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 ايران کيفيت وبهره وري صنعت برقمجله تهيه مقاالت براي  الگوي
 رتبه ، 1نام و نام خانوادگي نويسنده سوم ،علمي  رتبه ،2نام و نام خانوادگي نويسنده دومعلمي،  رتبه،  1نام و نام خانوادگي نويسنده اول

 علمي

 

 ايران -تهران -دانشگاه صنعتي اميرکبير -دانشکده مهندسي برق -1

 آدرس پست الکترونيکي –

 ايران -تهران - دانشگاه صنعتي اميرکبير -دانشکده مهندسي کامپيوتر -2

 آدرس پست الکترونيکي –

بندي شود. روش قالبتشريح مي ايران کيفيت و بهره وري صنعت برقمجله ، شيوه تهيه يك مقاله براي در اين مقاله :چكيده

نويسندگان محترم مقاالت بايد توجه داشته  ، به طور کامل مشخص شده است.اندازه آنها ها ومقاله، بخشهاي مختلف آن، انواع قلم

چكيده مقاله بايد در يك يا  از پذيرش مقاالتي که خارج از اين چارچوب تهيه شده باشند، معذور است. مجله هيئت تحريريه باشند،

ه بايد بطور صريح و شفاف موضوع پژوهش و نتايج آن را مطرح چكيد کلمه باشد. 400دو بند )پاراگراف( تهيه شود و حداکثر شامل 

صفحه چاپي به 12حجم مقاله نبايد ازحدود  .شودپرهيز  ها، و مراجع، فرمولهاها، جدولذکر جزييات کار، شكل در چكيده از کند.

 .قطع مجله تجاوز کند

 ين کلمات بايد موضوعات اصلي و فرعي مقاله را نشانحداکثر ده کلمه بعنوان کلمات کليدي انتخاب شود. ا: کليدي واژه هاي

 .دهند

 

  1390/-/-:   مقاله ارساليخ تار

 1390/-/-:     تاريخ پذيرش مقاله

 ی مسئول : نام نويسنده

 ی مسئول : نشاني نويسنده
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 مقدمه -1

صنننعت کيفيت و بهره وری مجله نوشتار روش آماده کردن مقاالت اين 

فننرار برای نگارش مقاله از نرم دهد.را نشان مي ايران برق  Microsoftا

Office Word 2007 تننه يا نگارش ينند. نک سننتفاده کن عنندی آن ا های ب

سننب)   مورد توجه قرار گيردمهمي که بايد  ( Styleاين است که تمام 

اند های مقاله در اين سند تعريف شدههای مورد نياز برای کليه قسمت

ينند. و تنها الزم است سب) مناسب را خنناك کن بننرای  برای هر بخش انت

 ه کنيد:يه مقاله به موارد زير توجته

سننتو حاشيه A4صفحات اندازه  • ،نن ، و را پننايين،  هننر  های باال، 

 متر انتخاك شود.سانتي 2، و 2، 5/2، 5/2به ترتيب برابر با  صفحه

 باشد. صفحه 12تواند حداکثر تعداد صفحات مقاله مي •

بننر وني مقاالت بايد به صورت دو ست • تهيه شود. عرض هر ستون برا

 متر است.سانتي 6/0و ستون دمتر و فاصله بين سانتي 2/8

بخشهای  از ارسي مورد استفاده برای هر ي)های پاندازه و نوع قلم •

مننواره از  ( آورده شده است.1مقاله در جدول   تننين ه لننم ال برای ق

Times New Roman  .حد ي) وا التين اندازه قلماستفاده کنيد

سنني ر از اندازه قلمکمت يننت پار هننر موقع سننت. در  سننامي  ا بننرای ا

 ( استفاده کرد.Italicتوان از قلم کج  غيرها ميتم

سنني تهيه و درج عنوان و  • بننان انگلي بننه ز لننه  يننده مقا ضننروری ،ک

لنني  400،کيده انگليسي بين است. مننه  800ا صننفحه کل ينن)  در 

 باشد

شنند. در صفحه اول مقاله بايد کامالً مشابه صفحه اول ا • ين مقاله با

نننين صفحه اول از نوشتن ساير مو مننام ارد خودداری کنيد. همچ ت

 د.نده و نوشته شواصفحه آم موارد صفحه اول بايد در همان

شننماره • صننفحهاز  کنناربردن سر صننفحات و ب صننفحه 1گذاری   2و پا

 خودداری کنيد.

