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ای از نتایج تجربی یا نظری حاصل از کار تحقیقاتی شما است. محتوای این بخش نباید از دویستت کلمته   این چکیده شامل خالصه -چکیده 

در   بخش از نماد یا کلمات اختصاری التین استفاده کنید، بایتد  نیدر ا کهیدرصورتها کلی و مقدماتی در چکیده پرهیز شود. تجاوز نماید. از بحث

که تعتداد کلمتات چکیتده را بتدون شتمارو معمتولی       متن مقاله آن را معرفی نمایید. از ارجاع به مراجع در بخش چکیده پرهیز شود. برای این

 wordدر قسمت باالی صفحه را باز کنیتد و کشتوی    Toolsابزاربهجعتشخیص دهید تمام متن آن را با ماوس انتخاب )سیاه( کنید، سپس با موس 

count  است. 801را انتخاب کنید. تعداد کلمات این چکیده 

 .باشند، ذکر کنید شده جدا هم کاما از با کهيطوربهترتیب الفبا، حداکثر چهار يا پنج واژه کلیدي مرتبط با مقاله را به  -دواژهیکل

 

 مقدمه -8

نامهه  فصهل  ارائهه بهه   براي مقاله روش تهیه دستورالعمل اين

 از چنانچههه کنههد را بیههان مههی  عصههر بههر   یجههيترو، یعلمهه

 ايهن  از توانیهد مهی  کنیهد می استفاده  Microsoft Wordافزارنرم

در  بايهد  مقالهه  یته یپرونهده التترون   ديینما استفاده دستورالعمل

 شود  ن دستورالعمل تنظیميا در شدهنییتعاستاندارد  چارچوب

ز تذکر داده شده اسه،، سهاختار   یطور که در فراخوان نهمان

ج و جمه  ي، نتای، متن اصلیده فارسید شامل عنوان، چتيمقاله با

 در ضمناز( باشد  ین در صورتها )ها و جدول، مراج ، شتليبند

 شتر باشد یصفحه ب 7د از ينبا مقاله يهاحهتعداد صف

 روو تهیه مقاله -2

ه متن از باال یها، حاشتمام صفحه يمقاله برا يبنددر صفحه

ه مهتن  ی، حاشکهیدرحالمتر انتخاب شده اس،  یلیم 22ن يیپاو 

اسه،  بها اسهتفاده از     متر انتخهاب شهده  یلیم 20و چپ  از راس،

م یبهه تنظه   يازیه ه مقالهه ن يه انسخه پ عنوانبهن متن ینسخه هم

صهفحه  يس،  درهرصورت با گشودن کشهو ین يبندمجدد صفحه

تهوان  یمه  (File)پرونهده   ابزارجعبهدر درون  (Page Setup)يبند

 ر داد ییلزوم تغ در صورتمالحظه کرد و  ها رایژگيو نيا

متر یلیم 22مقاله در دو ستون، هرکدام با عرض  یمتن اصل

 .م شده اس،یگر تنظيدتيمتر از یلیم 6و به فاصله 

مورد  يهايبندها و قالبسبک -2-8

 استفاده

و قلههم  B Nazaninیقلهم فارسهه  بهر اسهها  ههها تمهام سهب   

بهه  ی، قلم فارسه يآماده شوند  مز Times New Romanیسیانگل

بها   یمتداول فارس يهااس، که برخالف اغلب قلم نيدر ا کاررفته

کهه   ياگونهه بهه زگار اسه،   سها  Acrobat PDF makerافهزار  نهرم 

خانواده آن، پس از هم يهان قلم و قلميبا ا شدههیتهخواندن متن 

 یقلهم فارسه  فاقهد   یکه حته  ياانهيدر هر را PDFل به قالب يتبد

 يهها قلهم  يهها گهر خهانواده  يد کهیدرحالر اس،  يپذباشد، امتان

هها  آن PDFخوانهدن مهتن    ي، را ندارنهد، و بهرا  ین قابليا یفارس

قلم مشابه باشد  درهرصهورت قلهم    يد حاويبا حتماًزبان یانه ميار

 متن مقاله نصب شده باشد    کنندههیتهانه يد در رايمذکور با

سهندگان و  ي، سب  نام نوTitleعنوان مقاله با  (Style)سب  

، Affiliationsو  Authorsب بهها یههترتبههه آدر  محههل کههار آنههان 

مقاله  دواژه و کدیکلي اسب  سطره ، وAbstractده با یسب  چت

  اندمشخص شده IndexTermsهردو با 

ر بخه   يه ن دو زيعنهوان ههر بخه  و عنهاو     (Style)سب  

و  Heading 1 ،Heading 2ب بها  یه ترتبه در صورت لزوم،  یمتوال

Heading 3 طهور بهه هها  ن عنهوان يه ا يشهماره بنهد  ف شوند  يتعر 
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بخه    عنهوان  يبهرا  کاررفتهه بهه شهود  سهب    یخودکار انجام مه 

