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قالب و راهنماي تهيه مقاالت براي
کنفرانس انرژيهاي تجديدپذير و توليد پراکنده ايران
نويسنده اول ،نويسنده دوم و نويسنده سوم


مقاله برای ارسال به

تمام سبكها بر اساس قلم فارسي  B Nazninو قلم انگليسي

کنفرانس انرژیهای تجديدپذير و توليد پراکنده ايران را بيان میکند .چنانچه از

 Times New Romanآماده شوند .مزيت قلم فارسي به کار رفته

نرمافزار فارسی Microsoft Word 6يا نسخههای بعدی آن استفاده میکنيد

دراين است که برخالف اغلب قلمهاي متداول فارسي با نرمافزار

چكيده  -اين دستورالعمل چگونگی آمادهسازی

میتوانيد از اين دستورالعمل استفاده نمائيد .فايل الكترونيكی مقاال ت ارسالی به
دبيرخانه کنفرانس بايد در قالب استاندارد مطابق با اين دستورالعمل تنظيم

 Acrobat PDF makerسازگار است .به گونهاي که خواندن متن

گردد .همه نمادهای مورد استفاده در قسمت چكيده بايد تعريف شوند و هيچ

تهيه شده با اين قلم و قلمهاي همخانواده آن ،پس از تبديل به

مرجعی نبايد در آن ارائه گردد.

قالب  PDFدر هر رايانهاي که حتي فاقد قلم فارسي باشد،

واژههای کليدی -در حدود چهار کليد واژه را به ترتيبحروف الفبا به صورتی
که به وسيله کاما از هم جدا شده باشند ذکر نمائيد.

رايانه تهيه کننده متن مقاله نصب شده باشد .اين قلم در سايت
Microsoft Word

جهت تهيه مقاله ميباشد .فايل الکترونيکي اين متن را ميتوانيد از
سايت اينترنتي کنفرانس به نشاني

قابليت را ندارند ،و براي خواندن متن  PDFآنها رايانه ميزبان
حتما بايد حاوي قلم مشابه باشد .در هر صورت قلم مذکور بايد در

 -1مقدمه
اين متن براي استفاده از نرمافزار فارسي

امکانپذير است .در حالي که ديگر خانوادههاي قلمهاي فارسي اين
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دانلود نمائيد .کشوي انتخاب سبك متن درجعبهابزار قالببندي
واقع در سمت چپ باالي صفحه قرار دارد (اين قسمت از متن با
سبك  Textآماده شده است) .هر قسمت از متن را که ميخواهيد
انتخاب نمائيد و سپس با گزينش سبك مورد نظر از اين کشو آن را
به سبك مطلوب درآوريد .سبك مورد نظر قلمها و فواصل خطوط را
متعادل خواهد ساخت .اندازهها و فاصلههاي خطوط رابراي اينکه
متن بيشتري را در تعداد صفحات محدود قرار دهيد ،تغيير ندهيد.
هرگاه يکي از سبكهاي موجود در ستون سبكها و
قالببنديها را با ماوس انتخاب کنيد ،سبك و قالببندي قسمتي
که مکاننما روي آن قرادارد مطابق با سبك انتخاب شده ميشود.

ذيل عنوان مقاله در قسمت نام مؤلفان ترجيحاً نام كامل نويسندههاي مقاله آورده
شود .از آورددن عناوين و سمتها در قسمت نام مؤلفان بپرهيزيد .در اين قسمت از
پانويس رابطه شغلي مؤلفان ،نشاني و در صورت تمايل نشاني الكترونيكي آنها را به
اختصار بيان كنيد.
نام و نام خانوادگي نويسنده اول ،محل كار يا تحصيل وابسته ،نام شهر ،كدپستي
(email: emailaddress1@website1.com( ###
نام و نام خانوادگي نويسنده دوم ،محل كار يا تحصيل وابسته ،نام شهر ،كدپستي
(email: emailaddress2@website2.com( ###
(همين طور براي ساير نويسندگان).

کنفرانس موجود است.
انتخاب هر سبك اندازه قلمهاي فارسي و انگليسي فاصله سطر
مربوط از باال و پايين را به طور خودکاار تعياين ميکناد و تنظايم
دستي آنها توسط نويسنده الزم نيست .تأکياد ميشاود کاه باراي
تنظيم فاصله ميان دو پاراگراف يا دو بخش متوالي الزم نيست سطر
سفيد اضافي در متن وارد شود.
ساختار مقاله بايد شامل عنوان ،چکيده فارسي ،متن اصلي ،نتايج
و جمعبندي ،مراجع ،شکلها و جدولها (درصورت نياز) باشد.
درضمن تعداد صفحههاي مقاله نبايد از  6صفحه بيشتر باشد.

