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هاي ایران ـ الگوي تهیه مقاالت براي اولین همایش ملی ساالنه کانسار
 سنگ در ایرانهاي گوهرکانسار

 ، ...2، نام و نام خانوادگی نویسنده دوم*1نام و نام خانوادگی نویسنده اول

 ـ عنوان رشته تحصیلی، نام دانشگاه، آدرس پست الکترونیکی*1

 ـ ...2

 

نوع و اندازه قلم مربوط . شده استهاي ایران بیان شیوه نگارش قابل قبول براي اولین همایش ملی ساالنه کانسار، الگودر این چکیده: 
 مورد نظر تعریف شده است. 1سبکبه هر بخش، با 

 

 

 کلمات کلیدي: 

 

Template for 1st Annual Conference on Iranian Mineral 
Deposits – Iranian Gemstone Deposits 

Abstract: In this template, an acceptable writing method has been presented for the first ACIMD. The font 
type and font size for each section has been defined using Style. 
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 ـ مقدمه1
هاي مورد نیاز براي سبک هاي باالتر استفاده شود.نسخه یا Microsoft Office Word 2007 افزارنرم براي نگارش مقاله، از

 هر بخش، تعریف شده و تنها نیاز است براي هر بخش، سبک تعریف شده، انتخاب گردد.
بخش مراجع نیازي به  گیري است.رین شماره مربوط به بخش نتیجهشود. آخها از مقدمه شروع میگذاري بخششماره
 گذاري ندارد.شماره

 براي تهیه فایل مقاله، بهتر است به این موارد توجه شود:

  ،اندازه صفحات مقالهA4متر است که در تنظیمات این سانتی 5/1هاي راست و چپ و پایین هر صفحه، ، حاشیه
 فایل، اعمال شده است.

  صفحه باشد. 17تعداد صفحات، حداکثر 

 ارسی ف) ذکر شده است. نوع قلم 1(هاي تعریف شده، اندازه و نوع قلم مربوط به هر بخش، در جدول عالوه بر سبک
ارسی فو همواره اندازه قلم انگلیسی، دو واحد کمتر از قلم  Time New Romanو  B Nazaninو انگلیسی به ترتیب، 

 است.

 چکیده و کلمات کلیدي نویسندگان، بایستی مشابه همین فایل تعریف شود (عنوان، مشخصات صفحه اول مقاله ،
 ارسی و انگلیسی).ف

 هاي مختلفاندازه و نوع قلم بخش ):1جدول (
 بخش مربوطه نوع قلم اندازه قلم

24 B Nazanin - Bold عنوان مقاله 
13 B Nazanin نام نویسندگان 
18 B Nazanin - Bold 1هاي سطح بخش وانعن 
16 B Nazanin - Bold 2هاي سطح ن بخشواعن 
14 B Nazanin - Bold 3هاي سطح ن بخشواعن 
13 B Nazanin - Bold کلمات کلیدي ،متن چکیده 
10 Time New Roman یقپاور 
12 B Nazanin - Bold هاها و جدولعناوین شکل 
12 B Nazanin هاها و جدولمتن شکل 
14 B Nazanin متن مقاله 
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 تقسیمات مقالهـ 2

ها، نتایج و بحث، ها باشد: چکیده و کلمات کلیدي فارسی و انگلیسی، مقدمه و هدف، مواد و روشمقاله باید شامل این بخش
 گیري و منابع.نتیجه

بخش باشد. سبک تواند شامل زیررسد. هر بخش نیز میگیري به اتمام میشود و با نتیجهگذاري از مقدمه شروع میشماره
هاي بخششود. زیرتنظیم می Heading-3و  Heading-1 ،Heading-2هاي آن به ترتیب با بخشمربوط به هر بخش و زیر

 گذاري ندارند. گیري نیازي به شمارهي بعد از نتیجههارنگ شوند. بخشبیشتر، درصورت وجود، فقط پر

