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  دسقجايگاه علم و فناوري در دفاع مملي همايش مقاله  نگارش راهنماي

  3، نويسنده سوم2، نويسنده دوم1اول نويسنده

 ي، نام شهر، نام كشور، پست الكترونيكدانشكده، دانشگاه ،يمرتبه علم - 1
 ي، نام شهر، نام كشور، پست الكترونيكدانشكده، دانشگاه ي،علممرتبه  - 2
 ي، نام شهر، نام كشور، پست الكترونيكشكده، دانشگاهدان مرتبه علمي، - 3

  )كلمه 250 تا 200شامل ( چكيده
 در. كنـد  بيـان  را آمـده  بدسـت  يجانتـ  همچنين و آن انجام نحوه از ايخالصه و تحقيق انجام لزوم موضوع، اهميتباشد و  پاراگراف يك صورت به بايد چكيده

 عبـارت  يا كلمه هفت بين سه تا بايد چكيده انتهاي در شدهارائه كليدي كلمات تعداد. شود خودداري فرمول يا و لشك جدول، جزئيات، بيان از بايد چكيده نگارش
. قـرار گيـرد   مقاله ابتداي در و مستقل صفحه يك در بايد كليدي كلمات و نويسندگان مشخصات عنوان، با همراه چكيده. بگيرد قرار ويرگول هاآن بين بايد و باشد
 خـودداري  مراجـع  بـه  ارجـاع  از بايـد  چكيده متن در. باشد داشته مطابقت انگليسي چكيده با بايد و باشد نشده تعريف اختصاري كلمات شامل نبايد هچكيد بخش
  .شود

  كلمات كليدي
  .كلمه يا عبارت باشد 7تا  3تعداد كلمات كليدي بين 
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 مقدمه -1

و محورهـاي  كه مرتبط بـا موضـوع    را خود مقاالت ،نگارش نامهشيوه دمفا دقيق رعايت ضمن تا شودمي درخواست محققان كليه از
 حداكثر و) صفحه اول احتساب بدون( كامل صفحه هفت حداقل در Microsoft Word فايل نسخه يك قالب درباشد، مي علمي همايش

  . نمايند ارسال //:irpaydarihttp. نشاني به كنفرانس وبسايت طريق از صفحه  25

 مقاله مينظت يراهنما -2

  :باشد زير اصلي هايبخش شامل بايد مقاله هر

  عنوان - 1- 2
در عنوان مقاله بايد از ذكر  كند.مشخص نيز شده را انجام تحقيقهاي ويژگي يتمامو  بودهكلمه  15عنوان مقاله بايد حداكثر شامل 

  ود.شمخفف كلمات اجتناب 

 نام و مشخصات نويسندگان -2- 2

و با ويرگول  نامه آمده است، نام نويسندگان بايد در يك سطر و بعد از عنوان مقاله آورده شودابتداي اين شيوهمطابق با آنچه كه در 
بـراي هـر    شـهر، نـام كشـور    ، نـام نـام دانشـگاه  ، صات نويسندگان شامل مرتبه علمي، نام دانشكده. همچنين مشخجدا شوند يكديگراز 

نامـه آمـده اسـت، بـه نويسـندگان      و مطابق با آنچه كه در ابتداي اين شيوه دهشخّص شنويسنده در يك سطر نوشته شده و با شماره م
  ارجاع داده شود.

 .) در باالي اسم او در ليست نام نويسـندگان مشـخص كننـد   ٭عالمت ستاره ( قرار دادندار مكاتبات را با نويسندگان بايد فرد عهده
بـه عنـوان    هـا دانشگاه علمي هيأت عضوانتخاب  و دار مكاتبات انتخاب شودعهده ترين نويسنده به عنوان فردشدهبهتر است كه شناخته

 از كه مقاالتيبراي  كه درحالي ؛بود خواهد اهميت داراي هستند، دانشگاهي هايپژوهش حاصل كه مقاالتي برايدار مكاتبات فرد عهده
  .نيست الزم شرطي چنين انجام گردند،مي ارسال صنعتي نهادهاي سوي