 -2روش تهيه مقاال ت
در صفحهبندي مقاله براي تمام صفحهها ،حاشيه متن از بااال و
پايين  18ميليمتر انتخاب شده است .درحاليکاه ،حاشايه ماتن از
راست و چپ  17ميليمتر انتخاب شده است .باا اساتفاده از نساخه
همين متن به عنوان نساخه پاياه مقالاه نياازي باه تنظايم مجادد
صفحهبندي نيست .در هر صورت با گشودن کشاوي صافحهبنادي
) (Page Setupدر درون جعبااه اباازار پرونااده ) (Fileميتااوان ايان
ويژگيها را مالحظه کرد و در صورت لازوم تغييار داد .ماتن اصالي
مقاله در دو ستون تنظيم شده است.
براي درج تصوير در  Wordمکان نما را در قسمت نقطه درج
) (insertion pointقرار دهيد و از دستور  Insert | Pictureاستفاده
کنيد يا اينکه تصوير مورد نظر را در حافظه کوتاه مدت

Windows
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کپيکرده و سپس از کشوي

Edit Paste special picture

استفاده نماييد.

را ببريد (روي کليد . (Selectتصوير را با ) (File |Propertiesدر
حالت تك رنگ ) يك بيت) و

 600پيکسل در هر اينچ تنظيم کنيد .

دوباره اندازه را به  8/47سانتي متر برسانيد).. (Image | Resize

 -3تهيه پروندههای الكترونيكی اشكال و جداول

پرونده را به صورت  TIFFو بدون فشرده سازي ذخيره کنيد .بيشتر

 1-3آسانترين روش

نرمافزارهاي گرافيکي امکان ذخيره تصوير در قالب  TIFFرا

اگر اسکنر داريد ،بهترين و سريعترين راه براي آماده کردن
پروندههاي شکل بدون رنگ اين است :همانطور که ميخواهيد اين
شکلها در مقاله ظاهر شوند آنها را اسکن کرده سپس در قالب
مناسب ذخيره کنيد .اگر از جدول پيچيدهاي در مقاله خود استفاده
ميکنيد مناسبتر است که آن را به عنوان پرونده تصويري ذخيره
سازيد.

ميدهند اما غالبا" هيچ کنترلي روي فشردهسازي يا تعداد بيتها در
هر پيکسل ندارند .پروندههاي تصوير را در يك برنامه مثل

Photo

 Editorباز کنيد و آنها را بدون استفاده از فشردهسازي با  1يا 8
بيت و يا وضوح تصوير 600يا  220ذخيره کنيد

| (File

) . Properties;Image | Resizeاگر نرمافزارهاي گرافيکي شماقادر
به ارائه تصوير در قالب  TIFFنيست ميتوانيد از روشهايي که براي
جداول در پارگراف قبلي توضيح داده شده استفاده کنيد.

 2-3روش کمی سختر

اصوالا اهميتي ندارد که چگونه تصوير خود را تبديل ميکنيد مهم

همانطور که در قسمت قبل گفته شد با استفاده از اسکنر شکلها

آن است که تصوير نهائي از کيفيت مناسبي برخوردار باشد .بهتر

را در قالب  TIFFذخيرهکنيد .شکلها و جداول را با وضوح باال و

است پروندههاي تصوير را ابتدا براي خود چاپ کنيد تا مطمئن

دقت  600dpiو بدون هيچگونه فشرده سازي آماده نمائيد ،يعني به

شويد تصوير نهائي داراي کيفيت مطلوب است .بخاطر داشته باشيد

صورت يك بيت در هر پيکسل (تك رنگ) .براي بدست آوردن يك

که دبيرخانه کنفرانس مقاله با تصاوير با کيفيت پايين را انتشار

تصوير  8/47سانتيمتري )با يكستون` پهنا) با وضوح600dpi

نخواهد داد.

