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چکيده  :اين چکيده شامل خلاصه اي از نتايج تجربي يا نظري حاصل از کار تحقيقاتي شما است.
محتواي اين بخش نبايد از سيصد کلمه تجاوز نمايد .از بحثهاي کلي و مقدماتي در چکيده پرهيز شود.
درصورتي که در اين بخش از نماد يا کلمات اختصاري لاتين استفاده کنيد ،بايد در متن مقاله آن را
معرفي نماييد .از ارجاع به مراجع در بخش چکيده پرهيز شود .براي اينکه تعداد کلمات چکيده را بدون
شمارش معمولي تشخيص دهيد تمام متن آن را با ماوس انتخاب (سياه) کنيد ،سپس با موس جعبه ابزار
 Toolsدر قسمت بالاي صفحه را باز کنيد و کشوي  word countرا انتخاب کنيد .کل متن مقاله
حداکثر در دو تا  4صفحه تايپ شود.
کلمات کليدي :حداکثر بين چهار الی شش واژه کليدي مرتبط با مقاله را به ترتيب الفبا ،به طوري که با کاما از هم جدا
شده باشند ،ذکر کنيد.

 -1مقدمه

 -2روش تهيه مقاله

اين دستورالعمل روش تهيه خلاصه مقاله مبسوط برايارائه به کنفرانس ملي

توصيه مي شود جهت هماهنگي در صفحهبندي مقالات ارسالي از نسخه همين

فناوريهاي نوين در بسته بندي هاي پليمري را بيان ميکند .چنانچه از نرمافزار

متن به عنوان نسخه پايه استفاده کنيد در اين صورت نيازي به تنظيم مجدد

فارسي Microsoft Word 6يا نسخههاي بعدي آن استفاده ميکنيد

صفحهبندي نيست.

ميتوانيد از اين دستورالعمل استفاده نمائيد .پرونده الکترونيکي مقاله بايد در

متن اصلي مقاله در دو ستون ،هرکدام با عرض  22ميليمتر و به فاصله  6ميليمتر

چارچوب استاندارد تعيين شده دراين دستورالعمل تنظيم شود.

از يکديگر تنظيم شده است.

همان طور که در فراخوان نيز تذکر داده شده است ،ساختار مقاله بايد شامل
عنوان ،اسم نويسندگان ،چکيده ،متن اصلي ،نتايج و جمعبندي و مراجع باشد.
شکلها و جدولها (درصورت نياز) مي تواند در متن مقاله باشد درضمن تعداد
صفحههاي مقاله بايد حداقل  2صفحه و حداکثر  4صفحه باشد .اسم نويسنده
ارائه دهنده مقاله با کشيدن خط زير اسم آن مشخص شود.
مقاله تهيه شده بايد مطابق دستورالعمل از طريق سايت کنفرانس با فرمت  pdfو فرمت
 docبه صورت الکترونيکي ارسال گردد.
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سبکها و قالببنديهاي مورد استفاده

تمام سبکها بر اساس قلم فارسي  Zarو قلم انگليسي Times New
 Romanآماده شوند .جهت تبديل فايل  Wordبه pdfمي توانيد از بخش
 Save to pdfنرم افزار Word2010و يا ديگر نرم افزارهاي مختص به اينکار
استفاده نمائيد.

در هر صورت قلم مذ کور بايد در رايانه تهيه کننده متن مقاله نصب شده باشد.

لازم به ذکر است که در مقاله ،زير هر رابطه ،يا قبل از آن بايد تمام پارامترهاي

سبک ) (Styleعنوان مقاله با  ، Titleسبک نام نويسندگان و آدرس محل کار

موجود در معادله معرفي شوند.

آنان به ترتيب با  Authorsو  ،Affiliationsسبک چکيده با ،Abstract

توجه شود ،شکل پارامترهايي که در روابط از آنها استفاده شده است بايد

وسبک سطرهاي کليد واژه و کد مقاله هر دو با  Index Termsمشخص

درهنگام استفاده در متن مقاله حفظ شود .براي ارائه يک معادله  ،که شامل

شدهاند.

نشانههاي رياضياست (از قبيل علامتهاي يوناني ،زبروند و زيروند که در

سبک ) (Styleعنوان هر بخش و عناوين دو زير بخش متوالي در صورت لزوم،

معادلات يا در متن معمولي در فاصله بين خطوط متن ظاهر ميشوند) در

به ترتيب با  Heading 2 ،Heading 1و  Heading 3تعريف شوند.

صورت امکان از تغيير قلم استفاده نکنيد.

شمارهبندي اين عنوانها به طور خودکار انجام ميشود .سبک به کار رفته براي
عنوان بخش سپاسگزاري و مراجع بدون شماره و با  Headingمشخص شده
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نحوه وارد کردن شکلها ،نمودارها و جداول

