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 چكيده

 "ها و اندازه آنها که در تهیه مقاله برای های مختلف آن، انواع قلمزیربخشها و  در این نوشتار، کلیات روش تهیه مقاله، بخش
دیجیتال تحول  و  داده  علم  مصنوعی،  هوش  می  "همایش  آمبکار  است. روند،  )شیوهکلیه    ده  برای Stylesهای  نیاز  مورد   )

ها توسط  تنها کافی است که این شیوههای مختلف مقاله، مانند عنوان، نام مؤلفان، چکیده و متن، از پیش تعریف شده و  بخش
شود، که کنفرانس از چاپ مقاالتی که خارج از الگوی ارائه شده در این  مؤلف بر مقاله تهیه شده تطبیق داده شوند. یادآور می 

ده  شیوه نامه تهیه شده باشند، معذور است. چکیده فارسی باید طی یک پاراگراف بطور صریح، موضوع و نتایج پژوهش انجام ش 
ای حاصل شده است. در چکیده  را مطرح کند؛ بطوریکه بیان کند که چه کاری، چگونه و به چه منظور انجام شده و چه نتیجه 

را درج کرد.  نباید هیچ  الگو چکیده  گونه جزئیات، جدول، شکل یا فرمولی  برای مقاالت فارسی مطابق  همچنین الزم است 
 ی دبیرخانه کلمه باشد.    300و    200تعداد کلمات برای هر دو چکیده فارسی و انگلیسی باید بین    تهیه گردد.نیز    انگلیسی 
 . است مخیر آن ویرایش  و تلخیص یا و دریافتی مقاالت قبول یا   و رد  در کنفرانس

 نامه راهنماي نویسندگان، شيوه ،دیجيتالمصنوعی، علم داده و تحول همایش بين المللی هوش ها: واژهكليد

 مقدمه  -1

.  شتده استت  تشتریح همایش هوش مصتنوعی، علم داده و تحول دیجیتالمقاالت  کردن   آماده  یشتیوه  ،نوشتتار حاضتردر  
تهیه شتده استت. نکته مهمی    Microsoft-Wordنرم افزار    های موجود دراستا  برخی از قابلیت  نامه براین شتیوه

مورد نیاز    (Styles)  هایاین استت که شتیوه  ،به چاپ مورد توجه قرار گیرد  یکه الزم استت برای تهیه نستخه آماده
توانند با استتفاده از آنها به سترعت فایل  اند و مؤلفان میتعریف شتده  نوشتتارهای مقاله، در این  برای کلیه قستمت

در    Format Painterو   copy | Pasteابزارهای    مورد نظر تطبیق دهند. این کار با استتفاده ازمقاله خود را با شتیوه  
 این نرم افزار به سادگی انجام پذیر است.

به موارد    الزم است  د،( استفاده کنTemplateبه عنوان الگو )   نوشتارد از این  مؤلف به هر دلیل نتوان   چنانچه
 

 مرتبه علمی مؤلف، دانشگاه یا محل اشتغال، نشانی پست الکترونیک : سمت یا اول نویسنده  1
 : سمت یا مرتبه علمی مؤلف، دانشگاه یا محل اشتغال، نشانی پست الکترونیک دومنویسنده  2

 نویسنده مسئول  *
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 ید:توجه نما  ذیل
متر  سانتی  4  و   4،  5،  5و حدود باال، پایین، چپ و راست صفحات به ترتیب برابر با    A4د برابر  اندازه صفحات بای -

 است(.   درج شده  (1جدول )   درانتخاب شود )همانطور که  

 ی معمول است. برابر فاصله   95/0های مقاله،  فاصله سطرها در تمام بخش -

   انجام شده را مشخص کند.های کار  عنوان مقاله باید در عین اختصار تمام ویژگی -

 (: اندازه حدود متن1) جدول

 اندازه )سانتی متر(  پارامتر

 13×20 اندازه متن اصلی 

 5 فاصله از باال

 5 فاصله از پایین
 4 فاصله از چپ 

 4 فاصله از راست 

 
محل اشتغال و پست الکترونیک آنان در زیرنویس صفحه    سمت یا مرتبه علمی،نشانی کامل نویسندگان شامل   -

دار مکاتبات است، درج  ای که عهدهقبل از مشخصات نویسنده  ”اول نوشته شود. الزم است عبارت “نویسنده مسوول
 شود. 

