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کلمتٍ   ديیستت ای از وتایج تجربی یا وظری حاصل از کار تحقیقاتی شما است. محتًای ایه بخش وبایذ از  ایه چکیذٌ شامل خالصٍ - چکیذٌ

َا کلی ي مقذماتی در چکیذٌ پرَیس شًد. درصًرتی کٍ درایه بخش از وماد یا کلمات اختصاری التیه استفادٌ کىیتذ، بایتذ در    تجايز ومایذ. از بحث

ًلی کلمتات چکیتذٌ را بتذين شتمارم مؼمت      دکٍ تؼتذا  مته مقالٍ آن را مؼرفی وماییذ. از ارجاع بٍ مراجغ در بخش چکیذٌ پرَیس شًد. برای ایه

 wordدر قسمت باالی صفحٍ را باز کىیذ ي کشتًی   Tools تشخیص دَیذ تمام مته آن را با مايس اوتخاب )سیاٌ( کىیذ، سپس با مًس جؼبٍ ابسار

count  ٌاست. 801را اوتخاب کىیذ. تؼذاد کلمات ایه چکیذ 

 .تاؿٌذ، ركش كٌيذ  ؿذُ جذا  ّن كاها اص  تا  ، تِ طَسي كِتشتية الفثا حذاكثش چْاس يا پٌج ٍاطُ كليذي هشتثط تا هقالِ سا تِ  -كليذ ٍاطُ

 

