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الگوي نگارش مقاله
براي بیست و هفتمین كنفرانس بینالمللی انجمن كامپیوتر ايران
نام و نام خانوادگي نويسنده اول ،1نام و نام خانوادگي نويسنده دوم ،2نام و نام خانوادگي نويسنده

سوم3

 1رتبه علمي نويسنده در صورت تمايل ،گروه آموزشي يا واحد سازماني مربوطه ،نام سازمان  ،شهر،
آدرس پست الکترونيکي
 2رتبه علمي نويسنده در صورت تمايل ،گروه آموزشي يا واحد سازماني مربوطه ،نام سازمان  ،شهر
آدرس پست الکترونيکي
 3رتبه علمي نويسنده در صورت تمايل ،گروه آموزشي يا واحد سازماني مربوطه ،نام سازمان  ،شهر
آدرس پست الکترونيکي

چكیده
در اين مقاله ،شیوه نگارش يك مقاله براي بیست و هفتمین كنفرانس بینالمللی كامپیوتر انجمن كاامپیوتر اياران تشاري میشاود
روش قالببندي مقاله ،بخشهاي مختلف آن ،انواع قلمها و اندازه آنها ،به طور كامل مشخص شده است كلیة ساكك  )Styleهااي
مورد نیاز براي بخشهاي مختلف مقاله ،از جمله عنوانها ،نويسندگان ،چكیده ،متن ،و

از پیش تعريف شدهاند و تنهاا كاا ی اسات

سكك مورد نظر را براي بخشی از مقاله انتخاب كنید نويسندگان محترم مقالهها باياد توجاه داشاته باشاند ،كنفارانس از پا يرش
20
mm

مقالههايی كه خارج از اين چارچوب تهیه شده باشند ،مع ور است
چكیده مقاله بايد در يك يا دو بند پاراگراف) تهیه شود و حداكثر شامل  200كلمه باشد چكیده بايد بطور صري و شفاف موضوع
پژوهش و نتايج آن را مطرح كند؛ يعنی بیان كند چه كاري ،چگونه ،و براي چه هد ی انجام و چه نتايجی حاصل شده است در چكیده
از ذكر جزيیات كار ،شكلها ،جدولها ،رمولها ،و مراجع پرهیز كنید

كلمات كلیدي
حداكثر  10كلمه بعنوان كلمات كلیدي انتخاب شود اين كلمات بايد موضوعات اصلی و رعی مقاله را نشان دهند

 -1مقدمه
اين نوشتار روش آماادهكردن مقالاه بيسات و هفتماين كنفاران بينالمللاي
انجمن كاامیيوتر اياران را نشاان ميدهاد بارا نااارش مقالاه از نرمافااار
 Microsoft Office Word 2007يا ناارشها بعد آن استفاده كنيد
نکته مهمي كه بايد مورد توجه قرار گيرد اين است كه تماام ساب( )Style

ها مورد نياز برا كليه قسمتها مقاله در اين سند تعريف شدهاند و تنهاا
الزم است سب( مناسب را برا هر بخش انتخاب كنيد برا تهيه مقالاه باه
موارد زير توجه كنيد:
 اندازه صفحات  A4و حاشيهها باال ،پايين ،چپ ،و راست هر صفحه به
ترتيب برابر با  ،2 ،2/5 ،2/5و  2سانتيمتر انتخاب شاود فقا حاشايه
باال اولين صفحه 5 ،سانتيمتر انتخاب شود)

20
mm

25 mm

25 mm











فاصله بين خطوط نيا در اين راهنما و سب(ها آن تعريف شاده اسات
كه حالت  Singleبا  Beforeو  Afterصفر ) (0ميباشد
تعداد صفحات مقاله ميتواند حداكثر  6صفحه باشد
مقاالت بايد به صورت دو ستوني تهيه شود عرض هر ستون برابار 8/2
سانتيمتر و فاصله بين دو ستون  0/6سانتيمتر است
اندازه و نوع قلمها پارسي مورد استفاده برا هار يا( از بخشهاا
مقاله در جدول  )1آورده شده است برا قلم التين همواره از Times
 New Romanاستفاده كنيد اندازه قلم التين ي( واحد كمتر از اندازه
قلم پارسي در هر موقعيت است برا اسامي متغيرها ميتوان از قلم كج
 )Italicاستفاده كرد برا قلم پارسي هم از قلم ميترا ب ميترا) كه نام
فايل آن  B Mitraاسات و باههمين صاورت نياا در نرمافااار Word
نمايش داده ميشود ،استفاده نمائيد در صورتي كه رايانه شما فاقاد ايان
فونت است ،آن را از وبگاه كنفران بارگذار نمائيد
صفحه اول مقاله بايد كامالً مشابه صفحه اول اين مقاله باشد در صفحه
اول از نوشتن ساير موارد خوددار كنيد همچنين تمام موارد صفحه اول
بايد در همان صفحه آماده و نوشته شوند
2
1
از شمارهگذار صفحات و بکاربردن سرصافحه و پاصافحه خاوددار
كنيد
فراموش نکنيد كه اطالعات بخش مالکيت  )Propertyساند را بطاور
كامل پر كنيد
جدول  : ) 1اندازه و نوع قلمها
اندازه قلم

