الگَي زْيِ هقاالذ تشاي ّوایص
ًام ٍ ًامخاًَادگي ًَیسٌذُ اٍلً ،1ام ٍ ًامخاًَادگي ًَیسٌذُ دٍمً ،2ام ٍ ًامخاًَادگي ًَیسٌذُ سَم

3

 1سزثِ ػلوي ًَیسٌذُ دس غَسذ زوایل ،گشٍُ آهَصضي یا ٍاحذ ساصهاًي هشتَطًِ ،ام ساصهاى ،ضْش،
آدسس خسر الکسشًٍيکي
 2سزثِ ػلوي ًَیسٌذ ُ دس غَسذ زوایل ،گشٍُ آهَصضي یا ٍاحذ ساصهاًي هشتَطًِ ،ام ساصهاى ،ضْش
آدسس خسر الکسشًٍيکي
3

سزثِ ػلوي ًَیسٌذُ دس غَسذ زوایل ،گشٍُ آهَصضي یا ٍاحذ ساصهاًي هشتَطًِ ،ام ساصهاى ،ضْش
آدسس خسر الکسشًٍيکي

چکيذُ
دس ایي هقالِ ،ضيَُ زْيِ یك هقالِ تشاي ّوایص زطشیح هيضَد .سٍش قالةتٌذي هقالِ ،تخصّاي هخسلف آى ،اًَاع قلنّا ٍ اًدذاصُ آًْدا ،تدِ طدَس
كاهل هطخع ضذُ اسر .كلية سثك (ّ)Styleاي هَسد ًياص تشاي تخصّاي هخسلف هقالِ ،اص خولِ ػٌدَاىّداًَ ،یسدٌذگاى ،چکيدذُ ،هدسي ... ٍ ،اص
خيص زؼشیف ضذُ اًذ ٍ زٌْا كافي اسر سثك هَسد ًظش سا تشاي تخطي اص هقالِ اًسخاب كٌيذًَ .یسٌذگاى هحسشم هقاالذ تایدذ زَخدِ داضدسِ تاضدٌذ،
كٌفشاًس اص خزیشش هقاالزي كِ خاسج اص ایي چاسچَب زْيِ ضذُ تاضٌذ ،هؼزٍس اسر.
چکيذُ هقالِ تایذ دس یك یا دٍ تٌذ (خاساگشاف) زْيِ ضَد ٍ حذاكثش ضاهل  200كلوِ تاضذ .چکيذُ تایذ تطَس غشیح ٍ ضفاف هَضَع خدوٍّص ٍ
ًسایح آى سا هطشح كٌذ؛ یؼٌي تياى كٌذ چِ كاسي ،چگًَِ ٍ ،تشاي چِ ّذفي اًدام ٍ چِ ًسایدي حاغل ضذُ اسر .دس چکيذُ اص ركش خضیيداذ كداس،
ضکلّا ،خذٍلّا ،فشهَلّا ٍ ،هشاخغ خشّيض كٌيذ.

كلواذ كليذي
حذاكثش  7كلوِ تؼٌَاى كلواذ كليذي اًسخاب ضَد .ایي كلواذ تایذ هَضَػاذ اغلي ٍ فشػي هقالِ سا ًطاى دٌّذ.


 -1هقذهِ
ایي ًَضساس سٍش آهادُ كشدى هقاالذ ّوایص سا ًطاى هديدّدذ .تدشاي
ًگدداسش هقالددِ اص ًددشمافددضاس  Microsoft Office Word 2007یددا
ًگاسش ّاي تؼذي آى اسسفادُ كٌيذً .کسِ هْوي كِ تایدذ هدَسد زَخدِ
قشاس گيشد ایي اسر كِ زوام سثك (ّ)Styleاي هَسد ًيداص تدشاي كليدِ
قسورّاي هقالِ دس ایي سٌذ زؼشیف ضذُاًذ ٍ زٌْدا الصم اسدر سدثك
هٌاسة سا تشاي ّش تخص اًسخاب كٌيذ .تشاي زْيِ هقالِ تدِ هدَاسد صیدش
زَخِ كٌيذ:
 اًذاصُ غفحاذ  ٍ A4حاضيِّاي تاال ،خدایيي ،چدح ٍ ،ساسدر ّدش
غفحِ تِ زشزية تشاتش تا  2 ٍ ،2 ،2/5 ،2/5ساًسيهسش اًسخاب ضَد.
 زؼذاد غفحاذ هقالِ هيزَاًذ حذاكثش  10غفحِ تاضذ.
 هقاالذ تایذ تِ غَسذ دٍ سسًَي زْيِ ضَد .ػشؼ ّش سسَى تشاتدش
 8/2ساًسيهسش ٍ فاغلِ تيي دٍ سسَى  0/6ساًسيهسش اسر.







