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 هاسامانه ياشناسیپو يرانیانجمن الي م کنفرانس اولين یبراتهيه مقاله  یالگو

 (پررنگ pt. 13 ب.نازنينه )مقدم -1
راهم آنها ف ريامپيوتكبه منظور يكسان سازي مجموعه مقاالت اين كنفرانس و نيز براي آنكه امكان تركيب و انتقال فايل 

 مقاالتان ويسندگان و كاماًل هماهنگ تهيه و تايپ شوند. اين راهنما به نمقاالت با طرحي يكس يشود، الزم است كه همه

اهنما و اين ر ظاهري فرمتخود را با طرح مورد قبول كنفرانس تهيه نمايند. توجه شود كه  يكند تا مقالهفارسي كمك مي

پ مورد ده به چاتهيه نسخه آما يكه الزم است برا ينكته مهم است. مورد قبول كنفرانس نگارش آن منطبق بر دستورالعمل

اند و له تعريف شدهمقاله، در اين نمونه مقا هايكليه قسمت يمورد نياز برا (Style)هايتوجه قرار گيرد اين است كه شيوه

 د نظربا شيوه مور ل،يفا نيا هآن ب محتواي انتقال از پس را خود مقاله فايل سرعت به هابا استفاده از آن تواننديمؤلفان م

ت. پذير اسانجام يادگبه سورد در نرم افزار   Format Painter وCopy | Paste  يابزارها تطبيق دهند. اين كار با استفاده از

 ير توجه نماييد:( استفاده كنيد، به موارد زTemplateبه هر دليل نتوانيد از اين نمونه مقاله به عنوان الگو) چنانچه

 در محيط( MS-Word 2003)به باال 2003 يهفقط از نرم افزار مايكروسافت ورد نسخ فارسي،زبان براي تايپ مقاله به 

تك  pt 12. يهنازنين و اندازب.قلم )فونت( امكانات فارسي استفاده كنيد. متن اصلي مقاله به صورت تك ستوني با با  ويندوز

ها با قلم خشپررنگ و عنوان زيرب pt. 13اندازه نازنين و ب.ها با قلم بخش ي( تهيه شود. عنوان همهsingle space)فاصله

تايپ و  با يك خط خالي فاصله از انتهاي متن بخش قبليپررنگ تايپ شود. عنوان هر بخش يا زيربخش، 12و اندازه  ب.نازنين

ت التين نيز براي تدوين مقاال باشد. cm 7/0 يهها بايد داراي تورفتگي به اندازپاراگراف يخط اول همهگذاري شود. شماره

 Timesبايستي كليه موارد مندرج در اين دستورالعمل رعايت شود و تنها فرق آن اين است كه براي مقاالت التين بايد از قلم 

New Roman  خواهشمند است ابتدا فونت هاي ارائه شده ) استفاده شود. معادل آنبا اندازه فونت يكي كمتر از حالت فارسي

 (.نماييدرا نصب 

 

 کنفرانس های ارسالي به دبيرخانهسخهن -2
يا ايت ست از طريق داوري مقاال ينتيجهباشد. ميپذير امكانكنفرانس يا ايميل ارسال اصل مقاالت تنها از طريق سايت 

ه ببا توجه  گيرد، بايداي كه مورد پذيرش قطعي يا مشروط قرار ميشود. مقالهنويسندگان مقاله اعالم مي به كنفرانس ايميل

با استفاده از لينك  (docx.* يا doc.*)با فرمت كاملشود و فايل مقاله  بازنگري و تهيه ت احتمالي مورد نظر داوران،تصحيحا

احتي و توان به رنياز ب اي باشد كه در صورت. فايل مقاله بايد به گونهارسال شود كنفرانسارسال مقاله در سايت به دبيرخانه 

شماره هر  وشوند  گذاريشماره بايدمقاالت ت گرفت يا به چاپخانه تحويل داد. صفحات باز كرد، پريناي آن را بدون كار اضافه

ه مطابق كقاالتي مدبيرخانه، از بررسي  صفحه در پايين آن و در وسط قرار گيرد. توجه شود كه شماره صفحات فارسي باشد.

