
  
  
  

رعايت اين . بايد بر طبق اصول مطرح شده در اين راهنما تهيه شده باشد "علوم رايانش و فناوري اطالعات"نسخه نهائي مقاالت ارسالي براي چاپ در نشريه 
  .زبان فارسي ارسال گردد بهمقاالت  .شود اصول در نسخه اوليه نيز قوياً توصيه مي

  
  
  قالهساختار م -1

 كلمه تجاوز نكند 15كوتاه و معرف محتواي مقاله باشد و از : عنوان.  
 از ذكر عناوين خودداري شود: ام نويسندگان و مؤسسه محل اشتغال آنانن.  
 كلمه تجاوز نكند 150حاوي تعريف مسأله، روش حل، و نتايج مهم باشد و از : چكيده فارسي.  
 كلمه 10حداكثر : هاي كليدي واژه  
 گـذاري شـوند   شـماره هاي بدنه اصلي بايد  و زيربخش ها بخش. يابد خاتمه مي "گيري نتيجه"شروع و با  "مقدمه"بدنه اصلي با : مقاله بدنه اصلي .

  .يك خواهد بود "مقدمه"شماره 
 در صورت نياز(شكر و قدرداني ت.(  
 رجـوع  . راجع در صورت لزوم در متن بصورت فارسي آورده شودنام مؤلفان م. شود آورده شوند مراجع به ترتيبي كه در متن به آنها رجوع مي: مراجع

  .انجام پذيرد) [](آنها در داخل كروشه كر شماره به مراجع با ذ
 در صورت نياز(ها  يوستپ(  
 در صورت نياز(نامه  واژه(  
  اي جداگانـه داده   يـز در صـفحه  نگليسي نكليدي به زبان ا كلماتبراي مقاالت فارسي، عنوان مقاله، نام نويسندگان، مؤسسه محل اشتغال، چكيده، و

 .شود

 بيوگرافي كامل نويسندگان به زبان فارسي به همراه عكس  
  
  ها ها، و عكس ها، جدول ها، شكل معادله -2

 ست سـطر حـاوي   شماره معادله در پرانتز در انتهاي سمت را. گذاري شوند ها بايد با فاصله كافي از باال و پائين تايپ و به صورت متوالي شماره معادله
  .معادالت دستنويس به هيچ شكل قابل قبول نيستند. معادله قرار داده شود

 اعـداد و  . گيـرد  ها در باالي شكل قـرار مـي   ها شماره و عنوان در زير شكل و در جدول در شكل. ها بايد داراي شماره و عنوان باشند ها و جدول شكل
 .ناسب و كامالً خوانا باشندها بايد داراي اندازه م ها و جدول متون روي شكل

 ها در مقاالت فارسي به زبان فارسي باشند ها و جدول اعداد و كلمات روي شكل.  
 ها سياه و سفيد، برقي، و با كيفيت عالي باشند عكس.  

  
  نحوه نگارش مراجع -3

  :ها به شكل زير نوشته شوند در ليست مراجع انواع مختلف مرجع
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  .1370آرام، انتشارات فجر، مشهد، . ع. هاي عصبي، ترجمه م اي بر شبكه براون، مقدمه. ي ]2[
  .1365اي ايران، تهران،  راهنماي كاربران حسابرس، شركت پردازش رايانه ]3[
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  نامه واژه -4

  .اي مشخص شود و شماره در معادل فارسي آن واژه در متن، بصورت باالنويس آورده شود با شماره در انتهاي مقالهنامه  هر واژه خارجي در واژه
  
  سازي مقاله آماده -5

 افزار را با نرم مقالهWord  تايپ نمائيد.   
  6ميليمتر و فاصـله دو سـتون    87سانتيمتر و متن مقاله به صورت دو ستوني با طول هر ستون  18متن چكيده به صورت تك ستوني با طول سطر 

  .دميليمتر اختيار شو 15ميليمتر و از طرفين برابر  20ها از باال و پائين برابر  حاشيه. ميليمتر تايپ شود
  ميليمتر باشد و عنوان وسط چين شود 85فاصله عنوان مقاله در صفحه اول از باالي صفحه برابر.  
  كليه عناوين بصورت پررنگ با قلم"B Nazanin"  12، و عناوين سطح دوم و سـوم  14، عناوين سطح اول 18تايپ شوند، اندازه قلم عنوان مقاله 

  . انتخاب شوند
 ها با قلم  متن چكيده"B Nazanin"  متن مقاله با قلم 9اندازه ،"B Nazanin"  و كلمـات و مـتن انگليسـي بـا قلـم      10اندازه ،Times New 

Roman  تايپ شوند 9اندازه.  
 اسامي نويسندگان از عنوان مقاله و اسامي نويسندگان از عناوين محل اشتغال نويسـندگان دو خـط فاصـله    . تمام متن بصورت تك فاصله تايپ شود

  . باالي هر عنوان يك سطر فاصله قرار داده شود. دداشته باش
  صفحه بيشتر نباشد 30سعي شود تعداد صفحات مقاله از.  

  
  نحوه ارسال مقاله -6

  مجله  ايميلاز طريق  فقطارسال مقاله)csitjour@gmail.com( انجام شود.  
  به چاپ رسيده باشد و يـا در زمـان بررسـي توسـط      در جاي ديگرينبايد  علوم رايانش و فناوري اطالعاتمقاله ارسالي براي نشريه

  . نشريه براي چاپ به نشريه ديگري ارسال گردد
 هاي  پس از قبول مقاله، نسخه نهائي تصحيح شده مقاله بايد در قالبWord  وPDF به نشريه ارسال گردد .  
 تهاي مقاله قرار داده شود، همچنين عنوان مقاله، نام نويسـندگان،  در ان آنهاو عكس ) به زبان فارسي(نويسندگان  كليه وگرافيدر نسخه نهائي بايد بي

  .، چكيده، كلمات كليدي به زبان انگلسي در فايل جداگانه ارسال شودمؤسسه محل اشتغال


