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عنوان کامل مقاله به فارسی حداکثر در  2خط (حداکثر شامل  01-01کلمه)
عنوان کامل مقاله به انگلیسی
نام نویسنده یا نویسندگان به فارسی و انگلیسی) نام نویسنده مسئول مکاتبات با ستاره مشخص شود(؛ مدرک تحصیلی ،مرتبه علمی و
محل اشتغال به فارسی و انگلیسی؛ نشانی کامل نویسنده مسئول مکاتبات شامل :آدرس پستی ،شماره تلفن ،شماره دورنگار ،نشانی پیام
نگار) پست الکترونیک (به فارسی و انگلیسی) دریک صفحه(.
نويسنده اول(مسئول مکاتبات)  ،*0نويسنده دوم ( ... ،2 2فارسی)
نويسنده اول(مسئول مکاتبات) * ،نويسنده دوم( ... ،2انگلیسی)
-*1مدرک تحصیلی ،مرتبه علمی ،محل اشتغال ،آدرس پستی ،شماره تلفن ،شماره دورنگار ،نشانی پیام نگار
 -2مدرک تحصیلی ،مرتبه علمی ،محل اشتغال
 -3مدرک تحصیلی ،مرتبه علمی ،محل اشتغال
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عنوان کامل مقاله به فارسی
چکیده (فارسی)
تمامی مقاالت پذیرفته شده جهت ارائه در کنفرانس باید داراي یک چکیده باشند که بصورت مستقل بیانگر موضوع ،اهداف ،روش تحقیق
و دستاوردهاي مقاله باشد .چکیده نباید بعنوان یک مقدمه تلقی شود و همچنین متن آن نباید در بخشهاي دیگر مقاله تکرار شده باشد.
چکیده باید در یک پاراگراف تنظیم شده و متشکل از حداکثر  333کلمه باشد .حواشی چکیده مانند حواشی متن اصل مقاله میباشد.

کلید

واژگان(فارسی) :حداکثر 5واژه به ترتیب حروف الفباکه با کاما از یکدیگر جدا شده باشند.

چکیده(انگلیسی)
مقاالت باید داراي چکیده مبسوط به انگلیسی ) (Extended Abstractباشند.
ارکان چکیده مبسوط شامل موارد ذیل باشد:
Introduction, Materials and methods, Results and discussion, Conclusion, Keywords
در چکیده انگلیسی تاریخ هاي شمسی به میالدي تبدیل شوند.

متن اصلی مقاله:
متن اصلی مقاله بایستی شامل موارد زیر باشد:
 .0مقدمه
 .2مواد و روشها
 .3بحث و نتايج
 .4نتیجهگیري
 .1سپاسگزاري(در صورت نیاز)
 .6منابع


از بکاربردن اصطالحات انگلیسی در متن خودداري شود و معادل فارسی آن در متن استفاد شده و انگلیسی آن در اولین باري که
در متن استفاده شد به صورت زیرنویس ارایه گردد.



استفاده از اختصارات انگلیسی و فارسی در متن مقاله بالمانع است .فقط معادل فارسی و انگلیسی کامل آن در اولین باري که در
متن می آید به صورت زیرنویس نوشته شود.



حروفچینی مقاالت باید در نرم افزار و  Word 2007و با رعایت حاشیه  3سانتی متر از هر طرف و فاصله یک سانتی متر میان
سطور صورت گیرد .مقاله باید به صورت یک ستونه با خط  B Lotusتایپ شود .نسخه الکترونیکی مقاله به دو صورتword
و  pdfارسال گردد.



مقاله حداکثر در  15صفحه تنظیم گردد.
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روابط رياضی:
روابط ریاضی در منتهیالیه سمت چپ صفحه و با قلم ) (Times New Roman 10 ptو با استفاده از  Equation Editorنرم
افزار  Wordنوشته شوند .شماره هر رابطه بصورت ترتیبی و در داخل پرانتز و در منتها الیه سمت راست ذکر گردد .به مثال زیر توجه
نمایید:

0  t  15

)(1

15  t  24

)(2

2
] t  c3
24

,

[T (t )  c1  c2 sin

T (t )  a  e bt

,

که در آن )  T (tدماي هوا در ساعت  t ،)°C( tساعات شبانهروز ( )hrو  a ، c3 ، c 2 ، c1و  bپارامترهاي مدل هستند.

اشکال :
الزم است که تمام اشکال در داخل متن مقاله و در نزدیکترین موقعیت به محل اولین طرح در متن قرار گیرند .اشکال باید از کیفیت
مناسب برخوردار بوده و حروف و عالئم مورد استفاده در آنها باید خوانا و قابل تفکیک و فارسی باشند .هر یک از اشکال باید در داخل
متن مورد ارجاع قرار گرفته و همچنین باید داراي یک شماره ترتیبی مستقل باشند .همچنین هر شکل داراي عنوان مستقلی است که باید با
زبان فارسی در زیر شکل نوشته میشود .توضیحات محورها نیز بایستی به زبان فارسی باشند.

