راهنمايتهيه مقاله براي بيست و ششمين کنفرانس مهندسي برق ايران ()ICEE2018
سوم3

نويسنده اول ،1نويسنده دوم 2و نويسنده
1سازمان متبوع نويسنده اولFirstAuthor@Email ،
2سازمان متبوع نويسنده دومSecondAuthor@Email ،
3سازمان متبوع نويسنده سومThirdAuthor@Email ،
چکيده  -اين چکيده شامل خال صه اي از نتايج تجربي يا نظري حا صل از کار تحقيقاتي شما ا ست .محتواي اين بخش نبايد از دوي ست کلمه
تجاوز نمايد .از بحث ها کلي و مقدماتي در چکيده پرهيز شود .در صورتي که دراين بخش از نماد يا کلمات اخت صاري التين ا ستفاده کنيد ،بايد در
متن مقاله آن را معرفي نماييد .از ارجاع به مراجع در بخش چکيده پرهيز شود .براي اينکه تعداد کلمات چکيده را بدون شمارش معمولي تشخيص
دهيد تمام متن آن را با ماوس انتخاب ( سياه) کنيد ،سپس با موس جعبه ابزار  Toolsدر ق سمت باالي صفحه را باز کنيد و ک شوي  word countرا
انتخاب کنيد .تعداد کلمات اين چکيده  108است.
كليد واژه -حداكثر چهار يا پنج واژه كليدي مرتبط با مقاله را به ترتيب الفبا ،به طوري كه با كاما از هم جدا شده باشند،

ذكر كنيد.

و به فاصله  6ميليمتر از يک ديگر تنظيم شده اس
 -1مقدمه
روش تهيه مقاله برايارائه به بيستتت و
اين دستتتتورال
يک ين كنفرانس مهندستتي برق ايران را بيان ميكند .چنانچه از
نرمافزار  Microsoft Wordاستتتتفاده ميكنيد ميتوانيد از اين
استتتفاده ن ائيد .پرونده الکترونيکي مقاله بايد در
دستتتورال
تنظيم شود.
چارچوب استاندارد ت يين شده دراين دستورال
ه انطور كه در فراخوان نيز تذكر داده شده ا س  ،ساختار
مقاله بايد شتتتام انوان ،چکيده فارستتتي ،متن اصتتتلي ،نتايج و
ج عبندي ،مراجع ،شتتک ها و جدولها (درصتتورن نياز) باشتتد.
درض ن ت داد صفحههاي مقاله نبايد از  10صفحه بيشتر باشد.
 -2روش تهيه مقاله
در صفحهبندي مقاله براي ت ام صفحهها ،حاشيه متن از باال
و پايين  25ميليمتر انتخاب شده ا س  .درحاليكه ،حا شيه متن
از راس ت و چپ  20ميليمتر انتخاب شتتده اس ت  .با استتتفاده از
نستتتخه ه ين متن به انوان نستتتخه پايه مقاله نيازي به تنظيم
مجدد صتتفحهبندي نيستت  .در هر صتتورن با وشتتودن كشتتوي
صتتتفحهبندي ) (Page Setupدر درون ج به ابزار پرونده )(File
ميتوان اين ويژويها را مالحظه كرد و در صورن لزوم تغيير داد.
متن اصلي مقاله در دو ستون ،هركدام با ارض  82ميليمتر
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سبکها و قالببنديهاي مورد
استفاده

ت ام ستتتبکها بر استتتال لم فارستتتي  B Nazaninو لم
انگلي سي  Times New Romanآماده شوند .مزي لم فار سي به
كار رفته دراين ا س كه برخالف اغلب لمهاي متداول فار سي با
نرمافزار  Acrobat PDF makerستتتازوار استتت  .به وونهاي كه
خواندن متن تهيه شتتده با اين لم و لمهاي همخانواده آن ،پس
از تبدي به الب  PDFدر هر رايانهاي كه حتي فا د لم فارستتي
باشتتتد ،امکانپذير استتت  .در حالي كه ديگر خانوادههاي لمهاي
فارستتتي اين ابل ي را ندارند ،و براي خوا ندن متن  PDFآن ها
رايانه ميزبان حت ا بايد حاوي لم م شابه با شد .در هر صورن لم
مذكور بايد در رايانه تهيه كننده متن مقاله نصب شده باشد.
سبک ) (Styleانوان مقاله با  ،Titleسبک نام نوي سندوان و
آدرل مح كار آنان به ترتيب با  Authorsو  ،Affiliationsسبک
چکيده با  ،Abstractوسبک سطرهاي كليدواژه و كدمقاله هردو با
 IndexTermsمشخص شدهاند.
سبک ) (Styleانوان هر بخش و اناوين دو زير بخش متوالي
در صورن لزوم ،به ترتيب با  Heading 2 ،Heading 1و Heading
 3ت ريف شتتوند .شتت ارهبندي اين انوانها به طور خودكار انجام
ميشتتود .ستتبک به كار رفته براي انوان بخش ستتساستتگزاري و