اًذاصُ ٍ ًدَع قلدنّداي خاسسدي هدَسد اسدسفادُ تدشاي ّدش یدك اص
تخصّاي هقالِ دس خذٍل ( )1آٍسدُ ضذُ اسر .تشاي قلدن الزديي
ّوَاسُ اص  Times New Romanاسسفادُ كٌيذ .اًذاصُ قلن الزديي
یك ٍاحذ كوسش اص اًذاصُ قلن خاسسي دس ّش هَقؼيدر اسدر .تدشاي
اساهي هسغيشّا هيزَاى اص قلن كح ( )Italicاسسفادُ كشد.
غفحِ اٍل هقالِ تایذ كاهالً هطاتِ غفحِ اٍل ایي هقالدِ تاضدذ .دس
غفحِ اٍل اص ًَضسي سایش هَاسد خَدداسي كٌيذّ .وچٌديي زودام
هَاسد غفحِ اٍل تایذ دس ّواى غفحِ آهادُ ٍ ًَضسِ ضًَذ.
خض دس غفحِ اٍل هقالِّ ،يچ صیشًَیسيٍ 1خدَد ًدذاسد .تدداي آى
تایذ اص آخشًَیس 2اسسفادُ كٌيذ.
4
اص ضددواسُگددزاسي غددفحاذ ٍ تکدداستشدى سشغددفحِ ٍ 3خاغددفحِ
خَدداسي كٌيذ.
فشاهَش ًکٌيذ كِ اطالػاذ تخدص هالکيدر ( )Propertyسدٌذ سا
تطَس كاهل خش كٌيذ.
خذٍل ( : ) 1اًذاصُ ٍ ًَع قلنّا

اًذاصُ قلن

ًام قلن

هَقؼير اسسفادُ

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

تي ًاصًيي خشسًگ
تي ًاصًيي
تي ًاصًيي خشسًگ
تي ًاصًيي خشسًگ
تي ًاصًيي خشسًگ
تي ًاصًيي خشسًگ
تي ًاصًيي
تي ًاصًيي خشسًگ
تي ًاصًيي
تي ًاصًيي
تي ًاصًيي
تي ًاصًيي

ػٌَاى هقالِ
ًام ًَیسٌذگاى
ػٌاٍیي تخصّاي سطح 1
ػٌاٍیي تخصّاي سطح 2
ػٌاٍیي تخصّاي سطح 3
هسي چکيذُ ٍ كلواذ كليذي
صیشًَیس ٍ آخشًَیس
ػٌاٍیي ضکلّا ٍ خذٍلّا
هسي ضکلّا ٍ خذٍلّا
فشهَلّا
هشاخغ
هسي هقالِ

 -2زقسيواذ هقالِ
ّش هقالِ تایذ ضاهل ایي تخصّاي اغلي تاضذ :چکيذُ ،كلواذ كليذي،
هقذهِ ،هطالة اغليً ،سيدِ ٍ ،هشاخغ .سایش تخصّا هثل سداسگضاسي،
ضواین ٍ ،صیشًَیسّا اخسياسي اسر .ایي تخصّا تایذ دس آخدش هقالدِ ٍ
قثل اص هشاخغ قشاس گيشًذ ،تدض تخص صیشًدَیسّدا كدِ خدس اص هشاخدغ
آٍسدُ هيضَد.
ضواسُگزاسي تخصّدا اص هقذهدِ ضدشٍع هديضدَد .هقذهدِ داساي
ضواسُ  1اسر .آخشیي ضواسُ ًيض هشتَط تِ تخص ًسيددِ اسدر .سدایش
تخصّاي قثل اص هقذهِ ٍ خدس اص ًسيددِ ،داساي ضدواسُ ًيسدسٌذّ .دش
تخص هيزَاًذ ضاهل چٌذ صیشتخص تاضذ .صیشتخصّا ًيض داساي ضدواسُ
ّسسٌذ كِ اص  1ضشٍع هيضَدٌّ .گام ضواسُگزاسي صیدشتخصّدا دقدر
كٌيددذ ك دِ ضددواسُ تخددص دس سددور ساسددر قددشاس گيددشد .هددثالً تددشاي
ضواسُگزاسي صیشتخص  3اص تخص  2تٌَیسيذ .3-2 :تشاي ًَضسي ػٌَاىِ
یك تخص اص سثك  ٍ ،Heading 1اگش تخدص داساي ضدواسُ ًيسدر اص
سثك  Heading 0اسسفادُ كٌيذ .ػٌَاى صیشتخصّا (سطح  )2تا سثك
ًَ Heading 2ضسِ ضدًَذ .تدشاي سدطح ً 3يدض اص سدثك Heading 3
اسسفادُ كٌيذ .هؼوَالً ًياصي تِ صیشتخصّاي سطَح تؼذي ٍخَد ًذاسد،
تا ایي حال اگش ٍخَد داضر ،آى صیدشتخصّدا سا تدذٍى ضدواسُ ٍ زٌْدا
تػَسذ هسي خشسًگ تٌَیسيذ.
دس ّش تخص یا صیشتخص یك یا چٌذ تٌذ (خداساگشاف) ٍخدَد داسد.
دقر ضَد كِ خوالذ ّش تٌذ صًديدشٍاس تدِ ّدن هشتدَط تاضدٌذ ٍ یدك
هَضَع سا دًثال كٌٌذ .اٍليي تٌذ ّش تخص یا صیشتخص تدذٍى زدَسفسگي
( )Intendاسر .تشاي ًَضسي اٍليي تٌذ ،اص سثك  Text1اسسفادُ كٌيذ.
سایش تٌذّا داساي زَسفسگي تِ اًدذاصُ  0/5سداًسيهسدش اسدر كدِ تدشاي
ًَضسي آًْا تایذ سثك  Textسا اًسخاب كٌيدذ .سدؼي كٌيدذ اص ًَضدسي
تٌذّاي طَالًي خشّيض كٌيذ .یك تٌذ حذاكثش هيزَاًذ  10زا  15سدطش
سا اص یك سسَى ،تِ خَد اخسػاظ دّذ.

