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اولین کنفرانس ملی
انجمن ایرانی پویاشناسی سامانهها

الگوی تهيه مقاله برای اولين کنفرانس ملي انجمن ایراني پویاشناسي سامانهها
 -1مقدمه (ب.نازنين  13 pt.پررنگ)
به منظور يكسان سازي مجموعه مقاالت اين كنفرانس و نيز براي آنكه امكان تركيب و انتقال فايل كامپيوتري آنها فراهم
ال هماهنگ تهيه و تايپ شوند .اين راهنما به نويسندگان مقاالت
شود ،الزم است كه همهي مقاالت با طرحي يكسان و كام ً
فارسي كمك ميكند تا مقالهي خود را با طرح مورد قبول كنفرانس تهيه نمايند .توجه شود كه فرمت ظاهري اين راهنما و
نگارش آن منطبق بر دستورالعمل مورد قبول كنفرانس است .نكته مهمي كه الزم است براي تهيه نسخه آماده به چاپ مورد
توجه قرار گيرد اين است كه شيوههاي( )Styleمورد نياز براي كليه قسمتهاي مقاله ،در اين نمونه مقاله تعريف شدهاند و
مؤلفان ميتوانند با استفاده از آنها به سرعت فايل مقاله خود را پس از انتقال محتواي آن به اين فايل ،با شيوه مورد نظر
تطبيق دهند .اين كار با استفاده از ابزارهاي  Copy | Pasteو  Format Painterدر نرم افزار ورد به سادگي انجامپذير است.
چنانچه به هر دليل نتوانيد از اين نمونه مقاله به عنوان الگو( )Templateاستفاده كنيد ،به موارد زير توجه نماييد:
براي تايپ مقاله به زبان فارسي ،فقط از نرم افزار مايكروسافت ورد نسخهي  2003به باال( )MS-Word 2003در محيط
ويندوز با امكانات فارسي استفاده كنيد .متن اصلي مقاله به صورت تك ستوني با قلم (فونت) ب.نازنين و اندازهي  12 pt.تك
فاصله( )single spaceتهيه شود .عنوان همهي بخشها با قلم ب.نازنين و اندازه  13 pt.پررنگ و عنوان زيربخشها با قلم
ب.نازنين و اندازه 12پررنگ تايپ شود .عنوان هر بخش يا زيربخش ،با يك خط خالي فاصله از انتهاي متن بخش قبلي تايپ و
شمارهگذاري شود .خط اول همهي پاراگرافها بايد داراي تورفتگي به اندازهي  0/7 cmباشد .براي تدوين مقاالت التين نيز
بايستي كليه موارد مندرج در اين دستورالعمل رعايت شود و تنها فرق آن اين است كه براي مقاالت التين بايد از قلم Times
 New Romanبا اندازه فونت يكي كمتر از حالت فارسي معادل آن استفاده شود( .خواهشمند است ابتدا فونت هاي ارائه شده
را نصب نماييد).

 -2نسخههای ارسالي به دبيرخانه کنفرانس
ارسال اصل مقاالت تنها از طريق سايت يا ايميل كنفرانس امكانپذير ميباشد .نتيجهي داوري مقاالت از طريق سايت يا
ايميل كنفرانس به نويسندگان مقاله اعالم ميشود .مقالهاي كه مورد پذيرش قطعي يا مشروط قرار ميگيرد ،بايد با توجه به
تصحيحات احتمالي مورد نظر داوران ،بازنگري و تهيه شود و فايل مقاله كامل(با فرمت  *.docيا  )*.docxبا استفاده از لينك
ارسال مقاله در سايت به دبيرخانه كنفرانس ارسال شود .فايل مقاله بايد به گونهاي باشد كه در صورت نياز بتوان به راحتي و
بدون كار اضافهاي آن را باز كرد ،پرينت گرفت يا به چاپخانه تحويل داد .صفحات مقاالت بايد شمارهگذاري شوند و شماره هر
صفحه در پايين آن و در وسط قرار گيرد .توجه شود كه شماره صفحات فارسي باشد .دبيرخانه ،از بررسي مقاالتي كه مطابق
اين دستورالعمل تهيه نشده باشند ،معذور است و عواقب ارسال اينگونه مقاالت بر عهده نويسنده است.

