
 
 

  کنفرانس بين المللی تحقيق در عمليات  هميندپانز تهيه مقالات برایروش و چگونگی 

 ، ...2ه دوم، نام و نام خانوادگی نویسند1پورمحمود جعفر 

 pourmahmoud@azaruniv.ac.ir ؛ د مدنی آذربایجاندانشگاه شهیگروه ریاضی کاربردی، 1

 (9 اندازه Times New Roman(؛ آدرس پست الكترونیكی نویسنده دوم )11اندازه  B Nazaninنویسنده دوم، نام موسسه ) وابستگی2

 

 چكيده

ها است که در تهیه یک مقاله برای ها و اندازه آنهای مختلف آن، انواع قلمها و بخشاین نوشتار دربردارنده روش تهیه مقاله، قسمت

های های مورد نیاز برای بخش(Styleکلیه شیوه ) .روندکار میه ب« انجمن ایرانی تحقیق در عملیات یالمللنیکنفرانس ب دهمینپانز»

وسط ها با مقاله تهیه شده تمقاله، مانند عنوان، نام نویسندگان، چكیده و متن، از پیش تعریف شده و تنها کافی است که این شیوه مختلف

 عایت فرمایند که به یقیننامه را در هنگام تهیه مقاله به دقت راین شیوه ،شودمؤلف تطبیق داده شوند. از نویسندگان محترم دعوت می

اپ چداوری و دبیرخانه کنفرانس از شود، می دانند. یادآورحترم نیز آن را در راستای ارتقای کیفیت کنفرانس ضروری میگان منویسند

ه کلمه ب 252. چكیده باید طی یک پاراگراف و حداکثر مقالاتی که خارج از روش ارائه شده در این شیوه نامه تهیه شده باشند، معذور است

تحقیق، اهم نتایج پژوهش انجام شده و روش ارزیابی را مطرح کند؛ یعنی بیان کند که چه کاری، چگونه و به چه طور صریح موضوع، روش 

 ای حاصل شده است. در چكیده نباید هیچ گونه جزئیات، جدول، شكل، فرمول یا مرجعی را درج کرد. ظور انجام شده و چه نتیجهمن

 از هم جدا شده باشند. (؛سیمكالن ) باکه  ایکلمه یا ترکیب دو تا سه کلمهدست کم سه و حداکثر شش  کلمات کليدی: 

 مقدمه -1

ین دهد. ارا توضیح می انجمن ایرانی تحقیق در عملیات یالمللنیکنفرانس ب همیندپانزکردن مقالات نوشتار حاضر روش آماده

تهیه شده است. نكته مهمی که لازم است برای  Microsoft-Wordافزار نرم های موجود درشیوه نامه براساس برخی از قابلیت

های مقاله، در این های مورد نیاز برای کلیه قسمت(Styleاین است که شیوه ) ،تهیه نسخه آماده به چاپ مورد توجه قرار گیرد

 ز انتقال محتوای آن به اینها به سرعت فایل مقاله خود را پس اتوانند با استفاده از آناند و مؤلفان مینمونه مقاله تعریف شده

افزار به سادگی در این نرم Format Painterو  Copy | Pastابزارهای  فایل، با شیوه مورد نظر تطبیق دهند. این کار با استفاده از

 پذیر است.انجام

 زیر توجه نمایید: ( استفاده کنید، به مواردTemplateچه به هر دلیل نتوانید از این نمونه مقاله به عنوان الگو )چنان

  اندازه صفحات باید برابرA4  متر انتخاب شود. سانتی 5/2و حدود بالا، پایین، چپ و راست صفحات برابر با 

 است.  آمده 1 جدول درهای فارسی مورد استفاده برای هر یک از موارد اندازه و نوع قلم 

  برای قلم لاتین ازTimes New Roman تر از اندازه قلم فارسی در هر موقعیت استفاده شود که اندازه آن همواره یک واحد کم

 مورد استفاده خواهد بود. 

 ( فاصله سطرها در عنوان، چكیده و متن، معمولیSingle.است ) 

 کند، با قلم های کار انجام شده را مشخص میعنوان مقاله که در عین اختصار تمام ویژگی«B Nazanin » پررنگ  11به اندازه

 نوشته شود.