مشهخص شهده    Headingو مراج  بدون شماره و بها   يسپاسگزار

مشهخص   Normalبها   ،ن قسم،يمثل ا، اس،  سب  هر پاراگراف

، Equationسهطر معادلهه بها     يبهرا  کاررفتهه بهه شده اس،  سب  

 ف شده اس،  يتعر Captionر شتل با يسب  نوشتار ز

 فاصهله  یسه یو انگل یفارسه  يهها انتخاب هر سب  اندازه قلم

کنهد و  ین مه یهی خودکهار تع  طهور بهن را يیسطر مربوط از باال و پا

شود که ید میس،  تأکیسنده الزم نيها توسط نوآن یم دستیتنظ

الزم  یا دو بخه  متهوال  يه  ان دو پهاراگراف یه م فاصله میتنظ يبرا

 در متن وارد شود  ید اضافیس، سطر سفین

بهها و قاله  موجود در ستون سهب   يهااز سب  یتيهرگاه 

کهه   یقسمت يبندد، سب  و قالبیها را با ماو  انتخاب کنيبند

 شود یم شدهانتخابمطابق با سب   قرار داردآن  ينما رومتان

 معادالت رياضي -2-2

مقالههه خههود همههواره معههادالت رياضههی در  واردکههردنبههراي 

ن یالت يها  اندازه قلمدیاستفاده کن WORDافزار در نرم Editorاز

ز یها نداشته باشند، و تناسب اندازه ید همخوانيدالت بامتن و معا

 ، شود  يد رعايبا

سهاده و   طهور بهه ها را مستقل از شماره بخ  مربهوط  معادله

شماره فرمول مورد نظهر را در درون   و دیکن يگذارشماره یمتوال

 د:يیرا مالحظه نما( 1مثال معادله ) طوربهد  یپرانتز قرار ده

(1)𝑺𝑖
𝑘 = arg max

𝑺
𝑃(𝑺/ 𝑶𝑖 , 𝜆𝑖

𝑘) 

رسهد   ینظهر مه  به  ي  نتته ضروري( توجه به 1در معادله )

