شیوه نامه تنظیم مقاالت اولین كنفرانس ملي حمل و نقل و لجستیک
(عنوان مقاله با قلم  14 pt. B Nazaninپررنگ)
نام و نام خانوادگي نويسنده اول ، 1نويسنده دوم ... ،2از ذكر عنوان (مهندس ،دكتر و  ) ...خودداري شود 10 pt. B Nazanin( .پررنگ)
1عنوان علمي (دانشجو ،دانشآموخته ،عضو هیات علمي) ،گروه ،دانشکده و دانشگاه نويسنده اول()10 pt. B Nazaninآدرس پست الکترونیك
نويسنده اول )(Times New Roman 9 pt.
2عنوان علمي ،گروه ،دانشکده و دانشگاه ساير نويسندگان()10 pt. B Nazaninآدرس پست الکترونیك نويسنده دوم )(Times New Roman 9 pt.

چكیده :اين نوشتار آئین نامه تنظیم مقاالت "اولین كنفرانس ملي حمل و نقل و لجستیك" را در بردارد تمامي شیوههاي
مورد نیاز در تنظیم مقاله در اين نوشتار به كار گرفته شده است و نويسنده مي تواند متن مقاله را با اين نوشتار تنظیم
نمايد .از نويسندگان درخواست ميشود اين ساختار را در مقاالت ارسالي مد نظر قرار دهند و بديهي است كه مقاالتي كه
خارج از اين ساختار تهیه شده اند مورد داوري قرار نخواهند گرفت .د ر متن چکیده از ذكر مقدمه و كلیات خودداري شود
و مستقیم به مساله مورد بررسي و اهداف آن ،اساس كار و میزان موفقیت اين مطالعه با استناد به نتايج كار به طور مختصر
اشاره شود .چکیده مقاله با قلم  B Nazaninاندازه  11 pt.نوشته شود .طول چکیده در مقالة كامل كمتر از  80كلمه و
بیشتر از  250كلمه نباشد .چکیده بايد به تنهايي كامل و فقط داراي يك پاراگراف باشد .از اشاره به مراجع در چکیده
خودداري شود.
واژگان كلیدي:
حداقل 3و حداكثر  6واژه كه با كاما ( )،از هم جدا شده و در يك خط باشند (قلم .)11 pt. B Nazanin

 -1مقدمه ( 14 pt. B Nazaninپررنگ)
به منظور يکسان سازي مجموعه مقاالت اولین كنفرانس ملي حمل و نقل و لجستیك و نیز براي آنکه امکان تركیب و
انتقال فايل كامپیوتري آنها فراهم شود ،الزم است كه همة مقاله ها با طرحي يکسان و كامالً هماهنگ تهیه و تايپ شوند .اين
راهنما به نويسندگان مقاالت فارسي كمك مي كند تا مقالة خود را با طرح مورد قبول همايش تهیه نمايند .توجه شود كه
چار چوب ظاهري اين راهنما و نگارش آن منطبق بر شیوه نامه مورد قبول همايش است و مي تواند جهت تسريع نگارش مستقیما
روي اين فايل نگارش شود .توجه شود كه حداكثر طول مقاله نبايد از  8صفحه بیشتر شود و از درج شماره صفحه خودداري
گردد.
متن اصلي مقاله به صورت تك ستوني با قلم (فونت)  B Nazaninو اندازة  12 pt.تك فاصله ) (single spaceتهیه
شود .عنوان همة بخشها با قلم  B Nazaninو اندازه  14 pt.پررنگ و عنوان زيربخشها با قلم  B Nazaninو اندازه 12پررنگ
تايپ شود .عنوان هر بخش يا زيربخش ،با يك خط خالي فاصله از انتهاي متن بخش قبلي تايپ و شمارهگذاري شود .خط اول
همة پاراگرافها بايد داراي تورفتگي به اندازة  0/7 cmباشد .نويسندگان محترم توجه داشته باشند كه كلیه مکاتبات مربوط به
مقاله ها ،صرفا از طريق اعالم در سايت صورت مي گیرد ،بنابراين از ارسال مقاالت از طريق پست الکترونیك خودداري نمايند.