 كليدي كلمات و چكيده -3- 2

اي از نحـوه انجـام   لزوم انجام تحقيق و خالصه ،اهميت موضوع باشد و كلمه 250 تا 200 شامل پاراگراف يك به صورت بايد چكيده
تعـداد   .شود خودداري فرمول ياو  شكل جدول، جزئيات،از بيان  بايد چكيده نگارش در كند. مطرحيج بدست آمده را انتهمچنين آن و 
 با همراه چكيده ها ويرگول قرار بگيرد.و بايد بين آن بودهكلمه يا عبارت  بين سه تا هفتبايد  شده در انتهاي چكيدهات كليدي ارائهكلم

 شـامل  بخش چكيده نبايـد  .شود قرار داده مقاله ابتداي در و مستقل صفحه يك در بايد كليدي كلمات و نويسندگان مشخصات عنوان،
در متن چكيده بايد از ارجـاع بـه    بايد با چكيده انگليسي مطابقت داشته باشد. همچنين اين بخش .باشد نشده فتعري اختصاري كلمات

  ود.شمراجع خودداري 

 مقدمه -4- 2

 بـا  شـده همـراه  انجـام  ياز تاريخچه موضوع و كارها ياخالصهسپس و  شدهبيان  كليات موضوع مورد بحثاين بخش، ابتدا بايد  در
نـوآوري و مشـاركت پـژوهش     ،ادامـه  درتوضيح داده شـود.   ،)دگردبه نحوي كه اهميت انجام كار براي خواننده روشن ( آن يهاويژگي
دو  يا در يكين، نو يهايا حركت به سمت يافتهو ها ها، گشودن گرهيرفع مشكالت و كاست يبرادر مرزهاي دانش و فناوري  شدهانجام

  پاراگراف توضيح داده شود.
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 وهشپژروش  - 5- 2

 و راه هاي الگوسازي نظـري يـا تجربـي   مفاهيم مورد نياز، روش ،لهئطرح مسبايد شامل تعريف  شده در اين بخشبيان يمطالب اصل
ارجاع  ها، بايد در متن مقاله به آندر مقاله رفته بكاررياضي  هايرابطهها و ها، جدولدر صورت استفاده از شكل. شده باشدهاي ارائهحل

  داده شود.
 يتمـام و  مقاله پرداخته شود يدر نوشتن متن تنها به موضوع اصلبه منظور حفظ انسجام و نظم ذهني خواننده مقاله، سعي شود تا 

الزم د. گرداطمينان حاصل  يها از نظر دستور زبان فارسآن درستيبودن و يك بار مرور شوند تا از كاملحداقل  پس از نگارش، جمالت
  و يك موضوع را دنبال كنند.  بودهوار به هم مربوط سلسله بايد به صورت ك پاراگرافجمالت ي به ذكر است كه

 نتايج و بحث -6- 2

آزمـايي  ابتدا بايد نتايج راسـتي  كه در بديهي است .باشدميآمده دستهارائه روان نتايج ب ،پژوهشي-ترين بخش يك مقاله علميمهم
نـد.  كنبيـان   شـده انجـام  درسـتي كـار   ارتبـاط بـا  در  نظر قطعي خـود را  سنجي نتايج،تيتا بدون درسقادر نخواهند بود  هاداور و دنشو

بايـد بـه روشـني نشـان     بنابراين انجام شود.  و يا تركيبي از اين دو روش كيفي و كمي هايبه يكي از روشبه  بايد سنجي نتايجدرستي
 ارتبـاط بـا  در  تـا  اسـت  الزمهمچنين در ادامه داده است. ارائه في به لحاظ كمي و كي نتايج درستي را ،يافتهكه الگوي توسعه ه شودداد

اطمينـان كـافي    شده،انجام به درستي كارنسبت تا خواننده بحث شود كامل طور ه مختلف ب هايها و جدولنتايج در شكل تماميرفتار 
  نمايد. حاصل