احتياج به يك اندازه  2000پيکسل افقي ميباشد .اندازه پروندههاي
تصوير بطور نمونه در حدود  0/5مگابايت است .عکسها ،شکلهاي

 -4معادال ت رياضی

رنگي و تصاوير با طيف خاکستري بايد با وضوح  220dpiو بدون

براي وارد کردن معادالت رياضي در مقاله خود همواره از

هيچگونه فشردهسازي ذخيره شوند ،يعني به صورت  8بيت در هر

 Equation Editorدر نرمافزار  WORDاستفاده کنيد .براي ارائه

پيکسل ( 256رنگ يا مقياس خاکستري) و براي بدست آوردن يك

موضوع رياضي يك معادله يا يك قطعه که شامل نشانههاي

تصوير  8/75سانتيمتري (با يكستون پهنا) در وضوح 220dpi

رياضيات (عالمتهاي يوناني ،زبروند و زيروند) که در معادالت ظاهر

احتياج به اندازه افقي

 734پيکسل براي شکلميباشد.

هيچگاه از تغيير قلم استفاده ننمائيد زيرا با بازگرداندن سبك هر

 3-3سختترين روش
کاربران با تجربه رايانه ميتوانند اشکال را از قالب اصلي خود به
قالب  TIFFتبديلکنند .بعضي از مبدلهاي مفيد تصاوير عبارتند از
فتوشاپ ،کورل دراو و مايکرسافت فتواديتور اگر از جداول بسيار
پيچيده در مقاله خود استفاده ميکنيد شايد بيمناسبت نباشد که
آنها را در قالب  TIFFبه عنوان يك شکل ذخيره نمائيد .روش کار
بدين صورت است :ابتدا جدول خود را در محياااط  Wordايجاد
کنيااااد بزرگنماياااي را از طريق ) (View / zoomتنظيم کرده تا
بتوانيد تماميجدول را وقتيکه کشوي حداکثر ناحيه را در انتخاب
View / Full screenداريد ،ببينيد .مکان نما را حرکت دهياااد تا
اينکه به خااااارج از آن محدوده برود .کلياااد " "Print Screenرا
بر روي صفحه کليد کامپيوتر فشار دهيد اين عمل

يا در متن معمولي در فاصله بين خطوط متن ظاهر مي شوند

Screen image

قسمت به سبك اصلي اين تمايزها از ميان ميروند.

 -5واحدها
در مقاالت خود همواره از واحدهاي استاندارد  (MKS) SIيا
CGSبعنوان واحدهاي اصلي استفاده کنيد ،مگر آنکه در مواردي
واحدهاي مورد استفاده رايجتر باشند.

 -6نكا ت مفيد
 1-7اشكال و جداول
اشکال و جداول بزرگ ممکن است هر دو ستون را پر کنند.
عناوين اشکال را زير آنها بنويسيد و عنوانهاي جداول را باالي

را در حافظه کوتاه مدت Windowsکپي ميکند Photo Editor .را

جدولها قرار دهيد .اگر شکلها چند قسمت دارد ،از شاخصهاي

باز کنيد و روي  Edit / Paste as Newکليك کنيد .جدول image

الف ،ب .،ج و  ...در زير قسمتهاي شکل ،عناوين شکل و توضيحات
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در متن استفاده نمائيد .شماره اشکال و جدولها را در متن خود

 3-7مخفف سازی و اختصارا ت

متذکر شويد .هيچگاه عناوين را به عنوان قسمتي از شکل به صورت

ابتدا مخفف را تعريف نمائيد و سپس از آن در متن استفاده کنيد .

تصويري ذخيره نکنيد .اطراف عنوانها ،اشکال و جداول از کادر

مگر اينکه آنها قبال در چکيده تعريف شده باشند .مخفف براي  SIو

اضافي استفاده نکنيد.

 dc acتعريف نخواهد شد .در نوشتن مخفف فاصله بين حروف

 2-7مراجع

نمياندازيم مثالا مينويسيم " "C.N.R.S.نه  C. N. R. Sاز

به طور كلي استاندارد ارجاع به مراجع بر مبناي استاندارد  IEEEميباشد.
شماره مراجع در متن و انتهاي مقاله بايد درون دو قالب آورده شود ،
مثاال" بصورت ] . [2توجه نمائيد كه نقطه گذاري پايان جمله در جمالت
داراي مرجع ،پس از مرجع آورده ميشود ] . [2ارجاع به چند مرجع به
عنوان مثال بصورت ] [1و ] ،[3براي رجوع به مراجع متوالي از نمايش به
صورت ] [1تا ] [3استفاده ميشود .وقتي به يك قسمت كتاب ارجاع داده
ميشود شماره صفحه مربوط نيزبايد ارائه گردد ] . [2در متن مقاله ارجاع
به كليه مراجع اعم از آنكه به زبان فارسي باشند يا ساير زبانها با شماره
فارسي صورت ميگيرد .اما در قسمت مراجع ،منابع غير فارسي با شماره
انگليسي مشخص ميگردند ]. [4

