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کلیدواژه -حداکثر چهار يا پنج واژه کلیدي مرتبط با مقاله را به ترتیب الفبا ،بهطوريکه با کاما از هم جدا شده باشند،

 -8مقدمه
اين دستورالعمل روش تهیه مقاله براي ارائهه بهه فصهلنامهه
علمههی ،ترويجههی عصههر بههر را بیههان مههیکنههد چنانچههه از
نرمافزار  Microsoft Wordاستفاده میکنیهد مهیتوانیهد از ايهن
دستورالعمل استفاده نمايید پرونهده التترونیتهی مقالهه بايهد در
چارچوب استاندارد تعیینشده در اين دستورالعمل تنظیم شود
همانطور که در فراخوان نیز تذکر داده شده اسه ،،سهاختار
مقاله بايد شامل عنوان ،چتیده فارسی ،متن اصلی ،نتايج و جمه
بندي ،مراج  ،شتلها و جدولها (در صورت نیاز) باشد در ضمن
تعداد صفحههاي مقاله نبايد از  7صفحه بیشتر باشد
 -2روو تهیه مقاله
در صفحهبندي مقاله براي تمام صفحهها ،حاشیه متن از باال
و پايین  22میلیمتر انتخاب شده اس ،درحالیکه ،حاشیه مهتن
از راس ،و چپ  20میلیمتر انتخهاب شهده اسه ،بها اسهتفاده از
نسخه همین متن بهعنوان نسخه پايهه مقالهه نیهازي بهه تنظهیم
مجدد صفحهبندي نیس ،درهرصورت با گشودن کشهوي صهفحه
بندي) (Page Setupدر درون جعبهابزار پرونهده ) (Fileمهیتهوان
اين ويژگیها را مالحظه کرد و در صورت لزوم تغییر داد

ذکر کنید.

متن اصلی مقاله در دو ستون ،هرکدام با عرض  22میلیمتر
و به فاصله  6میلیمتر از يتديگر تنظیم شده اس.،
 -8-2سبکها و قالببنديهاي مورد
استفاده
تمهام سهب ههها بهر اسهها قلهم فارسهی B Nazaninو قلههم
انگلیسی Times New Romanآماده شوند مزي ،قلم فارسهی بهه
کاررفته در اين اس ،که برخالف اغلب قلمهاي متداول فارسی بها
نهرمافهزار  Acrobat PDF makerسهازگار اسه ،بههگونههاي کهه
خواندن متن تهیهشده با اين قلم و قلمهاي همخانواده آن ،پس از
تبديل به قالب  PDFدر هر رايانهاي که حتهی فاقهد قلهم فارسهی
باشد ،امتانپذير اس ،درحالیکه ديگهر خهانوادهههاي قلهمههاي
فارسی اين قابلی ،را ندارنهد ،و بهراي خوانهدن مهتن  PDFآنهها
رايانه میزبان حتماً بايد حاوي قلم مشابه باشد درهرصهورت قلهم
مذکور بايد در رايانه تهیهکننده متن مقاله نصب شده باشد
سب ) (Styleعنوان مقاله با  ،Titleسب نام نويسهندگان و
آدر محههل کههار آنههان بههه ترتیهب بهها  Authorsو ،Affiliations
سب چتیده با  ،Abstractو سب سطرهاي کلیدواژه و کد مقاله
هردو با  IndexTermsمشخص شدهاند
سب ) (Styleعنهوان ههر بخه و عنهاوين دو زيهر بخه
متوالی در صورت لزوم ،به ترتیهب بها  Heading 2 ،Heading 1و
 Heading 3تعريف شوند شهماره بنهدي ايهن عنهوانهها بههطهور
1

فصلنامه علمی ،ترویجی عصر برق

خودکار انجام مهیشهود سهب بههکاررفتهه بهراي عنهوان بخه
سپاسگزاري و مراج بدون شماره و بها  Headingمشهخص شهده
اس ،سب هر پاراگراف ،مثل اين قسم ،،بها  Normalمشهخص
شده اس ،سب بههکاررفتهه بهراي سهطر معادلهه بها ،Equation
سب نوشتار زير شتل با  Captionتعريف شده اس،
انتخاب هر سب اندازه قلمههاي فارسهی و انگلیسهی فاصهله
سطر مربوط از باال و پايین را بهطهور خودکهار تعیهین مهیکنهد و
تنظیم دستی آنها توسط نويسنده الزم نیس ،تأکید میشود که
براي تنظیم فاصله میهان دو پهاراگراف يها دو بخه متهوالی الزم
نیس ،سطر سفید اضافی در متن وارد شود
هرگاه يتی از سب هاي موجود در ستون سهب هها و قالهب
بنديها را با ماو انتخاب کنید ،سب و قالببندي قسمتی کهه
متاننما روي آن قرار دارد مطابق با سب انتخابشده میشود
 -2-2معادالت رياضي
بههراي واردکههردن معههادالت رياضههی در مقالههه خههود همههواره
از Editorدر نرمافزار  WORDاستفاده کنید اندازه قلمهاي التین
متن و معادالت بايد همخوانی داشته باشند ،و تناسب اندازهها نیز
بايد رعاي ،شود
معادلهها را مستقل از شماره بخ مربهوط بههطهور سهاده و
متوالی شمارهگذاري کنید و شماره فرمول مورد نظهر را در درون
پرانتز قرار دهید بهطور مثال معادله ( )1را مالحظه نمايید:

توجه شود ،شتل پارامترهايی که در روابط از آنهها اسهتفاده
شده اس ،بايد در هنگام استفاده در متن مقاله حفظ شود بهراي
ارائه ي معادله يا ي عبارت رياضی،که شامل نشانههاي رياضهی
اند (از قبیل عالم،هاي يونانی ،زبروند و زيروند که در معادالت يا
در متن معمولی در فاصله بین خطوط متن ظهاهر مهیشهوند) در
صورت امتان از تغییر قلم استفاده نتنید زيهرا در حهین ويهراي
مقاله احتمال بازگرداندن سب اينگونه قسم،ها به سب اصلی
متن زياد اس،
 -3-2نحوه واردکردن شکل
ها،نمودارها و جداول
عرض هر شتل يا نمودار و جدول را حتیاالمتان برابر عرض
ي ستون يعنی 22میلیمتر انتخاب کنید در اين صورت شهتل،
نمودار ،يا جدول را میتوان در هرکجهاي مهتن در درون يتهی از
ستونها قرار داد عنوان هر شتل را زير آن و عنوان هر جدول را
باالي آن قرار دهید شتل 1ي نمونه شتل يه سهتونی همهراه
با عنوان يا زيرنويس آن را نشان میدهد
sensor 11
sensor #i
sensor #N
3 ... t ...

(𝑺𝑘𝑖 = arg max 𝑃(𝑺/ 𝑶𝑖 , 𝜆𝑘𝑖 ))1

1 2

𝑺

شتل  :1ساختار خروجی ي

در معادله ( )1توجه به ي نتته ضروري به نظهر مهیرسهد
مالحظه میشود متغیرها بهصورت ايتالی و واژههايی که ماهی،
متن دارند مثل  inو  outبا قلم معمولی ظهاهر شهدهانهد الزم بهه
ذکر اس ،که در مقاله زيهر ههر رابطهه يها قبهل از آن بايهد تمهام
پارامترهاي موجود در معادله معرفی شوند
همچنین توجه شود که رابطه ( )1کوتاه اس ،و بهسادگی در
ي سطر قرار میگیرد درصورتیکه معادلههاي از  22میلهیمتهر
طوالنیتر شود آن معادله بايد به دو يا سهه سهطر شتسهته شهود
براي تنظیم طهول معادلهه ههیچگهاه آن را بها اسهتفاده از مهاو
کوچ نتنید اين معادله ( )2بههعنهوان مثهالی از يه معادلهه
طوالنی نشان داده میشود
(2(𝑥 −)2

2 + (𝑦 − 𝜇 )2 𝜎 2 −
𝑘P(𝑿,𝑘) = (𝑥 − 𝜇𝑥,𝑘 )2 𝜎𝑦,
𝑘𝑦,
𝑘𝑥,

𝑘𝜇𝑥,𝑘 )(𝑦 − 𝜇𝑦,k )𝜎𝑥𝑦,

سیستم چند سنسوري آسنترون []4

حتیاالمتان سعی شهود نمودارههايی کهه از محاسهبات و بها
استفاده از نرمافزارهايی مثل  MATLABبه دس ،میآيد بهطهور
مستقیم وارد متن شود در غیر اين صورت ابتدا آنها را بها قالهب
TIFيا  TIFFضبط کنید سپس با اسهتفاده از جعبههابهزار  Isertو
باز کردن کشوهاي Pictureو  From Fileشتل مورد نظر خود در
محلی که متاننما واقه اسه ،وارد کنیهد بهراي حفهظ کیفیه،
تصوير روي صفحه کاغذ از بهکارگیري تصويرهايی که با قالبهاي
 ،GIF ،PNG ،BMPو JPEGاجتناب کنید حتی اگر تصهويري را
استن میکنید حتماً آن را در قالب TIFيا  TIFFضبط کنید
عنوان توصیفکننده هر شتل را زير شتل و عنهوان توصهیف
کننده هر جدول را باالي همان جدول قرار دهید براي تنظیم آن
از سب  Captionاستفاده کنید
شماره شتلها و جدولهها را در مهتن خهود متهذکر شهويد
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از اولین اشهاره بهه آنهها در مهتن

شتلها و جدولها نبايد پی
مقاله ظاهر شوند
هیچگهاه عنهاوين را بههعنهوان قسهمتی از شهتل بههصهورت
تصويري ذخیره نتنید همچنین اطراف عنوانها ،فرمولها ،شتل
ها و جداول از کادر اضافی استفاده نتنید
 -4-2نحوه ارجاع به منابع
مورداستفاده

در هنگام ارائه نمونه معادالت و شتلها نحوه ارجاع به مناب
مورد استفاده نیز نشان دادهشده اس ،شماره مراج هم در مهتن
و هم در بخ مراج در میان کروشه قرار داده میشهود شهماره
اختصاص دادهشده به مراج به ترتیب ظاهر شدن اين مراج در
متن مقاله اس ،بهطورکلی استاندارد ارجاع به مراجه بهر مبنهاي
استاندارد  IEEEمیباشد کهه جهه ،مشهاهده آن مهیتوانیهد بهه
دستورالعمل تهیه مقاله به زبان انگلیسی ،بخ مراجه  ،مراجعهه
نمايید
 -3نتیجهگیری
در اين راهنما نحوه تنظیم ساختار و چهارچوب مقالهه بهراي
ارائه به فصلنامه علمی ،ترويجی عصر بر شرح داده شده اسه،
جه ،کسب اطالعات بیشتر و اطالع از چگونگی ارسال مقاله مهی
توانید به وبسهاي ،انجمهن مهندسهی بهر و التترونیه ايهران
مراجعه نمايید
سپاسگزاری
در صورت لزوم میتوانید از افراد يا سازمانهايی کهه شهما را
در انجام پژوه خود ياري کردهاند در اين قسهم ،سپاسهگزاري
کنید.
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