 گيرينتيجه -7- 2

. سهم علمـي  آگاه شودراحتي ه ببه نحوي كه خواننده به نتايج اصلي كار  ؛دنگردطور خالصه مرور ه بنكات مهم بايد در اين بخش، 
تـوان  بخش ميدر اين عين مطالب چكيده در اين بخش آورده شود. نبايد هرگز  شده وگيري بايد به روشني بيان مقاله در بخش نتيجه

ي هـا و يا گسترش موضوع بحث را به زمينه دنمومطرح جديد را  بررسينكات مبهم و قابل كرد و شده اشاره انجام تحقيقبه كاربردهاي 
  د.اديگر پيشنهاد د

 (در صورت لزوم) تشكر و قدرداني - 8- 2

كه به صورت غيرمسـتقيم در  مراتب تشكر و قدرداني خود را از حاميان تحقيق  در صورت لزوم توانندمي نويسندگاندر اين قسمت 
  كنند. بياناند، پيشبرد آن نقش داشته

 اجعمر -9- 2

هـاي فنـي،   هـا، گـزارش  نامـه ها، پايانمقاالت كنفرانس ،شدهي ثبتهااختراع ها، مقاالت مجالت علمي،شامل كتاب تواندميمراجع 
نشـده و  هاي منتشرنشده، مقاالت پذيرفتهو از ارجاع به گزارش ودههاي معتبر و ديگر منابع قابل استناد بسايتهاي آموزشي، وبكارگاه

  غيرقابل استناد بايد خودداري نمود.ديگر منابع 
حـروف  مراجع بايد به ترتيب  ليست .است صفحه سال، نويسندگان، خانوادگي نام شامل و پرانتز داخل در دهيارجاع متن درون در

مراجـع در   يتمامبايد به كه الزم به ذكر است در انتهاي مقاله آورده شود.  غيرفارسي مراجعفارسي و سپس  عجراالفبا و در دو بخش م
 استفاده گردد. APAاز روش استاندارد  نيز مراجع به ارجاع برايده و مقاله ارجاع داده ش متن

  .چاپ محل چاپ، نوبت ناشر، كتاب، نام ،)سال( ،)مؤلف( نام خانوادگي، نام :شده تاليف كتاب
 تعـداد  چـاپ،  محـل  چـاپ،  نوبـت  ناشر، مترجم، گيخانواد نام و نام كتاب، نام ،)سال( ،)مؤلف( نام خانوادگي، نام: شده ترجمه كتاب
  .صفحات

  )ص-ص(صفحات ، مسلسل يشماره مجله، نام مقاله، نام ،)سال( نام، خانوادگي، نام :مقاالت
  .گروه و دانشگاه راهنما، استاد نام و خانوادگي نام نامه، پايان عنوان ،)سال( نويسنده، نام خانوادگي، نام :هانامهپايان
  )گردد خوداري ها وبالگ به استناد از ايران، آمار مركز سايت مانند معتبر، هاي سايت فقط(  :ترنتياين منابع
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  :گردد اقدام زير شكل به اجبار صورت در شود،نمي استفاده از نقل به واژه و ثانوي منابع از المقدور حتي پژوهشي هايمقاله در
 ).1996چامسكي از نقل به ،1383 عموزاده،(

  نحوه ارجاع درون متني : 1جدول
  مثال تعداد نويسندگان  زبان

  فارسي
  )35:1382(محمدي، يك نويسنده
  )36:1394(علوي و اسدي،  دو نويسنده

  ).52: 1392(رضايي و همكاران، بيشتر از دو نويسنده 

  انگليسي
 (Hong,2014:38) يك نويسنده

  (Potter & Cantarero, 2006) دو نويسنده
  (Francescato et al., 1987:31)  پس از نام نويسنده اول استفاده مي شود)et alاز دو نويسنده  (از واژهبيشتر 

 چكيده انگليسي - 10- 2

اي انگليسي در انتهاي مقاله قرار گيرد. شيوه ارائه اين الزم است كه چكيده يك صفحه براي كنفرانسدر هنگام ارسال مقاله فارسي 
  ن راهنما آورده شده است. چكيده در انتهاي اي