ٍ -1-2یوگيّاي ػٌَاى ٍ ًَیسٌذگاى هقالِ
ػٌَاى هقالِ دس ػيي كَزاّي تایذ زوام ٍیوگيّاي كاس خوٍّطي سا ًطاى
دّذ .ػٌَاى هقالِ سا دس یك یا دٍ سطش ٍ تا سدثك  Titleتٌَیسديذ .دس
غَسزي كِ ػٌَاى هقالِ ضوا دٍ سطشي اسر ،دقر كٌيذ كِ طَل سطش
دٍم ًثایذ تيطسش اص طَل سطش اٍل تاضذ.
خس اص ػٌَاى هقالِ تایذ ًام ًَیسدٌذگاى هقالدِ ًَضدسِ ضدًَذ .دس
ٌّگام ًَضدسي ًدام ًَیسدٌذگاى اص ركدش ػٌداٍیٌي هثدل اسدساد ،دكسدش،
هٌْذس ... ٍ ،خَدداسي كٌيذ .تشاي ًَضدسي ًدام ًَیسدٌذگاى اص سدثك
 Authorاسسفادُ كٌيذ .دس غَسذ زوایل هديزَاًيدذ سدور یدا هشزثدِ
ػلوي ّش ًَیسٌذُ سا تدِ ضدکل صیشًدَیس زْيدِ كٌيدذّ .وچٌديي ًدام
داًطگاُ یا هحل اضسغال ًَیسٌذُ تِ ّوشاُ ًطاًي ،زلفي زواس ٍ ،آدسس
خسر الکسشًٍيکي هيزَاًٌذ ركش ضًَذ.

ٍ -2-2یوگيّاي چکيذُ ٍ كلواذ كليذي
چکيذُ هقالِ تایذ تطَس غشیح هَضَع ٍ ًسایح كاس خوٍّطي اًدام ضدذُ
سا تياى كٌذ .دس چکيذُ زٌْا تایذ تِ اغل هَضَع هقالِ زَخِ ضدَد ٍ دس
آى اص ركش خضیياذ كاس ،ضکلّا ،خذٍلّا ،فشهَلّا ٍ ،هشاخغ خَدداسي
ضَد .چکيذُ سا حذاكثش دس  200كلوِ ٍ دس یك یدا دٍ تٌدذ (خداساگشاف)
زْيِ كٌيذ .ػٌَاى چکيذُ تایذ تا سثك ًَ Heading 0ضسِ ضَد .تدشاي
ًَضسي هسي چکيذُ اص سثك  Abstractاسسفادُ كٌيذ .دس غدَسزي كدِ
چکيذُ داساي تٌذ دٍم اسر ،آى سا تا سثك  Abstract2تٌَیسيذ.
تشاي ّش هقالِ حذاكثش  10كلوِ كليذي اًسخاب كٌيذ ٍ ،آًْا سا تدا
ٍیشگَل اص ّن خذا كٌيذ .ایي كلوداذ تایدذ هَضدَػاذ اغدلي ٍ فشػدي
هقالِ سا دسسِتٌذي كٌٌذ .كلواذ كليذي سا تِ زشزية ٍاتسسگي هقالِ تِ
آًْا تٌَیسيذ؛ یؼٌي كلوازي كِ هشزثطزش ّسسٌذ ،اٍل ًَضسِ ضًَذ .اگدش
اص هخسػش ًَیسي دس چکيذُ یا كلواذ كليذي اسسفادُ ضذُ اسدر ،تایدذ
ضکل كاهل آى دس داخل یك خفر ّالليي (خشاًسض) آٍسدُ ضَد.

ٍ -3-2یوگيّاي هقذهِ
دس تخص هقذهِ اتسذا تایذ كلياذ هَضَع خوٍّص ػٌدَاى ضدَد .سددس
زاسیخچِ اي اص كاسّاي هطاتِ اًدام ضذُ تِ ّوشاُ ٍیوگيّاي ّدش یدك
تياى ضَد .دس اداهِ هقذهِ اي اص زالش اًدام گشفسِ دس هقالِ تدشاي حدل
كاسسيّاي هَخَد ركش ضَد.
هقذهِ داساي ضواسُ  1اسر ٍ اص اتسذاي غفحِ دٍم ضشٍع هيضَد.
تشاي ًَضسي ػٌَاىِ تخص هقذهِ اص سثك  Heading 1اسسفادُ كٌيذ.

