازه  11 pt.تایپ نمایید .اشاره به مراجع در داخل متن بایستی به همراه شماره مرجع داده شده (در این بخ ) و در
داخل کروشه انجام شود.
] [1صدر نژاد س .خ" ،.فرآیندهای سینتیکی در مهندسی مواد و متالورژی" ،انتشارات امیرکبیر ،تهران .1372
] [3رامین کامجو ،سیروس جوادپور" ،تاثیر سزیم در تشکیل الیه های فوق نازک اکسید سیلیکون" ،شانزدهمین کنفرانس ملی
جوش و بازرسی و پنجمین کنفرانس ملی آزمای های غیر مخرب ،دانشگاه یزد ،دیماه .1394
[4] R. Ebrahimi and A. Najafizadeh,:"A New Method for Evaluation of Friction of in Bulk Metal
Forming", Journal of Materials processing Technology , 152, 136-142.
[5] M. H. Paydar and M. Raoufi, “Mechanochemical Carbothermic Reduction of Ilmenite”, 10th Word
Conference on Titanium, Homburg-Germany, July 2003, 269-275.
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