 نگارش قواعد و مقررات - 3

 .خواهد شد پرداخته به تفكيك و به صورت مشروح قواعد و مقررات نوشتاري و ساختاري، به در اين بخش

 نوشتاري قواعد - 1- 3

يك بخش بـا اسـتفاده از   در مختلف متن  ياجزا ياستفاده شود. جداسازدر متن مقاله حد امكان كوتاه رسا، گويا و در  هايلهاز جم
 يگيربكـار از  پذير اسـت ي كه امكانيجاآنتا سعي شود  د.نمايمي بودن آنروانو  فهم مطلب يبه سادگ ينيز كمك زياد يبندپاراگراف

ماننـد   روان و سـاده  هـاي فعلها، و به جاي آن دهاجتناب ش به دليل غيرشيواييها و مانند آن» بوده باشد«، »باشدمي« مانند هاييفعل
  بايد به صورت فارسي نوشته شوند. فارسي مقالهمتن رفته در بكاراعداد جايگزين شوند.  »شد«و » است«

و  رايـج  هـا ي آنكه معادل فارسـ  يويژه در موارد به، هاآن يفارس يهااز معادل يكلمات غيرفارس يبرا تا شود تالشحد امكان  در
 ييتا آنجا. مطلوب نيست »به همين دليل«يا » همين يبرا« يبه جا» لذا«ستفاده از تركيب ا نمونه، ياستفاده شود. برا ،است قابل فهم

 صـورت است. در » پروسس«زيباتر از » فرآيند«بدون ترديد كلمه  ؛شودگرفته بكارنيز  تخصصيلغات  يبرااين الگو  ،است پذيرامكانكه 
در اولين كـاربرد   يمنشأ غيرفارستا ، الزم است يغيرفارس واژهتر بودن لمتداويا  و يخواننده با معادل فارس ياحتمال عدم آشناي وجود

اسـتفاده  كلمه التين در مـتن فارسـي    پذير است، نبايد ازامكان تا آنجا كه كهآورده شود. توجه شود نويس پاصورت  ي آن بهكلمه فارس
 در پانويس آورده شود. هاشته شده و امالي انگليسي آنهاي قبلي، نام محققان در متن بايد به صورت فارسي نوبيان پژوهشدر  .نمود

 گذاريعالمت -1- 1- 3

توانـد  ويرگـول مـي  بـه عنـوان نمونـه،    تواند به خوانايي متن كمك زيادي كند. مي گذاريو عالمت استفاده صحيح از عالئم نگارشي
جملـه كـه بـا هـم      دو يجداساز يويرگول نقطه براهمچنين  .كند هم جدا ، ازوجود داردكه نياز به مكث  يجاي يك جمله را در ياجزا

بـا   جمالت، دونقطه، ويرگول و ويرگول نقطـه  در انتهاينقاط  يتمامدر نگارش متن، بايد فاصله بين  رود.دارند، بكار مي يارتباط معناي
بايـد  نيـز  خطـوط تيـره   . شته شـود ها نواي به اندازه يك حرف پس از آنها نيز با فاصلهاز آن و كلمه بعدحذف شده  كلمه قبل از خود

در باشد كه قرار گرفته ها عدد آن از يا بعدو كه قبل مگر آن ؛يك حرف فاصله داشته باشند به اندازه خوداز همواره از كلمات قبل و بعد 
  .ها حذف شودفاصله بين آنبايد اين صورت، 
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 ءامال - 2- 1- 3

 ctrl+shift+2از كليـدهاي تركيبـي    در نگارش مقاله فارسي بايد .است يضرور يفارس نگارشاساس قواعد  نوشتار بر رعايت اصول
بـا  از كلمـه جمـع بسـته شـده      آن را بايـد جمـع،   ي»هـا «نوشتن  در چنيند. همكراستفاده  فاصلهنيم ايجاد بر روي صفحه كليد براي