خننش مالک • سننند را Property  يننتفراموش نکنيد که اطالعات ب  )

 کنيد.بطور کامل پر 

 هاندازه و نوع قلم(: ا1جدول )

 موقعيت استفاده نام قلم اندازه قلم

18 Bعنوان مقاله پررنگ نازنين 

12 Bنام نويسندگان يننناز 

14 B1عناوين بخشهای سطح  پررنگ نازنين 

13 B2عناوين بخشهای سطح  پررنگ نازنين 

12 B3عناوين بخشهای سطح  پررنگ نازنين 

11 Bکيده و کلمات کليدیمتن  گنازنين پررن، 

10 Bزيرنويس و آخرنويس نازنين 

10 Bهاولها و جدعناوين شکل نازنين پررنگ 

9 Bهاولجدها و متن شکل نازنين 

11 Bهافرمول نازنين 

10 Bمراجع نازنين 

11 Bمتن مقاله نازنين 

 تقسيمات مقاله -2

ينندی،،کيده، کل هر مقاله بايد شامل اين بخشهای اصلي باشد:  مات کل

سننگراری،، و مراجع. ساير بخشها مثمطالب اصلي، نتيجه مقدمه،  ل سپا

لننه و  اختياری است. اين ها، و زيرنويسضمايم خننر مقا ينند در آ بخشها با

خننش زيرقبل از مراجع قرار گيرند جننع سنوي، بجر ب پننس از مرا کننه  هننا 

 د.شوآورده مي

ارای شماره شود. مقدمه دروع ميگذاری بخشها از مقدمه ششماره

شننها 1 ی است. آخرين شماره نير مربوط به بخش نتيجه است. ساير بخ

تواند هر بخش مي نيستند. هدارای شمار ،از نتيجه قبل از مقدمه و پس

کننه از شامل ،ند زيربخش باشد. زيربخشه  1ا نير دارای شماره هستند 

کننشود. هنگام شمارهشروع مي ينند  قننت کن شننماره گذاری زيربخشها د ه 

از  3گذاری زيربخش گيرد. مثالً برای شمارهت قرار در سمت راس بخش

خننش  سننيد:  2ب نننوانِ. 3-2بنوي شننتن ع سنن بننرای نو خننش از  ) بينن) ب

Heading 1، سننب)  و سننت از   Heading 0اگر بخش دارای شماره ني

نوشته  Heading 2( با سب) 2عنوان زيربخشها  سطح  استفاده کنيد.

مننوالً  Heading 3 سب) نير از 3د. برای سطح نشو ينند. مع سننتفاده کن ا

جننود  نيازی به زيربخشهای سطوح بعدی وجود ندارد، با اين حال اگر و

شننها شننت، آن زيربخ هننا ب ننورت دا شننماره و تن بنندون  نننگ  مننتن را  پرر

 بنويسيد.