 شود.ها نوشته میر زیر نام آنعنوان علمی نویسندگان، نام مؤسسه متبوع )محل کار( و پست الكترونیک ایشان د 
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  اند.ادامه مقاله آمدهسایر موارد مورد توجه در 

تیب، شود. به این ترکنند، ایجاد میتوجه شود مجموعه مقالات کنفرانس از فایل الكترونیكی مقالات که نویسندگان تهیه می

 چاپ را از دست خواهند داد.داوری و نامه نگارش را رعایت نكرده باشند، اولویت پیگیری برای صورت کامل شیوهمقالاتی که به
 

 هااندازه و نوع قلم: 1 جدول

 موقعیت استفاده نام قلم اندازه قلم

11 B Nazanin ها و مراجعمتن جداول و شكل 

11 B Nazanin, Bold  عناوین جداول و اشكال 

12 B Nazanin متن 
11 B Nazanin چكیده و کلمات کلیدی 

9 Times New Roman نویسندگان آدرس پست الكترونیكی 

11 B Nazanin و نام مؤسسه گانعنوان علمی نویسند 

11 B Nazanin, Bold  نام نویسندگان 

11 B Nazanin, Bold  ها عناوین بخش 

11 B Nazanin, Bold   عنوان مقاله 

 

 تقسيمات مقاله -2

 های اصلی زیر باشد: صفحه تدوین شود و باید شامل بخش  6الی  1بین هر مقاله  

 مقدمه، متن، نتیجه و در نهایت مراجع. چكیده، 

نوشته شوند. فاصله عناوین  12ها با همان قلم در اندازه و زیربخش 12 پررنگ در اندازه B Nazaninها با قلم عناوین بخش

 در نظر گرفته شده است و نیازی به رها کردن یک سطر نیست.   pt 12ها از بند قبلی بخش

 های مقدمهویژگی -1. 2

ای از تاریخچة موضوع و کارهای انجام شده به همراه در مقدمه پس از عنوان کردن کلیات موضوع مورد بحث، ابتدا خلاصه

ن های موجود، گشودمقاله و در تبیین کار انجام شده برای رفع کاستی شود. در ادامه، تلاشی که درهای آن کارها بیان میویژگی

شود. در این بخش دستاوردهای های نو صورت گرفته است در یک یا دو پاراگراف توضیح داده میتهها یا حرکت به سمت یافگره

صورت شفاف و روشن بیان شوند به نحوی که نوآوری مقاله نسبت انجام شده، به هاینی پژوهش نسبت به سایر پژوهشعلمی و ف

 ها روشن شود.به سایر پژوهش

 های متنویژگی -2. 2

 حل ارائه شده باشند. بهترشوند که باید شامل تعریف مفاهیم مورد نیاز، طرح مساله و راهاین بخش درج میمطالب اصلی در 

ها، آن ارزیابی و اعتبار نتایج نیز بحث شده باشد، اختصاص داده شود. شكل است برای نتایج پژوهش یک بخش مستقل که در

ها استفاده شده و توضیح داده شده کار رفته در متن همگی باید مربوط به متن باشند و در متن از آنه ها و روابط ریاضی بجدول



 

 باشند.

تنها به موضوع اصلی مقاله پرداخته شود تا ذهن خواننده از انحراف نسبت به سلسله مطالب  که در نوشتن متن تلاش شود

ها از نظر دستور زبان فارسی اطمینان حاصل ا از کامل بودن و صحت آنکم یک بار مرور شوند تمصون بماند. تمام جملات دست

 شود. دقت شود که جملات یک بند )پاراگراف( زنجیروار به هم مربوط باشند و یک موضوع را دنبال کنند.  

 یبندنتيجه و جمع یهایویژگ -3. 2

شود. سهم علمی مقاله فته از آن توضیح داده میدر این بخش، نكات مهم درکار انجام شده به طور خلاصه مرور و نتایج برگر

(Contributionباید در بخش نتیجه مورد تصریح واقع شود. هرگز عین مطالب چكیده در )  این بخش آورده نشود. بخش نتیجه

ث ضوع بحو یا گسترش مو م و قابل پژوهش جدید را مطرح کندتواند به کاربردهای پژوهش انجام شده اشاره کند، نكات مبهمی

 های دیگر پیشنهاد دهد.را به زمینه

 مراجع یهایویژگ -4. 2

شوند. دقت شود که قرار داده می ،و به نحوی که در انتهای این نوشتار آمده استمتن  ها درمراجع به ترتیب ارجاع به آن

 یگذارشماره یدر همان محل استفاده از مرجع برا قایاز علامت ] [ دق یستیتمام مراجع در متن مورد ارجاع واقع شده باشند. با

 است.  11 نازنینبها، شده برای نوشتن مراجع، مانند متن جداول و شكل قلم در نظرگرفته استفاده نمود.