 عنوان و نویسندگان مقالههاي ویژگیـ 1ـ2

سبک این  ، استاد براي نویسندگان خودداري شود.ز نوشتن عناوینی مانند دکتر، مهندسااست.  Titleسبک عنوان مقاله، 
 گذاري شده است. این موارد در قسمت انگلیسی نیز بایستی درج شود.نام Affiliationقسمت، 

 هاي چکیده و کلمات کلیديـ ویژگی2ـ2

کلمه  300تا  200حداکثر در دو پاراگراف و شامل  دهیچکاز ذکر جزئیات، جدول، شکل، فرمول خودداري شود. در چکیده 
سبک عنوان و متن چکیده و کلمات کلیدي،  ع مقاله ذکر شود.در موضو تیاهم بیبه ترت ،يدیحداکثر شش واژه کل باشد.

Abstract .است. این موارد در قسمت انگلیسی نیز بایستی درج شود 

 

 ـ نگارش مقاله3

 بهتر است این قواعد نوشتاري رعایت شود: نوشته شود. Textمتن اصلی مقاله با سبک 

  پرهیز گردد. به جاي آن از کلمات "بوده باشد"و  "گردید"، "باشدمی"تا حد امکان، از به کار بردن کلماتی مانند ،
  استفاده شود. "شد"و  "است"ساده مانند 

  بالفاصله بعد از مفعول قرار گیرد.  "را"نشانه 

 هاي فارسی استفاده شود.تا حد امکان از معادل 

 گذاريـ عالمت1ـ3

ها مانند نقطه، ویرگول، نقطه ویرگول، دو نقطه، عالمت سوال گذاري به درستی انجام شد. تمامی عالمتتا حد امکان، عالمت
و عالمت تعجب، به کلمه قبلی خود چسبیده و از کلمه بعدي، یک فاصله خالی داشته باشند. عالمت خط تیره، به اندازه یک 

اشد که در این صورت ، مگر اینکه کلمه قبلی یا بعدي، یک عدد بفضاي خالی از کلمه قبل و بعد از خود، فاصله داشته باشد
 فاصله نوشته شود.به آن بچسبد. در دو طرف نوشته پرانتز، فاصله قرار نگیرد. کلمات ترکیبی با نیم
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 ـ امال2ـ3

فاصله استفاده شود مگر ي جمع نیز، از نیم"ها"فاصله نوشته شود. درمورد با نیم "می"در افعال حال و گذشته استمراري، 
. به امالي کلمات حاوي همزه دقت شود مانند: مسأله، منشأ، رئیس. همچنین همزه در "آنها"هجایی مانند تکدر کلمات 

 استفاده شود. "ي"گردد، از شود، نوشته نشود و اگر به کلمه بعدي اضافه میانتهاي کلماتی که به الف ختم می

 

 هاها و جدولـ شکل4

 heading-Tableاستفاده شود. عنوان جدول در باالي آن و با سبک  Table، از سبک )1جدول (براي متن جدول، مشابه 
ها باید ابتدا در ها و جدول)). تمامی شکل1درج شود (شکل ( Figure-headingعنوان شکل در زیر آن و با سبک  درج شود.

 متن مورد ارجاع قرار گیرند.

 

 
 ـ تکاب دمانتوئید ):1شکل (

 

 هاي ریاضیبارات و فرمولـ ع5

استفاده شود و بعد از ارجاع در متن قرار  Equation-Editorیا ابزار  Math-Typeافزار براي نوشتن عبارات ریاضی از نرم
 ):1ها، تعریف شوند، مانند فرمول (هاي رابطه و در صورت نیاز، واحدگیرند، پارامتر

2
WEK

R
=                                                                                                                                                  (۱) 

 .گرددیمشخص م Rها با اتم نیو فاصله ب Wبا  یستالیشبکه کر يانرژکه در آن، 
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 گزاريسپاس

 ، و قبل از بخش مراجع اضافه شود.این بخش، در صورت نیاز

 

 مراجع

 است.  Heading-1گذاري و با سبک بخش مراجع بدون شماره

 گذاري باشد:. ارجاع در متن نیز به صورت شمارهدرج شود Harvardمراجع به سبک 
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