جننود دارد.  پنناراگرا ( و در هر بخش يا زيربخش ي) يا ،ند بند  

بننوط  هننم مر بننه  يننروار  ينن) دقت شود که جمالت هر بند زنج شننند و  با

تننورفتگي  بنندون  موضوع را دنبال کنند. اولين بند هر بخش يا زيربخش 

 Intendز سب) ا ،( است. برای نوشتن اولين بندText1  .استفاده کنيد

ننندازه  بننه ا بننرای سننانتي 5/0ساير بندها دارای تورفتگي  کننه  سننت  متر ا

ينند. Textسب)  بايد نوشتن آنها شننتن  را انتخاك کن ينند از نو سننعي کن

سننطر  15تا  10تواند نيد. ي) بند حداکثر ميندهای طوالني پرهير کب

 به خود اخت اص دهد. ،از ي) ستونرا 

 مقاله و نويسندگان ناهاي عنوويژگي -1-2

های کار پژوهشي را نشان عنوان مقاله در عين کوتاهي بايد تمام ويژگي

سننب)  سننيد. در Titleدهد. عنوان مقاله را در ي) يا دو سطر و با   بنوي

وان مقاله شما دو سطری است، دقت کنيد که طول سطر صورتي که عن

سنني بعنوان مقاله  دوم نبايد بيشتر از طول سطر اول باشد. ه زبان انگلي

سننب)  لننه از  سنني مقا نننوان انگلي شننتن ع بننرای نو شننود.  نير بايد نوشته 

ENtitle  پننس از صننفحه اول و  استفاده کنيد. عنوان انگليسي مقاله در 

 يدی نوشته شود.بخش کلمات کل

شننوند. در  نام پس از عنوان مقاله بايد شننته  لننه نو سننندگان مقا نوي

ننن کننر ع سننندگان از   نننام نوي شننتن  تننر، اهنگام نو سننتاد، دک ثننل ا ويني م

سننب)  مهندس، و ... خودداری کنيد. سننندگان از  نننام نوي شننتن  برای نو

Author .يننل مي استفاده کنيد سننِدر صورت تما ينند  بننه توان يننا مرت مت 

شننکل  علمي هر بننه  نننام نويسنده را  نننين  ينند. همچ يننه کن نننويس ته زير

درس آ، تلفن تماس، و دانشگاه يا محل اشتغال نويسنده به همراه نشاني
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ينند د. ن کر شو پست الکترونيکي يننر با نام نويسندگان به زبان انگليسي ن

 انجام دهيد. ENauthorاين کار را با سب)  نوشته شود.

 و کلمات کليدي هاي چكيدهويژگي -2-2

شننده  ،کيده مقاله بايد بطور صريح موضوع و نتايج کار پژوهشي انجام 

شننود و در مقاله توجصل موضوع به ا بايد را بيان کند. در ،کيده تنها ه 

ها، و مراجع خودداری ، فرمولهاها، جدولييات کار، شکلآن از  کرجر

ننند 400شود. ،کيده را حداکثر در  يننا دو ب پنناراگرا ( کلمه و در ي)    

بننرای  نوشته شود. Heading 0بايد با سب) عنوان ،کيده کنيد. يه ته

کننه کنيد. در استفاده  Abstractنوشتن متن ،کيده از سب)  صننورتي 

سننب)  بننا  سننت، آن را  ننند دوم ا يننده دارای ب سننيد. Abstract2،ک  بنوي

نننوان،کيده مقاله به زبان انگليسي نير بايد تهي شننتن ع ، ه شود. برای نو

ننند دو بننان انگبند اول، و ب بننه ز يننده  سننب) م ،ک يننب از  بننه ترت سنني  لي

ENheading 0 ،ENabstract و ،ENabstract2 .استفاده کنيد 

بننا  کليدی کلمه 10داکثر ر مقاله حبرای ه انتخاك کنيد، و آنها را 

عنني  ويرگول از هم جدا کنيد. صننلي و فر ضننوعات ا ينند مو مننات با اين کل

ب وابستگي مقاله به رتيکلمات کليدی را به تبندی کنند. مقاله را دسته

کننه مرتب  شننوند.آنها بنويسيد؛ يعني کلماتي  شننته  سننتند، اول نو  تننر ه

شننوند.سي نير بابان انگليکلمات کليدی به ز شننته  شننتن  ينند نو بننرای نو

ينند. سننتفاده کن گننر از  کلمات کليدی از همان سبکهای بخش ،کيده ا ا

سننت، بامخت ر شننده ا سننتفاده  ينند نويسي در ،کيده يا کلمات کليدی ا

 شکل کامل آن در داخل ي) جفت هاللين  پرانتر( آورده شود.