 تهیه شود. صفحه  8و حداکثر در    ستونی  تکمقاالت به صورت   -

 تعداد صفحات مقاله حتماً زوج باشد.   -

درصد از حجم مقاله یا دو صفحه کامل(، تعداد صفحات    25ها زیاد باشد )بیش از  داد شکلدر صورتی که تع -
 زایش پیدا کند؛ ولی در هر حال باید تعداد صفحات مقاله زوج باشد. صفحه اف  10تواند تا  مقاله می

شود، نیازی به نوشتن عبارت فارسی آن نیست،  چنانچه از عناوین یا اسامی نرم افزارهای تخصصی استفاده می -
 .Microsoft-Wordمانند  

مطابق سربرگ این نوشتار، گنجانده شود.    ( صفحه زوجHeaderده کلمه اول عنوان مقاله باید در سربرگ ) -
 اجزای سربرگ صفحات باید در یک سطر قرار گیرد. 

د که اندازه آن باید دو واحد کمتر از اندازه قلم  استفاده شو  Times New Romanبرای نوشتار التین باید از قلم   -
های کلیدی و زیرنویس صفحه اول، اندازه قلم التین باید یک واحد کمتر از اندازه قلم فارسی باشد. در مورد واژه

( استفاده شود، در هر حال با آنچه در روابط ریاضی Italicفارسی باشد. برای عناوین متغیرها بهتر است قلم کج )
   ار رفته یکسان باشد.بک
ها به زبان انگلیسی باید با شیوه تعریف شده در الگوی  عنوان مقاله، مشخصات مؤلفان، متن چکیده و کلید واژه -

         چکیده انگلیسی مقاالت تهیه گردد.  
 است.    آمده  (2جدول )  درهای فارسی مورد استفاده برای هر یک از موارد  اندازه و نوع قلم -
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 ها (: اندازه و نوع قلم2) جدول

 اندازه قلم نام قلم موقعیت استفاده

 9 نارنین-ب ها و مراجعمتن جداول و شکل

 8 پررنگ نازنین-ب عناوین جداول و اشکال 

 11 نازنین-ب مقاله   متن

 10 نازنین-ب متن چکیده
 9 پررنگنازنین -ب ها کلیدواژه 

 9 نازنین-ب نام مؤلفان

 11 نازنین پررنگ-ب ها عناوین بخش

 12 پررنگ تیتر-ب عنوان مقاله 
 8 نازنین-ب زیرنویس صفحه اول 

 9 نازنین-ب مراجع

 Times New Roman Bold Italic 11 عنوان انگلیسی 

 Times New Roman Bold  9 نام مولفان به انگلیسی 
 Times New Roman  10 متن چکیده انگلیسی 

 Times New Roman Italic  9 ها انگلیسیکلید واژه 

 
   .بیان شده است  این نوشتارسایر موارد مورد توجه در ادامه   -

 تقسيمات مقاله -2

نتیجه ها، مقدمه، متن،  شامل عنوان، مشخصات نویسندگان مقاله، چکیده، کلیدواژه  های اصلیهر مقاله باید بخش
دیگر ضمایم همگی در انتهای    ها وها شامل تقدیر و تشکر، نمادگذاریسایر قسمتگیرد.  و در نهایت مراجع را در بر

 گیرند. مقاله بعد از نتیجه و قبل از مراجع قرار می
در کل عناوین  اند.  تعریف شده  2و    1شماره    Heading، در این الگو تحت عنوان  2و    1در سطح  ها  عناوین بخش 

یک اندازه    با همان قلم در  بایدبعدی    و زیر بخش  10با قلم نازنین    2های سطح  ، بخش11ها با قلم نازنین  بخش 
با این حال، در  . نیستمتن نیازی  گذاری شده بیش از سطح سوم دربندی شمارهبه تقسیمد. تر نوشته شوکوچک