 -2نكته هاي ضروري در متن نسخههاي ارسالي به دبیرخانه كنفرانس
در ارسال مقاله ها نکته هاي زير بايد رعايت شود:
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 درستي نوشتار براساس قواعد امالي فارسي ضروري است .در تدوين متن ،استفاده از فاصله و فاصلهي صفر غیر چسبیدهرعايت گردد .براي مثال {فاصله ها}{ ،مي باشد}{ ،برچسب گذاري}{ ،جمع بندي}{ ،به صورت}غلط بوده و درست آن
استفاده از فاصله صفر غیر چسبیده {فاصلهها}{ ،ميباشد}{ ،برچسبگذاري}{ ،جمعبندي}{ ،بهصورت} است.
 جمع بستن كلمات فارسي يا التین با قواعد زبان عربي اشتباه است .بنابراين «پیشنهادات» و «اساتید» اشتباه و درستآنها «پیشنهادها» و «استادان» است .بهتر است همواره حرف اضافه «به» از كلمه بعدي خود جدا نوشته شود ،مگر آن كه اين
حرف جزء يك فعل يا صفت يا قید باشد؛ مانند« :بکار بستن»« ،بجا» و «بندرت» .در مورد كلمات حاوي همزه قواعدي وجود
دارد كه پرداختن به آنها دراين مقاله نمي گنجد ،اما براي نمونه به امالي كلمات «مسأله»« ،منشأ»« ،رئیس» ،و «مسؤول» دقت
كنید .همچنین ،همزه در انتهاي كلماتي كه به الف ختم ميشوند ،نوشته نميشود و درصورت اضافه شدن به كلمه بعدي ،از
«ي» استفاده ميشود« :اجرا شده» ،و «اجراي برنامه».
 براي خوانايي بهتر مقاله بايد سعي شود تا حد امکان عالمت گذاري متن مقاله بدرستي انجام شود .دقت كنید تمامعالمتهايي مث ل نقطه ،ويرگول ،نقطه ويرگول ،دونقطه ،و عالمت سوال بايد به كلمه قبل از خود چسبیده باشند ،و از كلمه بعدي
تنها به اندازه يك فضاي خالي فاصله داشته باشند .عالمت خط تیره بايد به اندازه يك فضاي خالي از كلمه قبل و بعد از خود
فاصله داشته باشد؛ مگر اين كه كلمه قبلي يا بعدي يك عدد باشد ،كه در اين صورت بايد به آن بچسبد .بین كلماتي كه جدا
هستند بايد يك فضاي خالي فاصله باشد.
 از بايد و مي بايد (مربوط به زمان حال و آينده) ،به جاي كاربرد نادرست بايست ،بايستي و مي بايستي ( مربوط به زمانگذشته) استفاده شود.
 -جدانويسي واژگان رعايت شود (مانند :سانتي متر به جاي سانتیمتر ،شکل ها به جاي شکلها ،عکس ها به جاي عکسها )

 -3حداكثر طول مقاله
با توجه به محدوديت در چاپ مقاالت ،حداكثر طول هر مقالة كامل شامل شکلها و جدولها كه منطبق با اين شیوه نامه
تهیه ميشود؛ نبايد از  8صفحه بیشتر باشد.

 -4واژههاي خارجي در متن فارسي
براي واژهها و نامهاي خارجي ،تا حد امکان از معادلهاي فارسي مصطلح و مصوب استفاده نمايید .در مورد نامهاي خارجي
دشوار يا معادلهاي غیرمصطلح فارسي ،فقط در اولین ارجاع و بالفاصله پس از ذكر اين گونه واژهها ،معادل التین آن را به صورت
زيرنويس در انتهاي مقاله قید نمايید.
 -4-1زيرنويسها
درصورت وجود ،كلیه زيرنويسها در انتهاي مقاله بعد از مراجع آورده شوند .در صورت نیاز به درج زيرنويس ،همة موارد
فارسي و به صورت راستچین با قلم  B Nazaninو اندازة  11 pt.و زيرنويسهاي التین به صورت چپچین با قلم Times
 New Romanاندازة  9 pt.نوشته شوند.
 -2-4معرفي نشانه ها و متغیرها در متن
از آنجا كه نیازي به درج فهرست نشانه ها و متغیرها در ابتداي مقاله نیست؛ بنابراين بايد هر نوع متغیر يا نشانه به كار رفته
در متن مقاله ،در اولین ارجاع به آن معرفي شود.
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 -5فرمولها و روابط رياضي
براي نمايش روابط و فرمول هاي رياضي از جدول دو ستوني با خطوط نامرئي مطابق نمونه زير استفاده گردد .در ستون
سمت راست اين جدول ،شماره رابطه و در ستون سمت چپ رابطه يا فرمول مربوطه نوشته شود( .استفاده از Microsoft Equation
در نوشتن فرمولها توصیه ميشود) .در صورتي كه فرمولها در محیط مايکروسافت ورد نسخه  2010تهیه شوند؛ فايل ارسالي
بايد حتماً با پسوند  *.docxذخیره شود تا از تبديل شدن فرمولها به عکس جلوگیري شود .براي هر فرمول بايد يك شماره در
نظر گرفته شود .اين شماره را در داخل يك جفت پرانتز و بصورت راستچین قرار دهید .تمام متغیرها ،پارامترها ،و نمادهاي يك
عبارت رياضي بايد توضیح داده شوند .درصورتي كه يك رابطه رياضي طوالني بود و دريك سطر جا نشد ،ميتوان آن را در دو يا
چند سطر نوشت .در اين حالت بايد سطرهاي دوم به بعد با تورفتگي شروع شوند .همچنین ميتوان شماره آن را نیز در يك
سطر مستقل نوشت .يك نمونه فرمول در زير آمده است.
()1