نام قلم

موقعيت استفاده

18
12
14
13
12
11
10
10
9
11
10
11

ميترا پررنگ
ميترا
ميترا پررنگ
ميترا پررنگ
ميترا پررنگ
ميترا پررنگ
ميترا
ميترا پررنگ
ميترا
ميترا
ميترا
ميترا

عنوان مقاله
نام نويسندگان
عنوانها بخشها سطح 1
عنوانها بخشها سطح 2
عنوانها بخشها سطح 3
متن چکيده و كلمات كليد
زيرنوي
عناوين شکلها و جدولها
متن شکلها و جدولها
فرمولها
مراجع
متن مقاله

 -2بخشبندي مقاله
هر مقاله بايد شامل اين بخشها اصلي باشد :چکيده ،كلمات كليد  ،مقدمه،
مطالب اصلي ،نتيجه ،و مراجع سااير بخشهاا مثال سیاساااار  ،ضامايم و
زيرنوي ها اختيار است اين بخشها بايد در آخر مقاله و قبل از مراجع قرار
گيرند ،بجا بخش زيرنوي ها كه پ از مراجع آورده ميشود
شمارهگذار بخشها از مقدمه شروع ميشاود مقدماه دارا شاماره 1
است آخرين شماره نيا مربوط به بخش نتيجه است ساير بخشها قبال از
مقدمه و پ از نتيجه ،دارا شماره نيستند هر بخش ميتواناد شاامل چناد
زيربخش باشد زيربخشها نيا دارا شماره هستند كاه از  1شاروع ميشاود
هناام شمارهگذار زيربخشها دقت كنيد كه شماره بخش در سامت راسات
قرار گيرد مثالً برا شمارهگذار زيربخش  3از بخش  2بنويسيد 3-2 :برا

نوشتن عنوانِ ي( بخش از سب(  ،Heading 1و اگر بخاش دارا شاماره
نيست از سب(  Heading 0استفاده كنيد عنوان زيربخشهاا ساطح  )2باا
سب(  Heading 2نوشته شوند برا ساطح  3نياا از ساب( Heading 3
استفاده كنيد معموالً نياز به زيربخشها سطوح بعد وجود ندارد ،با ايان
حال اگر وجود داشت ،آن زيربخشها را بادون شاماره و تنهاا بتاورت ماتن
پررنگ بنويسيد
در هر بخش يا زيربخش ي( يا چند بناد پااراگرا ) وجاود دارد دقات
شود كه جمالت هر بند زنجيروار به هم مربوط باشند و ي( موضوع را دنباال
كنند اولين بند هر بخش يا زيربخش بدون تورفتاي  )Intendاسات بارا
نوشتن اولين بند ،از سب(  Text1استفاده كنيد ساير بندها دارا تورفتاي به
اندازه  0/5سانتيمتر است كه برا نوشتن آنها بايد سب(  Textرا انتخااب
كنيد سعي كنيد از نوشتن بندها طاوالني پرهياا كنياد يا( بناد حاداكثر
ميتواند  10تا  15سطر را از ي( ستون ،به خود اختتاص دهد

 -2-1ويژگیهاي عنوان و نويسندگان مقاله
عنوان مقاله در عين كوتاهي بايد تمام ويژگيها كار پژوهشي را نشان دهد
عنوان مقاله را در ي( يا دو سطر و با سب(  Titleبنويسايد در صاورتي كاه
عنوان مقاله شما دو سطر است ،دقت كنيد كه طول سطر دوم نبايد بيشتر از
طول سطر اول باشد
پ از عنوان مقاله بايد نام نويسندگان مقالاه نوشاته شاوند در هنااام
نوشتن ناام نويساندگان از ركار عنااويني مثال اساتاد ،دكتار ،مهنادس ،و
خوددار كنيد برا نوشتن نام نويسندگان از سب(  Authorاستفاده كنياد
در صورت تمايل ميتوانيد سِمت يا مرتباه علماي هار نويسانده را باه شاکل
زيرنوي تهيه كنيد همچنين نام دانشااه يا محل اشتغال نويسنده باه هماراه
نشاني ،تلفن تماس ،و نشاني رايانامه ميتوانند ركر شوند