ٍ -4-2یوگيّاي هطالة اغلي
خس اص تخص هقذهِ تایذ هطالة اغلي هقالِ طدي چٌدذ تخدص ًَضدسِ
ضَد .ایي تخصّا تایذ ضاهل زؼشیف هفداّين اٍليدِ هدَسد ًيداص ،طدشح
هسألِ ٍ ،ساُ حل خيطٌْادي تاضٌذ .دس ًَضسي هطالة اغلي هقالِ دقدر
ضَد كِ زٌْا تِ هَضَع اغلي هقالِ خشداخسِ ضَد زدا رّدي خَاًٌدذُ اص
اًحشاف تِ سور هطالة خداًثي هػدَى تواًدذّ .وچٌديي سدؼي ضدَد

هطالة اغلي هقالِ تػَسذ سلسلِ هشازثي ٍ صًديدشٍاس تدِ ّدن هشتدَط
تاضٌذ.
تخصّداي هطالدة اغدلي هقالدِ اص ضدواسُ  2ضدشٍع هديضدًَذ.
تخصّاي تؼذي ًيض تِ زشزية ضواسُگدزاسي هديضدًَذ .تدشاي ًَضدسي
ػٌَاى تخصّاي اغلي اص سثك  Heading 1اسسفادُ كٌيذ.

ٍ -5-2یوگيّاي ًسيدِ
دس تخص ًسيدًِ ،کاذ هْن اًدام ضذُ دس كاس تػَسذ خالغدِ هدشٍس ٍ
ًسایح تِ دسر آهذُ زَضيح دادُ ضًَذّ .وچٌديي دس ایدي تخدص تایدذ
سْن ػلوي هقالِ ( )Contributionتػَسذ ٍاضح تياى ضَدّ .شگض ػيي
هطالة چکيدذُ سا دس ایدي تخدص زکدشاس ًکٌيدذً .سيددِ هديزَاًدذ تدِ
كاستشدّاي خوٍّص اًدام ضذُ اضاسُ كٌذ؛ ًکاذ هثْن ٍ قاتدل خدوٍّص
خذیذ سا هطشح كٌذ؛ ٍیا گسسشش هَضَع تحث سا تِ صهيٌدِّداي دیگدش
خيطٌْاد دّذ .تشاي ًَضسي ػٌَاىِ تخص چکيذُ اص سدثك Heading 1
اسسفادُ كٌيذ.

ٍ -6-2یوگيّاي هشاخغ
تخص هشاخغ دس اًسْاي هقالِ قشاس هيگيدشد ٍ ػٌدَاى آى داساي ضدواسُ
ًيسر .دس ًَضسي هشاخغ اتسذا هشاخغ خاسسي ٍ تؼذ هشاخدغ اًگليسدي سا
ركش كٌيذ .زشزية ًَضسي هشاخغ ًيض تش ایي اساس تاضذ )1( :كسدابّدا،
( )2خایاىًاهِّا ٍ طشحّاي خوٍّطي )3( ،هقاالذ هٌذسج دس هددالذ ٍ
كٌفشاًسّاي ػلوي هؼسثش )4( ٍ ،سایش هقاالذ ٍ هٌاتغ ایٌسشًسدي .زودام
هشاخغ حسواً تایذ دس هسي هقالِ هَسد اسخاع ٍاقغ ضذُ تاضٌذ.
ػٌَاى تخدصِ هشاخدغ سا تدا سدثك  Heading 0تٌَیسديذ .تدشاي
ًَضسي هشاخغ تِ صتاى خاسسي اص سثك  ٍ REFتدشاي هشاخدغ تدِ صتداى
اًگليسي اص سثك  EN_REFاسسفادُ كٌيذ .ػٌَاى كساب ،خایاىًاهِ ،یدا
هقالِ ت ِ صتاى خاسسي سا تػَسذ خشسًگ تٌَیسيذ .تدشاي ػٌداٍیي هشاخدغ
اًگليسي ًيض اص قلن كح ( )Italicاسسفادُ كٌيذً .حَُ ًَضسي هشاخدغ دس
تخص هشاخغ ایي هقالِ ػٌَاى ضذُ اسر.
تشاي اسخاع تِ یك هشخغ زٌْا اص ضواسُ آى دس داخدل یدك خفدر
قالب اسسفادُ كٌيذ ] .[1هشاخغ اًگليسي سا تا ضدواسُ اًگليسدي اسخداع
دّيذ ]ً .[6ياصي تِ ركش كلوِ «هشخغ» ًيسر ،هگش آى كِ خولِ تا ایي
ػثاسذ ضشٍع ضَد« :هشخدغ ] .»... [1تدشاي اسخداع تدِ چٌدذ هشخدغ اص
ٍیشگَل اسسفادُ كٌيذ ] .[1,2اگش زؼذاد هشاخغ صیاد اسر اص خدط زيدشُ
اسسفادُ كٌيذ ] .[1-5هشاخؼي كِ دس اًسْاي خولِ هيآیٌذ قثل اص ًقطِ
قشاس هيگيشًذ.