𝑥𝜋𝑛
𝑥𝜋𝑛
+ 𝑏𝑛 sin
)
𝐿
𝐿

∞

𝑓(𝑥) = 𝑎0 + ∑ (𝑎𝑛 cos
𝑛=1

 -6واحدها
واحد اعداد يا كمیتهايي كه در متن ،جدولها و شکلها مي آيند ،يا عنوان محورهاي يك نمودار را بیان ميكنند؛ بايد به
صورتهاي استاندارد و در سیستم  SIذكر شوند.

 -7جدولها
هر جدول بايد داراي شماره و عنوان (توضیح) باشد ،كه در سمت راست باالي جدول با قلم  B Nazaninپررنگ و اندازة
 10 pt.تايپ و به ترتیب از  1شمارهگذاري ميشود .بهتر است جدولها در داخل متن و پس از جايي كه به آنها ارجاع ميشود،
درج گردند .عنوان ستونهاي جداول بايد به صورت وسط چین ( 9 pt. B Nazaninپررنگ) و كلیه متن ها در داخل جدول
اگر فارسي باشند به صورت راستچین ( 10 pt. B Nazaninنازك) و اگر التین باشند به صورت چپچین
) (Times New Roman 8 pt.بايد تايپ شوند .همة اعداد در جدول ها بايد به صورت فارسي و وسط چین تايپ شوند .ذكر
واحد كمیت ها در جدول الزامي است .هر جدول با يك سطر خالي فاصله از متن پیش و پس از آن قرار گیرد و نیز اگر جدولها
داراي مرجع مي باشند بايد شماره مرجع در داخل كروشه در انتهاي عنوان جدول ذكر شود .جدول  1مطابق شیوه نامه فوق تهیه
شده است .در اين جدول نوع و اندازه قلم مورد نیاز براي تدوين مقاالت فارسي به صورت خالصه آمده است .قابل ذكر است كه
جداول بايد در اولین مکان ممکن پس از اولین اشاره به آنها در متن قرار گیرند( .توجه شود كه خود جدول نیز بايد در موقعیت
وسطچین نسبت به طرفین كاغذ قرار گیرد).
جدول (شماره جدول) :خالصه نوع و اندازه قلمهاي مورد نیاز براي تدوين مقاالت فارسي
قلم (فونت)

عنوان

اندازه

عنوان مقاله

B Nazanin

14

نام و نام خانوادگي

B Nazanin

10

مشخصات نويسندگان

B Nazanin

10

نشاني پست الکترونیکي نويسندگان

Times New Roman
B Nazanin

عنوان بخشها

3

نوع قلم

پررنگ
پررنگ
نازك

9

نازك

13

پررنگ
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عنوان زير بخشها

B Nazanin

12

متن چکیده و واژگان كلیدي
متن اصلي

B Nazanin

11
12

نازك
نازك

B Nazanin

11

نازك

9

نازك

عنوان جدول ها ،شکل ها و نمودارها

B Nazanin

10

پررنگ

عنوان ستونهاي جدول ها

B Nazanin

9

متن فارسي درون جدول ها
متن التین درون جدول ها

B Nazanin

10
8

نازك
نازك

B Nazanin

11

نازك

Times New Roman

10

نازك

B Nazanin

زير نويس فارسي
زير نويس التین

Times New Roman

Times New Roman

منابع و مراجع فارسي
منابع ومراجع التین

پررنگ

پررنگ

 -8شكلها و نمودارها
شکل ها در داخل متن و در جايي كه به آنها ارجاع ميشود؛ درج گردند .ذكر واحد كمیتها در شکلها الزامي است .در
متن مقاله بايد به همة شکلها ارجاع شود .در تهیة شکلها توجه كنید كه اندازة اعداد ،واژهها ،كمیتها و راهنماي منحنيها
) (legendبه قدر كافي بزرگ باشد تا پس از درج در مقاله ،كامالً واضح و خوانا باشند .هر شکل را با يك سطر خالي فاصله از
متن پیش و پس از آن قرار دهید .يك نمونه شکل در زير آمده است.
370

