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خانوادگی ، نام و نام 3نام و نام خانوادگی نویسنده سوم، 2خانوادگی نویسنده دومنام و نام ، 1نام و نام خانوادگی نویسنده اول

 4نویسنده چهارم

 

 

 چکیده

وش ر گردد که در آن،تشریح می اشیا   اینترنت و هوشمندسازی   تخصصی  -در این مقاله، شیوه تهیه یک مقاله برای مجله علمی 

سندگان محترم مقاالت       ها، بهها و اندازه آنهای مختلف آن، انواع قلمبندی مقاله، بخشقالب ست. نوی شده ا طور کامل مشخص 

باید توجه داشتتته باشتتند، هیحت تحریریه مجله از ش یرش مقاالتی که خار  از این چارچوی تهیه شتتده باشتتند، م. ور استتت.   

شده و حداک چکیده مقاله باید در یک یا دو شا شامل  راگراف تهیه  شد  300ثر  شته      کلمه با ستونه نو صورت تک  و همچنین به 

ها،  طور صتتریح و شتتماف موپتتوع ش وهش و نتایا آن را مدر  کند. در چکیده از ئکر جکایات کار، شتتکل. چکیده باید بهشتتود

 شرهیک شود. مراجعو  ها، فرمولهاجدول

 

 واژگان کلیدی

اده از تمتباشند و با اسموپوعات اصلی مقاله  نشان دهنده ب.نوان واژه کلیدی انتخای شود. این کلمات بایدواژه  8حداکثر باید 

 از یکدیگر جدا شوند. "،  "

 

Keywords 

Maximum 8 words must be written as keywords. Keywords should include main topics of the article 

and be separated by “, “. 

 
 
 

  

                                                           
  .نویسنده مسحول باید با عالمت )*( از سایر نویسندگان مشخص شود 

 نویسنده ایمیل – (، دانشجونویسنده ) به طور مثال: دکتر، هیحت علمی و یا عضو یک سازمان یا نهادرتبه علمی  1 

 ایمیل نویسنده – (، دانشجورتبه علمی نویسنده ) به طور مثال: دکتر، هیحت علمی و یا عضو یک سازمان یا نهاد 2 

 ایمیل نویسنده – (، دانشجورتبه علمی نویسنده ) به طور مثال: دکتر، هیحت علمی و یا عضو یک سازمان یا نهاد 3 

 ایمیل نویسنده – (، دانشجوعلمی و یا عضو یک سازمان یا نهادرتبه علمی نویسنده ) به طور مثال: دکتر، هیحت 4 
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 مقدمه -1
 تخصصی-مجله علمی تمقاال سازیاین نوشتار روش آماده

نویسندگان دهد. را نشان می اشیا اینترنت و هوشمندسازی

 Microsoftافکار از نرم بایستمی برای نگارش مقالهمحترم 

Office Word 2010 های ب.دی آن استماده یا نگارش

. نکته مهمی که باید مورد توجه قرار گیرد این است که کنند

های های مورد نیاز برای کلیه قسمت( Style)تمام سبک 

اند و تنها الزم است سبک مقاله در این سند ت.ریف شده

مناسب را برای هر بخش انتخای کنید. برای تهیه مقاله به 

 کنید:موارد زیر توجه 

  اندازه صمحاتA4 های باال، شایین، چپ، وو حاشیه 

 2.2و  2.2، 3، 3 راست هر صمحه به ترتیب برابر با

 متر انتخای شود. سانتی

 های آن فاصله بین خدوط نیک در این راهنما و سبک

 Afterو  Beforeبا  Singleت.ریف شده که حالت 

 .است (0)صمر 

 10و حداکثر  7ل تواند حداقت.داد صمحات مقاله می 

 صمحه باشد.