 -2-2ويژگیهاي چكیده و كلمات كلیدي
چکيده مقاله بايد بطور صريح موضوع و نتايج كار پژوهشي انجام شده را بياان
كند در چکياده تنهاا باياد باه اصال موضاوع مقالاه توجاه شاود و در آن از
ركرجاييات كار ،شکلها ،جدولها ،فرمولها ،و مراجع خوددار شود چکياده
را حداكثر در  200كلمه و در ي( ياا دو بناد پااراگرا ) تهياه كنياد عناوان
چکيده بايد با سب(  Heading 0نوشته شود برا نوشاتن ماتن چکياده از
سب(  Abstractاستفاده كنيد در صورتي كه چکيده دارا بند دوم است ،آن
را با سب(  Abstract2بنويسيد
برا هر مقاله حداكثر  10كلمه كليد انتخاب كنيد ،و آنها را با ويرگول
از هم جدا كنيد اين كلمات بايد موضوعات اصلي و فرعي مقاله را دستهبند
كنند كلمات كليد را به ترتيب وابستاي مقاله به آنها بنويسيد؛ يعني كلماتي
كه مرتب تر هستند ،اول نوشاته شاوند اگار از مختترنويساي در چکياده ياا
كلمات كليد استفاده شده است ،بايد شکل كامال آن در داخال يا( جفات
هاللين پرانتا) آورده شود

 -2-3ويژگیهاي مقدمه
در بخش مقدماه ابتادا باياد كلياات موضاوع پاژوهش عناوان شاود سای
تاريخچها از كارها مشابه انجام شده به همراه ويژگيها هر يا( بياان
25 mm

شود در ادامه مقدمها از تالش انجام گرفته در مقاله برا حل كاساتيها
موجود ركر شود
مقدمه دارا شماره  1است برا نوشتن عنوانِ بخش مقدمه از ساب(
 Heading 1استفاده كنيد

 -2-4ويژگیهاي مطالب اصلی
پ از بخش مقدمه بايد مطالب اصلي مقاله طي چند بخش نوشته شود ايان
بخشها بايد شامل تعريف مفاهيم اولياه ماورد نيااز ،طارح مسالله ،و راهحال
پيشنهاد باشند در نوشتن مطالب اصلي مقاله دقت شود كه تنها به موضاوع
اصلي مقاله پرداخته شود تا رهن خواننده از انحرا به سامت مطالاب جاانبي
متون بماند همچنين سعي شود مطالب اصلي مقاله بتورت سلسله مراتبي و
زنجيروار به هم مربوط باشند
بخشها مطالب اصلي مقاله از شماره  2شاروع ميشاوند بخشهاا
بعد نيا به ترتيب شمارهگذار ميشوند بارا نوشاتن عناوان بخشهاا
اصلي از سب(  Heading 1استفاده كنيد

 -2-5ويژگیهاي نتیجه گیري
در بخش نتيجه گير  ،نکات مهم انجام شده در كار بتورت خالصه مارور و
نتايج به دست آمده توضيح داده شوند همچنين در اين بخش بايد سهم علمي
مقاله  )Contributionبتورت واضح بيان شود هرگا عين مطالب چکياده
را در اين بخش تکرار نکنيد نتيجه ميتواند به كاربردها پژوهش انجام شده
اشاره كند؛ نکات مبهم و قابل پاژوهش جدياد را مطارح كناد؛ وياا گساترش
موضوع بحث را به زمينهها ديار پيشنهاد دهد برا نوشتن عناوانِ بخاش
چکيده از سب(  Heading 1استفاده كنيد

