
     

  

  
. دي کلمه تجاوز نما۲۰۰ د ازي نباچكيده يمحتوا. باشد مؤلف مي يقاتي حاصل از کار تحقيا نظري يج تجربي از نتايا  شامل خالصهدهيچک - دهيچک

 در الزم است كهد، شون استفاده ي التيا کلمات اختصارين بخش از نماد يا  که دريصورت در. ز شوديده پرهي در چکي و مقدماتي کليها از بحث
 يده را بدون شمارش معمولي کلمات چکدکه تعدا ني ايبرا. ز شوديده پرهياز ارجاع به مراجع در بخش چک. دگرد ي معرف كلمهمتن مقاله آن

 و هدرباز کرا  صفحه يقسمت باال در Tools  جعبه ابزار، سپس با موسهدرک) اهيس( تمام متن آن را با ماوس انتخاب توان داده شود، ميص يتشخ
  . است۱۱۲ده ين چکيتعداد کلمات ا. درانتخاب کا ر word count يکشو

  .دی، ذکر کنباشند  شده جدا  هم کاما از  اب  وري کهطبه ،  الفباترتیب به  مرتبط با مقاله را يدی کلواژها پنج ی چهار حداکثر - کلید واژه
 

 مقدمه - 1

کنفـرانس   ارائـه بـه   بـراي   مقاله  روش تهیه  دستورالعمل  این
 افزار فارسی نرم از  چنانچه .کند  را بیان می94هاي هوشمند  شبکه

Microsoft Word 6کنیـد  مـی   اسـتفاده   آن  بعـدي  هاي   یا نسخه 

  الکترونیکـی   پرونـده  .نمائید  استفاده  دستورالعمل  این از توانید می
 ن دسـتورالعمل یا ن شده درییتع استاندارد  در چارچوب باید  مقاله

  . شود تنظیم
ز تذکر داده شده اسـت، سـاختار   ی فراخوان نطور که در   همان

ج و  ی، نتـا  ی اصـل  ، مـتن  یده فارسـ  یـ د شامل عنـوان، چک    یمقاله با 
 در. باشـد ) ازیـ درصورت ن (ها       و جدول  اه  ، مراجع، شکل  يبند  جمع

  .شتر باشدی صفحه ب8د از ینبا  مقالهيها ضمن تعداد صفحه

  ه مقالهيروش ته -2

ه متن از باال    ی حاش ها،   تمام صفحه  يبرا مقاله   يبند  در صفحه 
ه متن  یکه، حاش   یحال در. متر انتخاب شده است     یلی م 25ن  ییپاو  

 بـا اسـتفاده از   .اسـت  متر انتخـاب شـده   یلی م20و چپ   از راست 
م ی بـه تنظـ  يازیـ ه مقالـه ن یـ عنوان نسخه پا به  ن متن   ینسخه هم 

 ي بـا گـشودن کـشو      ،صـورت  هـر  در. ستیـ  ن يبند مجدد صفحه 
 (File)در درون جعبـه ابـزار پرونـده     (Page Setup) يبنـد  صفحه

  .ر دادییصورت لزوم تغ را مالحظه کرد و در ها یژگیو نیتوان ا یم
متر  یلی م82 با عرض کدام ، هر  مقاله در دو ستون    یمتن اصل 

  .م شده استیگر تنظیک دیمتر از  یلی م6و به فاصله 

  مورد استفاده يها يبند ها و قالب سبک -2-1
 یسی و قلم انگلB Naznin یفارساساس قلم  ها بر تمام سبک

Times New Romanبه کار رفتـه  یت قلم فارسیمز. ندو آماده ش 
افـزار     با نرم  ی متداول فارس  يها   برخالف اغلب قلم    که ن است یا در

Acrobat PDF makerمـتن  خواندن  که يا گونهبه .  سازگار است
بـه  ل ی پـس از تبـد  ،خانواده آن  هميها ن قلم و قلمیه شده با ا یته

،  باشـد  یقلـم فارسـ   فاقـد    ی کـه حتـ    يا  انـه ی در هر را   PDFقالب  
 ی فارسـ يهـا   قلـم يها گر خانوادهیکه د  یحال  در .ر است یپذ  امکان

انـه  یهـا را     آن PDFن مـتن    نـد  خوا يت را ندارنـد، و بـرا      ین قابل یا
صـورت قلـم    هـر  در.  باشـد شابه قلـم مـ  يد حـاو ی با زبان حتماً یم