ا ست .سبک هر پاراگراف (مثل اين قسمت از متن) با  Paragraphمشخص

عرض هر شکل يا نمودار و جدول را حتي الامکان برابر عرض يک ستون يعني

شده است .سبک به کار رفته براي سطر معادله با  ،Equationسبک نوشتار زير

 22ميليمتر انتخاب کنيد .در اينصورت شکل ،نمودار ،يا جدول را ميتوان

شکل درصورتيکه کوتاهتر از عرض يک ستون ( 22ميليمتر) باشد با

درهرکجاي متن در درون يکي از ستونها قرار داد .عنوان هر شکل را زير آن و

) Caption(Cو درصورتيکه بلندتر از عرض ستون باشد با  Captionتعريف

عنوان هر جدول را بالاي آن قرار دهيد .شکل  1يک نمونه شکل همعرض با

ش ده است .سبک به کار رفته براي جايگاه شکل سبک  Fig Positionاست.
انتخاب هر سبک اندازه قلمهاي فارسي و انگليسي فاصله سطر مربوط از بالا و
پايين را به طور خودکار تعيين ميکند و تنظيم دستي آنها توسط نويسنده لازم
نيست .تأکيد ميشود که براي تنظيم فاصله ميان دو پاراگراف يا دو بخش متوالي
لازم نيست سطر سفيد اضافي در متن وارد شود.
هرگاه يکي از سبکهاي موجود در ستون سبکها و قالببنديها را با ماوس

ستون همراه با عنوان يا زيرنويس آن را نشان ميدهد].[2
حتي الامکان سعي شود نمودارهايي که از محاسبات و با استفاده از نرمافزار هايي
مثل  Excel ,Sigma Plotو  ...به دست ميآيد ،به طور مستقيم وارد متن
شود .براي حفظ کيفيت تصوير روي صفحه کاغذ از به کارگيري تصويرهايي
که با قالبهاي  ،GIF ،PNG ،BMPو  JPEGاست اجتناب کنيد .حتي اگر
تصويري را اسکن ميکنيد حتماً آن را در قالب  TIFيا  TIFFضبط کنيد.

انتخاب کنيد ،سبک و قالببندي قسمتي که مکاننما روي آن قرادارد مطابق با
سبک انتخاب شده ميشود.
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معادلات ریاضی

براي وارد کردن معادلات رياضي در مقاله خود همواره از Equation Editor
در نرمافزار  Wordاستفاده کنيد .اندازه قلمهاي لاتين متن و معادلات بايد
همخواني داشته باشند ،و تناسب اندازهها نيز بايد رعايت شود.
معادله ها را مستقل از شماره بخش مربوط به طور ساده و متوالي شمارهگذاري
کنيد .براي اينکار ،در انتهاي آخرين سطر پيش از هرمعادله با فشار دادن enter
به سر سطر بعد برويد و با ماوس سبک  Equationرا نتخاب کنيد .سپس شماره
فرمول مورد نظر را در درون پرانتز قرار دهيد .بعد از پرانتز کليد  tabرا يکبار
فشار دهيد .با اينکار مکاننما در سمت چپ ستون قرار ميگيرد .اينک به

شکل  :1يک نمونه شکل همعرض با ستون

 Equation Editorوارد شويد .به طور مثال معادله ( )1محاسبه سيگنال

عنوان توصيف کننده هر شکل را زير شکل و عنوان توصيف کننده هر جدول را

خالص آناليت را نشان مي دهد]:[1

بالاي همان جدول قرار دهيد .در صورتي که ناچار به استفاده از شکلهاي

(NASGU i  (I  R  R ) A i )1

بزرگ تر از يک ستون هستيد شکل را در بالا يا پايين صفحه مورد نظر قرار دهيد.

توجه شود که رابطه ( )1کوتاه است و به سادگي در يک سطر قرار ميگيرد.

شکل  2اين وضعيت را نمايش ميدهد] .[3مؤلفان فقط براي موارد اجتناب

درصورتيکه معادلهاي از  22ميليمتر طولاني تر شود آن معادله بايد به دو يا سه

ناپذير و ضروري مجاز به استفاده از تصاوير بزرگ در مقالهاند .شکل  2را واقعاً

سطر شکسته شود.

مي توان در حد يک ستون کوچک کرد و نمايش داد .در اين جا تنها براي

نمايش چگونگي جاي دادن يک شکل بزرگتر از عرض يک ستون از آن
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بدين صورت استفاده شده است.

در هنگام ارايه نمونه معادلات و شکلها نحوه ارجاع به منابع مورد استفاده نيز

شماره شکلها و جدولها را در متن مقاله متذکر شويد .شکلها و جدولها

نشان داده شده است .شماره مراجع هم در متن و هم در بخش مراجع در ميان

نبايد پيش از اولين اشاره به آنها در متن مقاله ظاهر شوند.

کروشه قرار داده ميشود .شماره اختصاص داده شده به مراجع به ترتيب ظاهر

هيچگاه عناوين را به عنوان قسمتي از شکل بصورت تصويري ذخيره نکنيد.

شدن اين مراجع در متن مقاله است.

نحوه ارجاع به منابع مورد استفاده

همچنين اطراف عنوانها ،شکلها و جداول از کادر اضافي استفاده نکنيد.

شکل  : 2يک نمونه شکل بزرگتر از يک ستون

 -3نتيجهگيري

مراجع

در اين راهنما نحوه تنظيم ساخت ار و چارچوب مقاله براي ارائه کنفرانس ملي
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فناوري هاي نوين در بسته بندي هاي پليمري شرح داده شده است .جهت کسب
اطلاعات بيشتر و اطلاع از چگونگي ارسال مقاله ميتوانيد به وب سايت کنفرانس
( )http://www.iranpolypack.comمراجعه نماييد.
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سپاسگزاري
در صورت لزوم ميتوانيد از افراد يا سازمانهايي که شما را در انجام پژوهش
ياري کردهاند در اين قسمت سپاسگزاري کنيد.