 هاي مقدمهويژگي -3-2

ننن يات موضوعدر بخش مقدمه ابتدا بايد کل سننپس پژوهش ع شننود.  وان 

ينن) تاريخچه هننر  هننای  ای از کارهای مشابه انجام شده به همراه ويژگي

حننل بيان شود. در ادامه مقدمه بننرای  ای از تالش انجام گرفته در مقاله 

 های موجود  کر شود.کاستي

 شود.است و از ابتدای صفحه دوم شروع مي 1مقدمه دارای شماره 

 استفاده کنيد. Heading 1از سب) مه مقدبخش  برای نوشتن عنوانِ

 هاي مطالب اصليويژگي -4-2

شننته  خننش نو ننند ب طنني ، پس از بخش مقدمه بايد مطالب اصلي مقاله 

ح مسأله، اوليه مورد نياز، طراين بخشها بايد شامل تعريف مفاهيم شود. 

در نوشتن مطالب اصلي مقاله دقت شود که  د.نحل پيشنهادی باشو راه

بننه مقاله پر وضوع اصليتنها به م داخته شود تا  هن خواننده از انحرا  

صننلي  سمت مطالب جانبي م ون بماند. لننب ا شننود مطا همچنين سعي 

 د.نباش مقاله ب ورت سلسله مراتبي و زنجيروار به هم مربوط

ند. بخشهای شوشروع مي 2بخشهای مطالب اصلي مقاله از شماره 

عنوان بخشهای نوشتن برای  ند.شوگذاری ميبه ترتيب شمارهبعدی نير 

 استفاده کنيد. Heading 1اصلي از سب) 

 هاي نتيجهويژگي -5-2

مننرور و  نکات مهم انجام شده در کار ب ورتدر بخش نتيجه،  صننه  خال

ينند  د.نتوضيح داده شونتايج به دست آمده  خننش با يننن ب نننين در ا همچ

 هرگر عين ( ب ورت واضح بيان شود.Contributionسهم علمي مقاله  

کننرار يننده را درمطالب ،ک خننش ت يننن ب ينند. ا منن نکن جننه  بننه ينتي ننند  توا

پننژوهش  یکاربردها بننل  پژوهش انجام شده اشاره کند؛ نکات مبهم و قا

نننهجديد را مطرح کند؛ ويا گسترش موضوع بحث  گننر  یهننارا به زمي دي

سننب)  پيشنهاد دهد.  Heading 1برای نوشتن عنوانِ بخش ،کيده از 

 استفاده کنيد.

 عهاي مراجويژگي -6-2

شننماره بخش مراجع در انتهای مقاله قرار مي نننوان آن دارای  يننرد و ع گ

و بعد مراجع  انگليسيدر نوشتن مراجع ابتدا مراجع پ بهتر است ست.ني

بننر  ن بهتر استچنيهم را  کر کنيد. پارسي يننر  جننع ن ترتيب نوشتن مرا

شننيها و طرحنامه( پايان2( کتابها،  1اين اساس باشد:   ( 3،  های پژوه

بننر، و  رج در مجالت و کنفرانساالت مندمق منني معت سنناير 4هننای عل  )

مننورد مقاالت و منابع اينترنتي لننه  مننتن مقا ينند در  . تمام مراجع حتماً با

 ارجاع واقع شده باشند.

خننعنوا سننب) ن ب بننا  جننع را  بننرای  Heading 0شِ مرا سننيد.  بنوي

بننه  و REFنوشتن مراجع به زبان پارسي از سب)  جننع  بننان بننرای مرا ز

يننا استفاده کنيد. عنوان کتاك، پايان EN_REFسب) ليسي از انگ نامه، 

جننع  ننناوين مرا بننرای ع مقاله به زبان پارسي را ب ورت پررنگ بنويسيد. 

