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چکیده  -چکیده شامل خالصهای از ایده مؤلف در ارتباط با موضوع مسابقه میباشد .اگرر نییجره ای گرهیره شرده اسرس بایسریی شورده شرود.
همچنین ،در این قسمس نویسنده بایسیی مزایا و نوشوری های ایده خود را نسبس به کارهایی که قبال انجام شده بیان کند .محیوای چکیده نباید از
 250کلمه تجاوز نماید .از بحثهای کلی و مقدماتی در چکیده پرهیز شود .در صورتی که در این بخش از نماد یا کلمات اخیصاری الترین اسریااده
شود ،الزم اسس که در مین مقاله شن کلمه معرهی گردد .از ارجاع به مراجع در بخش چکیده پرهیز شود .برای اینکه تعداد کلمات چکیده را بردون
شمارش معمولی تشخیص داده شود ،میتوان تمام مین شن را با ماوس انیخاب (سیاه) کرده ،سپس با موس جعبره ابرزار  Toolsدر قسرمس براالی
صاحه را باز کرده و کشوی  word countرا انیخاب کرد .تعداد کلمات این چکیده  141اسس.
كليد واژه -حداكثر چهار يا پنج واژه كليدي مرتبط با مقاله را به ترتيب الفبا ،به طوري كه با كاما از هم جدا شده باشند،

 -1مقدمه
اين دستورالعمل روش تهيه مقاله براي ارائه به مسابقه غير حضوري در سطح
ملی با عنوان "مسابقه دانشجويی بهينه سازي و اصالح الگوي مصرف انرژي"
را بيان میكند .چنانچه از نرمافزار فارسی Microsoft Word 6يا
نسخههاي بعدي آن استفاده میكنيد میتوانيد از اين دستورالعمل استفاده
نمائيد .پرونده الكترونيكی مقاله بايد در چارچوب استاندارد تعيين شده در اين
دستورالعمل تنظيم شود.
ساختار مقاله بايد شامل عنوان ،چكيده فارسی ،مقدمه ،ارائه ايده و جمعبندي،
مراجع ،شكلها و جدولها (درصورت نياز در قسمت مربوطه) باشد .در ضمن
تعداد صفحههاي مقاله نبايد از  8صفحه بيشتر باشد.

 -2روش تهیه مقاله
در صفحهبندي مقاله براي تمام صفحهها ،حاشيه متن از باال و پايين 25
ميلیمتر انتخاب شده است .در حالیكه ،حاشيه متن از راست و چپ 20
ميلیمتر انتخاب شده است .با استفاده از نسخه همين متن به عنوان نسخه
پايه مقاله نيازي به تنظيم مجدد صفحهبندي نيست .در هر صورت ،با گشودن
كشوي صفحهبندي ) (Page Setupدر درون جعبه ابزار پرونده )(File

ذكر كنيد.

میتوان اين ويژگیها را مالحظه كرد و در صورت لزوم تغيير داد.
متن اصلی مقاله در دو ستون ،هر كدام با عرض  82ميلیمتر و به فاصله 6
ميلیمتر از يک ديگر تنظيم شده است.

 -1-2سبکها و قالببندیهای مورد اسیااده
تمام سبکها بر اساس قلم فارسی  B Nazninو قلم انگليسی Times
 New Romanآماده شوند .مزيت قلم فارسی به كار رفته در اين است كه
برخالف اغلب قلمهاي متداول فارسی با نرمافزار Acrobat PDF maker
سازگار است .به گونهاي كه خواندن متن تهيه شده با اين قلم و قلمهاي
همخانواده آن ،پس از تبديل به قالب  PDFدر هر رايانهاي كه حتی فاقد قلم
فارسی باشد ،امكانپذير است .در حالی كه ديگر خانوادههاي قلمهاي فارسی
اين قابليت را ندارند ،و براي خواندن متن  PDFآنها رايانه ميزبان حتماً بايد
حاوي قلم مشابه باشد .در هر صورت قلم مذكور بايد در رايانه تهيه كننده
متن مقاله نصب شده باشد .اين قلم در سايت كنفرانس و همچنين سايت
انجمن موجود است.
سبک ) (Styleعنوان مقاله با  ،Titleسبک نام نويسندگان و آدرس محل
كار آنان به ترتيب با  Authorsو  ،Affiliationsسبک چكيده با
 ،Abstractو سبک سطرهاي كليدواژه و كدمقاله هر دو با IndexTerms
مشخص شدهاند.
سبک ) (Styleعنوان هر بخش و عناوين دو زيربخش متوالی در صورت لزوم،
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به ترتيب با  Heading 2 ،Heading 1و  Heading 3تعريف شوند.
شمارهبندي اين عنوانها به طور خودكار انجام میشود .سبک به كار رفته
براي عنوان بخش سپاسگزاري و مراجع بدون شماره و با  Headingمشخص
شده است .سبک هر پاراگراف (مثل اين قسمت از متن با Paragraph
مشخص شده است .سبک به كار رفته براي سطر معادله با  ،Equationسبک
نوشتار زير شكل درصورتیكه كوتاهتر از عرض يک ستون ( 82ميلیمتر) باشد
با ) Caption(Cو درصورتیكه بلندتر از عرض ستون باشد با Caption
تعريف شده است .سبک به كار رفته براي جايگاه شكل سبک Fig Position
است.
انتخاب هر سبک اندازه قلمهاي فارسی و انگليسی فاصله سطر مربوط از باال و
پايين را به طور خودكار تعيين میكند و تنظيم دستی آنها توسط نويسنده
الزم نيست .تأكيد میشود كه براي تنظيم فاصله ميان دو پاراگراف يا دو
بخش متوالی الزم نيست سطر سفيد اضافی در متن وارد شود.
هرگاه يكی از سبکهاي موجود در ستون سبکها و قالببنديها را با ماوس
انتخاب كنيد ،سبک و قالببندي قسمتی كه مكاننما روي آن قرادارد مطابق
با سبک انتخاب شده میشود.