360
355

تابع هدف دوم

365

350
35

25

30

20

تابع هدف اول
GAMS

NSGA II

شكل (شماره شكل) :مقايسه دو مرز كارا براي توابع هدف

هر شکل و نمودار بايد داراي شماره و عنوان (توضیح) باشد كه به صورت وسطچین در زير آن با قلم  B Nazaninپررنگ
و اندازة  10 pt.تايپ و به ترتیب از  1شمارهگذاري ميشود .نمودارها و شکلها ميتوانند به صورت رنگي و يا سیاه و سفید باشند
ولي به گونهاي كه در صورت چاپ سیاه و سفید رنگ ها و جزيیات آن ها قابل تشخیص باشد .توجه شود كه خود شکلها و
نمودارها نیز ،همانند جدولها بايد در موقعیت وسط چین نسبت به دوسوي كاغذ قرار گیرند .در مورد اشکال ،چنانچه امکان
 Copy | Pasteاز نرمافزار اصلي تولید كنندهي شکل (يا گراف) موجود نباشد ،از ابزار  Insert | Pictureاستفاده شود .براي
اين منظور الزم است شکل مورد نظر از پیش به صورت يك فايل ذخیره شده باشد .دقت شود كه ويژگي  Layoutدر شکل
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بصورت  In line with textو در يك سطر مستقل درج شده باشد تا در صفحهبندي مشکلي بهوجود نیايد .در هر حال ،اشکال
بايد به صورتي واضح و با توضیحات كافي و داخل همان كادر متن در مقاله درج شوند و با سطرهاي قبل و بعد فاصله كافي
داشته باشند( .هرگز از اسکن كردن شکل چاپ شده استفاده نشود ).نمونهاي از چگونگي تنظیمات و توضیحات الزم براي يك
شکل را نمايش ميدهد .اگر از اشکال منابع ديگري در مقاله خود استفاده ميكنید ،ضروري است كه نام و نشاني منبع در زير
شکل ذكر شده يا به شماره مرجع درفهرست مراجع ارجاع شود.

تقدير و تشكر
در صورت نیاز ،اين قسمت قبل از منابع قرار ميگیرد و به عنوان اين بخش شمارهاي تعلق نميگیرد.

منابع و مراجع
به عنوان اين بخش شمارهاي تعلق نميگیرد .در متن مقاله از نام خانوادگي نويسنده و سال استفاده نمايید مثال (تقضیلي،
 .)1383منابع در اين بخش و با ترتیب فارسي ،سپس انگلیسي و در انتها وبسايتها مانند نمونههاي زير ذكر ميگردد كه در
يك از بخشهاي فارسي ،انگلیسي و سايتها ،بر حسب نام خانوادگي نويسنده اول به صورت الفبايي مرتب ميشوند .نمونههاي
زير به ترتیب براي كتاب ،مقالهي نشريات و مقالهي كنفرانسها نتخاب شده است .منابع و مراجع فارسي را با قلم B Nazanin
نازك  11 pt.و مراجع انگلیسي را با قلم  10 pt. Times New Romanنازك تايپ نمايید.
[ ]1نام خانوادگي ،نام (مؤلفان و مترجمان)( ،سال انتشار به عدد) .عنوان اصلي كتاب :عنوان فرعي كتاب ،نام ساير افراد دخیل در تألیف يا
ترجمه ،ناشر ،محل انتشار ،شماره جلد ،شماره ويرايش.
[ ]2يعقوبي ،ج .ملك محمدي ،ا .عطاران ،م .ايرواني ،ه" )1386( .تحلیل و نقد مدلهاي يادگیري الکترونیکي" ،دومین كنفرانس يادگیري
الکترونیکي" 23-25 ،آبان ،زاهدان ،ايران.
[ ]3قاسمیان يزدي ،م .ح" )1376( .يك الگوريتم طبقه بندي خودكار اثر انگشت" ،استقالل ،سال  ،18شماره .9
[4] Book authors’ names. (Date of publish). Book Title in Italic,Edition number, Publisher.
[5] Saunders, M.N.K. and Cooper, S.A. (1993) Understanding Business Statistics,
London, DP Publication Ltd.
[6] Teghem, J. (2001) .Solving Multi-Objective Combinatorial Optimization with
Metaheuristics., MIC.2001 - 4th Metaheuristics International Conference, 16-20
July, Porto, Portugal, 673-677.
[7] www.msrt.ir
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