 مقذمٍ -8

ِ   ترشاي   هقالِ  سٍؽ تْيِ  دػتَسالؼول  ايي ِ  فلرل  اسائرِ تر  ًاهر

 اص  چٌاًچررِ كٌررذ  سا تيرراى هرر  ػلررش تررش  تشٍيجرر ػلورر ، 

  ايري  اص تَاًيرذ  هر   كٌيرذ  هر    اػتفادُ   Microsoft Wordافضاس ًشم

ِ   الكتشًٍيكر    پشًٍرذُ  ًوائيرذ    اػتفادُ  دػتَسالؼول دس  تايرذ   هقالر

 ؿَد   تٌظين ي دػتَسالؼوليي ؿذُ دساييتؼاػتاًذاسد   چاسچَب

دادُ ؿذُ اػر،، ػراختاس   ض تزكش يطَس كِ دس فشاخَاى ً ّواى

ج ٍ ي، ًترا  ، هرتي اكرل   ذُ فاسػر ير ذ ؿاهل ػٌرَاى، چك يهقالِ تا

اص( تاؿرذ   ير ّرا ددسكرَسن ً    ٍ جرذٍل  اّ ، هشاجغ، ؿكليتٌذ جوغ

 ـتش تاؿذ يكفحِ ت 7ذ اص يًثا هقالِ يّا دسضوي تؼذاد كفحِ

 ريم تُیٍ مقالٍ -2

ِ هتي اص تاال يّا، حاؿ توام كفحِ يهقالِ تشا يتٌذ دس كفحِ

ِ هرتي  يكِ، حاؿ  هتش اًتخاب ؿذُ اػ،  دسحال  ليه 25ي ييپاٍ 

اػر،  ترا اػرتفادُ اص     هتش اًتخاب ؿرذُ   ليه 20ٍ چپ  اص ساػ،

ن يترِ تٌظر   ياصير ِ هقالرِ ً ير ػٌَاى ًؼخِ پاتِ ي هتي يًؼخِ ّو

َ     ّرش  ؼر،  دس يً يتٌرذ  هجذد كفحِ  يكرَسن ترا وـرَدى كـر

 (File)ًٍرذُ  دس دسٍى جؼثرِ اترضاس پش   (Page Setup) يتٌرذ  كفحِ

 ش داد ييكَسن لضٍم تغ سا هالحظِ كشد ٍ دس ّا  ظويٍ ييتَاى ا  ه

هتش   ليه 82تا ػشم  ، ّشكذامهقالِ دس دٍ ػتَى  هتي اكل

 .ن ؿذُ اػ،يگش تٌظيک ديهتش اص   ليه 6ٍ تِ فاكلِ 

مورد  يىا يبند ىا و قالب سبک -2-8

 استفاده

ٍ للرن   B Nazanin  اػراع للرن فاسػر    ّرا ترش   تورام ػرثک  

ترِ    ، للن فاسػيًذ  هضَآهادُ ؿ Times New Roman  ؼياًگل

ترا    هتذاٍل فاسػ يّا تشخالف اغلة للن كِ ي اػ،يكاس سفتِ دسا

ِ ترِ  ػراصواس اػر،     Acrobat PDF makerافرضاس   ًشم كرِ   يا وًَر

پرغ   ،خاًَادُ آى ّن يّا ي للن ٍ للنيِ ؿذُ تا ايهتي تْخَاًذى 

  للرن فاسػر  فالذ   كِ حت يا اًِيدس ّش سا PDFل تِ لالة ياص تثذ

 يّرا  للرن  يّرا  گش خراًَادُ يكِ د  حال دس ش اػ، يپز ، اهكاىتاؿذ

ّرا   آى PDFى هرتي  ًرذ خَا ي، سا ًذاسًرذ، ٍ ترشا  يي لاتليا  فاسػ
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كَسن للرن   ّش تاؿذ  دس ـاتِللن ه يذ حاٍيضتاى حتوا تاياًِ هيسا

 لة ؿذُ تاؿذ   ِ كٌٌذُ هتي هقالِ ًياًِ تْيذ دس سايهزكَس تا

ؼرٌذواى ٍ  ي، ػثک ًام Titleًَػٌَاى هقالِ تا  (Style)ػثک 

، Authors  ٍAffiliationsة تررا يررتشتتررِ آدسع هحررل كرراس آًرراى 

ذٍاطُ ٍ كذهقالرِ  يكلي ، ٍػثک ػطشّاAbstractذُ تا يػثک چك

  ًذا هـخق ؿذُ IndexTermsّشدٍ تا 

ٍ     (Style)ػثک  ش تخرؾ  ير ي دٍ صيػٌرَاى ّرش تخرؾ ٍ ػٌرا

ٍ  Heading 1 ،Heading 2ة ترا  ير تشتترِ  دس كَسن لضٍم،   هتَال

Heading 3 طرَس  ترِ  ّرا   ي ػٌرَاى ير ا يتٌرذ  ف ؿًَذ  ؿرواسُ يتؼش

ػٌرَاى تخرؾ    يكراس سفترِ ترشا   ترِ  ؿَد  ػثک   خَدكاس اًجام ه

هـرخق ؿرذُ    Headingٍ هشاجغ تذٍى ؿواسُ ٍ ترا   يػپاػگضاس

هـرخق   Normalترا   ،ي لؼو،يهثل ا، اػ،  ػثک ّش پاساوشاف

، Equationػرطش هؼادلرِ ترا     يكاس سفتِ ترشا تِ ؿذُ اػ،  ػثک 

 ف ؿذُ اػ،  يتؼش Captionش ؿكل تا يػثک ًَؿتاس ص

فاكرلِ    ؼر يٍ اًگل  فاسػر  يّرا  اًتخاب ّش ػثک اًذاصُ للن

كٌرذ ٍ    ي هر يري طَس خَدكراس تؼ تِ ي سا ييػطش هشتَط اص تاال ٍ پا

ؿَد كِ   ذ هيتأك ؼ، يؼٌذُ الصم ًيّا تَػط ًَ آى  ن دػتيتٌظ

الصم   ا دٍ تخرؾ هترَال  ير  اى دٍ پراساوشاف ير ن فاكلِ هيتٌظ يتشا

 دس هتي ٍاسد ؿَد   ذ اضافيؼ، ػطش ػفيً

ّررا ٍ  هَجررَد دس ػررتَى ػررثک يّررا اص ػررثک  كرريورراُ ّش

  لؼوت يتٌذ ذ، ػثک ٍ لالةيّا سا تا هاٍع اًتخاب كٌ يتٌذ لالة

 ؿَد   خاب ؿذُ هآى لشاداسد هطاتق تا ػثک اًت يًوا سٍ كِ هكاى

 معادالت رياضي -2-2

  هقالرِ خرَد ّورَاسُ اص    تشاي ٍاسد كشدى هؼادالن سياضر  دس  

Equation Editor  افرضاس   دس ًرشمWORD  ُاًرذاصُ   كٌيرذ    اػرتفاد

داؿرتِ تاؿرٌذ، ٍ     ذ ّوخرَاً ير ي هتي ٍ هؼرادالن تا يالت يّا للن

 ، ؿَد   يذ سػايض تايّا ً تٌاػة اًذاصُ

طرَس ػرادُ ٍ   ترِ  ّا سا هؼتقل اص ؿواسُ تخؾ هشتَط  هؼادلِ

ؿواسُ فشهَل هَسد ًظرش سا دس دسٍى   ٍ ذيكٌ يوزاس ؿواسُ  هتَال

 سا هالحظِ ًواييذ:( 1طَس هثال هؼادلِ دتِ ذ  يپشاًتض لشاس دّ

                                    (1د 
          (        

 )    