 -3تقسيمات مقاله
مقاله بايد شامل موارد زير باشد:
 عنوان مقاله

 نام نويسنده يا نويسندگان
 چكيده
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 مقدمه :شامل زمينه و ديدگاه درباره موضوع و اهميت آن ،مروري كوتاه بر مباني علمي موجود ،هدف مطالعه و
منطق انجام پژوهش؛
 مباني نظري و پيشينه تحقيق
 روش شناسي تحقيق

 مدلسازي ،بررسي و تحليل دادهها

 نتيجهگيري و پيشنهاد كه گوياي مزايا ،محدوديت و كاربرد تحقيق باشد.
 مراجع

 چكيده انگليسي
با توجه به محدوديت در چاپ مقاالت ،حداكثر طول هر مقالهي كامل حاوي شكلها و جدولها منطبق با اين
دستورالعمل ،نبايد از  20صفحة  A4بيشتر باشد.

 -4عنوان مقاله و چکيده
در صفحه اول هر مقاله؛ عنوان ،مشخصات نويسندگان و چكيده مقاله آورده ميشود كه فرمت تدوين آنها به شكل زير
است:

(عنوان مقاله با قلم ب.نازنين  16 pt.پررنگ)
یک سطر فاصله (ب.نازنين  16 pt.پررنگ)
نام و نام خانوادگي نویسنده اول ،*، 1نویسنده دوم ... ،2در یک یا دو سطر .از ذکر عناویني نظير مهندس
و یا دکتر و  ...در ابتدای اسامي خودداری شود( .ب.نازنين  12 pt.پررنگ)
آدرس كوتاه نويسنده اول (ب.نازنين  ، )10 pt.آدرس پست الكترونيك )(Times New Roman 10 pt. Italic
آدرس كوتاه نويسنده دوم (ب.نازنين  ، )10 pt.آدرس پست الكترونيك )(Times New Roman 10 pt. Italic
 2سطر فاصله (ب.نازنين  10 pt.نازک)

چکيده (ب.نازنين  14 pt.پررنگ)
اين چكيده چهار محور دارد :مساله ،هدف ،روششناسي و نتايج .چكيده مقاله با قلم ب.نازنين اندازه  11 pt.با فاصله
خطوط  13 pt.يا  ،0/8فاصله  3/5سانتيمتر از سمت راست و  3/5سانتيمتر از سمت چپ كاغذ ،با كنارههاي رديف شده
نوشته شود .طول چكيده در مقالهي كامل كمتر از  80كلمه و بيشتر از  300كلمه نباشد .چكيده بايد به تنهايي كامل و
فقط داراي يك پاراگراف باشد .از اشاره به مراجع در چكيده خودداري شود .همه مقاالت فارسي بايد مطابق با صفحه آخر
اين راهنما ،داراي چكيدهاي به زبان انگليسي باشند.
 1سطر فاصله (ب.نازنين  11 pt.نازک)
واژههای کليدی :اين واژهها نبايد همان كلمات عنوان مقاله باشند بلكه بايد از متغيرهاي هادي تحقيق و از متن مقاله
انتخاب شود .حداقل  3و حداكثر  7واژه كه با كاما ( )،از هم جدا شده و در يك خط باشند(قلم ب.نازنين .)11 pt.
 2سطر فاصله (ب.نازنين  11 pt.نازک)
 1و * -نويسنده مسئول :درجه علمي و رشته تخصصي (يا سمت كاري) نويسنده اول (ب.نازنين  ،10 pt.راست چين)
 -2درجه علمي و رشته تخصصي (يا سمت كاري) نويسنده دوم (ب.نازنين  ،10 pt.راست چين)
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 -5واژههای خارجي در متن فارسي
حتياالمكان براي واژهها و نامهاي خارجي ،از معادلهاي فارسي مصطلح و مصوب استفاده نمائيد .در مورد نامهاي
خارجي غامض يا معادلهاي غيرمصطلح فارسي ،فقط در اولين ارجاع و بالفاصله پس از ذكر اين گونه واژهها ،معادل التين آن را
به صورت زيرنويس 1در پايين همان صفحه ذكر كنيد .همچنين سمبلها و عالئم و انديسهاي در متن مقاله بايد حتيالمقدور
براساس استاندارد  ISOباشند.
 -5-1زیرنویسها
در صورت نياز به درج زيرنويس ،همهي موارد فارسي و به صورت راستچين با قلم ب.نازنين و اندازهي  11 pt.و
زيرنويسهاي التين به صورت چپچين با قلم  Times New Romanاندازهي  9 pt.نوشته شوند.
 -2-5معرفي عالئم و متغيرها در متن
از آنجا كه نيازي به درج فهرست عالئم و متغيرها در ابتداي مقاله نيست ،بنابراين بايد هر نوع متغير يا عالمت به كار
رفته در متن مقاله ،در اولين ارجاع به آن معرفي شود.