 های شارسی مورد استماده برای هر اندازه و نوع قلم

آورده شده  (1های مقاله در جدول )یک از بخش

و فونت  B Nazaninاز  فارسی فونتاست. برای 

استماده  Times New Romanالتین همواره از 

ر یک واحد کمت همواره باید التین فونتاندازه  کنید و

 . باشددر هر موق.یت  فونت فارسیاز اندازه 

  صمحه اول مقاله باید کامالً مشابه صمحه اول این

ز نوشتن سایر موارد مقاله باشد. در صمحه اول ا

و تمامی صمحات به غیر از صمحه  خودداری کنید

  گردند.اول شماره گ اری 

 د بای (و واژگان کلیدی جک چکیده)به مقالههای بخش

صورت دو ستونی نوشته شود و عرض هر ستون به

متر و فاصله بین دو ستون سانتی 44/7برابر با 

 متر باشد.سانتی1

  در مقدمه شس از عنوان کردن کلیات موپوع مورد

ای از تاریخچة موپوع و کارهای بحث، خالصه

ا بیان ههای آنش وهشی انجام شده به همراه وی گی

شود. در ادامه، تالشی که در مقاله برای رفع می

ها یا حرکت به های موجود، گشودن گرهکاستی

های نو انجام شده است در یک یا دو سمت یافته

باید ایده جدید و  و شودشاراگراف توپیح داده می

های وردهای ش وهش نسبت به سایر ش وهشادست

به  گرددصورت شماف و روشن بیان انجام شده، به

ها نحوی که نوآوری مقاله نسبت به سایر ش وهش

.مشخص باشد

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 های مقالهبخش -2

 واژگانهای اصلی چکیده، هر مقاله باید شامل این بخش

. باشد و مراجع بندیجمعکلیدی، مقدمه، مدالب اصلی، 

ه بپمایم اختیاری است.  و ها مانند سپاسگکاریسایر بخش

های ها و زیربخشجک چکیده و واژگان کلیدی، تمام بخش

 و مدابق با فرمت استماده شده در متن مقاله باید به ترتیب

 ،جهت کمک به ویرایش صحیح مقالهگ اری گردند. شماره

 فارسی فونت: اندازه و نوع 1جدول 

 موق.یت استماده فونتنام  فونتاندازه 

14 B Titr عنوان مقاله 

12 B Nazanin نام نویسندگان 

14 B Nazanin Bold اصلی( 1های سدح عناوین بخش( 

12 B Nazanin Bold ها()زیربخش 3و  2های سدح عناوین بخش 

12 B Nazanin و مقاله کلمات کلیدی ،متن چکیده 

10 B Nazanin مراجعو  شانویس 

10 B Nazanin Bold هاجدولها و باالنویس زیرنویس شکل 

10 B Nazanin  هاو شکل هاجدولمتن 
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 2افکار ویراستیارنرم مقاله را توسط wordتوانید فایل می

 نمایید. ویرایش

 مطالب اصلی مقاله -3

شس از بخش مقدمه باید مدالب اصلی مقاله طی چند بخش 

ها باید شامل ت.ریف مماهیم اولیه مورد بخشنوشته شود. این 

حل شیشنهادی باشند. در نوشتن و راه نیاز، طر  مسأله

مدالب اصلی مقاله دقت شود که تنها به موپوع اصلی مقاله 

سمت مدالب  شرداخته شود تا ئهن خواننده از انحراف به

جانبی مصون بماند. همچنین س.ی شود مدالب اصلی مقاله 

 هم مربوط باشند.له مراتبی و زنجیروار بهصورت سلسبه

 :مبانی نظری پژوهش -3-1

 .در این قسمت باید مماهیم مورد نیاز ت.ریف شوند

ی ای است که تمام طر  و شروژهچارچوی نظری شایه

شود.م.موالً چارچوی مدال.اتی بر روی آن قرار داده می

کارهای  ،نظرانهای صاحبنظری بر اساس نظریه

 .شودشیشین و دانش و تجربه محقق تنظیم میمدال.اتی 

 :پیشینه پژوهش -3-2

 هایدر شیشینه ش وهش، باید ش وهشگر به مرور مدال.ه

انجام شده در خصوص موپوع مقاله بپردازد و در نهایت 

با استماده از آن به یک جمع بندی در مورد راهکاری که 

. مرور ادبیات به این دست یایدخواهد در شیش بگیرد، می

.نی است که در برابر سوال تحقیق، دیگران چه موپ.ی م

 .وجود دارد مشکالتیدارند و چه 

 :فرضیه های پژوهش -3-3

الگویی که ش وهشگر بر مبنای شیشینه ش وهش، برای 

کند، در این قسمت تشریح بررسی و مدال.ه شیشنهاد می

ی اساس ش وهش ها باید دربرگیرندهفرپیه .گرددمی

 باشند.

 :روش پژوهش -3-4

در این قسمت نویسنده باید در مورد روش شناسی 

های الزم را ارااه ش وهش خود و نحوه انجام آن، توپیح

 .نماید

 :ها تجزیه و تحلیل یافته -3-5

                                                           
مراج.ه  www.virastyar.irسایت جهت نصب ویراستیار به وی 2 

 کنید.

های ش وهش بیان شود در این بخش از مقاله باید نتیجه

ها شراخته شود. همچنین و در ادامه به تجکیه و تحلیل آن

مورد ارزیابی و  در این بخش، نویسنده باید در

تحلیل  .کند بحث آمده بدست اعتبارسنجی نتایا 

به صورت جداول آماری ارااه شوند تا دالیل ها باید یافته

 ها مستدل باشند.رد فرپیه

 :گیرینتیجه -3-6

در این بخش، نویسنده باید ابتدا مقدمه کوتاهی در مورد 

موپوع مقاله بنویسد و در ادامه به طور خالصه در مورد 

انجام ش وهش صحبت نماید و همچنین به بیان  هدف

ای که به دنبال حل آن بوده است، بپردازد. سپس مساله

های مهم انجام شده درکار به طور خالصه مرور باید نکته

 شود. سهم علمی مقالهو نتایا برگرفته از آن توپیح داده 

(Contribution)   باید در این بخش تصریح شود. نباید

چکیده دراین بخش در  شود. بخش نتیجه عین مدالب 

تواند به کاربردهای ش وهش انجام شده، اشاره کند، می

نکات مبهم و قابل ش وهش جدید را مدر  نماید، و یا 

گسترش موپوع مورد مدال.ه را به ش وهشگران 

 .های مرتبط شیشنهاد دهدزمینه

جهت توصیف  ،عناوین عنوان شده در بخش سومنکته: 

مقاالت ترویجی االت ش وهشی ارااه شده و در قالب مق

نیازی به در  این موارد نیست. مقاالت ترویجی 

ه ت.ریف و بیان مسحلبایست شامل مدالب اصلی جهت می

به دنبال  که ، تبیین پرورت انجام آن و اهدافیش وهش

 نویسنده گیری،باشد و سپس در بخش نتیجه ،دارد

ارااه  آینده هایش وهشراهبردها و شیشنهادهایی برای 

 دهد.