جننع در  نحوه استفاده کنيد. (Italic  انگليسي نير از قلم کج نوشتن مرا

 اله عنوان شده است.بخش مراجع اين مق

فننت ه آن در از شمار برای ارجاع به ي) مرجع تنها ينن) ج خننل  دا

سنني ]1[استفاده کنيد  قالك شننماره انگلي جنناع . مراجع انگليسي را با  ار

جمله با اين  . نيازی به  کر کلمه »مرجع« نيست، مگر آن که[6] دهيد

جننع : »شود ارت شروععب جننع از  ...«. ]1[مر ننند مر بننه ، جنناع  بننرای ار

يننياد است . اگر تعداد مراجع ز]2,1[ويرگول استفاده کنيد  خنن  ت ره از 

آيند قبل از نقطه . مراجعي که در انتهای جمله مي]1-5[استفاده کنيد 

 گيرند.قرار مي

 قواعد نوشتاري -3

مننتن نويسي است. تالش شووايي و رسايي نوشتار در گرو سادهشي د در 

مننالت  شننتن ج شننود و از نو مقاله از جمالت رسا، گويا و کوتاه استفاده 

ي) جمله نير نقش زيادی جداسازی اجرای مختلف هير شود. تودرتو پر

جنناي یتواند اجراويرگول مي در فهم آسان آن دارد. لننه را در   يي) جم

بننراکه نياز به مکث هست، ازهم جدا کند؛ حال آن که ن  یقطه ويرگول 

رود. نقطه نير دارند، بکار مي يم ارتباط معنايدوجمله که با ه یجداساز

لننين  گيرد.استفاده قرار مي کردن جمالت موردبرای جدا  کنناربرد هال در

کننه از   پرانتر( بايد توجه شود که عبارت داخل آن برای توضيحي است 
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مننيجمله محسوك نشده و درصورت حذ  خللي به آن وا یاجرا -رد ن

 رود.برجسته کردن جريي از جمله بکار مي یشود. درمقابل، گيومه برا

ينند«، و ميتا جای ممکن از بکار بردن کلماتي مثل » باشد«، »گرد

سنناده و »بوده باشد« پرهير شود. به جای آنها اغلب مي مننات  توان از کل

شننوار و رو مننات د کننارگيری کل کننرد. ب ان مثل »است« و »شد« استفاده 

هننم آن غيرمعم شنندن ف شننوار  لننه و د شنندن جم يننده  ول تنها باعث پيچ

 شود.مي

يننردقربالفاصله پس از مفعول  نشانه مفعول  حر  »را«( بايد  .ار گ

بندی را اين شکل تنظيمات الزم برای صفحه»به اين جمله دقت کنيد: 

نننيم: «دهدنشان مي سنني ک يننر بازنوي . بهتر است اين جمله را ب ننورت ز

 .«دهدبندی نشان ميزم را برای صفحهاين شکل تنظيمات ال»

شننود. برای کلمات فني تا حد امکان از معادل های پارسي استفاده 

مننه بدون ترديد ک يننا کل سننت، و  سننس« ا بنناتر از »پرو لمه »پردازش« زي

مننواقعي  تر است.»ريرپردازنده« از »ميکروپروسسور« مناسب نننين  در ،

نويس آشنا نيست، از آخرا معادل پارسي دهيد خواننده باگر احتمال مي

کنناربرد  برای نوشتن معادل انگليسي استفاده کنيد. اين کار را در اولين 

 ام دهيد.های پارسي انجمعادل

مننثال   حد امکان از کلمات انگليسي درتا  ينند.  جمالت استفاده نکن

اگر نا،ار . «ميکروسافت»توانيد بنويسيد: مي Microsoftبجای نوشتن 

صننله  شديد در ي) جمله از منناً فا ينند، حت سننتفاده کن سنني ا کلمات انگلي

 کافي بين آنها و کلمات پارسي را رعايت کنيد.