 -3قَاػذ ًَضساسي
ضيَایي ٍ سسایي ًَضساس دس گشٍ سادًَُیسي اسر .زالش ضَد دس هدسي
هقالِ اص خوالذ سسا ،گَیا ٍ ،كَزاُ اسسفادُ ضدَد ٍ اص ًَضدسي خودالذ
زَدسزَ خشّيض ضَد .تِ ایدي خولدِ دقدر كٌيدذ« :آٌّگدي كدِ ضدوا اص
فشٍضگاُ  iTuneدسیافر هيكٌيذ زَسط قالة  DRMاخل كِ یك قالة

فایل  AACاًحػاسي ٍ هحافظر ضذُ اسر كِ اخل هددَص اسدسفادُ اص
آى سا تِ ّيچ كس ًويدّذ ،هحافظر هيضَد» .ایي خولدِ دس ٍاقدغ اص
سثك ًگاسش صتاى اًگليسي خيشٍي هيكٌذ ٍ تِ ّيچ ٍخِ تشاي خوالذ
خاسسي هٌاسة ًيسر .تِ ساحسي هي زَاى ایي خولِ سا تدِ ایدي غدَسذ
تاصًَیسي كشد« :آٌّگي كِ ضوا اص فشٍضگاُ  iTuneدسیافدر هديكٌيدذ
زَسط قالة  DRMاخل هحافظر هيضَد .ایي قالدة یدك قالدة فایدل
 AACاًحػاسي ٍ هحافظر ضذُ اسر ٍ ،اخل هدَص اسسفادُ اص آى سا تِ
ّيچ كس ًويدّذ».
خذاساصي اخضاي هخسلف یك خولِ ًيض ًقص صیادي دس فْن آساى
آى داسدٍ .یشگَل هيزَاًذ اخضاي یك خولِ سا دس خایي كِ ًياص تِ هکث
ّسر ،اصّن خذا كٌدذ؛ حدال آى كدِ ًقطدِ ٍیشگدَل تدشاي خذاسداصي
دٍخولِ كِ تا ّن اسزثاط هؼٌایي داسًذ ،تکاس هيسٍدً .قطِ ًيض تشاي خذا
كشدى خوالذ هَسد اسسفادُ قشاس هيگيشد .دسكداستشد ّاللديي (خشاًسدض)
تایذ زَخِ ضَد كِ ػثاسذ داخل آى تشاي زَضيحي اسر كدِ اص اخدضاي
خولِ هحسَب ًطذُ ٍ دسغَسذ حزف خللي تِ آى ٍاسد ًوديضدَد .دس
هقاتل ،گيَهِ تشاي تشخسسِ كشدى خضیي اص خولِ تکاس هيسٍد.
زا خاي هوکي اص تکاس تشدى كلوازي هثل «هيتاضذ»« ،گشدیدذ»ٍ ،
«تَدُ تاضذ» خشّيض ضَد .تِ خاي آًْا اغلة هيزَاى اص كلوداذ سدادُ ٍ
سٍاى هثل «اسر» ٍ «ضذ» اسسفادُ كدشد .تکداسگيشي كلوداذ دضدَاس ٍ
غيشهؼوَل زٌْا تاػث خيچيدذُ ضدذى خولدِ ٍ دضدَاس ضدذى فْدن آى
هيضَد.
ًطاًِ هفؼَل (حشف «سا») تایذ تالفاغلِ خس اص هفؼَل قشاس گيدشد.
تِ ایي خولِ دقر كٌيذ« :ایي ضکل زٌظيواذ الصم تشاي غفحِتٌذي سا
ًطاى هيدّذ» .تْسش اسر ایي خولِ سا تػدَسذ صیدش تاصًَیسدي كٌدين:
«ایي ضکل زٌظيواذ الصم سا تشاي غفحِتٌذي ًطاى هيدّذ».
تشاي كلواذ فٌي زا حذ اهکاى اص هؼادلّاي خاسسي اسسفادُ ضدَد.
تذٍى زشدیذ كلوِ «خشداصش» صیثدازش اص «خشٍسدس» اسدر ٍ ،یدا كلودِ
«سیضخشداصًذُ» اص «هيکشٍخشٍسسَس» هٌاسةزش اسر .دس چٌديي هدَاقؼي
اگش احسوال هيدّيذ خَاًٌذُ تا هؼادل خاسسي آضٌا ًيسر ،اص آخشًَیس
تشاي ًَضسي هؼادل اًگليسي اسسفادُ كٌيذ .ایي كاس سا دس اٍليي كداستشد
هؼادلّاي خاسسي اًدام دّيذ.
زا حذ اهکاى اص كلواذ اًگليسي دس خوالذ اسسفادُ ًکٌيدذ .هدثال
تداي ًَضسي  Microsoftهيزَاًيذ تٌَیسيذ« :هيکشٍسافر» .اگش ًاچاس
ضذیذ دس یك خولِ اص كلواذ اًگليسدي اسدسفادُ كٌيدذ ،حسوداً فاغدلِ
كافي تيي آًْا ٍ كلواذ خاسسي سا سػایر كٌيذ.