ن یـ ا.  متن مقاله نصب شده باشد     ه کننده یانه ته ید در را  یمذکور با 
  . انجمن موجود استتین سایت کنفرانس و همچنیقلم در سا
سندگان و  یـ ، سبک نام نو   Title عنوان مقاله با     (Style) سبک

، سبک  Affiliations و   Authorsب با   یترتبه  آدرس محل کار آنان     
دو  ه و کدمقاله هر   ژدوایکل يهاسبک سطر  و،  Abstractده با   یچک
  .ندا دهمشخص ش IndexTermsبا 

 یربخش متوال ین دو ز  یعنوان هر بخش و عناو     (Style)سبک  

 )SGC2015 (۹۴هاي هوشمند  شبكهکنفرانس  يبرا مقاله ه تهي راهنماي

 ۳نويسنده سوم و ۲نويسنده دوم، ۱نويسنده اول
 FirstAuthor@Emailنویسنده اول،  سازمان متبوع1

 SecondAuthor@Emailنویسنده دوم،  سازمان متبوع2
 ThirdAuthor@Emailنویسنده سوم،  سازمان متبوع3



     

ــزوم،   ــورت ل ــه در ص ــترتب ــا ی    وHeading 1 ،Heading 2ب ب
Heading 3طـور  بـه  هـا   واننـ ن عیـ  ايبنـد  شـماره  . شوندفی تعر

 عنـوان بخـش     يکـار رفتـه بـرا     بـه   سبک  . شود  یخودکار انجام م  
 مـشخص شـده     Headingو بـا     و مراجع بدون شماره      يسپاسگزار

 Paragraphن قسمت از متن بـا       یمثل ا (سبک هر پاراگراف    . است
 سـطر معادلـه بـا       يکـار رفتـه بـرا     بـه   سبک  . مشخص شده است  

Equation   تر از عـرض      که کوتاه  یر شکل درصورت  ی، سبک نوشتار ز
کـه   ی و درصـورت Caption(C)باشـد بـا    ) متر یلی م 82(ک ستون   ی

سـبک  . ف شده است  ی تعر Captionاشد با   بلندتر از عرض ستون ب    
  .است Fig Positionشکل سبک  گاهی جايرفته برا کاربه 

اصـله   ف یسیـ  و انگل  ی فارسـ  يهـا   انتخاب هر سبک اندازه قلم    
کنـد و   ین مـ یـی طور خودکـار تع به  ن را   ییسطر مربوط از باال و پا     

شود که    ید م یتأک. ستیسنده الزم ن  یها توسط نو     آن یم دست یتنظ
 الزم یا دو بخـش متـوال  یـ  ان دو پـاراگراف  یـ م فاصله م  ینظ ت يبرا
  . در متن وارد شودید اضافیست سطر سفین

هــا و   موجــود در ســتون ســبکيهــا  از ســبکیکــیگــاه هر
 ی قسمتيبند  د، سبک و قالب   یها را با ماوس انتخاب کن       يبند  قالب

  .شود ی آن قرادارد مطابق با سبک انتخاب شده مينما رو که مکان

  رياضيمعادالت - 2-2

  مقالـه خـود همـواره از        براي وارد کردن معادالت ریاضـی در        
Equation Editor  افـزار   در نـرمWORD  انـدازه  .کنیـد   اسـتفاده 

 داشـته باشـند، و   یخـوان  د هـم  یـ ن متن و معادالت با    ی الت يها  قلم
 موجود در يها نهیان گزی از م.ت شود ید رعا یز با یها ن   تناسب اندازه 

سـمت  در . دی را انتخاب کنMicrosoft Equationچه باز شده یدر
 Defineنـه   ی را بـاز و گز     Size يچه باز شده کشو   ی در يراست باال 

چـه  ین دریـ درا. شـود  ی بـاز مـ  يدیـ چـه جد یدر. دیـ  کن انتخاب را
 ي بـرا  .دی اصالح کن  ش و یرای و ن مقاله ی ا ي مختلف را برا   يها  اندازه

 Subscript/Superscipt، درمقابـل    10 عدد   Full در مقابل    کار  نیا
، در مقابـل  6 عدد   Sub-Subscript/Superscript ، در مقابل  8عدد  

Symbol  در مقابـل   در آخر، و18 عدد Sub-Symbol  را  12 عـدد
  .دیکنوارد 

سـاده و    طـور بـه   ها را مستقل از شماره بخش مربوط          معادله
ن سـطر   ی آخـر  يانتها کار، در   نی ا يبرا. دی کن يگذار  شماره یمتوال