كـه ايـن   مگـر آن  ؛جدا نوشـته شـود  به صورت خود  از از كلمه بعد همواره »به«حرف اضافه  تا بهتر است .نمودجدا فاصله استاندارد نيم
 . بنـابراين نبايد با قواعد عربي جمع بسـته شـوند   انگليسيكلمات فارسي يا  ».بجا«مانند:  ؛يا قيد باشدو صفت  ،يك فعل ئي ازحرف جز

  اشتباه است.» پيشنهادات«صحيح و » پيشنهادها«

 ساختاري قواعد -2- 3

 ديگر مواردها و ، نوع و اندازه قلمهاي صفحهلبهر نوشتار مقاله اعم از اندازه صفحه، فاصله از در اين بخش، قواعد ساختاري موجود د
   ارائه شده است.

 شكل كلي مقاله - 2-1- 3

 2، 5/2، 3باال، پايين، چپ و راست صفحات به ترتيب برابر با  هايفاصله از لبهو در نظر گرفته شوند  A4 با اندازه صفحات بايد برابر
در ديگر  و متن مقاله چكيده، سطرها در عنوانبين فاصله  و شدهستوني تهيه تكبه صورت بايد مقاله متن متر انتخاب شود. سانتي 2و 

  .انتخاب شود Singleبه صورت  ها نيزبخش

 هااندازه و نوع قلم - 2-2- 3

 بـا  اسـت  كـافي  محترم نويسندگان ،بنابراين ست.ا هاز مقاله رعايت شد بخشاندازه و نوع قلم مناسب براي هر در اين قالب نگارش، 
، قواعد ساختاري مناسب براي هر بخش را به مـتن خـود    Microsoft Wordار افزنرم Style بخش در موجود هايسبك از يكي انتخاب

  اعمال نمايند. 
ـ  اين جدول ميهمچنين  .اندارائه شده 1در جدول به صورت خالصه  بكاررفتهتمامي اصول  عنـوان الگـويي بـراي سـاخت     ه توانـد ب

 بكار رود.نيز هاي مقاله جدول

  فارسي هاي مختلف مقالهبخش مربوط به اندازه و نوع قلم: 2جدول 
  اندازه  نام قلم  استفاده محل

 B Nazanin Bold 16 عنوان مقاله

 B Nazanin Bold 12 لفانؤنام م

  B Nazanin Bold  11  كلمات كليديعنوان چكيده و عنوان 
  B Nazanin Bold  10  و كلمات كليدين چكيده مت

  B Nazanin Bold  12  هاعناوين بخش
  B Nazanin Bold   10  هاعناوين زيربخش

  B Nazanin  12  متن
  B Nazanin  10  ها و مراجع، شكلهامتن جدول

  B Nazanin Bold   10  هاو شكل هاعناوين جدول
  B Nazanin  10  پانويس (فارسي)

  Times New Roman 10  يسي)پانويس (انگل



 

6 

 هاها و جدولشكل -2-3- 3

بـراي قـراردادن جـدول     همانطور كه پيشتر اشاره شد، شوند. نامگذاري »شكل«هاي بكاررفته همگي بايد با عنوان نمودارها و شكل
و فارسي زبان بايد به  ت فارسيمقاال ولاهاي داخل جدنوشتهاين قالب نگارش استفاده نمود.  يقبلدر بخش شده توان از الگوي ارائهمي

الزم  ها در زير همان جـدول باشـد.  ها، بايد محل قرارگيري آندر صورت استفاده از پاورقي در جدولنوشته شود و چين به صورت وسط
  .ندشو هئارا عكس صورت به نبايدبايد قابل ويرايش بوده و  هاجدولبه ذكر است كه 

از خود به اندازه  قبل و بعد مطالببا  و شوند درج يتوضيحات كافشماره ترتيبي و با همراه  هصفحها بايد در وسط ها و شكلجدول
براي ارجاع به يـك  شود. آورده ها در زير آن هابراي شكل ها وآن يدر باال هاشماره و توضيح تمام جدول فاصله داشته باشند. يك سطر