 -1-3ػالهرگزاسي
تشاي خَاًایي تْسش هقالِ تایذ سؼي ضَد زا حذ اهکاى ػالهرگزاسي هسي
هقالِ تذسسسي اًدام ضَد .دقر كٌيذ زودام ػالهدرّدایي هثدل ًقطدِ،
ٍیشگَلً ،قطِ ٍیشگَل ،دًٍقطِ ٍ ،ػالهر سَال تایذ تدِ كلودِ قثدل اص
خَد چسثيذُ تاضٌذ ٍ ،اص كلوِ تؼذي زٌْا تِ اًذاصُ یدك فاداي خدالي
فاغلِ داضسِ تاضٌذ .ػالهر خط زيشُ تایذ تِ اًذاصُ یك فااي خدالي اص

كلوِ قثل ٍ تؼذ اص خَد فاغلِ داضسِ تاضذ؛ هگش ایي كِ كلوِ قثلدي یدا
تؼذي یك ػذد تاضذ ،كِ دس ایي غَسذ تایذ تِ آى تچسثذ .تيي كلوازي
كِ خذا ّسسٌذ تایذ یك فااي خالي فاغلِ تاضذ.

 -2-3اهال
دسسسي ًَضساس تش خایة اهالي صتاى خاسسي ضشٍسي اسر .دس ایدي تخدص
تشخي اص هَاسد اضسثاُ هسذاٍل سا یادآٍسي هيكٌين .هيزَاًيدذ اطالػداذ
دقيقزش سا تا هشاخؼِ تِ كسابّاي ًَضسِ ضذُ دس ایي صهيٌِ خيذا كٌيذ.
دس افؼال حال ٍ گزضسِ اسسوشاسي تایذ دقر ضدَد كدِ «هدي» اص خدض
تؼذي فؼل خذا ًواًذ .تشاي ایدي هٌظدَس اص «فاغدلِ هسػدل» اسدسفادُ
كٌيذ .تشاي ًَضسي فاغلِ هسػل اص «كليذ  »Ctrlتدِ ّودشاُ «كليدذ »-
اسسفادُ كٌيذّ .وچٌيي دقر كٌيذ كِ خض «هي» ٍ خض تؼذي فؼدل سا
تػَسذ یکداسچِ ًٌَیسيذ .تٌاتشایي «هي ضدَد» ٍ «هيطدَد» اضدسثاٍُ ،
دسسر آى «هيضَد» اسر.
دس هَسد «ّا»ي خوغ ًيض دقر كٌيذ كِ اص كلوِ خوغ تسسِ ضدذُ
خذا ًَ ضدسِ ضدَد؛ هگدش دس كلوداذ زدك ّددایي هثدل «آًْدا» .تدشاي
خذاًَیسي ًيض اص فاغلِ هسػل اسسفادُ كٌيدذ .هدثال «خشداصًدذُ ّدا» سا
تػَسذ «خشداصًذُّا» تٌَیسيذ.
خوغ تسسي كلواذ خاسسي یا الزيي تا قَاػدذ صتداى ػشتدي اضدسثاُ
اسددر .تٌدداتشایي «خيطددٌْاداذ» ٍ «اسددازيذ» اضددسثاُ ٍ دسسددر آًْددا
«خيطٌْادّا» ٍ «اسساداى» اسر.
تْسش اسر ّوَاسُ حشف اضدافِ «تدِ» اص كلودِ تؼدذي خدَد خدذا
ًَضسِ ضَد ،هگش آى كِ ایي حشف خض یك فؼل یا غفر یا قيذ تاضدذ؛
هاًٌذ« :تکاس تسسي»« ،تدا» ٍ «تٌذسذ».
دس هَسد كلواذ حاٍي ّوضُ قَاػذي ٍخَد داسد كِ خدشداخسي تدِ
آًْا دسایي هقالِ ًويگٌدذ ،اها تشاي ًوًَِ تِ اهالي كلوداذ «هسدألِ»،
«هٌطأ»« ،سئيس»« ٍ ،هسؤٍل» دقر كٌيذّ .وچٌييّ ،وضُ دس اًسْداي
كلوازي كِ تِ الف خسن هيضًَذًَ ،ضسِ ًوديضدَد ٍ دسغدَسذ اضدافِ
ضذى تِ كلوِ تؼذي ،اص «ي» اسسفادُ هيضَد« :اخشا ضذُ»« ٍ ،اخدشاي
تشًاهِ».