 -2-6ويژگیهاي مراجع
بخش مراجع در انتها مقاله قرار ميگيرد و عنوان آن دارا شماره نيست در
نوشتن مراجع ابتدا مراجع پارسي و بعد مراجع اناليسي را ركار كنياد شاماره
مراجع به ترتيب الفبايي است تمام مراجع حتماً بايد در متن مقاله مورد ارجااع
واقع شده باشند
عنوان بخشِ مراجع را با ساب(  Heading 0بنويسايد بارا نوشاتن
مراجع به زبان پارسي از سب(  REFو برا مراجع به زبان اناليسي از سب(
 EN_REFاستفاده كنيد عنوان كتاب ،پاياننامه ،يا مقاله به زبان پارساي را
بتورت پررنگ بنويسيد برا عناوين مراجع اناليسي نيا از قلم كج )Italic
استفاده كنيد نحوه نوشتن مراجع در بخش مراجع اين مقاله عنوان شده است
برا ارجاع به ي( مرجع تنها از شماره آن در داخل يا( جفات قاالب
استفاده كنيد ] [1مراجع اناليسي را با شماره اناليسي ارجاع دهيد ] [6نياز
به ركر كلمه «مرجع» نيست ،مار آن كه جمله با ايان عباارت شاروع شاود:
«مرجع ] » [1برا ارجاع به چند مرجع از ويرگول استفاده كنيد ] [1,2اگر
تعداد مراجع زياد است از خ تيره استفاده كنيد ] [5-1مراجعي كه در انتها
جمله ميآيند قبل از نقطه قرار ميگيرند

 -3قواعد نوشتاري
شيوايي و رسايي نوشتار در گرو سادهنويسي است تالش شود در متن مقاله از
جمالت رسا ،گويا ،و كوتاه استفاده شود و از نوشتن جمالت تودرتو پرهيا شود
به اين جمله دقت كنيد« :آهناي كه شما از فروشااه  iTuneدريافت ميكنيد
توس قالب  DRMاپل كه ي( قالاب فايال  AACانحتاار و محافتات
شده است كه اپل مجوز استفاده از آن را به هاي كا نميدهاد ،محافتات
ميشود» اين جمله در واقع از سب( ناارش زبان اناليسي پيارو ميكناد و
به هي وجه برا جمالت پارسي مناسب نيست به راحتي ميتوان اين جملاه
را به اين صورت بازنويسي كرد« :آهناي كه شما از فروشااه  iTuneدريافت
ميكنيد توس قالب  DRMاپل محافتت ميشود اين قالب ي( قالب فايال
 AACانحتار و محافتت شده است ،و اپل مجوز استفاده از آن را به هي
ك نميدهد»
جداساز اجاا مختلف ي( جمله نيا نقش زيااد در فهام آساان آن
دارد ويرگول ميتواند اجاا ي( جمله را در جايي كه نياز باه مکاث هسات،
ازهم جدا كند؛ حال آن كه نقطه ويرگول برا جداساز دوجمله كاه باا هام
ارتباط معنايي دارند ،بکار ميرود نقطه نيا بارا جادا كاردن جماالت ماورد
استفاده قرار ميگيرد دركاربرد هاللين پرانتا) بايد توجه شود كه عبارت داخل
آن برا توضيحي است كه از اجاا جمله محسوب نشده و درصورت حاذ
خللي به آن وارد نميشود درمقابل ،گيومه برا برجسته كردن جايي از جمله
بکار ميرود
تا جا ممکن از بکار بردن كلماتي مثل «ميباشد»« ،گرديد» ،و «باوده
باشد» پرهيا شود به جا آنها اغلب ميتاوان از كلماات سااده و روان مثال
«است» و «شد» استفاده كرد بکارگير كلمات دشوار و غيرمعمول تنها باعث
پيچيده شدن جمله و دشوار شدن فهم آن ميشود
برا كلمات فني تا حد امکان از معادلها پارسي استفاده شود بادون
ترديد كلمه «پردازش» زيباتر از «پروس » است ،و يا كلمه «رياپردازناده» از
«ميکروپروسسور» مناسبتر است در چناين ماواقعي اگار احتماال ميدهياد
خواننده با معادل پارسي آشنا نيست ،از آخرنوي برا نوشتن معادل اناليسي
استفاده كنيد اين كار را در اولين كاربرد معادلها پارسي انجام دهيد
تا حد امکان از كلمات اناليسي در جمالت استفاده نکنياد ماثالب بجاا
نوشتن  Microsoftميتوانيد بنويسيد« :ميکروسافت» اگار ناچاار شاديد در
ي( جمله از كلمات اناليسي استفاده كنيد ،حتمااً فاصاله كاافي باين آنهاا و
كلمات پارسي را رعايت كنيد