1

مراجع بدون ش اره و با  Headingم شخص شده اس  .سبک هر
پاراوراف ،مث اين س  ،با  Normalمشخص شده اس  .سبک
به كار رفته براي ستتطر م ادله با  ،Equationستتبک نوشتتتار زير
شک با  Captionت ريف شده اس .
انتخاب هر ستتبک اندازه لمهاي فارستي و انگليستي فاصتتله
ستتتطر مربوز از باال و پايين را به طور خودكار ت يين ميكند و
تنظيم دستي آنها توسط نويسنده الزم نيس  .تأكيد ميشود كه
براي تنظيم فاصتتتله م يان دو پاراوراف يا دو بخش متوالي الزم
نيس سطر سفيد اضافي در متن وارد شود.
هر واه يکي از ستتتبک هاي موجود در ستتتتون ستتتبک ها و
الببنديها را با ماول انتخاب كنيد ،سبک و الببندي س تي
كه مکانن ا روي آن رادارد مطابق با سبک انتخاب شده ميشود.
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معادالت رياضي

براي وارد كردن م ادالن رياضتتتي در مقاله خود ه واره از
 Equation Editorدر نرمافزار  WORDاستتتت فاده كن يد .ا ندازه
لمهاي التين متن و م ادالن بايد ه خواني داشتتتته باشتتتند ،و
تناسب اندازهها نيز بايد رااي شود.
م ادلهها را مستتتق از ش ت اره بخش مربوز به طور ستتاده و
متوالي ش ارهوذاري كنيد و ش اره فرمول مورد نظر را در درون
پرانتز رار دهيد .به طور مثال م ادله ( )1را مالحظه ن اييد:
()1

ارائه يک م ادله يا يک ابارن رياضتتي ،كه شتتام نشتتانههاي
رياضتتتياند (از ب ي االم هاي يوناني ،زبروند و زيروند كه در
م ادالن يا در متن م ولي در فاصتتتله بين خطوز متن ظاهر
ميشتتوند) در صتتورن امکان از تغيير لم استتتفاده نکنيد زيرا در
حين ويرايش مقاله احت ال بازورداندن سبک اينوونه س ها
به سبک اصلي متن زياد اس .
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نحوه وارد کردن شکلها،
نمودارها و جداول

ارض هر شک يا ن ودار و جدول را حتياالمکان برابر ارض
يک ستون ي ني  82ميليمتر انتخاب كنيد .در اين صورن شک ،
ن ودار ،يا جدول را ميتوان درهرك جاي متن در درون يکي از
ستونها رار داد .انوان هر شک را زير آن و انوان هر جدول را
باالي آن رار دهيد .شک  1يک ن ونه شک يک ستوني ه راه با
انوان يا زيرنويس آن را نشان ميدهد.
در صورتي كه ناچار به ا ستفاده از شک هاي بزرگتر از يک
ستون هستيد شک را در باال يا پايين صفحه مورد نظر رار داده
شتتک  2اين وضت ي را ن ايش ميدهد .لذا با توجه به فضتتاهاي
موجود در باالي صتتفحه رار داده شتتدهاس ت  .مؤلفان فقط براي
موارد اجتنابناپذير و ضروري مجاز به استفاده از تصاوير بزرگ در
مقالهاند.
sensor #1

) 𝑖𝑘𝜆 𝑺𝑘𝑖 = arg max 𝑃(𝑺/ 𝑶𝑖 ,
𝑺

sensor #i

در م ادله ( )1توجه به يک نکته ضتتروري به نظر ميرستتد.
مالحظه ميشود متغيرها به صورن ايتاليک و واژههايي كه ماهي
متن دارند مث  inو  outبا لم م ولي ظاهر شتتتدهاند .الزم به
ذكر استتت كه در م قاله زير هر راب طه يا ب از آن با يد ت ام
پارامترهاي موجود در م ادله م رفي شوند.
ه چنين توجه شود كه رابطه ( )1كوتاه ا س و به سادوي
در يک سطر رار ميويرد .در صورتيکه م ادلهاي از  82ميليمتر
طوالنيتر شود آن م ادله بايد به دو يا سه سطر شک سته شود.
براي تنظيم طول م ادله هيچگاه آنرا با استتتفاده از ماول كوچک
نکن يد .اي نک م ادله ( )2به انوان م ثالي از يک م ادله طوالني
نشان داده ميشود.
()2