 -4ضکلّا ٍ خذٍلّا
ضکلّا ٍ خذٍلّا تایذ داساي ػٌَاى تاضٌذ .ػٌَاى ضکلّا دس صیش ضکل
ٍ ػٌَاى خذٍلّا دس تاالي خدذٍل قدشاس هديگيشًدذ .دس غدَسزي كدِ اص
ضکلّا یا خذٍلّاي سایش هٌاتغ اسسفادُ هيكٌيذ ،تایذ حسواً ضواسُ آى
هشخغ سا دس ػٌَاى ضکل یا خذٍل ركش كٌيذ.
تشاي ًَضسي ػٌَاى ضکل یدا خدذٍل اص سدثك Figure Caption
اسسفادُ كٌيذ .تشاي ًَضسي هسي داخل ضکلّدا ٍ یدا خدذٍلّدا ًيدض اص
سثك  Figure Textاسسفادُ كٌيذّ .ش ضکل یا خذٍل تایذ داساي یدك
ضواسُ تاضذ كِ تشاي ّش كذام اص  1ضدشٍع هديضدَد .ضدواسُ ضدکل یدا
خذٍل سا دس داخل یك خفر ّالليي تٌَیسيذ .دس ٌّگام اسخاع تِ ضکل
یا خذٍل اص ضواسُ آى اسسفادُ كٌيذ ٍ اص تکاس تدشدى ػثداسازي ّوچدَى

«ضکل صیش» خشّيض كٌيذ .زوام خذٍلّا ٍ ضکلّا تایدذ دس هدسي هدَسد
اسخاع قشاس گيشًذ .یك خذٍل یا ضکل ًثایذ قثل اص اسخاع دس هسي ظاّش
ضَد.
ضکلّا ٍ خذٍلّا تایذ دس ٍسط سسَىّا قشاس گيشًذ .تْسدش اسدر
ضکلّا دس یك خط خذاگاًِ تا حالر ٍسطچديي دسج ضدًَذ ٍ ٍیوگدي
طشحتٌذي ( )Layoutآًْا تػدَسذ  In line with textاًسخداب ضدَد.
ضکل (ً )1وًَِاي اص چٌيي زٌظيوي اسر .چٌاًچِ ضکل یا خدذٍلي دس
یك سسَى خا ًطذ ،هيزدَاى آى سا تػدَسذ زدك سدسًَي سسدن كدشد،
هطشٍط تش ایي كِ ضکل یا خذٍل دس اتسدذا یدا اًسْداي غدفحِ ٍ یدا دس
اًسْاي هقالِ دسسر قثل اص تخص هشاخدغ قدشاس گيدشد .هديزدَاى ّودِ
ضکلّا سا دس یك خا ٍ قثل اص هشاخغ ًيض دسج كشد.

CIM

CIM to PIM mapping

PIM

PIM to PSM mapping

PSM

PSM to code mapping

Code

ضکل ( : )1فشایٌذ زَسؼِ دس [6] MDA

 -5فشهَلّا ٍ ػثاساذ سیاضي
تشاي ًَضسي فشهَلّا ٍ ػثاساذ سیاضي تْسش اسدر اص اتدضاس Equation

 Editorاسسفادُ ضَد .تشاي ّش فشهَل تایذ یك ضدواسُ دس ًظدش گشفسدِ
ضَد .ایي ضواسُ سا دس داخل یك خفر ّالليي ٍ تػدَسذ ساسدرچديي
قشاس دّيذ .زوام هسغيشّا ،خاساهسشّاً ٍ ،وادّاي یك ػثاسذ سیاضي تایدذ
زَضيح دادُ ضًَذ .اگش قثل اص ًَضسي فشهَل ایي كاس اًدام ًطذُ اسدر،
تایذ تالفاغلِ خس اص فشهَل ایي زَضيحاذ تياى ضًَذ .هاًٌذ:
()1

 X x   1  0x fˆ  d

كِ دسآى ˆ fچگالي زخويٌي ٍ   Xزاتغ زَصیغ اهکداى اسدر .اگدش
زؼذاد هسغيشّا ٍ خاساهسشّا تدشاي زؼشیدف دس اداهدة هدسي صیداد اسدر ،اص