جداول :
الزم است که تمام جداول در داخل متن مقاله و در نزدیکترین موقعیت به محل اولین طرح در متن قرار گرفته و اعداد ،حروف و عالئم
مورد استفاده در آنها باید خوانا و قابل تفکیک باشد  .هر جدول داراي یک شماره ترتیبی مستقل است که حتما باید در داخل متن به آن
ارجاع شده باشد .همچنین هر جدول داراي عنوان مستقلی است که در زیر جدول نوشته میشود .بهعنوان نمونه به مثال زیر توجه نمائید.
ساعات شبانهروز

6

9

دما (درجه سلسیوس)

02/1

01/0

رطوبت نسبی (درصد)

31

33

سرعت باد (متر بر ثانیه)

0/ 2

1/ 3

جدول -0میانگین متغیرهاي هواشناسی ساعتی اندازهگیري شده در ايستگاه...

منابع :




منابع مورد استفاده باید شامل جدیدترین اطالعات در زمینه کار مورد نظر باشد.
منابع فارسی در فهرست منابع در انتهاي مقاله به انگلیسی ترجمه شود.
منابع مورد استفاده در داخل متن در انتهاي جمله با ذکر نام خانوادگی نویسنده و سال انتشار داخل پرانتز آورده شود مانند:
بیشتر بارشهاي ایران توسط بادهاي غربی تامین می شود) علیجانی)1331،



نحوه ارجاع منابع با تعداد متفاوت نویسندگان به صورت زیر می باشد :
الف :تعداد نویسندگان یک نفر باشد( :طاهري)1311،
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ب :تعداد نویسندگان  2نفر باشد( :مساح بوانی و مرید)1311 ،
ج :اگر تعداد نویسندگان بیش از  2نفر باشد( :مساح بوانی و همکاران)1313 ،


منابع انگلیسی مانند منابع فارسی در متن مقاله ارجاع داده شوند مانند :
در بین سیستم هاي غربی سیکلون ها بیشترین سهم را در بارشهاي ایران دارند( ) Harman, 1975



اگر نویسنده خارجی در داخل جمله فارسی بیاید و فاعل جمله باشد به زبان فارسی نوشته می شود .در این صورت
نام و سال انتشار در داخل پرانتز به صورت زبان اصلی ارایه می گردد مانند:
اکثر اقلیم شناسان از جمله علیجانی( )1311و یارنال (  Yarnal,1992معتقدند که بارش هاي ساالنه از طریق افزایش




بارش هاي شدید افزایش می یابند.
در مورد کتاب باید نام نویسنده) گان( ،سال انتشار ،عنوان کتاب ،ناشر و محل انتشار و تعداد کل صفحات آورده شود .
براي مقاالتی که فصلی از یک کتاب با نویسنده) گان ( مجزا هستند ،این موارد شامل نام نویسنده) گان( ،سال انتشار ،عنوان
مقاله ،شماره صفحات ،نام نویسنده)گان) (ادیتورها (کتاب ،نام کتاب  ،ناشر و محل انتشار است.

Book: Miller, A. Austin, 2001, Climatology, Shubhi Publications Delhi, New Delhi.
Journal: Bartholy, J., R. Pongracz, C. Torma, I. Pieczka, P. Kardos and A. Hunyady, 2009, Analysis
of regional climate change modelling experiments for the Carpathian basin. International Journal of
Global Warming, No. 1, pp. 238-252.


ارجاع به مقاله اي که در هم اندیشی) سمینار(ها و اجالس) کنفرانس(ها ارایه شده اند :
نام خانوادگی نویسنده ،نام نویسنده ،نام و نام خانوادگی نویسنده) گان (بعدي ،سال انتشار ،عنوان مقاله ،عنوان مجموعه یا
چکیده مقاالت ،محل برگزاري ،تاریخ برگزاري ،شماره صفحات.

قلم ها و اندازه هاي مختلف در متن مقاله
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ساير موارد:
 .1این راهنما جهت استفاده نویسندگان براي تنظیم اصل مقاالت فارسی مطابق الگوي واحد این کنفرانس ارائه شده است.
رعایت این دستورالعمل براي همه نویسندگان اجباري است.
 .2دبیرخانه کنفرانس از پذیرش مقاالتی که مطابق بندهاي فوق ارسال نشده باشند معذور است.
 .3ارسال مقاالت صرفا از طریق ثبت نام و بارگزاري در سامانه ثبت نام آنالین سایت انجمن به نشانی www.imsf.ir
صورت می پذیرد.
 .1ارسال مقاله به منزله پذیرش و ارائه نمی باشد و نتایج پس از داوري به اطالع خواهد رسید.
 .5حداقل ثبت نام یک نفر از نویسندگان براي چاپ و ارائه مقاله الزامی است.
 .1مقاالت پذیرفته شده بصورت سخنرانی یا پوستر در مجموعه مقاالت کنفرانس چاپ خواهند شد.
 .3نوشتار باید جنبه نوآوري ،پژوهشی و ترجیحاً کاربردي داشته باشد و مسئولیت صحت و سقم مقاله به لحاظ علمی و
حقوقی بر عهده نویسنده یا نویسندگان است .همچنین قبالً در نشریه دیگري اعم از داخلی یا خارجی و یا مجموعه
مقاالت گردهمایی ها و مجامع علمی چاپ نشده و یا همزمان براي نشریه دیگري ارسال نشده باشد.
 .1مقاالت باید حداکثر تا تاریخ  33دي ماه  ( 1333تا  33بهمن ماه تمدید شد) از طریق سامانه ثبت نام در سایت انجمن
ارسال گردند.
 .3در صورت عدم دریافت ایمیل تایید پس از  11ساعت با دبیرخانه کنفرانس تماس گرفته شود.