، یکه ماه يیها  و واژهیتاليا صورتبهرها یشود متغیمالحظه م

الزم بهه  انهد   ظهاهر شهده   یبا قلم معمول outو  inمتن دارند مثل 

د تمهام  يه ا قبهل از آن با يه ر ههر رابطهه   يه ذکر اس، که در مقاله ز

 شوند  یوجود در معادله معرفم يپارامترها

در  یسادگبه( کوتاه اس، و 1ن توجه شود که رابطه )یهمچن

متهر  یله یم 22از  يامعادلهه  کهیدرصورت  گیردقرار می  سطر ي

ا سهه سهطر شتسهته شهود      يد به دو يتر شود آن معادله بایطوالن

بها اسهتفاده از مهاو      آن را گهاه چیهه م طهول معادلهه   یتنظ يبرا

  معادلهه  يه از  یمثهال  عنهوان بهه ( 2ن  معادله )يد ایکوچ  نتن

 شود   ینشان داده م یطوالن

(2)P(𝑿,𝑘) = (𝑥 − 𝜇𝑥,𝑘)2𝜎𝑦,𝑘
2  +  (𝑦 − 𝜇𝑦,𝑘)2𝜎𝑥,𝑘

2  −  2(𝑥 −

𝜇𝑥,𝑘)(𝑦 − 𝜇𝑦,k)𝜎𝑥𝑦,𝑘  

هها اسهتفاده   نآ که در روابط از يیتوجه شود، شتل پارامترها

 يبهرا  ن مقاله حفظ شود استفاده در مت در هنگامد يشده اس، با

یاضه ير هاينشانه شامل ،کهیاضيعبارت ر ي  يا   معادلهي ارائه

 يا معادالت که در زيروند زبروند و ،يونانی هايل عالم،ی)از قب اند

در شهوند(  متن ظهاهر مهی   خطوط بین فاصله در یمتن معمول در

  يرايه ن ویاز تغییر قلم استفاده نتنید زيهرا در حه   صورت امتان

 ها به سب  اصلیگونه قسم،نيمقاله احتمال بازگرداندن سب  ا

 اد اس، يمتن ز

شکل واردکردننحوه  -2-3

 ولاها،نمودارها و جد

االمتان برابر عرض یا نمودار و جدول را حتي هر شتلعرض 

شهتل،   ن صورتياد  در یمتر انتخاب کنیلیم 22یعني  ستون ي

از  یته يمهتن در درون   ير هرکجها دتوان یا جدول را مينمودار، 

جدول را  هر و عنوان آن زير  را شتل هر عنوان ها قرار داد ستون

همهراه   یسهتون   يه   نمونه شتل ي 1دهید  شتل آن قرار باالي

  دهدنشان میآن را  سيرنويا زيبا عنوان 
 

 

 [ 4] آسنترون يچند سنسورستم ی  سي یساختار خروج: 1شتل 

کهه از محاسهبات و بها     يیشهود نمودارهها   یاالمتان سعیحت

 طهور بهد يآیدس، مبه  MATLABمثل  يیافزارهانرماستفاده از 

الهب  قا بها  ر هاابتدا آن ن صورتيا ریدر غم وارد متن شود  یمستق

TIFا يTIFF ابهزار جعبهه د  سپس با اسهتفاده از  یکن طضب Isert  و

نظر خود در د شتل مور From Fileو  Pictureيکشوها باز کردن

، یه فیحفهظ ک  يد  بهرا یه واقه  اسه، وارد کن   نمامتانکه  یمحل

ي هاکه با قالب يیرهايتصو يریکارگبهصفحه کاغذ از  ير رويتصو

BMP ،PNG ،GIFو ،JPEG  را  يرياگر تصهو  ید  حتیکناجتناب

 د یضبط کن TIFFا يTIFدر قالب  آن را د حتماًیکنیاستن م

فیتوصه ر شتل و عنهوان  يرا ز هر شتل کنندهفیتوصعنوان 

م آن یتنظ يبرا  دیهمان جدول قرار ده يجدول را باالهر  کننده

 د یاستفاده کنCaption از سب  

 شهويد  ر ذکمته  خهود  مهتن  در هها را جدول و هاشتل شماره

          

                

          

              

            

sensor 11 

sensor #i 

sensor #N 

1    2    3   . . .   t  . . .  
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در مهتن   هها آنها نبايد پی  از اولین اشهاره بهه   ها و جدولشتل

 مقاله ظاهر شوند 

 صهورت بهه شهتل   از قسهمتی  عنهوان بهه  را عنهاوين  گهاه چیه

شتل ها،فرمول ،هااطراف عنوان همچنین تصويري ذخیره نتنید 

  دیاستفاده نتنجداول از کادر اضافی  ها و

بع نحوه ارجاع به منا -2-4

 مورداستفاده

ها نحوه ارجاع به مناب  نمونه معادالت و شتل ارائهدر هنگام 

اس،  شماره مراج  هم در مهتن   شدهدادهز نشان یمورد استفاده ن

شهماره   شهود  یان کروشه قرار داده میو هم در بخ  مراج  در م

به مراج  به ترتیب ظاهر شدن اين مراج  در  شدهدادهاختصاص 

 يمراجه  بهر مبنها   ارجاع به  استاندارد یطورکلبه متن مقاله اس،

توانیهد بهه   کهه جهه، مشهاهده آن مهی     باشدمی IEEEاستاندارد 

دستورالعمل تهیه مقاله به زبان انگلیسی، بخ  مراجه ، مراجعهه   

  نمايید

 یریگجهینت -3

 يم ساختار و چهارچوب مقالهه بهرا   یراهنما نحوه تنظ نيدر ا

 شده اسه،  شرح داده  عصر بر  یجيترو، ینامه علمفصلبه ه ئارا

جه، کسب اطالعات بیشتر و اطالع از چگونگی ارسال مقاله مهی 

ران يه   ایه بهر  و التترون  یانجمهن مهندسه  سهاي،  توانید به وب

 مراجعه نمايید 

 سپاسگزاری

ی کهه شهما را   يهاافراد يا سازمان د ازیتوانیملزوم  در صورت

 يقسهم، سپاسهگزار  اين  اند درکرده ياريدر انجام پژوه  خود 

 .کنید
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