فْشسر ػالین دس تخص ضواین اسسفادُ ٍ یا تػدَسذ فْشسدر دس صیدش
ساتطِ زؼشیف ضَد.
تددشاي ًَضددسي سٍاتددط سیاضددي هدديزددَاى تددذٍى تکدداسگيشي اتددضاس
 ،Equation Editorاص تاالًَیسي ،5صیش ًَیسيً ٍ ،6وادّاي یًَاًي تْشُ
گشفر .ایي سٍش تيطسش تشاي اسخاع تِ هسغيشّا دس هسي هٌاسدة اسدر.
هثال ها زاتغ زَصیغ اهکاى سا دس هسي زَضيحي فشهَل ( )1تا ایدي ضديَُ
ًَضسين .ایي سٍش هَخة هيضَد كِ فاغلِ سطشّا تِ دليل اسسفادُ اص
اتضاس فشهَلًَیسي صیاد ًطَد ٍ زٌظيواذ غفحِ تْن ًشیضد.
دسغَسزي كدِ یدك ساتطدِ سیاضدي طدَالًي تدَد ٍ دسیدك سدطش
خا ًطذ ،هيزَاى آى سا دس دٍ یا چٌذ سطش ًَضر .دس ایي حالدر تایدذ
سطشّاي دٍم تِ تؼذ تا زَسفسگي ضشٍع ضًَذّ .وچٌيي هيزَاى ضدواسُ
آى سا ًيض دس یك سطش هسسقل ًَضر .فشهَل ( )2سا تثيٌيذ.
]) F (r ,  ) dr d  [ r2 / (2 0
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()2
یك فشهَل یا ػثاسذ سیاضي حسوا تایذ تؼدذ اص اسخداع آى دس هدسي
ظدداّش ضددَد .الگددَسیسنّدداي هقال دِ سا ًيددض ّواًٌددذ ػثدداساذ سیاضددي
ضواسُگزاسي كٌيذ ٍ تِ آًْا اسخاع دّيذ.

ً -6سيدِ
دس ایي هقالِ ،هطخػاذ یدك هقالدِ تيداى ضدذ .هْوسدشیي هطخػداذ
ػثاسزٌذ اص :اتؼاد ٍ حاضيِّاي غفحًِ ،حدَُ آهدادُ كدشدى غدفحِ اٍل،
تخصّاي اغلي هقالًِ ،حَُ ضدواسُگدزاسيّدا ،ضدکلّدا ،خدذٍلّدا،
فشهَلّا ،هٌاتغ ٍ ،تاالخشُ چگًَگي ًگاسش هسي هقالِ.
ًَیسٌذگاى هحسشم هقاالذ سؼي كٌٌذ زودام هدَاسد ركدش ضدذُ سا
دقيقا سػایر كٌٌذ ٍ ،اص ّويي سٌذ تؼٌَاى الگَي ًگداسش هقالدِ خدَد
اسسفادُ كٌٌذ.

سداسگضاسي
تخص سداسگضاسي دس غَسذ ًياص تػَسذ كَزداُ ٍ دس یدك تٌدذ آهدادُ
ضَد .تخص سداسگضاسي داساي ضواسُ ًيسر تٌاتشایي ػٌَاى ایي تخدص
سا تا سثك  Heading 0تٌَیسيذًَ .یسٌذگاى ایدي هقالدِ اص ّدنفکدشي
زوام اػااي كويسِ ػلودي ّفدذّويي كٌفدشاًس هلدي سداالًِ اًدودي
كاهديَزش ایشاى كوال سداسگضاسي سا داسًذ.

ضواین
تخص ضواین یك تخص اخسياسي اسر ٍ داساي ضواسُ ًيسر .ػٌَاى آى
سا تا سثك  Heading 0تٌَیسيذ .هَضَػاذ هشزثط تا هقالِ كِ دس یکي
اص گشٍُّاي صیش قشاس گيشًذ ،هيزَاًٌذ دس تخص ضواین آٍسدُ ضًَذ.
 اثثاذ سیاضي فشهَلّا یا الگَسیسنّا
 دادُّا ٍ اطالػاذ هشتَط تِ هطالؼِ هَسدي

ًسایح كاس دیگش هحققاى ٍ دادُّاي هشتَط تِ هقایسِ آًْا
سایش هَضَػاذ هشزثط كِ خض تخصّاي اغلي هقالِ ًثاضٌذ.

[]4
[]5

ًام خاًَادگيً ،ام ًَیسٌذگاى یا ًام هَسسِاي كِ ًقص ًَیسٌذُ سا
داسد ،ػٌَاى كاهل كسابً ،ام خاًَادگيً ،ام هسشخواى تا قيذ كلوِ
زشخوةً ،ام خاًَادگيً ،ام ٍیشاسساس تا قيذ كلوِ ٍیشاسسة ،ضواسُ خلذ،
ضواسُ ٍیشایص ،هحل ًطشً ،ام ًاضش ،زاسیخ اًسطاس.
اسساليٌگٍ ،یليام ،اغَل طشاحي ٍ ٍیوگيْاي داخلي سيسسوْاي ػاهل،
زشخوة غذیقي هطکٌاًي ،هحسي ،خذسام ،حسييٍ ،یشاسسة تشًدکَب،
هحوَدٍ ،یشایص سَم ،اغفْاىً ،طش ضيخ تْایي ،تْاس .1380
ًام خاًَادگيً ،ام ًَیسٌذگاى ،ػٌَاى خایاىًاهِ ،دسخِاي كِ خایاىًاهِ
تشاي دسیافر آى ًَضسِ ضذُ اسرً ،ام داًطگاُ ،هحل داًطگاُ ،ضواسُ
غفحِّا ،زاسیخ اًسطاس.
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