 گذاريعالمت -1-3

مننتبرای خواناي کننان عال حنند ام گننذاری ي بهتر مقاله بايد سعي شود تا 

مثل نقطه،  ييهاتمام عالمت کنيددقت متن مقاله بدرستي انجام شود. 

بننل از  سوال ، و عالمتويرگول، نقطه ويرگول، دونقطه مننه ق بننه کل بايد 

خننخود ،سبيده باشند، و از کل يننای  ينن) ف الي مه بعدی تنها به اندازه 

خننالي از ع فاصله داشته باشند. المت خ  تيره بايد به اندازه ي) فيای 

يننا  لنني  کلمه قبل و بعد از خود فاصله داشته باشد؛ مگر اين که کلمه قب

بين کلماتي  د.آن بچسبصورت بايد به بعدی ي) عدد باشد، که در اين 

 .که جدا هستند بايد ي) فيای خالي فاصله باشد

 امال -2-3

خننش  ضروری است.امالی زبان پارسي  درستي نوشتار بر پاية يننن ب در ا

عننات کنيم. ميبرخي از موارد اشتباه متداول را يادآوری مي ينند اطال توان

 کنيد.های نوشته شده در اين زمينه پيدا به کتاك هتر را با مراجعدقيق

جننر   منني« از  کننه » شننود  در افعال حال و گذشته استمراری بايد دقت 

صننل ظننور از »فا يننن من سننتفاده بعدی فعل جدا نماند. برای ا ه مت ننل« ا

مننراه  «Ctrlکليد »کنيد. برای نوشتن فاصله مت ل از  ينند »بننه ه  «-کل

  »مي« و جر  بعدی فعل را استفاده کنيد. همچنين دقت کنيد که جر

شننتباه، و ه ننويسيد. بنابراين »کپار،ب ورت ي شننود« ا شننود« و »مي مي 

 شود« است.درست آن »مي

شننده  جمع نير دقت کنيد که از یدر مورد »ها« کلمه جمع بسته 

بننرای  هننا«.  ثننل »آن جننايي م تنن) ه مننات  گننر در کل شننود؛ م شننته  جدا نو

هننا« را نير از فاصله مت ل استفاد جدانويسي نننده  مننثال  »پرداز ينند.  ه کن

 « بنويسيد.هاندهب ورت »پرداز

شننتباه  جمع بستن کلمات بنني ا بننان عر عنند ز پارسي يا التين با قوا

سننات شنننهادات« و »ا نننابراين »پي سننت. ب هننا ا سننت آن شننتباه و در يد« ا

 »پيشنهادها« و »استادان« است.

عنند مننه ب بننه« از کل ضننافه » جنندا  یبهتر است همواره حر  ا خننود 

شنند؛ نوشته شود، مگر آن که اين حر  جر  ي) فعل يا صف ت يا قيد با

 مانند: »بکار بستن«، »بجا« و »بندرت«.

بننه  یهمره قواعد یدر مورد کلمات حاو پننرداختن  وجود دارد که 

سننأله«،  ینمونه به امال یگنجد، اما براآنها دراين مقاله نمي مننات »م کل

هنناو »رئيس«، »منشأ«،   ی»مسؤول« دقت کنيد. همچنين، همره در انت

مننيکه به الف ختم مي يکلمات ضننافه شوند، نوشته ن صننورت ا شننود و در

اجرای »و شده«،  اجراشود: »« استفاده ميیاز » ،یشدن به کلمه بعد

 «.برنامه

 هاها و جدولكلش -4

ها در زير شکل شکل بايد دارای عنوان باشند. عنوان هاها و جدولشکل

قننرار مي هاو عنوان جدول جنندول  بنناالی  کننه از دد. نننگيردر  صننورتي  ر 

کنيد، بايد حتماً شماره آن ساير منابع استفاده مي هایا جدولها يشکل

 مرجع را در عنوان شکل يا جدول  کر کنيد.