 -6فرمولها و روابط ریاضي
براي نمايش روابط و فرمولهاي رياضي از جدول دو ستوني با خطوط نامرئي مطابق نمونه زير استفاده گردد .در ستون
سمت راست اين جدول ،شماره رابطه و در ستون سمت چپ رابطه يا فرمول مربوطه نوشته شود( .استفاده از Microsoft
 Equationدر نوشتن فرمولها توصيه ميشود) .در صورتي كه فرمولها در محيط مايكروسافت ورد نسخه  2007تهيه شوند
فايل ارسالي بايد حتماً با پسوند  *.docxذخيره شود تا از تبديل شدن فرمولها به عكس جلوگيري شود .همهي فرمولها به
ترتيب از  1شمارهگذاري شوند و شمارهي هر فرمول در داخل پرانتز قرار گيرد .دو نمونه فرمول در زير آمده است:
()1
E  mc 2
()2
sin 2  2sin cos

 -7واحدها
واحد اعداد يا كميتهاي مطرح در متن ،جدولها ،شكل ها و عنوان محورهاي يك نمودار ،بايد به صورتهاي استاندارد و
در سيستم  SIذكر شوند.

 -8جدولها
هر جدول بايد داراي شماره و عنوان(توضيح) باشد ،كه در باالي جدول به صورت وسط چين با قلم ب.نازنين پررنگ و
اندازهي  10 pt.تايپ و به ترتيب از  1شمارهگذاري ميشود .بهتر است جدولها در داخل متن و پس از جايي كه به آنها ارجاع
ميشود ،درج گردند .عنوان ستونهاي جداول بايستي به صورت وسط چين(ب.نازنين  9 pt.پررنگ) و كليه متون در داخل
جدول اگر فارسي باشند به صورت راستچين(ب.نازنين  10 pt.نازک) و اگر التين باشند به صورت چپچين( Times New
 )Roman 8 pt.تايپ شوند .سعي شود جداول طوالني نبوده و در يك صفحه قرار گيرند ،در غير اينصورت بايد عنوان
Footnote
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ستونهاي جدول در صفحه دوم نيز تكرار شود(مانند جدول  .)1همهي اعداد در جدولها بايد به صورت فارسي و وسط چين
تايپ شوند .ذكر واحد كميتها در جدول الزامي است .هر جدول با يك سطر خالي فاصله از متن ماقبل و مابعد آن قرار گيرد.
اگر جدولها داراي مرجع ميباشند بايستي شماره مرجع در داخل كروشه در انتهاي عنوان جدول ذكر شود .جدول شماره 1
مطابق دستورالعمل فوق تهيه شده است .در اين جدول نوع و اندازه قلم مورد نياز براي تدوين مقاالت فارسي به صورت خالصه
آمده است( .توجه شود كه خود جدول نيز بايد در موقعيت وسطچين نسبت به طرفين كاغذ قرار گيرد).
جدول  .1نوع و اندازه قلمهای مورد نياز برای تدوین مقاله
قلم (فونت)