2
2
𝑘P(𝑿,𝑘) = (𝑥 − 𝜇𝑥,𝑘 )2 𝜎𝑦,
𝑘+ (𝑦 − 𝜇𝑦,𝑘 )2 𝜎𝑥,
−

𝑘2(𝑥 − 𝜇𝑥,𝑘 )(𝑦 − 𝜇𝑦,k )𝜎𝑥𝑦,

توجه شود ،شک پارامترهايي كه در روابط از آنها ا ستفاده
شده ا س بايد درهنگام ا ستفاده در متن مقاله حفظ شود .براي

sensor #N
3 ... t ...

2

1

شک  :1ساختار خروجي يک سيستم چندسنسوري آسنکرون []4

حتياالمکان ستت ي شتتود ن ودارهايي كه از محاستتبان و با
استفاده از نرمافزار هايي مث  MATLABبه دس ميآيد به طور
مستتتقيم وارد متن شتتود .در غير اين صتتورن ابتدا آنهار با الب
 TIFيا  TIFFضبط كنيد .سسس با ا ستفاده از ج به ابزار  Isertو
بازكردن ك شوهاي  Pictureو  From Fileشک مورد نظر خود در
محلي كه م کان ن ا وا ع استتت وارد كن يد .براي حفظ كيف ي
تصتتتوير روي صتتتفحه كاغذ از به كارويري تصتتتويرهايي كه با
الب هاي  ،GIF ،PNG ،BMPو  JPEGاجت ناب كن يد .حتي اور
تصتتتويري را استتتکن ميكنيد حت اً آن را در الب  TIFيا TIFF
ضبط كنيد.
انوان تو صيف كننده هر شک را زير شک و انوان توصيف
كننده هر جدول را باالي ه ان جدول رار دهيد .براي تنظيم آن
2

از سبک  Captionاستفاده كنيد.

شتتده استت  .جه كستتب اطالاان بيشتتتر و اطالع از چگونگي

view 1
view 2
view 3

view 4
view 5

شک  :2نرخ بازشناسي با استفاده از ن اهاي مختلف در مج واه داده ]4[ IXMAS

شتت اره شتتک ها و جدولها را در متن خود متذكر شتتويد.
شک ها و جدولها نبايد پيش از اولين اشاره به آنها در متن مقاله
ظاهر شوند.
هيچگاه اناوين را به انوان س تي از شک بصورن تصويري
ذخيره نکن يد .ه چنين اطراف انوان ها ،فرمول ها ،شتتت ک ها و
جداول از كادر اضافي استفاده نکنيد.
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نحوه ارجاع به منابع مورد
استفاده

در هنگام ارايه ن ونه م ادالن و شک ها نحوه ارجاع به منابع
مورد استفاده نيز نشان داده شده اس  .ش اره مراجع هم در متن
و هم در بخش مراجع در ميان كرو شه رار داده مي شود .ش اره
اختصاص داده شده به مراجع به ترتيب ظاهر شدن اين مراجع در
متن مقاله ا س  .به طور كلي ا ستاندارد ارجاع به مراجع بر مبناي
استتتتاندارد  IEEEميباشتتتد كه جه مشتتتاهده آن ميتوانيد به
تهيه مقاله به زبان انگليستتي ،بخش مراجع ،مراج ه
دستتتورال
ن اييد.

ارستتتتال مقتتالتته مي توا نيتتد بتته وبستتتتاي ت
( )icee2018.sadjad.ac.irمراج ه ن اييد.

ك ن فرا نس

سپاسگزاري
در صورن لزوم ميتوانيد از افراد يا سازمانهايي كه ش ا را
سسا سگزاري
در انجام پژوهش خود ياري كردهاند در اين س
كنيد.
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[ ]4مهدي يوسفي "روشي براي طراحي  "......مجله فني و مهندسي مدرل،
دانشگاه تربي مدرل ،ش اره  ،25پائيز  ،1385صفحان .118-112

 -3نتيجهگيري
در اين راهن ا نحوه تنظيم ستتتاختار و چارچوب مقاله براي
ارائه به بيس و شش ين كنفرانس مهندسي برق ايران شرح داده
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