سننب) برای نوشت جنندول از  يننا   Figure Captionن عنوان شکل 

شننکلبرای  استفاده کنيد. جنندولنوشتن متن داخل  يننا  يننر از  هنناها و  ن

ينن) هر شکل يا جدول ب استفاده کنيد. Figure Textسب)  ايد دارای 

کنندام از  يننا  شننود.شننروع مي 1شماره باشد که برای هر  شننکل  شننماره 

در هنگام ارجاع به شکل  د.جدول را در داخل ي) جفت هاللين بنويسي

چننون  بنناراتي هم بننردن ع يا جدول از شماره آن استفاده کنيد و از بکار 

مننورد و شکل هاتمام جدول »شکل زير« پرهير کنيد. مننتن  ينند در  ها با

ايد قبل از ارجاع در متن ظاهر ي) جدول يا شکل نب رجاع قرار گيرند.ا

 د.شو

سننت د.نار گيرها قربايد در وس  ستون هاها و جدولشکل تننر ا  به

سنن شکل گنني ها در ي) خ  جداگانه با حالت و شننوند و ويژ ،ين درج 

شننود. In line with textب ننورت  ها( آنLayoutبندی  طرح خنناك   انت

ه شکل يا جدولي در ،نانچای از ،نين تنظيمي است. ( نمونه1شکل  

کننرد،  تننوان آن را ب ننورتمي ،دي) ستون جا نش سننم  سننتوني ر تنن) 

يننا در مشروط ب صننفحه و  هننای  يننا انت تنندا  ر اين که شکل يا جدول در اب

يننرد. قننرار گ جننع  مننه منني انتهای مقاله درست قبل از بخش مرا تننوان ه

 درج کرد. نير ها را در ي) جا و قبل از مراجعشکل
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 MDA [6] در (: فرايند توسعه1شكل )

 ها و عبارات رياضيفرمول -5

بننرار رمولبرای نوشتن ف سننت از ا  Equationها و عبارات رياضي بهتر ا

Editor .تننه  استفاده شود ظننر گرف شننماره در ن برای هر فرمول بايد ي) 

لنني را شود. اين شماره سننتدر داخل ي) جفت هال ،ين ن و ب ننورت را

ينند قرار دهيد.  تمام متغيرها، پارامترها، و نمادهای ي) عبارت رياضي با

بل از نوشتن فرمول اين کار انجام نشده است، توضيح داده شوند. اگر ق

 بايد بالفاصله پس از فرمول اين توضيحات بيان شوند. مانند:

 1) ( ) ( )  dfx
x

X −=
0
ˆ1  

گننر  X  و ،گالي تخميني f̂درآن که سننت. ا کننان ا تابع توزيع ام

يننف درتع یتعداد متغيرها و پارامترها برا سننت، از ا ر ينناد ا مننتن ز مننة  دا

يننر م استفاده و يا بفهرست عاليم در بخش ضماي سننت در ز  ننورت فهر

 رابطه تعريف شود.

ضنن بننرای بنن  ريا شننتن روا بنندون منني ينو کننارگيریتننوان  بننرار  ب ا

Equation Editor، بهره  ييونان ، و نمادهای4ي، زير نويس3يباالنويس از

سننت. گرفت. اين روش بيشتر برای ارجاع به م سننب ا تغيرها در متن منا

يننن  ا( ب1فرمول   يتوضيح متن امکان را در توزيع مثال  ما تابع  شننيوها

از دليل استفاده ه شود که فاصله سطرها باين روش موجب مي نوشتيم.