عنوان

اندازه

نوع قلم

عنوان مقاله

ب .نازنين

16

پررنگ

نام و نام خانوادگي

ب .نازنين

12

پررنگ

آدرس كوتاه نويسندگان

ب .نازنين

10

ايتاليك

10

ايتاليك

عنوان بخشها

ب .نازنين

13

پررنگ

عنوان زير بخشها

ب .نازنين

12

پررنگ

متن چكيده و واژههاي كليدي

ب .نازنين

11

نازک

متن اصلي

ب .نازنين

12

نازک

زير نويس فارسي

ب .نازنين

10

نازک

9

نازک

عنوان جداول ،اشكال و نمودارها

ب .نازنين

10

پررنگ

عنوان ستونهاي جداول

ب .نازنين

9

پررنگ

متون فارسي درون جداول

ب .نازنين

10

نازک

8

نازک

11

نازک

11

نازک

10

پررنگ

آدرس پست الكترونيكي نويسندگان

زير نويس التين

متون التين درون جداول
مراجع فارسي
مراجع التين
شماره صفحات

Times New Roman

Times New Roman

Times New Roman

ب .نازنين
Times New Roman

ب .نازنين

قابل ذكر است كه جداول بايستي در اولين مكان ممكن پس از اولين اشاره به آنها در متن قرار گيرند.
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 -9شکلها و نمودارها
هر شكل و نمودار بايد شماره و عنوان(توضيح) داشته كه به صورت وسطچين در زير آن با قلم ب.نازنين پررنگ و اندازهي
 10 pt.تايپ و به ترتيب از  1شمارهگذاري ميشود .نمودارها و شكلها ميتوانند به صورت رنگي و يا سياه و سفيد باشند ولي
به گونهاي كه در صورت چاپ سياه و سفيد رنگها و جزييات آنها قابل تشخيص باشد .شكلها در داخل متن و در جايي درج
گردند كه به آنها ارجاع ميشود .ذكر واحد كميتها در شكلها الزامي است .در متن مقاله بايد به همهي شكلها ارجاع شود .در
تهيهي شكلها توجه كنيد كه اندازهي اعداد ،واژهها ،كميتها و راهنماي منحنيها ) (legendبه قدر كافي بزرگ باشد تا پس از
درج در مقاله ،كامالً واضح و خوانا باشند .هر شكل را با يك سطر خالي فاصله از متن ماقبل و مابعد آن قرار دهيد .يك نمونه
شكل در زير آمده است( .توجه شود كه خود شكلها و نمودارها ،همانند جدولها بايد در موقعيت وسطچين نسبت به طرفين
كاغذ قرار گيرند).
ادراكات از سيستم
 .1تبيين مسأله

7ـ اجراي سياست

2ـ مفهوم سازي
سيستم

6ـ تدوين سياست

5ـ ارزيابي و تحليل دادههاي
شبيهسازي

3ـ مدلسازي بر حسب
كاركرد انواع مدلها
4ـ شبيهسازي

شکل  .1گامهای رویکرد پویاشناسي سامانهها[]2

 -10نتيجهگيری
وجود بخش جمعبندي و نتيجهگيري پس از متن اصلي مقاله الزامي است.

تشکر و قدرداني
در صورت نياز ،اين قسمت قبل از مراجع قرار ميگيرد و به عنوان اين بخش شمارهاي تعلق نميگيرد.

مراجع
مراجع در انتهاي مقاله به همان ترتيبي كه در متن به آنها ارجاع ميشود ،ميآيند (هر مرجع بايستي حداقل يكبار در
متن مقاله مورد استفاده قرار گيرد و يا به آن اشاره گردد) .به عنوان اين بخش نيز شمارهاي تعلق نميگيرد .مشخصات هر
مرجع به صورت كامل و در قالب استاندارد (نمونههاي زير) ذكر شود .مراجع فارسي را با قلم ب.نازنين نازک  11 pt.و مراجع
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انگليسي را با قلم  11 pt. Times New Romanنازک تايپ نماييد .اشاره به مراجع در داخل متن بايستي به همراه شماره
مرجع داده شده(در اين بخش) و در داخل كروشه انجام شود.
[ ]1حاجي غالم سريزدي ،علي؛ منطقي ،منوچهر ( .)1392تحليل تاثير سياستهای پارك علم و فناوری یزد بر توسعه فناوری
موسسات مستقر در آن با استفاده از رویکرد پویایيهای سيستمي ،فصلنامه علمي  -پژوهشي مديريت نوآوري ،سال دوم ،شماره،2
تابستان .1392
[ ]2حميديزاده ،محمدرضا ( .)1394پویایيهای سيستم ،ويرايش دوم ،تهران ،انتشارات دانشگاه شهيد بهشتي.
] [3منطقي ،منوچهر؛ حاجيغالم سريزدي ،علي؛ زارع مهرجردي ،يحيي ( ،)1392سيستم دایناميک ،انتشارات الماس البرز ،تهران.
[4] Sterman, J.D. (2000). Business dynamics: systems thinking and modeling for a complex world.
McGraw-Hill, Boston.
[5] Forrester J.W. (1969). Urban dynamics. MIT Press: Cambridge, MA; reprinted by Pegasus
Communications: Williston, VT.
[6] Mashayekhi, Ali N., Ghili, Soheil (2012). System dynamics problem definition as an
evolutionary process using the concept of ambiguity. System Dynamics Review, Vol 28, No 2:
182–198.

توضيح :شما مي توانيد از فرمت همين متن استفاده كنيد و مقاله خود را در آن تايپ
كنيد.

6

The First National Conference of
The Iranian System Dynamics Society

اولین کنفرانس ملی
انجمن ایرانی پویاشناسی سامانهها

Abstract Template for The First National Conference of The Iranian
System Dynamics Society
(Topic of the paper)
-----One line space ----Full name of first author1,* , second author2, … (without any prefix like Dr., Mr., …)
First author affiliation, Email
Second author affiliation, Email
…

Abstract
All papers in Farsi should have an abstract in English. The abstract should give a concise and
informative description of the paper, between 80 to 300 words. Its left and right margin must be
equal to 3.5 cm.
Keywords: Three to five keywords or phrases, separated by commas.

1,*
2

Corresponding author: Position and Special field of the first author

Position and Special field of the second author

7