  .گونه مقاالت بر عهده نويسنده استاينو عواقب ارسال  اين دستورالعمل تهيه نشده باشند، معذور است

 

 مقالهتقسيمات  -3
 مقاله بايد شامل موارد زير باشد:

  عنوان مقاله 

 نام نويسنده يا نويسندگان 

 چكيده 
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 طالعه و مد، هدف اني علمي موجومبزمينه و ديدگاه درباره موضوع و اهميت آن، مروري كوتاه بر  شامل :مقدمه

 منطق انجام پژوهش؛

 قيتحق نهيشيو پ يرنظ يمبان 

 روش شناسي تحقيق 

 هاداده ليو تحل يبررس ،يسازمدل 

 باشد. قيو كاربرد تحق تيمحدود ا،يمزا يايكه گو شنهاديو پ يريگجهينت 

 مراجع 

 چكيده انگليسي 

ا اين منطبق بها ها و جدولحاوي شكلي كامل طول هر مقالهحداكثر با توجه به محدوديت در چاپ مقاالت، 

 بيشتر باشد. 4Aصفحة  20نبايد از  مل،دستورالع

 

 عنوان مقاله و چکيده  -4
ها به شكل زير شود كه فرمت تدوين آندر صفحه اول هر مقاله؛ عنوان، مشخصات نويسندگان و چكيده مقاله آورده مي

 است:

 پررنگ( pt. 16قلم ب.نازنين با عنوان مقاله )

 پررنگ(  pt. 16یک سطر فاصله )ب.نازنين 
 ، ... در یک یا دو سطر. از ذکر عناویني نظير مهندس 2، نویسنده دوم*، 1نام خانوادگي نویسنده اول نام و

 پررنگ( pt. 12د. )ب.نازنين شویا دکتر و ... در ابتدای اسامي خودداری و 
 (Times New Roman 10 pt. Italic)آدرس پست الكترونيك  ( ،pt. 10)ب.نازنين  آدرس كوتاه نويسنده اول 

 (Times New Roman 10 pt. Italic)آدرس پست الكترونيك  ( ،pt. 10)ب.نازنين  آدرس كوتاه نويسنده دوم
 نازک(  pt. 10سطر فاصله )ب.نازنين  2

 

 پررنگ( pt.14 چکيده )ب.نازنين 
 با فاصله pt. 11ه چكيده مقاله با قلم ب.نازنين انداز شناسي و نتايج.اين چكيده چهار محور دارد: مساله، هدف، روش

هاي رديف شده هسانتيمتر از سمت چپ كاغذ، با كنار 5/3سانتيمتر از سمت راست و  5/3، فاصله 8/0يا  pt. 13خطوط 

و  ه تنهايي كاملبچكيده بايد . كلمه نباشد 300كلمه و بيشتر از  08كامل كمتر از  يطول چكيده در مقالهنوشته شود. 

 ا صفحه آخربمطابق  همه مقاالت فارسي بايداشاره به مراجع در چكيده خودداري شود.  باشد. از يك پاراگراففقط داراي 

 باشند.  اي به زبان انگليسيچكيدهاين راهنما، داراي 

 نازک(  pt. 11سطر فاصله )ب.نازنين  1

اله از متن مق حقيق ود بلكه بايد از متغيرهاي هادي تننبايد همان كلمات عنوان مقاله باش هااين واژههای کليدی: واژه

 (.pt. 11زنين )قلم ب.نااز هم جدا شده و در يك خط باشند با كاما )،( كه واژه 7كثر و حدا 3 قلحدا انتخاب شود.
 نازک( pt. 11سطر فاصله )ب.نازنين  2

                                                           

 ، راست چين(pt 10.نويسنده اول )ب.نازنين  (يا سمت كاريو رشته تخصصي ) نويسنده مسئول: درجه علمي -*و  1

 ، راست چين(pt. 10نويسنده دوم )ب.نازنين  (يا سمت كاريو رشته تخصصي ) علميدرجه  -2
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 های خارجي در متن فارسيواژه -5
ي ها. در مورد نامنمائيدو مصوب استفاده  هاي فارسي مصطلحاز معادل، هاي خارجيها و ناماالمكان براي واژهحتي

 را ها، معادل التين آنو بالفاصله پس از ذكر اين گونه واژه در اولين ارجاعفارسي، فقط  هاي غيرمصطلحخارجي غامض يا معادل

المقدور تيح بايد مقاله متن در هايو عالئم و انديسها همچنين سمبل .ذكر كنيددر پايين همان صفحه  1به صورت زيرنويس

 .باشند ISOبراساس استاندارد 

 

 هازیرنویس -5-1

و  pt. 11 يهو انداز ب.نازنينچين با قلم به صورت راست و موارد فارسي ي، همهزيرنويسدر صورت نياز به درج 

  نوشته شوند. pt. 9 يهانداز Times New Romanچين با قلم التين به صورت چپ يهازيرنويس

 

 ئم و متغيرها در متنمعرفي عال -5-2

ه كار ا عالمت بيمتغير  ، بنابراين بايد هر نوعنيستاز آنجا كه نيازي به درج فهرست عالئم و متغيرها در ابتداي مقاله 

 رفته در متن مقاله، در اولين ارجاع به آن معرفي شود.
 