 زياد نشود و تنظيمات صفحه بهم نريرد.ي نويسبرار فرمولا

ضنن يدرصورت طننه ريا ينن) راب سننطر  يطننوالن يکننه  ينن)  بننود و در

ينند نشد، مي جا لننت با توان آن را در دو يا ،ند سطر نوشت. در اين حا

شننماره سطرهای دوم به بعد با تورفتگي شروع شوند. همچنين مي توان 

 ( را ببينيد.2شت. فرمول  آن را نير در ي) سطر مستقل نو

( )
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مننتن  جنناع آن در  عنند از ار ي) فرمول يا عبارت رياضي حتما  بايد ب

شننود.ظنناه ضنني الگوريتم ر  بننارات ريا ننند ع يننر همان لننه را ن هننای مقا

 ذاری کنيد و به آنها ارجاع دهيد.گشماره

 نتيجه -6

،ننا  در  بننل  لننه قا ينن) مقا لننه در اين مقاله، مشخ ننات  يننمج ت و     کيف

ننند از:  بيان شد. ايران بهره وری صنعت برق مهمترين مشخ ننات عبارت

صفحه اول، بخشهای اصلي  های صفحه، نحوه آماده کردنابعاد و حاشيه

جنندولها، شکلگذاریوه شمارهمقاله، نح مننولهنناها،  نننابع، فر ، و هننا، م

 باالخره ،گونگي نگارش متن مقاله.

شننده را نويسندگان محترم مقاالت سعي کنن کننر  مننوارد   مننام  د ت

خننود  لننه  گننارش مقا دقيقا  رعايت کنند، و از همين سند بعنوان الگوی ن

 استفاده کنند.

 ريسپاسگزا

منناده  ننند آ ينن) ب تنناه و در  بخش سپاسگراری در صورت نياز ب ورت کو

خننش  شود. بخش سپاسگراری دارای شماره نيست بنابراين عنوان اين ب

يننن ن بنويسيد. Heading 0را با سب)  لننهويسندگان ا کننری هم از مقا ف

هننره وری مجله  هيئت تحريريهاعيای  يننت و ب بننرقکيف يننران صنننعت   ا

 د.نکمال سپاسگراری را دار

 ضمايم

نننوان  سننت. ع شننماره ني بخش ضمايم ي) بخش اختياری است و دارای 

کننه در  Heading 0آن را با سب)  بنويسيد. موضوعات مرتب  با مقاله 

قننرايکي از گروه ننند، ميهای زير  ضننمايم آورده ر گير خننش  ننند در ب توان

 شوند.

 هاها يا الگوريتماثبات رياضي فرمول •

 مطالعه موردیها و اطالعات مربوط به داده •

 های مربوط به مقايسه آنهانتايج کار ديگر محققان و داده •

 د.نساير موضوعات مرتب  که جر  بخشهای اصلي مقاله نباش •

 مراجع
ای که نقش نويسنده را يا نام موسسه گاننام خانوادگي، نام نويسند [1]

مترجمان با قيد کلمه  نام خانوادگي، ، نامکتاب عنوان کامل ،دارد

شماره جلد، ويراستار با قيد کلمه ويراستة،  ام خانوادگي، نامترجمة، ن

 نام ناشر، تاريخ انتشار. محل نشر، شماره ويرايش،

 CIM 

 PIM 

 PSM 

 

Code 

CIM to PIM mapping 

PIM to PSM mapping 

PSM to code mapping 
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نامه برای دريافت پايان ای که، درجهنامهعنوان پاياننام خانوادگي، ،  [2]

ها، شماره صفحه محل دانشگاه، آن نوشته شده است، نام دانشگاه،

 تاريخ انتشار.

قرارداد ، شماره عنوان طرح پژوهشيگي، مجری، نام خانواد [3]

تاريخ انجام  محل انجام طرح، ، نام کامل سفارش دهنده،پژوهشي

 طرح.

جله يا کنفرانس، ، نام م"عنوان مقاله"نام خانوادگي، نويسندگان،  [4]

ها، محل ،ا  مجله يا برگراری شماره دوره يا مجله، شماره صفحه

 کنفرانس، تاريخ انتشار.
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