 قواعد نوشتاری -3

ستفاده ان کوتاه اتلاش شود از جملات رسا، گویا و در حد امكکه نویسی است. بهتر است شیوایی و رسایی نوشتار در گرو ساده

کند. بندی نیز کمک زیادی به روانی و سادگی فهم مطلب میشود. جداسازی اجزای مختلف متن یک بخش با استفاده از پاراگراف

  .کننده بوده، خواننده را سردرگم کنندتوانند خستههای طولانی نیز مانند جملات طولانی میبند )پاراگراف(

آور یا غلط مصطلح و یا ها که تكلفو مانند آن« بوده باشد»، «گردید»، «باشدمی»گیری کلمات کاره تا جای ممكن از ب

راحتی منتقل کنند. ه توانند اغلِب مفاهیم را بمی« شد»و « است»غیرشیوا هستند، اجتناب شود. کلمات روان و ساده مانند 

شدن و ایجاد اشكال در چه دلیل توجیهی روشنی وجود نداشته باشد، موجب پیچیدهاستفاده از کلمات دشوار و غیر معمول چنان

 فهم خواننده خواهد بود. 

در حد امكان سعی شود برای کلمات غیرفارسی از معادل فارسی استفاده شود، به ویژه در مواردی که معادل فارسی مصطلح 

ور، طتوجیهی ندارد. همین« به همین دلیل»یا « برای همین»، «پس» به جای« لذا»و مفهوم است. برای مثال استفاده از ترکیب 

 باشد.« برای»تواند جایگزین خوبی برای کلمه روانی مثل است، نمی« سَمت»که معنای آن « جهت»کلمة 

و معادل  «پروسس»زیباتر از « پردازش»جا که ممكن است همین الگو پیاده شود. بدون تردید کلمه برای لغات فنی نیز تا آن

 است. « میكروپروسسور»تر از مناسب« ریزپردازنده»فارسی 

 علامت گذاری -1. 3

درکاربرد هلالین )پرانتز( باید توجه شود که عبارت داخل آن برای توضیحی است که از اجزای جمله محسوب نشده، درصورت 

 رود.ه بكار میشود. درمقابل، گیومه برای برجسته کردن جزئی از جملحذف خللی به آن وارد نمی

باید به کلمات داخل خود متصل بوده و « Quotations»ها { و گیومهAccolades[، ابروها }Bracketsها ]هلالین و قلاب

 از کلمات قبل و بعد از بیرون آن به اندازه یک حرف فاصله داشته باشند.



 

ها عدد که قبل یا بعد آنشته باشند، مگر آن( همواره از کلمات قبل و بعد خود یک حرف فاصله داHyphenخطوط تیره )

 باشد که باید به آن بچسبند.

خود بچسبند و از کلمه  ازخر جملات، دونقطه، ویرگول )کاما( و ویرگول نقطه باید به کلمه قبل آدقت شود که تمام نقاط 

ز به مكث هست، ازهم جداکند؛ حال تواند اجزای یک جمله را درجایی که نیابعدی فقط یک حرف فاصله بگیرند. ویرگول می

 رود.آنكه ویرگول نقطه برای جداسازی دوجمله که با هم ارتباط معنایی دارند، بكار می

که کلمات درهم روند و در جایی که نیاز به یک حرف فاصلة خالی بین کلمات وجود ندارد، از آن استفاده نشود؛ مگر آن

حرف یكسان از انتهای یک کلمه و ابتدای کلمه بعدی به دنبال هم قرار  د وقتی که دوخوانایی جمله یا عبارت کاهش یابد؛ مانن

 «.با استفاده»گیرند، مثل: می

ویژه وقتی ه ، ب«ة»یا حرف « های غیر ملفوظ»بعداز « ی»حرف  برای افزایش خواناییِ متن، درصورت لزوم، ازعلامتِ کسره و

 تتابع اضافات ضروری است، استفاده شود. 