سػرذ     ًظرش هر  تِ  يک ًكتِ ضشٍسي( تَجِ تِ 1دس هؼادلِ د

كرِ   ي ّرا  ک ٍ ٍاطُير تاليكرَسن ا ترِ  شّرا  يؿرَد هتغ   هالحظِ ه

اًرذ    ظراّش ؿرذُ    تا للن هؼورَل  in  ٍout، هتي داسًذ هثل يهاّ

ذ ير ا لثرل اص آى تا ير ش ّرش ساتطرِ   يالصم تِ ركش اػ، كِ دس هقالِ ص

 ؿًَذ   هَجَد دس هؼادلِ هؼشف يتوام پاساهتشّا

  ( كَتاُ اػ، ٍ ترِ ػرادو  1ي تَجِ ؿَد كِ ساتطِ ديّوچٌ

هترش    ليه 82اص  يا كِ هؼادلِيدسكَست  ويشد لشاس ه ک ػطش يدس 

ا ػرِ ػرطش ؿكؼرتِ ؿرَد      يذ تِ دٍ يتش ؿَد آى هؼادلِ تا  طَالً

چگاُ آًشا تا اػتفادُ اص هاٍع كَچرک  ين طَل هؼادلِ ّيتٌظ يتشا

  ک هؼادلرِ طرَالً  ير اص   ػٌَاى هثرال  تِ( 2ٌک هؼادلِ ديا ذ يًكٌ

 ؿَد     ًـاى دادُ ه

(   )           (2د  (      )
     

    (      )
     

   

  (      )(      )       

ّرا اػرتفادُ    ىآ كِ دس سٍاتط اص ي تَجِ ؿَد، ؿكل پاساهتشّا

 يترشا  ؿرَد  ذ دسٌّگام اػتفادُ دس هتي هقالِ حفظ يؿذُ اػ، تا

ِ  ،سياضر    ػثراسن   يرک  يا  هؼادلِ کي اسائِ ِ  ؿراهل   كر   ّراي  ًـراً

ٍ  ، يًَراً    ّاي ػاله،ل ياص لثد اًذ سياض   كرِ دس  صيشًٍرذ  صتشًٍرذ 

ِ  هؼوَل  دس  هتي دس يا هؼادالن هرتي ظراّش    خطرَط   تريي   فاكرل

دس يرذ صيرشا   كٌاص تغييش للرن اػرتفادُ ً   دس كَسن اهكاىؿًَذ(  ه 

 ّرا  لؼو، وًَِ يياتاصوشداًذى ػثک ؾ هقالِ احتوال يشايي ٍيح

   اد اػ، يهتي ص تِ ػثک اكل 

 ،ىا نحوه وارد کردن شکل -2-3

 ولانمودارىا و جد

االهكاى تشاتش ػشم    ا ًوَداس ٍ جذٍل سا حتيؿكل  ػشم ّش

كَسن ؿركل،   ييذ  دس ايهتش اًتخاب كٌ  ليه 82  ؼٌيک ػتَى ي

اص   كر يهرتي دس دسٍى   يدسّشكجرا ترَاى    ا جذٍل سا هيًوَداس، 

 سا  جذٍل ّش  ٍ ػٌَاى صيش آى سا  ؿكل ّش  َاىػٌ ّا لشاس داد  ػتَى

ًَ يک ک ًوًَِ ؿكل ي 1    ؿكلدّيذ لشاسآى   تاالي ّورشاُ    ػرت

  دّذ ًـاى ه سا  آى  غيشًَيا صيتا ػٌَاى 
 



 فصىامٍ ػلمی، تريیجی ػصر برق 

3 

   

 