   استفاده شود.  هاگذاری عنوانبرای شماره  صورت نیاز در سطح چهارم از حروف الفبا

 مقدمههاي ویژگی -2-1

های انجام شده  ای از تاریخچه موضوع و کارمقدمه پس از عنوان کردن کلیات موضوع مورد بحث، ابتدا خالصه در
ویژگی مقاله  بیان می  هاآن  به همراه  ادامه، تالشی که در  انجام شده،  برایشود. در  و    تبیین کار  رفع مشکالت 

دو پاراگراف    در یک یا  ،های نو صورت گرفته استفته ها یا حرکت به سمت یاهای موجود، گشودن گره کاستی
 شود. توضیح داده می

 متنهاي ویژگی -2-2

شامل تعریف مفاهیم مورد نیاز، طرح مسأله و راه حل ارائه شده  شوند که باید  مطالب اصلی در این بخش درج می
همگی مربوط به متن بوده و در متن از آنها استفاده    باید  رفته در متن  ها و روابط ریاضی بکارها، جدول باشند. شکل 

 شده و توضیح داده شده باشند. 
انحراف نسبت به    دچارهن خواننده  در نوشتن متن تالش شود تنها به موضوع اصلی مقاله پرداخته شود تا ذ 
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. تمام جمالت دست کم یک بار مرور شوند تا از کامل بودن و صحت آنها از نظر دستور زبان  نشودمطالب    پیوستگی
 فارسی اطمینان حاصل شود.  

 ها  ها و جدولشكل -2-2-1

ها باید در  ها و شکل در قابل درک بودن مقاله نقش اساسی دارد. جدول  ،هاجدول   ها ومناسب بودن وضعیت شکل 
ها نیز استفاده  برای متون داخل نمودارها و شکل   Textشیوة    توان ازمی  وسط ستون تنظیم شوند. برای این منظور، 

   ع شود.رجو  (2جدول )  ها بهها و شکل کرد. برای انتخاب قلم و اندازه آن در متن و عنوان جدول 
  توان وجود نداشته باشد، می  شکل افزار اصلی تولید کنندهاز نرم  Copy | Pastها، چنانچه امکان  در مورد شکل

آورده شده است، بهتر است    Wordبه محیط    اگر شکل از نرم افزار مستقیماً.  نموداستفاده    Insert | Pictureاز ابزار  
 In lineشکل بصورت    در  Layoutدقت شود که ویژگی  بازبینی و ویرایش شود.    Edit Pictureبا استفاده از ابزار  

with text  ها باید به صورتی واضح و با توضیحات کافی یک سطر مستقل درج شده باشد. در هر حال، شکل   و در
-Spacing)   سطرهای قبل و بعد فاصله کافی داشته باشند  با  باید  هاشکل  ها وعنوان جدول  .در مقاله درج شوند

6pt) .  مگر  گیردبین انتهای هر جدول با خط بعدی و همچنین بین شکل و خط باالیی، یک خط فاصله قرار می ،
 . اینکه جدول در انتهای صفحه و یا شکل در باالی صفحه قرار گرفته باشد

 . نشان داده شده است  ،چگونگی تنظیمات و توضیحات الزم برای یک شکلای از  نمونه (  1شکل )در  
 

 
 جدایش  -نمودار شماتيكی از قانون كشش  :(1) شكل

 روابط ریاضی -2-2-2

. تمامی نمادهای مورد نیاز در  استفاده نمود  (Equation Editor)  نویسفرمول  ابزار   باید از  برای نوشتن روابط ریاضی
 بینی شده است. این ابزار پیش  

اند، باید  نانچه پیش از آن توضیح داده نشده توضیحات تمام متغیرها، پارامترها و نمادهای جدید در روابط، چ
   :  (1رابطه )  بعد از رابطه بیان شوند. مانند  بدون فاصله