 -2-2نحوه وارد کردن شکلها ،نمودارها و جداول
عرض هر شكل يا نمودار و جدول را حتیاالمكان برابر عرض يک ستون يعنی
 82ميلیمتر انتخاب كنيد .در اينصورت شكل ،نمودار ،يا جدول را میتوان در
هر كجاي متن در درون يكی از ستونها قرار داد .عنوان هر شكل را زير آن و
عنوان هر جدول را باالي آن قرار دهيد .شكل  1يک نمونه شكل همعرض با
ستون همراه با عنوان يا زيرنويس آن را نشان میدهد.

با استفاده از جعبه ابزار  Isertو بازكردن كشوهاي  Pictureو From File
شكل مورد نظر خود در محلی كه مكان نما واقع است وارد كنيد .براي حفظ
كيفيت تصوير روي صفحه كاغذ از به كارگيري تصويرهايی كه با قالبهاي
 ،GIF ،PNG ،BMPو  JPEGاجتناب كنيد .حتی اگر تصويري را اسكن
میكنيد حتماً آن را در قالب  TIFيا  TIFFضبط كنيد.
عنوان توصيف كننده هر شكل را زير شكل و عنوان توصيف كننده هر جدول
را باالي همان جدول قرار دهيد .بسته به اين كه طول اين عناوين كوتاهتر يا
بلندتر از عرض ستون ) 82ميلیمتر( باشد ،براي تنظيم آن از سبک
 Captionيا ) Caption(Cاستفاده كنيد.
در صورتی كه ناچار به استفاده از شكلهاي بزرگتر از يک ستون هستيد
شكل را در باال يا پايين صفحه مورد نظر قرار داده سبک مربوط به عنوان اين
نوع شكل را ) Caption(Framedاختيار كنيد .شكل  2اين وضعيت را
نمايش میدهد .لذا با توجه به فضاهاي موجود در باالي صفحه قرار داده
شدهاست .مؤلفان فقط براي موارد اجتنابناپذير و ضروري مجاز به استفاده از
تصاوير بزرگ در مقاله میباشند.
شماره شكلها و جدولها را در متن خود متذكر شويد .شكلها و جدولها
نبايد پيش از اولين اشاره به آنها در متن مقاله ظاهر شوند.
هيچگاه عناوين را به عنوان قسمتی از شكل بصورت تصويري ذخيره نكنيد.
همچنين اطراف عنوانها ،شكلها و جداول از كادر اضافی استفاده نكنيد.

 -3-2نحوه ارجاع به منابع مورد اسیااده
در هنگام ارايه نمونه معادالت و شكلها نحوه ارجاع به منابع مورد استفاده نيز
نشان داده شده است .شماره مراجع هم در متن و هم در بخش مراجع در
ميان كروشه قرار داده میشود .شماره اختصاص داده شده به مراجع به ترتيب
ظاهر شدن اين مراجع در متن مقاله است.
به طور كلی استاندارد ارجاع به مراجع در اينجا بر مبناي استاندارد IEEE
میباشد كه جهت مشاهده آن میتوانيد به دستورالعمل تهيه مقاله به زبان
انگليسی ،بخش مراجع ،مراجعه نماييد.

 -3نییجهگیری
در اين راهنما نحوه تنظيم ساختار و چارچوب مقاله براي ارايه به مسابقه ملی
بهينه سازي و اصالح الگوي مصرف انرژي شرح داده شده است .جهت كسب
اطالعات بيشتر و اطالع از چگونگی ارسال مقاله میتوانيد به وبسايت
كنفرانس ( )http://www.bpjce.ir/fa/مراجعه نماييد.
شكل  :1ضريب پهن شدگی برحسب تابعی از طول انتشار  ، z/LDبراي پالس
گوسی چرپدار .نمودار خطچين براي پالس گوسی بدون چرپ است[]3
حتی االمكان سعی شود نمودارهايی كه از محاسبات و با استفاده از
نرمافزارهايی مثل  MATLABبه دست میآيد به طور مستقيم وارد متن
شود .در غير اين صورت ابتدا آنهار با قالب  TIFيا  TIFFضبط كنيد .سپس

سپاسگزاری
در صورت لزوم میتوانيد از افراد يا سازمانهايی كه شما را در انجام پژوهش
خود ياري كردهاند در اين قسمت سپاسگزاري كنيد.
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