 [ 4] ػاختاس خشٍج  يک ػيؼتن چٌذػٌؼَسي آػٌكشٍى: 1ؿكل 

كرِ اص هحاػرثان ٍ ترا     ي ؿرَد ًوَداسّرا    االهكاى ػؼ  حت

ترِ  ذ ير آ  دػر، هر  تِ  MATLABهثل  ي افضاس ّا اػتفادُ اص ًشم

ّراس ترا    كرَسن اتترذا آى   ييش ايغ ن ٍاسد هتي ؿَد  دسيطَس هؼتق

ذ  ػپغ تا اػرتفادُ اص جؼثرِ اترضاس    يكٌ طضث TIFFا ي TIFلالة 

Isert يٍ تاصكشدى كـَّا Picture  ٍFrom File ًظرش  د ؿكل هَس

حفرظ   يذ  ترشا ير كِ هكاى ًوا ٍالرغ اػر، ٍاسد كٌ    خَد دس هحل

كِ ترا   ي شّايتلَ يشيكاسوتِ كفحِ كاغز اص  يش سٍي، تلَيفيك

اورش    ذ  حتر ياجتٌاب كٌ BMP ،PNG ،GIFٍ ، JPEGي ّا لالة

 TIFFا ير  TIFسا دس لالرة   آى ذ حتورا  ير كٌ  سا اػكي ه يشيتلَ

 ذ يضثط كٌ

ف يش ؿكل ٍ ػٌَاى تَكر يؿكل سا ص ف كٌٌذُ ّشيػٌَاى تَك

ن آى يتٌظ يتشا  ذيس دّّواى جذٍل لشا يجذٍل سا تاالّش كٌٌذُ 

 ذ ياػتفادُ كٌ Captionاص ػثک 

 ؿرَيذ   هترزكش  خرَد   هرتي  دس ّرا سا  جرذٍل  ٍ  ّا ؿكل ؿواسُ

ّا ًثايذ پيؾ اص اٍليي اؿاسُ تِ آًْا دس هتي هقالِ  ّا ٍ جذٍل ؿكل

 ظاّش ؿًَذ 

تلَيشي  تلَسن ؿكل  اص  لؼوت   ػٌَاى تِ سا  ّيچگاُ ػٌاٍيي

ٍ   ّرا  ؿركل  ّرا،  فشهرَل  ّرا،  ػٌَاى  اطشاف ّوچٌيي رخيشُ ًكٌيذ 

  ًكٌيذ  جذاٍل اص كادس اضاف  اػتفادُ

نابع مورد منحوه ارجاع بو  -2-4

 استفاده

ّا ًحَُ اسجاع تِ هٌاتغ  ِ ًوًَِ هؼادالن ٍ ؿكليدس ٌّگام اسا

ض ًـاى دادُ ؿذُ اػ،  ؿواسُ هشاجغ ّن دس هتي يهَسد اػتفادُ ً

ؿرواسُ    ؿرَد   لشاس دادُ هاى كشٍؿِ يٍ ّن دس تخؾ هشاجغ دس ه

اختلاف دادُ ؿذُ تِ هشاجغ تِ تشتية ظاّش ؿذى ايي هشاجغ دس 

 يهشاجغ تش هثٌااسجاع تِ  اػتاًذاسدتِ طَس كل   هتي هقالِ اػ، 

تَاًيرذ ترِ    كرِ جْر، هـراّذُ آى هر      تاؿذ ه  IEEEاػتاًذاسد 

دػتَسالؼول تْيِ هقالِ تِ صتاى اًگليؼ ، تخؾ هشاجرغ، هشاجؼرِ   

  ًواييذ

 یریگ جٍیوت -3

 ين ػاختاس ٍ چراسچَب هقالرِ ترشا   يي ساٌّوا ًحَُ تٌظيا دس

 ؿذُ اػر،  ؿشح دادُ  ػلش تش  تشٍيج ػلو ،  ًاهِ فللتِ ِ ئاسا

جْ، كؼة اطالػان تيـتش ٍ اطرالع اص چگرًَگ  اسػرال هقالرِ     

اًجوي هٌْذػ  ترش  ٍ الكتشًٍيرک ايرشاى    ػاي،  تَاًيذ تِ ٍب ه 

 هشاجؼِ ًواييذ 

  سپاسگساری

  كرِ ؿروا سا   يّا اص افشاد يا ػاصهاى ذيتَاً  كَسن لضٍم ه دس

پاػرگضاسي  ػ دس ايي لؼرو،  اًذ كشدُ ياسيخَد  دس اًجام پظٍّؾ

 .كٌيذ
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