 -3-1عالمتگ اري
برا خوانايي بهتر مقاله بايد سعي شود تا حد امکان عالمتگذار متن مقاله
بدرستي انجام شود دقت كنيد تمام عالمتهايي مثل نقطاه ،ويرگاول ،نقطاه
ويرگول ،دونقطه ،و عالمت سوال بايد به كلمه قبل از خود چسبيده باشند ،و از
كلمه بعد تنها به اندازه ي( فضا خالي فاصله داشته باشند عالمات خا
تيره بايد به اندازه ي( فضا خالي از كلمه قبل و بعد از خاود فاصاله داشاته
باشد؛ مار اين كه كلمه قبلي يا بعد ي( عدد باشد ،كه در اين صورت باياد
به آن بچسبد بين كلماتي كه جدا هستند بايد ي( فضا خالي فاصله باشد

 -3-2امال
درستي نوشتار بر پاية امال زبان پارسي ضرور است در اين بخش برخي از
موارد اشتباه متداول را يادآور مايكنيم ميتوانياد اطالعاات دقيا تر را باا
مراجعه به كتابها نوشته شده در اين زمينه پيدا كنيد
در افعال حال و گذشته استمرار بايد دقت شود كه «مي» از جاء بعد فعال
جدا نماند برا اين منتور از «فاصله متتال» اساتفاده كنياد بارا نوشاتن
فاصله متتل از «كليد  »Ctrlبه همراه «كلياد  »-اساتفاده كنياد همچناين
دقت كنيد كه جاء «مي» و جاء بعاد فعال را بتاورت يکیارچاه ننويسايد
بنابراين «مي شود» و «ميشود» اشتباه ،و درست آن «ميشود» است
در مورد «ها» جمع نيا دقت كنيد كه از كلمه جماع بساته شاده جادا
نوشته شود؛ مار در كلمات ت( هجايي مثل «آنها» بارا جدانويساي نياا از
فاصله متتل استفاده كنيد ماثالب «پردازناده هاا» را بتاورت «پردازنادههاا»
بنويسيد
جمع بستن كلمات پارسي يا التين با قواعد زباان عرباي اشاتباه اسات
بنااابراين «پيشاانهادات» و «اساااتيد» اشااتباه و درساات آنهااا «پيشاانهادها» و
«استادان» است
بهتر است همواره حر اضافه «به» از كلمه بعد خود جدا نوشته شود،
مار آن كه اين حر جاء ي( فعل يا صفت يا قيد باشد؛ مانند« :بکار بستن»،
«بجا» و «بندرت»
در مورد كلمات حاو هماه قواعد وجود دارد كاه پارداختن باه آنهاا
دراين مقاله نميگنجد ،اما برا نمونه به امال كلمات «مسالله»« ،منشال» و
«رئي » دقت كنيد همچنين ،هماه در انتها كلماتي كه به الف خاتم ماي-
شوند ،نوشته نميشود و درصورت اضافه شدن به كلمه بعد  ،از « » استفاده
ميشود« :اجرا شده» ،و «اجرا برنامه»

 -4شكلها و جدولها
شکلها و جدولها بايد دارا عنوان باشند عناوان شاکلها در زيار شاکل و
عنوان جدولها در باال جدول قرار ميگيرند در صورتي كاه از شاکلها ياا
جدولها ساير منابع استفاده ميكنيد ،بايد حتماً شماره آن مرجع را در عنوان
شکل يا جدول ركر كنيد
برا نوشتن عنوان شکل يا جدول از سب(  Figure Captionاستفاده
كنيد برا نوشتن متن داخل شکلها و يا جدولهاا نياا از ساب( Figure
 Textاستفاده كنيد هر شکل يا جدول بايد دارا ي( شماره باشد كه بارا
هر كدام از  1شروع ميشود شماره شکل يا جادول را در داخال يا( جفات
هاللين بنويسيد در هناام ارجاع به شکل يا جدول از شماره آن استفاده كنياد
و از بکار بردن عباراتي همچون «شکل زير» پرهيا كنياد تماام جادولهاا و
شکلها بايد در متن مورد ارجاع قرار گيرند ي( جدول يا شکل نباياد قبال از
ارجاع در متن ظاهر شود
شکلها و جدولها بايد در وس ستونها قرار گيرند بهتر است شاکلها
در ي( خا جداگاناه باا حالات وسا چين درج شاوند و ويژگاي طرحبناد
 )Layoutآنهااا بتااورت  In line with textانتخاااب شااود شااکل )1
نمونها از چنين تنتيمي است چنانچه شکل يا جادولي در يا( ساتون جاا
نشد ،ميتوان آن را بتورت ت( ستوني رسم كرد ،مشروط بر اين كه شکل يا
جدول در ابتدا يا انتها صفحه و يا در انتهاا مقالاه درسات قبال از بخاش

