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علی ابراهیمنژاد * ،1نويسنده دوم 2و نويسنده سوم

1گروه رياضی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد قائمشهر ،قائمشهر ،ايران
ايمیلa.ebrahimnejad@qaemaiu.ac.ir :
 2آدرس ويسنده دوم ....
 3آدرس نويسنده سوم ...
(فقط ايمیل نويسنده مسئول درج گردد .بعالوه در کنار نام نويسنده مسئول مقاله حتما کاراکتر " *" بايد قرار داده شود).

چکیده:
چکیده مقاله شامل خالصه اي از نتايج تجربی يا نظري حاصل از کار تحقیقاتی نويسنده مقاله می باشد .از بحثها کلی و
مقدماتی در چکیده پرهیز شود .درصورتی که دراين بخش از نماد يا کلمات اختصاري التین استفاده میشود ،بايد در متن
مقاله آن را معرفی نمايید .از ارجاع به مراجع در بخش چکیده بايد خودداري شده و تا حد امکان از آوردن فرمولها و معادالت
رياضی در متن چکیده خودداري شود و مستقیماً به مسأله مورد مطالعه و اهداف آن ،اساس کار و میزان موفقیت اين مطالعه با
استناد به نتايج کار به طور مختصر اشاره شود .متن چکیده حداکثر شامل  200کلمه بوده با قلم بینازنین اندازه  11براي
نوشتار فارسی و با قلم  Times New Romanبا اندازه  10براي لغات انگلیسی نوشته شود.

 -1مقدمه
در اين نوشته نحوه نگارش مقاالت چهاردهمین کنفرانس سیستمهاي فازي ايران به اختصار بیان میشود تا
عالقمندان به شرکت در کنفرانس به راحتی مقاالت خود را به فرمت مورد نظر کنفرانس درآورند .نويسندگان
بايستی از اين نمونه با نرمافزار ( Microsoft Wordنسخه  2003و باال) جهت آمادهسازي مقاالت خود استفاده
نمايند و مقاالت خود را حداقل در  4و حداکثر در  10صفحه آماده کرده و فايل هاي  docو  pdfآن را از طريق
پايگاه کنفرانس مطابق دستورالعمل ارائه شده ارسال فرمايند.
 -2روشتهيهمقاله
در اين بخش روش تهیه مقاله به اختصار توضیح داده می شود .توجه شود که مقاله بايد شامل عنوان ،نام
نويسندگان و آدرس محل کار آنان ،چکیده ،بخش هاي مقدمه ،متن اصلی مقاله ،نتايج و مراجع باشد .بايد از طريق
قرار دادن عالمت * در کنار نام و نام خانوادگی ،ارائه دهنده(سخنران) مقاله مشخص شود .نويسندگان مقاالت بايد
دقت کنند که کنفرانس از پذيرش مقاالتی که خارج ازچارچوب ارائه شده تهیه شده باشند ،معذور است.
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صفحهبنديمقاله

در فرمت ارائه شده اندازه کاغذ  A4انتخاب گرديده و مطالب بايد بصورت تک ستونه تايپ شوند .در صفحهبندي
مقاله براي تمام صفحهها ،حاشیه متن از باال  20میلی متر و حاشیه متن از پايین  25میلیمتر انتخاب شده است.
درحالیکه ،حاشیه متن از راست و چپ  32میلیمتر انتخاب شده است .با استفاده از نسخه همین متن به عنوان
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نسخه پايه مقاله نیازي به تنظیم مجدد صفحهبندي نیست.
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بنديهايمورداستفاده 


هاوقالب

سبک
اندازهقلمها،

اندازه و نوع قلم هاي استفاده شده مطابق جدول زير می باشد:
B Nazanin 20pt Bold
عنوان مقاله
B Nazanin 12pt
نام نويسندگان
B Nazanin 11pt

آدرس محل کار
چکیده

B Nazanin 11pt

متن اصلی مقاله (فارسی)

B Nazanin 12pt

متن اصلی مقاله (انگلیسی)