 املا -2. 3

د، به افتآن زیاد اتفاق می جا به عنوان مواردی که اشتباه دردرستی نوشتار براساس قواعد املای فارسی ضروری است. در این

 های موجود در این زمینه، به این موضوع دقت کافی مبذول شود.شود. لازم است با مراجعه به کتابچند مورد اشاره می

عین جدانوشتن، از جزء دیگر فعل جدا  شوند، دقت شود که درشروع می« می»اری که با در افعال مضارع و ماضی استمر

ی جمع، آن را از کلمه جمع بسته شده جدا «ها»نوشتن  طور، دراستفاده شود. همین «فاصلهنیم»نیفتد. برای این منظور باید از 

 شود. ی استفاده مینویسشیوه متصل نویسیم؛ مگر در کلمات فارسی تک هجایی که ازمی

که این حرف جزء یک فعل یا صفت یا قید از کلمه بعدی خود جدا نوشته شود، مگر آن« به»بهتر است همواره حرف اضافه 

کار  هدر نوشتن سایر کلمات مرکِّب فارسی نیز، اگر کلمه در مفهوم واحد ب«. ندرته ب»و « جاه ب»، «کاربستنه ب»باشد؛ مانند: 

و « رودمی» رعایت شود؛ مانند: فاصلهنیموسیلة ه ل، و اگر هر جزء آن هنوز با جزء مفهوم متناظر است، جدانویسی برود، اتّصامی

 «. سازکف»

 ت.اشتباه اس« پیشنهادات»صحیح و « پیشنهادها»قواعد عربی جمع بسته شوند؛ پس  کلمات فارسی یا لاتین نباید با

 «رئیس»، «مساله»به املای کلمات گنجد، اما برای نمونه این مقاله نمی دارد که دردرمورد کلمات حاوی همزه قواعدی وجود 

صورت اضافه شدن به  شود و درشوند، نوشته نمیبه الف ختم می انتهای کلماتی که چنین، همزه دردقت شود. هم« منشأ»و 

 «. مهاجرای برنا»و « بالایی»، «القا شده»شود: استفاده می« ی»کلمه بعدی از 

 اشكال، جداول و عبارات ریاضی -4

بودن مقاله نقش اساسی دارد. جداول و اشكال باید در ها و روابط ریاضی در قابل درکها، جدولمناسب بودن وضعیت شكل

 ها نیزتوان برای متون داخل نمودارها و شكلتعریف شده است که از آن می Textوسط تنظیم شوند. برای این منظور، شیوة 

 رجوع شود.   1 جدولاستفاده کرد. برای انتخاب قلم واندازه آن در متن و عناوین جداول و اشكال به 

 هاشكل -1. 4

 Insertی شكل )یا گراف( موجود نباشد، از ابزار افزار اصلی تولیدکنندهاز نرم  Copy | Pastچه امكان در مورد اشكال، چنان

| Picture ره شده باشد. سعی شود صورت یک فایل ذخیه استفاده شود. برای این منظور لازم است شكل مورد نظر از پیش ب

دقت شود که بازبینی و ویرایش شود.  Edit Pictureآورده شده و با استفاده از ابزار  Wordافزار مستقیماً به محیط شكل از نرم



 

ه بندی مشكلی بصفحه یک سطر مستقل درج شده باشد تا در و در In line with textصورت ه شكل ب در Layoutویژگی 

با هر حال، اشكال باید به صورتی واضح و با توضیحات کافی و داخل همان کادر متن در مقاله درج شوند و  وجود نیاید. در

سطرهای قبل و بعد فاصله کافی داشته باشند. هرگز از اسكن کردن شكل چاپ شده استفاده نشود. سعی شود برای وضوح هرچه 

 کردن شكل از تمام عرض ستون استفاده شود. ها، با بزرگتر شكلبیش

ر د یدهد. اگر از اشكال منابع دیگرشكل را نمایش میای از چگونگی تنظیمات و توضیحات لازم برای یک نمونه 1شكل 

منبع در زیر شكل ذکر شده یا به شماره مرجع درفهرست مراجع ارجاع  یاست که نام و نشان یضرور کنید،یمقاله خود استفاده م

 شود.