مراجع قرار گيرد ميتوان همه شکلها را در ي( جا و قبل از مراجع نياا درج
كرد

CIM

CIM to PIM mapping

PIM

PIM to PSM mapping

PSM

PSM to code mapping

Code

شكل  : )1رايند توسعه در [6] MDA

 -5رمولها و عكارات رياضی
برا نوشتن فرمولهاا و عباارات رياضاي بهتار اسات از ابااار Equation

 Editorاستفاده شود برا هر فرمول بايد ي( شماره در نتر گرفته شود اين
شماره را در داخل ي( جفت هاللين و بتورت راستچين قارار دهياد تماام
متغيرها ،پارامترها ،و نمادها ي( عبارت رياضي بايد توضيح داده شوند اگار
قبل از نوشتن فرمول اين كار انجام نشده است ،بايد بالفاصله پ از فرماول
اين توضيحات بيان شوند مانند:
)1

 X x   1   0x fˆ   d

كه درآن ˆ fچاالي تخميني و   Xتابع توزيع امکان اسات اگار تعاداد
متغيرها و پارامترها برا تعريف در ادامة متن زياد است ،از فهرست عاليام در
بخش ضمايم استفاده و يا بتورت فهرست در زير رابطه تعريف شود
برا نوشتن رواب رياضي ميتوان بدون بکاارگير ابااار Equation
 ،Editorاز باالنويسي ،3زير نويسي ،4و نمادها يوناني بهره گرفت اين روش
بيشتر برا ارجاع به متغيرها در متن مناسب است مثالب ما تابع توزيع امکان را
در متن توضيحي فرمول  )1با اين شيوه نوشتيم اين روش موجب ميشود كه
فاصله سطرها به دليل استفاده از اباار فرمولنويساي زيااد نشاود و تنتيماات
صفحه بهم نرياد
درصورتي كه ي( رابطه رياضي طوالني بود و دري( سطر جا نشد ،مي-
توان آن را در دو يا چند سطر نوشت در اين حالت بايد سطرها دوم به بعد با
تورفتاي شروع شوند همچنين ميتوان شماره آن را نيا در ي( سطر مساتقل
نوشت فرمول  )2را ببينيد

]) F (r ,  ) dr d  [ r2 / (2 0

r2
0

I  1 ;    

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


0



)2
ي( فرمول يا عبارت رياضي حتماب بايد بعد از ارجااع آن در ماتن ظااهر
شود الاوريتمها مقاله را نيا همانند عبارات رياضي شمارهگذار كنيد و باه
آنها ارجاع دهيد

 -6نتیجه گیري
در اين مقاله ،مشختات ي( مقاله قابل چاپ در بيست و هفتماين كنفاران
بينالمللي انجمن كامیيوتر ايران بيان شد مهمترين مشختات عبارتند از :ابعاد
و حاشيهها صفحه ،نحوه آماده كردن صفحه اول ،بخشها اصالي مقالاه،
نحوه شمارهگذار ها ،شکلها ،جدولها ،فرمولها ،منابع ،و باالخره چااوناي
ناارش متن مقاله
نويسندگان محترم مقاالت سعي كنند تماام ماوارد ركار شاده را دقيقااب
رعايت كنند ،و از همين سند بعنوان الاو ناارش مقاله خود استفاده كنند

سپاسگزاري
بخش سیاسااار در صورت نياز بتورت كوتااه و در يا( بناد آمااده شاود
بخش سیاسااار دارا شماره نيست بنابراين عنوان اين بخش را باا ساب(
 Heading 0بنويسيد در تهيه اين سند از تجربيات كنفران ها بينالمللاي
انجمن كامیيوتر ايران و مهندسي برق و دورهها قبل كنفران انجمان رماا
ايران استفاده شده است ،كه از زحمات آنان سیاسااار ميشود

پیوست ها
بخش پيوست ها ي( بخش اختيار است و دارا شماره نيست عنوان آن را
با سب(  Heading 0بنويسيد موضوعها مرتب باا مقالاه كاه در يکاي از
گروهها زير قرار گيرند ،ميتوانند در بخش ضمايم آورده شوند
 اثبات رياضي فرمولها يا الاوريتمها
 دادهها و اطالعات مربوط به مطالعه مورد
 نتايج كار ديار محققان و دادهها مربوط به مقايسه آنها
 ساير موضوعها مرتب كه جاء بخشها اصلي مقاله نباشند
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