 جداول و اشکال -4

شکل    هاجدولها و شکل  شند. عنوان  ها  باید دارای عنوان با

گیرد.  در باالی جدول قرار می هاجدولدر زیر شکل و عنوان 

شکل   صورتی که از  ستماده    هاجدولها یا در  سایر منابع ا ی 

را در عنوان شتتکل یا   آن کنید، باید حتماً شتتماره مرجعمی

عنوان جدول ئکر کنید. هر شتتکل یا جدول باید دارای یک 

http://www.virastyar.ir/
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شود. در هنگام  شروع می 1شماره باشد که برای هر کدام از   

ارجاع به شتتکل یا جدول از شتتماره آن استتتماده کنید و از  

مام  . تنماییدشرهیک « شکل زیر»کار بردن عباراتی همچون به

شکل  هاجدول یرند. یک ها باید در متن مورد ارجاع قرار گو 

در  جدول یا شتتکل نباید قبل از ارجاع در متن هاهر شتتود.

که به زبان انگلیستتی  جداول و اشتتکالصتتورت استتتماده از 

 .نماییدترجمه ها را آننوشته شده اند، باید تا حد امکان 

 : روش نگارش مقاله پژوهشی1شکل

 ریاضی هایها و عبارتفرمول -5

ریاپی الکاماً از ابکار  هایها و عبارتبرای نوشتن فرمول

Math Type  استماده نمایید. دقت نمایید که اندازه قلم

 10شوند بایستی برابر با هایی که در متن استماده میفرمول

تر از اندازه قلم فارسی( باشد. شیشنهاد )دو واحد کوچک

شود اسامی متغیرهای عددی با حروف کوچک و قلم کا می

(Italic)،  اسامی متغیرهای برداری با حروف بکرگ و قلم کا

(Italic) و اسامی متغیرهای ماتریسی با حروف بکرگ و قلم ،

نوشته شود. برای هر فرمول باید یک شماره  (Bold)شررنگ 

 شرانتکدر نظر گرفته شود. این شماره را در داخل یک جمت 

رها، و چین قرار دهید. تمام متغیرها، شارامتصورت راستو به

نمادهای یک عبارت ریاپی باید توپیح داده شوند. اگر قبل 

کار انجام نشده است، باید بالفاصله شس از نوشتن فرمول این

 از فرمول این توپیحات بیان شوند؛ مانند:

 
 

(1)    
0

ˆ1
x

X x f d     

  

 مراجع -6

 ترتیب رعایت با و) الهتتتتمق متن در باید حتماً مراجع تمام

 عنوان. باشتتند شتتده واقع ارجاع مورد( هاآن گ اریشتتماره

  کا قلم با رستتتاله یا نامهشایان و ش وهشتتتی طر . کتای

(italic) .و فارسی  مراجع برای)» «  گیومه از استماده  بدون  

(  capital) بکرگ اول حروف با و(. انگلیسی  مراجع برای“ ” 

 . شود نوشته انگلیسی مراجع برای

 یک داخل در را آن شماره  فقط ،مرجع یک به ارجاع برای

و   (.[1] مثال برای) در انتهای جمله در  کنید قالی جمت

 تمادهاس قالی نمایید دقت. گیردقرار نقده از قبلباید مرجع 

سی  کلید صمحه  با قالی شده،  ست،  فار سی  نه ا  به) انگلی

(.  دنمایی توجه] [  انگلیسی   قالی و] [  فارسی   قالی تماوت

سی ) مراجع تمام سی  و فار سی  شماره  با را( انگلی  ارجاع فار

  بایستی  مراجع، بخش در انگلیسی  مراجع شماره  ولی دهید

  قالیچند  از مرجع چند به ارجاع برای. باشتتد انگلیستتی

ستماده    صورت به مراجع ئکر از ا [.2][1، برای مثال ]کنید ا

 .گردد خودداری هاآن محتوای تحلیل بدون و گروهی

 هاپیوست -7

موپوعات مرتبط  .ها یک بخش اختیاری استبخش شیوست

در  توانندهای زیر قرار گیرند، مییکی از گروه با مقاله که در

 ها آورده شوند:بخش شیوست

 هاها یا الگوریتماثبات ریاپی فرمول 

 ها و اطالعات مربوط به مدال.ه موردیداده 

       قان و کار دیگر محق تایا  به    دادهن های مربوط 

 هامقایسه آن

    پوعات مرتبط که جکء بخش صلی  سایر مو های ا

 مقاله نباشند.

 