 (1 ) 
A

F
=               

 سطح اعمال نیرو است.     Aنیروی وارد بر سطح و      F  ،تنش   آن  که در

 ه هاي نتيجویژگی -3-2

شود.  کار انجام شده بطور خالصه مرور شده و نتایج برگرفته از آن توضیح داده می  در این بخش، نکات مهم در
این    ( باید در بخش نتیجه مورد تصریح واقع شود. هرگز عین مطالب چکیده درContributionمقاله )  سهم علمی
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یا گسترش موضوع بحث را    و  دهای پژوهش انجام شده اشاره کندتواند به کاربربخش آورده نشود. بخش نتیجه می
 ی دیگر پیشنهاد دهد. هابه زمینه

 هاي مراجعویژگی -4-2

که تمام مراجع   نموددقت  باید و در انتهای مقاله آورده شوند. گذاریشماره استفاده در متن به ترتیب   باید مراجع 
آورده    نمونه  برای  نوشتاردر انتهای این    از چگونگی نوشتن مراجع،  یهایدر متن مورد ارجاع واقع شده باشند. مثال

 . است  شده
  است.  9 با اندازه نازنین -بها، ، مانند متن جداول و شکلفارسی شده برای نوشتن مراجعگرفته  نظر قلم در 

  مراجع   ها یا مقاالتکتاب  برای عناوین  شوند.نوشته    8و اندازه    Times New Romanبا قلم    باید  مراجع انگلیسی
 ( استفاده شود. Italicانگلیسی از قلم کج )  فارسی و

 قواعد نوشتاري  -3

گویا و در حد امکان کوتاه   بهتر است تالش شود از جمالت رسا، نویسی است.مقاله در گرو سادهشیوایی و رسایی 
بندی نیز کمک زیادی به روانی و ن یک بخش با استفاده از پاراگرافاستفاده شود. جداسازی اجزای مختلف مت

 سطر از یک ستون را به خود اختصاص دهد.    15تا    10تواند بیش از  کند. یک بند نمیسادگی فهم مطلب می 
و یا غیرشیوا    آورمانند آنها که تکلفو    ”بوده باشد“،  ”گردید“،  ”باشدمی“تا جای ممکن از بکارگیری کلمات  

توانند اغلب مفاهیم را براحتی منتقل کنند.  می  ”شد“و    ”است“ هستند، اجتناب شود. کلمات روان و ساده مانند  
استفاده از کلمات دشوار و غیر معمول چنانچه دلیل توجیهی روشنی وجود نداشته باشد، موجب پیچیده شدن و  

های مورد استفاده در مقاله باید به صورت ماضی نقلی و مجهول  کلیه فعلایجاد اشکال در فهم خواننده خواهد بود.  
 بکار روند. 
های فارسی استفاده شود، بویژه در مواردی که معادل  حد امکان سعی شود برای کلمات غیرفارسی از معادل   در

توجیهی   ”به همین دلیل“یا    ”برای همین“به جای    ”لذا“فارسی مصطلح و مفهوم است. برای مثال استفاده از ترکیب  
  زیباتر از   ”پردازش“یاده شود. بدون تردید کلمه  همین الگو پ  ،ندارد. برای لغات فنی نیز تا آنجا که ممکن است

یا اصطالح    دارداست. در این گونه موارد چنانچه احتمال عدم آشنایی خواننده با معادل فارسی وجود    ”پروسس“
دقیقاً پس از کلمه و داخل    تر است، الزم است در اولین کاربرد کلمه فارسی منشأ غیرفارسی آنغیرفارسی معمول

   آورده شود.هاللین  
( استفاده شود، الزم است در اولین استفاده تفصیل آن Abbreviationنویسی )چنانچه در مقاله از مختصر

شود، تعریف  آورده شود. چنانچه مختصرنویسی در چکیده آورده می   (Endnote)  نویسی بصورت آخرنویسخالصه
به جز در مورد مشخصات مؤلفان در صفحه اول    بدون فاصله ذکر شود. در هیچ مورد  همان چکیده و  آن باید در
 استفاده نشود.   (Footnote)  از زیرنویس  مقاله