د و بـا  یـ  به سر سطر بعد بروenterدله با فشار دادن     ش از هرمعا  یپ
سـپس شـماره فرمـول      . دیـ  را نتخـاب کن    Equationماوس سبک   

 را tabد  یـ بعد از پرانتـز کل    . دیمورد نظر را در درون پرانتز قرار ده       
نما در سمت چـپ سـتون قـرار     کار مکان نیبا ا. دیبار فشار ده    کی

کـه   یصـورت  در .دی شـو  واردEquation Editorنک به یا. ردیگ یم
ح داده شد اصـالح     ی توض طور که قبالً    را همان  ها  تاکنون اندازه قلم  

بـه  . دیسیـ سپس معادله مـورد نظـر را بنو       . دید، اصالح کن  یا  نکرده
 ي و ورود  ی خروجـ  يان پارامترهـا  یرابطه م ) 1(ر مثال معادله    طو

  :دهد یش می نماABCDس ی را به کمک ماترياه نورگک دستی
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. رسـد   ینظـر مـ   به   ي نکته ضرور  کیتوجه به   ) 1(در معادله   
 کـه  ییهـا  ک و واژه  یـ تالیصـورت ا  بـه   رهـا   ی متغ شـود   یمالحظه م 

 در. انـد    ظاهر شده  ی با قلم معمول   outو   inت متن دارند مثل     یماه
. انـد  شـده ) اهیس(ماوس انتخاب   ن دو واژه با     یواقع پس از نوشتن ا    

 بـاز  Equation Editor پنجره ي در وسط باالStyle يسپس کشو
ن توجـه شـود کـه    یهمچنـ . است  انتخاب شدهTextنه  یشده و گز  

 .گیرد قرار میک سطر ی در یکوتاه است و به سادگ) 1(رابطه 
تـر شـود آن       یمتـر طـوالن     یلـ ی م 82 از   يا که معادله یدرصورت

م طـول   ی تنظـ  يبـرا . ا سه سطر شکسته شـود     یدو  د به   یمعادله با 
نـک  یا .دیـ گاه آنرا بـا اسـتفاده از مـاوس کوچـک نکن     چیمعادله ه
 نـشان داده  یک معادلـه طـوالن   یـ  از   یعنـوان مثـال   به   )2(معادله  

  . شود یم
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 به دو سـطر     یک معادله طوالن  یکستن  ش یجا چگونگ  نیا در
ر هـر   یـ م به ذکر اسـت کـه در مقالـه ز          زالبته ال . شود  یمالحظه م 

 ی معرف ه موجود در معادل   يد تمام پارامترها  یا قبل از آن با    یرابطه  
  .شوند

هـا اسـتفاده    ن آ که در روابط ازییتوجه شود، شکل پارامترها  
 يبـرا  .شـود ظ  د درهنگام استفاده در متن مقاله حف      یشده است با  

  هـاي  نـشانه  شـامل   کـه  ،ریاضـی   عبـارت   یـک  یا   معادلهکی ارائه
 کـه در  زیرونـد  زبرونـد و  ، یونـانی   هاي عالمتل یاز قب (اند ریاضی

مـتن ظـاهر    خطـوط   بـین   فاصـله   معمولی در متن در یا معادالت
در یـد زیـرا   کن از تغییر قلـم اسـتفاده ن  در صورت امکان   )شوند می
 هـا   قسمت گونه  نیابازگرداندن سبک   ش مقاله احتمال    یراین و یح

   .اد استیمتن ز به سبک اصلی
  



     

 ولا و جدنمودارها ،ها شکلنحوه وارد کردن  - 2-3

االمکان برابر عرض      یا نمودار و جدول را حت     یشکل   عرض هر 
ت شـکل،   صور  نیدر ا . دیمتر انتخاب کن    یلی م 82 یعنیک ستون   ی

 از یکـ ی مـتن در درون  يکجـا  هر توان در یول را م دا ج ینمودار،  
 را  جـدول  هر  و عنوان زیر آن را  شکل هر  وانعن .ها قرار داد ستون
سـتون   عرض بـا  شکل هم نمونه کی 1  شکل. دهید قرارآن   باالي
  .دهد نشان می را  آن سیرنویا زین وا با عنهمراه

 

 ، براي پالس z/LDسب تابعي از طول انتشار ضريب پهن شدگي برح: ١شکل 
  ]٣[چين براي پالس گوسي بدون چرپ است نمودار خط .دار گوسي چرپ