 

 

 تغييرات سرعت شعاعی نسبت به زمان: 1شكل 

 روابط ریاضی -2. 4

از کارآیی بسیار بالایی برخوردار است. تمامی نمادهای مورد نیاز در این  Equation Editorبرای نوشتن روابط ریاضی ابزار 

 بینی شده است.ابزار پیش

اند، باید بدون فاصله چه پیش از آن توضیح داده نشدهتوضیحات تمام متغیرها، پارامترها و نمادهای جدید در روابط، چنان

 .بعد از رابطه بیان شوند

(1) 𝑄𝑤 = √
2𝐷𝐴

ℎ
 

 بندینتيجه و جمع -5

، مشخصات یک مقاله آماده به چاپ برای شیوه نامهدر این بندی نتایج اصلی و مهم از تحقیق، در این بخش ذکر شود. جمع

ترین مشخصات عبارتند از: ابعاد و حواشی صفحه بیان شد. مهم انجمن ایرانی تحقیق در عملیاتالمللی کنفرانس بین چهاردهمین

ها، گذاری جدولها، نحوه شمارهها و زیربخشگذاری بخشهای ضروری، نحوه شمارهها، نحوه تهیه عنوان و چكیده ، بخشو ستون

 ها.نوع قلم گذاری مراجع و بالاخره اندازه وسازی و شمارهبندی، مرتبها، فهرستها و روابط ریاضی و ارجاعات به آنشكل

 افزارنویسندگان محترم مقالات تلاش نمایند تا با توجه به نكات مطرح شده، ضمن آشنایی با ابزارهای قابل استفاده در نرم

Microsoft-Word ، .مقالات پذیرفته شده را به سرعت برای چاپ آماده سازند 
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 مراجع -6

)جزئیات عنوان کتاب در  صورت پررنگه بعنوان اصلی کتاب: عنوان فرعی کتاب ؛ . نام )مؤلفان و مترجمان(ول حرف انام خانوادگی،  ]1[

، ناشر، محل انتشار، شماره جلد، . ، حرف اول نام سایر افرادسایر افراد دخیل در تألیف یا ترجمهخانوادگی صورت وجود داخل هلالین(، نام 

 عدد.شماره ویرایش، سال انتشار به 

 .1398 ، تهران الوند پویان،انتشارات  ،، ع.غفاری حدیقه ،، ب.هفتحی واجارگامترجمان: ، (ویرایش پنجم) ینظریه نایقين؛  .ب، لیو ]2[
https://guilan.ac.ir/article/2528559 

[3] Book authors’ names; Book Title in Italic (and the title components, if any), Edition number, Publisher, 

Date of publish. 
[4] Van de Vegte, J.; Feedback Control Systems, 2nd Edition, Prentice Hall, 1990. 

سال ، نام کامل محل انجام و سفارش دهنده، شماره ثبت، صورت پررنگه عنوان طرح پژوهشی ب ؛. نام مجریحرف اول  ،نام خانوادگی ]5[

 .انجام طرح

 .تشار، سال انصفحات نام مجله، دوره، شماره،، صورت پررنگه ب نشریات عنوان مقاله ؛.نویسندگان نامحرف اول ، نویسندگان م خانوادگینا ]6[

تحقیق در عملیات در کاربردهای . مدلسازی خطی برای تعيين مجموعه وزنهای مشترک در ساختار شبكه ای. ز، زینالی، ، ج.پورمحمود ]7[
 .6931، ۴۴۱-۴۳۱صفحات  ۴شماره ، ۴۱دوره  ،(آن )ریاضی کاربردی

[8] Authors’ names separated by comma-dots; “The Paper Title in Times New Roman 10pt”, Paper Address 

(Journal Name/Publishing Place) Vol. No., paper page, Year of Publish. 
[9] Pourmahmoud, J., Bagheri, N., “Providing an uncertain model for evaluating the performance of a basic 

two-stage system”, Soft Computing, 25. pp. 4739 –4748, 2021. 
شور، ، شهر محل برگزاری، کنام کنفرانس، "صورت پررنگه ب کنفرانس عنوان مقاله" ؛. نویسندگان نامحرف اول ، نویسندگان ام خانوادگین ]11[

 سال برگزاری.

 بین المللیکنفرانس دوازدهمین ، "ادغام  واحدهای تصميم گيری ناکارا همراه با یک مثال کاربردی "؛ . ج ،پورمحمود، . م، عینی ]11[

 .1399 ایران، ،تنكابن ، هاتحلیل پوششی داده

[12]  Authors’ names separated by comma-dots; “Paper Title”, Conference Title, (Conference Abbreviation), 

Conference Place, Page Number (p.p. if available), Conference Date. 
[13] Norouzi Bene, D., and Pourmahmoud, J., “New approach for measuring efficiency in data envelopment 

analysis (DEA) with ordinal data based on BCC model”, 14th International Conference of Iranian 

Operations Research Society,  Sadjad University of Mashhad on 19-21 October 2021. 
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