 يریاض ها و روابطفرمول -6
ستوني با خطوط نامرئي مطابق نمونه زير استفاده گردد. در ستون هاي رياضي از جدول دو براي نمايش روابط و فرمول

 Microsoft)استفاده از  سمت راست اين جدول، شماره رابطه و در ستون سمت چپ رابطه يا فرمول مربوطه نوشته شود.

Equation تهيه شوند  7200ها در محيط مايكروسافت ورد نسخه در صورتي كه فرمول. شود(ها توصيه ميدر نوشتن فرمول

ها به فرمول يههم ها به عكس جلوگيري شود.ذخيره شود تا از تبديل شدن فرمول .*docxفايل ارسالي بايد حتماً با پسوند 

 در زير آمده است:  نمونه فرمول دو هر فرمول در داخل پرانتز قرار گيرد. يهشمار و گذاري شوندشماره 1ترتيب از 

(1) 2mcE  
(2)  cossin22sin  

 

 واحدها -7
و اندارد اي استهبه صورتها و عنوان محورهاي يك نمودار، بايد ها، شكلهاي مطرح در متن، جدولواحد اعداد يا كميت

 .ذكر شوند SIدر سيستم 

 

 هاجدول -8
پررنگ و  ب.نازنينبا قلم  به صورت وسط چين باالي جدولدر شماره و عنوان)توضيح( باشد، كه هر جدول بايد داراي 

ها در داخل متن و پس از جايي كه به آنها ارجاع شود. بهتر است جدولگذاري ميشماره 1تايپ و به ترتيب از  pt. 10 يهانداز

داخل  درن ومتكليه و ( پررنگ pt. 9 ب.نازنينوسط چين) به صورت ستييجداول با يهاعنوان ستونشود، درج گردند. مي

 Times New)چينچپبه صورت د نو اگر التين باش( نازک pt. 10 ب.نازنين)چينراستبه صورت د نجدول اگر فارسي باش

Roman 8 pt. ) .صورت بايد عنوان سعي شود جداول طوالني نبوده و در يك صفحه قرار گيرند، در غير اينتايپ شوند
                                                           

1 Footnote 
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 فارسي و وسط چينها بايد به صورت اعداد در جدول يههم. (1د جدول )ماننتكرار شود دوم نيز هاي جدول در صفحهستون

 گيرد.هر جدول با يك سطر خالي فاصله از متن ماقبل و مابعد آن قرار ها در جدول الزامي است. واحد كميت تايپ شوند. ذكر

 1 شماره جدولذكر شود.  دولداخل كروشه در انتهاي عنوان جباشند بايستي شماره مرجع در داراي مرجع مي هاولاگر جد

در اين جدول نوع و اندازه قلم مورد نياز براي تدوين مقاالت فارسي به صورت خالصه  .است فوق تهيه شدهمطابق دستورالعمل 

  (.چين نسبت به طرفين كاغذ قرار گيرد)توجه شود كه خود جدول نيز بايد در موقعيت وسطآمده است. 
 

 ای مورد نياز برای تدوین مقالهه. نوع و اندازه قلم1ل جدو

 نوع قلم اندازه قلم )فونت( عنوان

 پررنگ 16 نازنينب.  عنوان مقاله

 پررنگ 12 ب. نازنين نام و نام خانوادگي

 ايتاليك 10 ب. نازنين آدرس كوتاه نويسندگان

 ايتاليك Times New Roman 10 آدرس پست الكترونيكي نويسندگان

 پررنگ 13 نب. نازني هاعنوان بخش

 پررنگ 12 ب. نازنين هاعنوان زير بخش

 نازک 11 ب. نازنين هاي كليديمتن چكيده و واژه

 نازک 12 ب. نازنين متن اصلي

 نازک 10 ب. نازنين زير نويس فارسي

 نازک Times New Roman 9 زير نويس التين

 پررنگ 10 ب. نازنين عنوان جداول، اشكال و نمودارها

 پررنگ 9 ب. نازنين هاي جداولعنوان ستون

 نازک 10 ب. نازنين متون فارسي درون جداول

 نازک Times New Roman 8 متون التين درون جداول

 نازک 11 ب. نازنين مراجع فارسي

 نازک Times New Roman 11 مراجع التين

 پررنگ 10 ب. نازنين شماره صفحات

 