خود بچسبند    ازویرگول باید به کلمه قبل  نقطهدقت شود که تمام نقاط آخر جمالت، دونقطه، ویرگول )کاما( و  
جایی که نیاز به مکث هست،    تواند اجزای یک جمله را درو از کلمه بعدی فقط یک حرف فاصله بگیرند. ویرگول می 

 رود.جمله که با هم ارتباط معنایی دارند، بکار می   کند؛ حال آنکه ویرگول نقطه برای جداسازی دو  هم جدا  از
عین جدا نوشتن، از جزء    شوند، دقت شود که درروع میش  ”در افعال مضارع و ماضی استمراری که با “می
طور،  استفاده شود. همین  ”(Non-Breaking Space)  متصل  دیگر فعل جدا نیفتد. برای این منظور باید از “فاصلة

(؛  ” هامتصل نوشته شود )مانند “فاصله  جدا و به صورت فاصلة  ،ی جمع، باید از کلمه جمع بسته شده”در نوشتن “ها
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شود. این قانون برای ضمیرها  نویسی استفاده میکه از شیوه متصل  ”مگر در کلمات فارسی تک هجایی مانند “آنها
نویسی استفاده شود، مانند  . برای کلمات مرکب نیز همچنین باید از شیوه متصل”اندنیز صادق است، مثل “شده 

 .   ”سازی“مرتب
آن استفاده نشود؛ مگر آنکه کلمات درهم    کلمات وجود ندارد، ازخالی بین   به یک حرف فاصله  جایی که نیاز  در

حرف یکسان از انتهای یک کلمه و ابتدای کلمه    رفته و خوانایی جمله یا عبارت کاهش یابد؛ مانند وقتی که دو
 . ”با استفاده“گیرند، مثل:  بعدی به دنبال هم قرار می 

 گذاري و ارجاع  شماره -4

ها در شود، در باالی آنها و شماره و توضیح شکلدیده می  (1جدول )  در شماره و توضیح تمام جداول به نحوی که  
 شود. هرگز نباید یک شکل یا جدول پیش از معرفی آن، در متن ظاهر شود.  زیر آنها درج می 

انتهای سمت چپ درج شودشماره رابطه در انتهای سمت راست   . ارجاع به روابط  و خود رابطه ریاضی در 
  رابطه“عبارت  از    ریاضی همواره باید بعد از درج خود آن روابط در متن صورت گیرد. برای ارجاع به روابط ریاضی

   نمایید.  استفاده  ”(1)
گیرد که در انتهای این نوشتار آمده است. برای ارجاع به مراجع نیز  گذاری مراجع به نحوی صورت میشماره

برای ارجاع به چند   نیست. ”[1]مرجع “ و نیازی به ذکر  ”[1]“قالب استفاده شود  آنها در داخل دوتنها از شماره 
آیند، قبل از  مراجعی که در انتهای جمله می  .”[2]،  [1]“:  شودمرجع، آنها را پشت سرهم آورده با ویرگول جدا  

 گیرند.    نقطه قرار
برای دستهشماره الگوریتمدی بنگذاری  اعداد یا  های عادی داخل متن میبندیها و سایر تقسیمها،  با  تواند 

 انجام شود.   ،حروف دلخواه به نحوی که تداخلی پیش نیاید

 ایج نت -5

همایش هوش مصنوعی، علم داده و تحول چاپ در مجموعه مقاالت    ینمونه، مشخصات یک مقاله آماده  نوشتاردر این  

ابعاد و حواشی صفحه، تهیه عنوان و چکیده به فارسی   توان بهمقاله می  ترین مشخصاتمهم  از  بیان شد.  دیجیتال
ها و  ها، شکل گذاری جدول نحوه شمارهرعایت قواعد نوشتاری،    ،زوج بودن تعداد صفحات   و انگلیسی مطابق الگو،

 .  اشاره نمود  هانوع قلم  و باالخره اندازه و  گذاری مراجعسازی و شماره، مرتب روابط ریاضی و ارجاع به آنها 
در    مؤلفان محترم مقاالت تالش نمایند تا با توجه به نکات مطرح شده، ضمن آشنایی با ابزارهای قابل استفاده

 آماده سازند.    داوریبرای    نرم افزار، مقاالت را
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