مخفف در عنوان استفاده نکنيد مگر اينکه کامالا شناخته شده و
استفاده از آن اجتناب ناپذير باشد.
 4-7معادال ت
شماره معادالت متوالي با شمارهگذاري در پرانتز در روبروي
معادله انجام ميپذيرد .مانند ( . (1ابتدا از  editor equationبراي
نوشتن معادله استفاده کنيد"Equation" .را انتخاب کنيد .کليد
tabرا فشار داده و شماره معادله رادر پرانتز بنويسيد .اگر بخواهيد
معادالت را فشردهتر بنويسيد از ) (/در تقسيم استفاده کنيد و تابع
) (expيا نمادهاي الزم استفاده کنيد .از پرانتز براي اجتناب از ابهام
در مخرج کسرها استفاده کنيد.
]) F ( r,  ) dr d  [ r2 / ( 2 0

()1

exp(   | z j  zi | )  J 1 (  r2 ) J 0 (  ri ) d .
1


0

r2
0





كليه متغيرها در معادالت قبل از ارائه معادله يا بالفاصله بعد از آن بايد
تعريف شوند ،متغيرهاي عددي را با قلم  Italicو متغيرهاي برداري يا
ماتريسي را با قلم  BOLDبنويسيد
در موقع رجوع به يك معادله به صورت" (" )1و نه معادله

" (" ) 1

استفاده شود بجز در شروع يك جمله که استفاده از عبارت "معادله
( ".… )1مجاز ميباشد.

شکل 1ا مغناطيس کنندگي به عنوان تابعي از ميدان بکار رفته.

 -7خط مشی کنفرانس
در نگارش مراجع اسامي همه مؤلفين هر مرجع را بنويسيد و از
عبارت ”و همکاران“ استفاده نکنيد ،مگر اينکه مرجع مورد نظر
بيش از پنج مؤلف داشته باشد .مقالهاي که منتشر نشده است بايد
با عبارت منتشر نشده مشخص شود ] . [5مقالهاي که براي انتشار
ارسال شده يا پذيرفته شده است .بايد با عبارت ارسال شده براي
انتشار مشخص شود] . [6
1

شماره پانويس در باالي کلمات درج ميشود

| (Insert

) Footnoteمحلواقعي پانويس در پايين ستون در جايي که ذکر
شده است ميباشد .از ارجاع توضيحات پانويس مقاله به انتهاي
مقاله خودداري کنيد). (endnotes

مقاله اي که براي ارائه در کنفرانس انرژيهاي تجديدپذير و
توليد پراکنده ايران ارسال ميکنيد نبايد در جاي ديگري ارائه يا
منتشر شده باشد .مؤلفي که مقاله را براي دبيرخانه کنفرانس ارسال
ميکند ،شخصاا مسؤول است موافقت همه مؤلفين را قبل از ارسال
مقاله به دبيرخانه کنفرانس جلب نمايد .ارجاع دادن به سوابق
پژوهش در مورد موضوع مقاله از جمله وظايف نويسندگان است.
براي ارزيابي هر مقاله حداقل به سه داور متخصص ارجاع ميگردد.
تصميمگيري در مورد پذيرش يا رد هر مقاله توسط کميته علمي
کنفرانس انجام مي شود و نظر داوران به عنوان نظر کارشناسي مد
نظر قرار ميگيرد .غير قابل درك بودن زبان بيان مطالب از جمله
داليل رد مقاله است.

 1توصيه مي شود تا حد امكان از زيرنويس استفاده نشود.
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 پيوست-8
.پيوستها در صورت نياز قبل از سپاسگزاري آورده ميشوند

 سپاسگزاری-9
در صورت لزوم ميتوانيد از افراد يا سازمانهايي که شاما را در
.انجام پژوهش خود ياري کردهاند در اين قسمت سپاسگزاري کنيد

مراجع
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