 »)1شـكل ( «و بدون پرانتز آورده شود؛ لـذا مـواردي ماننـد    » جدول«و يا » لشك«شكل يا جدول، الزم است شماره شكل پس از كلمه 
موجود در  هايبايد مشابه با جدول و شكل ها نيزها و جدولنحوه قرار دادن شكل نوشته شود. »1شكل «نادرست بوده و بايد به صورت 

  د.نباش نگارش اين قالب
ها الزم است تا شكل نيز باشند. بعد از مرحله داوري و پذيرش مقاله مناسب يهاي موجود در مقاالت ارسالي بايد داراي كيفيتشكل

اندازه  تا شود تالشها، چه بيشتر شكل وضوح هر ه منظورب .TIFFيا  JPEGدر قالب  و پيكسل در اينچ 300حداقل برابر با  يوضوح با
 محورهاي. باشد Times New Roman هاشكل تمامي لمق است خواهشمند .استفاده شدصفحه تمام عرض به اندازه تا حد امكان شكل 
 شـماره  و نـوع  نظـر  از نمودارها هماهنگي كه است ذكر شايان. شوند نگاشته انگليسي به بايد آنها درون اعداد و شكل راهنماي ها،شكل
 و Text Box افـزودن  از و گيـرد  قـرار  مقاله متن در يكپارچه صورت به بايد هاشكل همچنين. شد خواهد مقاله بيشتر زيبايي سبب قلم

در نامگـذاري محورهـاي نمـودار بايـد      .شـد  خواهد ريختگيهمبه دچار كه چرا نماييد خودداري شكل به جداگانه صورت به ديگر موارد
  عنوان محور همراه با ذكر واحد در ادامه آن آورده شود.

 و سيستم واحدها رياضي هايرابطه - 2-4- 3

 افزارنرممورد نياز در اين  ينمادهاتمامي  بوده وبرخوردار  يبسيار باالي ييااز كار رياضي هايرابطه نوشتن ايبر Math typeافزار نرم
در  بكاررفتـه  جديـد  يو نمادهـا  هامؤلفهمتغيرها،  يتوضيحات تمامافزار استفاده شود. در نوشتن روابط از اين نرم شده است. يبينپيش
بـه عنـوان   ) 1( بيان شوند. رابطـه  رابطهنوشتن بعد از و ، بايد بدون فاصله )ندباش آن توضيح داده نشده پيش از(در صورتي كه  هارابطه
از يـك جـدول دو    يرياض هايرابطه يگذارشماره يبرا شود.ارائه مي Math typeافزار اي براي تنظيم نوع قلم و شماره آن در نرمنمونه
سـمت   يدر انتها يسمت راست ستون سمت راست و رابطه رياض يكه شماره رابطه در انتهاصورتي  به ؛مانند زير استفاده شود يستون

 )1قرار گيرد. در ارجاع به معادالت بايد شماره آن درون پرانتز قرار گيرد، مانند: رابطه (چپ ستون سمت چپ 

)1(  '
c

P
f

A
  

 گذاريشماره -2-5- 3

گـذاري صـفحات مقالـه بايـد در     شماره ها نبايد بيش از سه شماره استفاده شود.اصلي مقاله و زيرعنوان هايعنوان يرگذادر شماره
  .ارجاع داده شودها شوند و در متن به آن يگذاربايد شماره يرياض هايرابطهها و ، شكلهاجدول تماميقسمت پايين صفحه قرار گيرد. 

  
  
 



 

7 

Template for S&T in Sacred Defense Conference 
 

First Authora, Second Authorb1, Third Authorc  

a First author affiliation, University/Institute 
b Second author affiliation, University/Institute 

c Third author affiliation, University/Institute 
 

 

ABSTRACT  
The abstract should include definition of the problem, assumptions, method of solution, summary of 

important results and maximum in 200-250 words. The abstract should clearly state the objective, results and the 

conclusion of the work. The abstract appears before the keywords and cannot contain equations, figures, tables, 

or references.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KEYWORDS  
Please use 3 to 7 keywords 
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