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 2چکیده

چکيده بايد شامل اطالعات مفيد بوده و خود توضيح باشد. موضوع و تايپ کنيد. « چکيده»در اينجا با استفاده از استايل خود را  چکيدهمتن 

های برجسته اشاره کند. در چکيده بايد از جمالت کامل با تههای مهم را نشان دهد و به نتايج و يافهدف مقاله را به اختصار بيان کند. داده

افعال سوم شخص معلوم در زمان گذشته استفاده شود. از عالئم اختصاری پرهيز شود. ذکر سابقه و اهميت موضوع در اين قسمت الزم نيست. 

 مي باشد 011الي  151تعداد کلمات در چکيده بين 
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 رفتار اطالعاتي؛ کاربر. :از هم جدا کنيد مثل ) ؛(  و آنها را با نقطه کاما نوشتهکليدواژه  8تا  3لطفاً 
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 گان(آدرس پست الکترونيکي )هر يک از نويسند ده ور . 

 panevisا استفاده از استايل راست چين کنيد. و مطالب انگليسي را نيز بدرصورت نياز به استفاده از پانويس، مطالب فارسي را با استايل پانويس بنويسيد و  

 بنويسيد و چپ چين کنيد مثل مثال پانويس چکيده. 
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 مقدمه  .1

باشد. مقدمهه بايهد    حل پيشنهادی مي راهمقدمه شامل تعريف روشن مسئله، تاريخچه علمي مربوط به موضوع مقاله و رهيافت يا 

 مثال: های علمي قابل فهم باشد.برای محققين اغلب رشته

 نوشتارهایکند تا اطمينان حاصل کند که تمام  افزار واژه پرداز ورد استفاده مي های موجود در نرماين تمپليت از استايل

شود. متن مقاله  بندی يکدست بوده و کار انتشار مجموعه مقاالت با سرعت و سهولت انجام مي دارای قالب مانتره ارسالي به همايش

 ها تايپ کنيد.  ذيل سرفصل« متن»استايل  خود را با استفاده از

 

 «(سرفصل») و دیگر سرفصل ها )چون روش و ...( با استفاده از استایل  سرفصل اصلی. 2

متن يا بدنه اصلي با توجه به سرفصل ها و زيرسرفصل های هر مقاله بايد مطابق با ماهيت آن توسه  نويسهنده يها نويسهندگان     

 انجام شود. مثال:بندی و فصل بندی مناسب  تقسيم

رده سر فصل  3ورد در نظر گرفته شده است. سعي کنيد بيش از   در اين تمپليت تا سقف سه سرفصل يا همان هدينگ

 3511طول مقاله از  است. BNazanin قلممورد استفاده در اين تمپليت  قلم استفاده نکنيد، مگر آنکه واقعاً ضرورت داشته باشد.

 کلمه بيشتر نباشد.

 ) «سرفصل فرعی»)با استفاده از استایل  سرفصل فرعی. 2-0

 ها( نيز استفاده نماييد. مثال:های فرعي )زير سرفصلتوانيد از سر فصلدر صورت نياز مي

ارش و سجاوندی رجوع در تايپ مقاله خود نکات آئين نگارشي و دستور خ  زبان فارسي را رعايت نمائيد. برای نکات آئين نگ

 دستور خط فارسی»و برای دستور خ  فارسي رجوع کنيد به  «نوشته دکتر عباس حری آئین نگارش علمی»کنيد به کتاب 

که هم به صورت کتاب منتشر شده است و هم به صورت فايل پي دی اف و نيز اچ تي ام ال  «مصوب فرهنگستان زبان وادب فارسي

های عربي نظير محققين )به جای پژوهشگران يا محققان(  دن جمعبر روی سايت فرهنگستان وجود دارد. به عنوان مثال از به کاربر

 مند( پرهيز کنيد. و يا کلمات التين که معادل رايج فارسي دارند )مثل سيستماتيک به جای نظام

ی های رايج در تايپ متون فارسي استفاده نابجا از فاصله در تايپ است. در بسياری از موارد الزم است به جا شکالاز ديگر اِ

توان به  در صفحه کليدهای معمولي( استفاده کنيد. از آن جمله مي - +Ctrlتايپ فاصله از نيم فاصله يا فاصله مجازی )کليدهای 

فاصله تايپ  ،پايان خ  و يا کاما ۀی جمع اشاره کرد. همچنين قبل از تايپ نقط« ها»در افعال مضارع و يا « مي»نيم فاصله ميان 

کاما بايد يک فاصله تايپ کنيد. قبل از باز کردن کمانک )پرانتز( يک فاصله تايپ -يا نقطه ونکنيد. بلکه پس از تايپ نقطه، کاما، 

 کنيد.

 ها ، سیاههنمودارهاو جداول . 9
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. عنوان شکل يا 1شکل »يا « . عنوان جدول...1جدول »در صورت استفاده از جدول و نمودار الزم است که آنها را به صورت 

 .گذاری نموده و برای هر يک، يک عنوان روشن و دقيق بنويسيد شماره« نمودار يا عکس....

 استفاده کنيد.  «شماره بي»و « باشماره»های توانيد از دو استايل زير يعني استايل ها نيز مي در صورت استفاده از سياهه

 بايد در توليد جداول مقاله خود برای همايش رعايت کنيد. زير يک سياهه باشماره است. مواردی کهنمونه 

 تا حد ممکن از ترسيم خطوط عمودی در جدول پرهيز کنيد. .1

 های تيره در پس زمينه جداول خودداری کنيد از به کار بردن رنگ .0

 دقت کنيد که اطالعات و مفاهيم جدول خوانا و واضح باشند. .3

 ی که بايد در توليد نمودارهای مقاله خود برای همايش رعايت کنيد.شماره است. موارد زير يک سياهه بينمونه 

  .تا حد ممکن سعي کنيد پس زمينه نمودار شما سفيد رنگ باشد 

 شود لذا اين نکته را هنگام ترسيم نمودارها و استفاده از رنگها به  مجموعه مقاالت به صورت سياه و سفيد منتشر مي

 خاطر داشته باشيد.

  در صورت عدم( نياز، از ترسيم خطوط شطرنجيgrid lines.در نمودارها پرهيز کنيد ) 

 ای داخل نمودارها را سعي کنيد با فونت و زبان فارسي نوشته و اطمينان حاصل کنيد که خواناه اعداد و نوشته 

  باشند.

 

 

 گیری. نتیجه4

 گيری بايد نتايج مهم مقاله بطور مختصر ارائه گردند.  در بخش نتيجه

 

 کتابنامه

 

  و عربی( فارسیمنابع ( 

 مطابق با آموزشنامه گاتاشناسي موجود در تارنمای همايش مانتره افزوده شود. کتابنامه و منابع، در اين بخش

  غیرفارسیمنابع 
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 باشد.ميمنابع التين و کتابنامه  مربوط به بخشاين 