Ttimes New Roman 10pt

عنوان بخش و زير بخش

B Nazanin 12pt Bold

زير جدول و زير شکل

B Nazanin 10pt

مراجع فارسی

B Nazanin 10pt

مراجع انگلیسی

Ttimes New Roman 8pt
جدول  .1اندازه ونوع قلم هاي استفاده شده

فاصله سطر ها بايد معمولی ) (Singleانتخاب شود .فاصله عنوان بخش و زير يخش ها از سطر قبلی و بعدي  12ptو
از سطر بعدي  6ptاختیار شود .فاصله هر پاراگراف از پاراگراف قبلی  12ptاختیار شود.
 -3-2معادالتریاضي
براي وارد کردن معادالت رياضی در مقاله خود همواره از  Math Typeدر نرمافزار  Wordاستفاده کنید .اندازه
قلمهاي التین متن و معادالت بايد همخوانی داشته باشند ،و تناسب اندازهها نیز بايد رعايت شود .از میان گزينه
هاي موجود در دريچه باز شده  Microsoft Equationرا انتخاب کنید .در سمت راست باالي دريچه باز شده کشوي
 Sizeرا باز و گزينه  Defineرا انتخاب کنید .دريچه جديدي باز میشود .دراين دريچه اندازههاي مختلف را براي اين
مقاله ويرايش و اصالح کنید .براي اينکار در مقابل  Fullعدد  ،11درمقابل  Subscript/Supersciptعدد  ،8در مقابل
 Sub-Subscript/Superscriptعدد  ،6در مقابل  Symbolعدد  ،18و در آخر در مقابل  Sub-Symbolعدد  12را وارد
کنید .در ضمن تمامی فرمول هاي رياضی (باستثناي عالئم اختصاري و عملگر ها) بايد بصورت ايتالیک )(Italic
تايپ شوند.
معادلهها را مستقل از شماره بخش مربوط به طور ساده و متوالی شمارهگذاري کنید .به طور مثال معادله ( )1يک
مدل حمل و نقل را نمايش میدهد.
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درصورتیکه يک فرمول رياضی بسیار طو النی باشد ،آنگاه آن فر مول بايد به دو يا سه سطر شکسته شود .براي
تنظیم طول معادله هیچگاه آنرا با استفاده از ماوس کوچک نکنید .معادله ( )2به عنوان مثالی از يک فرمول رياضی
طوالنی می باشد.
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در هر صورت بايد دقت فرمايند که شماره فرمول هاي رياضی در سمت راست آن درج شود.
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لها،نمودارهاوجداول
نحوهواردکردنشک 

جداول ،نمودارها و شکلها بايد در مرکز صفحه ( )Center textقرار بگیرند .در ضمن زيرنويس هاي مربوطه را با قلم
 B Nazaninو اندازه  10ptدر زير آن ها قرار دهید .در ضمن براي وارد کردن زير جدول و زير شکل می توانید از
سبک  Captionيا ) Caption(Cاستفاده کنید .در زير نمونهاي از يک شکل نمايش داده شده است.

شکل  .1دانشگاه آزاد اسالمی واحد قائمشهر

 -5-2واردکردنقضيه،لمومثال
در صورت وجود قضیه ،لم ،نتیجه و مثال ،آنها را مستقل از شماره بخش به صورت  ...،3،2 ،1شماره گذاري کنید.
قضيه .1اين يک قضیه است و می توانید در متن مقاله به قضیه  1ارجاع دهید.
برهان :برهان قضیه را بنويسید.
3

قضيه .2اين يک قضیه است و می توانید در متن مقاله به قضیه  2ارجاع دهید.
لم .1اين يک لم است و می توانید در متن مقاله به لم  1ارجاع دهید.
نتيجه .1اين يک نتیجه است.
مثال .1اين يک مثال است.
جهگيريوپيشنهاداتآتي
 -3نتي 
در اين راهنما نحوه تنظیم ساختار و چارچوب مقاله براي ارائه به چهاردهمین کنفرانس سیستم هاي فازي ايران
شرح داده شده است .جهت کسب اطالعات بیشتر و اطالع از چگونگی ارسال مقاله میتوانید به وبسايت کنفرانس
( )msmas.qaemiau.ac.ir/مراجعه نمايید.
سپاسگزاري 

در صورت لزوم میتوانید از افراد يا سازمانهايی که شما را در انجام پژوهش خود ياري کردهاند در اين قسمت
سپاسگزاري نمايید.
مراجع
لیست مراجع بايد به ترتیب حروف الفبايی نام خانوادگی نويسندگان تنظیم گردد .ابتدا مقاالت فارسی و سپس
مقاالت التین هرکدام به ترتیب حروف الفبايی نام خانوادگی تنظیم شود.
[ ]1ع .ابراهیم نژاد ،م .ادبیتبار فیروزجاه ،ع .بالويی جامخانه” ،روش جديد ي براي حل مسايل حمل و نقل فازي“ مجله بهینهسازي و
مدلسازي فازي ، ،شماره  ،25پائیز  ،1396صص .118-112
A. Author 1, B. Author 2, Title of the Book, John Wiley & Sons, pp. 100-105, 2002.
A. Author 1, B. Author 2, C. Author 3, “Title of the conference paper,” Proceedings of 2nd National Conference on
Mathematics and Statistics in Apllied Studies, Qaemshahr, pp. 100-105, 2018.
A. A uthor 1, B. Author 2, “Title of the journal paper”, Fuzzy Optimization and Modeling, Vol. 55, No. 1, pp. 12-23, 2018.
A. A uthor, Title of Thesis, Ph.D Thesis, Islamic Azad University, Qaemshahr, Iran, 2018.
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