 کـه از محاسـبات و بـا         یی شـود نمودارهـا    یاالمکان سع  یحت
طور به  د  یآ  یدست م  به   MATLAB مثل   ییافزارها  استفاده از نرم  

بـا قالـب    هـار     صورت ابتدا آن   نیر ا یغ در. م وارد متن شود   یمستق
TIF ا  یTIFF سپس با استفاده از جعبه ابـزار        . دی کن ط ضبIsert  و 

نظر خود در د  شکل مورFrom File و Picture يبازکردن کشوها
ت یـ فی حفـظ ک   يبـرا . دیـ  که مکان نما واقع اسـت وارد کن        یمحل

 کــه بــا ییرهای تــصويریکــارگبــه  صــفحه کاغــذ از ير رویتــصو
 اگـر   یحتـ . دیجتناب کن  ا JPEG ، و BMP  ،PNG  ،GIFي  ها  قالب
 TIFFا  یـ  TIFرا در قالـب       آن د حتمـاً  یـ کن  ی را اسکن م   يریتصو

  .دیضبط کن
ف یر شکل و عنوان توصـ     یز را لشک ف کننده هر  یعنوان توص 

 نیـ ابـه    بـسته    .دین جدول قرار ده   ا هم يجدول را باال  هر  کننده  
 82(ا بلنـدتر از عـرض سـتون    یـ تـر   ن کوتـاه ین عنـاو یکه طول ا

ــیم ــد، بــرا  با)متــر یل ــيش ا یــ Captionم آن از ســبک ی تنظ
Caption(C) دیاستفاده کن.  

ک یـ تر از     بزرگ يها   که ناچار به استفاده از شکل       یصورت  در
ن صفحه مورد نظر قـرار داده    ییا پا ید شکل را در باال      یستون هست 

 Caption(Framed)ن نـوع شـکل را      یـ سبک مربـوط بـه عنـوان ا       
لذا با توجـه    . دهد  یش م یا نما ت ر ین وضع ی ا 2 شکل. دیار کن یاخت

مؤلفـان   .اسـت    صفحه قرار داده شـده     ي باال ر موجود د  يبه فضاها 
 مجـاز بـه اسـتفاده از     روريضـ  و ریناپـذ  اجتنـاب   موارد  براي فقط

توان در حـد      ی م  را واقعاً  2شکل  . ندباش   می در مقاله بزرگ   تصاویر

.   
  ].N ]۴ سه مقدار مختلف يبرا π/φ برحسب يا ذره-N تونيوند حالت سالي پيانرژ: ۲شکل 

  



     

ش یا نم ي برا تنهاجا   نیا در. ش داد ینما ک ستون کوچک کرد و    ی
ک سـتون از آن  یتر از عرض  ک شکل بزرگی دادن  ي جا یچگونگ

  .تده شده اسان صورت استفیبد
 .شـوید  متـذکر  خـود   مـتن  در هـا را  جـدول  و  ها شکل شماره

ها نباید پیش از اولین اشاره به آنها در متن مقاله          ها و جدول    شکل
  .ظاهر شوند

تصویري  بصورت شکل  از  قسمتی  عنوان به را  هیچگاه عناوین
 و جداول از کادر      ها ها، شکل  عنوان  اطراف  همچنین .ذخیره نکنید 

  .نکنید اضافی استفاده

 نابع مورد استفادهمنحوه ارجاع به  -2-4

ها نحوه ارجاع به منابع       ه نمونه معادالت و شکل    یدر هنگام ارا  
شماره مراجع هم در متن     . ز نشان داده شده است    یمورد استفاده ن  

 شـماره  .شـود  یان کروشه قرار داده م یدر م و هم در بخش مراجع      
اختصاص داده شده به مراجع به ترتیب ظاهر شدن این مراجع در   

  .متن مقاله است
 يبـر مبنـا  در اینجـا  مراجـع   ارجاع به  استانداردبه طور کلی    

توانیـد بـه       جهـت مـشاهده آن مـی        کـه  باشد می IEEEاستاندارد  
خش مراجـع، مراجعـه    دستورالعمل تهیه مقاله به زبان انگلیسی، ب      

  .نمایید

 يريگ جهينت - 3

 يم ساختار و چـارچوب مقالـه بـرا        ین راهنما نحوه تنظ   یا در
 1391هـاي الکتریکـی هوشـمند         شبکه  فناوري ه به کنفرانس  یارا

 اطـالع از   کـسب اطالعـات بیـشتر و    جهـت .شده استشرح داده  
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