 رند.مكان ممكن پس از اولين اشاره به آنها در متن قرار گيقابل ذكر است كه جداول بايستي در اولين 
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 ها و نمودارهاشکل -9

 يهپررنگ و انداز ب.نازنينچين در زير آن با قلم صورت وسطه كه ب داشتههر شكل و نمودار بايد شماره و عنوان)توضيح( 

pt. 10  توانند به صورت رنگي و يا سياه و سفيد باشند ولي ميها و شكل نمودارهاشود. گذاري ميشماره 1تايپ و به ترتيب از

درج ها در داخل متن و در جايي شكل .ها و جزييات آنها قابل تشخيص باشداي كه در صورت چاپ سياه و سفيد رنگبه گونه

ها ارجاع شود. در شكل يمي است. در متن مقاله بايد به همهها الزاها در شكلواحد كميت . ذكرشودارجاع مي گردند كه به آنها

به قدر كافي بزرگ باشد تا پس از  (legend)ها ها و راهنماي منحنيها، كميتاعداد، واژه يهها توجه كنيد كه اندازشكل يهتهي

يك نمونه  .هر شكل را با يك سطر خالي فاصله از متن ماقبل و مابعد آن قرار دهيددرج در مقاله، كامالً واضح و خوانا باشند. 

چين نسبت به طرفين ها بايد در موقعيت وسط، همانند جدولها و نمودارها)توجه شود كه خود شكل .در زير آمده است شكل

  كاغذ قرار گيرند.(

 

 
 [2]هاشناسي سامانهایپو کردیرو یها. گام1شکل 

 گيرینتيجه -10
 اصلي مقاله الزامي است.گيري پس از متن بندي و نتيجهوجود بخش جمع

 

 تشکر و قدرداني
 گيرد.تعلق نمياي شماره به عنوان اين بخش گيرد ودر صورت نياز، اين قسمت قبل از مراجع قرار مي

 

 مراجع
بار در )هر مرجع بايستي حداقل يك آيندشود، ميمراجع در انتهاي مقاله به همان ترتيبي كه در متن به آنها ارجاع مي

. مشخصات هر گيرداي تعلق نمينيز شمارهاين بخش به عنوان  .(و يا به آن اشاره گردد مورد استفاده قرار گيرد متن مقاله

و مراجع  pt. 11نازک  ب.نازنينهاي زير( ذكر شود. مراجع فارسي را با قلم مرجع به صورت كامل و در قالب استاندارد )نمونه

 ادراكات از سيستم

. تبيين مسأله1  

ـ مفهوم سازي 2
 سيستم

سازي بر حسب ـ مدل3
هاكاركرد انواع مدل  

سازيـ شبيه4  

هاي هـ ارزيابي و تحليل داد5  
سازيشبيه  

ـ تدوين سياست6  

ـ اجراي سياست7  
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شماره اشاره به مراجع در داخل متن بايستي به همراه . تايپ نماييدنازک  Times New Roman .pt 11 انگليسي را با قلم

 و در داخل كروشه انجام شود.  (در اين بخش)مرجع داده شده

 

 یه فناورهای پارك علم و فناوری یزد بر توسعسياست ريتاث ليتحل .(1392منوچهر ) ،يمنطق؛ حاجي غالم سريزدي، علي [1]

، 2ارهوم، شمسال د ،ينوآور تيريمد يپژوهش - ي، فصلنامه علمهای سيستميستفاده از رویکرد پویایيموسسات مستقر در آن با ا

 .1392تابستان 

 ، ويرايش دوم، تهران، انتشارات دانشگاه شهيد بهشتي. های سيستمپویایي(. 1394زاده، محمدرضا )[ حميدي2]

 تهران.لبرز، اانتشارات الماس  ،کينامیدا ستميس(، 1392) ييحي ي،زارع مهرجردي؛ عل ،يزديسر غالميحاج ؛منوچهر ،يمنطق] 3[
  

[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 
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