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در نظر داریم که موقع شما عزیزان، ه دگار متعال و همکاری ببه یاری پرور ،قبلی پیرو اطالعیۀ

 5931ماه دی را تا  (Proceedings of the Conference)  ارائه شده درکنفرانس  مجموعۀ مقاالت

کنفرانس جهت دسترسی عموم  مانۀآماده  و در سا )به شرط آنکه فایل تک مقاله بدون اشکال باشد(

 تقاضا می شود کهمسئولین مکاتبات مقاالت ارائه شده در کنفرانس . لذا از کلیۀ کنیمبارگذاری 

ارسال الگوی قبلی همان مقاالت خود را با و پی.دی.اف فایل تک    5931ان ماه آب 51حداکثر تا  

 به نکات ذیل توجه شود:ها  فایلسال رنمایند. خواهشمند است در تدوین نسخۀ نهایی و قبل از ا

.  آخرین نسخۀ اصالح شده بر اساس نظر داوران را مالک کار قرار داده و چنانچه متوجه شده اید که 5

 مقاله حتی پس از داوری هنوز هم اشکاالت امالیی و ادبی دارد آنها را مرتفع  و سپس ارسال نمایید.  

( آمده است حذف نمایید قبل از عنوان مقاله  )ی خط افقیباال را که در سربرگ مقاله اظهار نامه . 2

 ولی جای خالی آن را پر نکنید، زیرا سربرگ جدید در همانجا جایگزین خواهد شد. 

در نسخۀ نهایی نباید نام مؤلفی کم یا اضافه شود. به عالوه محتوای علمی آن هم نباید تغییر کند.  . 9

البته پیرو مکاتبات قبلی چنانچه نام مؤلفی  .و نه کم شود رت دیگر نه نتیجه ای اضافه شودابه عب

 بیش از دوبار در مقاالت آمده باشد باید در نسخۀ ارسالی این نام از مقاله حذف شده باشد. 

یا ارائه دهنده مقاله به صورت  * بر روی نام فردی قرار گیرد که سخنران مقالهستاره عالمت . 4

که نظیر صلیب است، بر روی نام مسئول واقعی مکاتبات قرار گیرد، بوده است و عالمت دیگر  پوستر

از مربوط به مقاله مکاتبات  که کاربر تلقی می شود و همۀاست فردی مسئول مکاتبات در حقیقت 

 سخنران*  ستاره در پاورقی صفحۀ اول جلو عالمت گرفته است. ف مسئولین کنفرانس با وی انجامطر

چنانچه مقاله تک نوشته شود. مسئول مکاتبات و جلو عالمت صلیب ( دهندهارائه )در مورد پوستر 

و )یا ارائه دهندۀ پوستر( چنانچه سخنران  و نفری است هیچ نیازی به گذاشتن عالئم فوق نیست

فرد گذاشته شود و در پاورقی  این مسئول مکاتبات یک نفر می باشد فقط عالمت ستاره * بر روی نام

 و مسئول مکاتبات. )یا ارائه دهنده در مورد پوستر ها( در جلو عالمت * نوشته شود سخنران

 



ضمناً توجه نمایید که با این تغییر شاید نیاز به صفحه  کاهش یابد. pt 11به   pt 12از  . فونت مقاله 1

 آرایی مجدد باشد تا فرمول ها بین دو سطر شکسته نشوند.

نسخۀ تک مقاله به گونه ای تدوین شود که پس از اولین اجرا خطایی مشاهده نشود. چنانچه خطا . 6

هده اتا در اجرای بعدی خطا مشانجام گیرد التک دستورات  اصالح الزم با توجه به مشاهده شد حتماً

 هده کنید.امقاله را بدون اشکال مش  pdf  نشود و شما بتوانید نسخۀ

شامل چکیدۀ مقاله  همراه با واژه های فقط تک  ت ارائه شده به صورت پوستر، فایل. در مورد مقاال7

 پوستر( ارسال گردد.کلیدی و رده بندی موضوعی ریاضی با همان الگوی اولیۀ مقاالت )نه با الگوی 

آبان نزدیک می شود،  51. خواهشمند است ارسال فایل های مقاالت خود را به روزهای آخر که به 8

این مقاالت در روزهای پایانی مهلت داده دریافت موکول نکنید، زیرا در این صورت تراکم ناشی از 

 کنیم.ماه این مجموعه را آماده  دیشده، باعث می شود که ما نتوانیم تا 

 مقاله به روش ذیل عمل شود:و پی. دی. اف. تک  فایلدر مورد نحوۀ ارسال . 3

پذیرفته شده، )ه صفحه شخصی خود مراجعه کرده در بخش آمار کلی مقاالت بسته به نوع پذیرشب

اطالعات مقاله، پرونده و گواهی  .بر روی سطر مورد نظر کلیک نمایید(پذیرفته شده در بخش پوستری

 است:سطر زیرین بخش گواهی شامل دو قسمت .از این قسمت قابل رویت می باشد

چه چنان(.مقاله را بار گذاری کنیدفایل تک توانید از این بخش  که میفایل کامل مقاله  :قسمت اول

 زیپبه صورت فایل فایل تک را همراه با اشکال  باشد میفایل تک شما حاوی نمودار یا شکل 

  درآورده و ارسال نمایید.(

از نسخه تک ارسالی را که  تولید شده فایل پی دی اف نهاییبایست  که میفایل اسالید  :قسمت دوم

 .ارسال نمایید انجام داده باشیدممکن است اصالحاتی در آن 

 بدین روش ارسال نمایید.فقط و فقط را تک و پی دی اف ذکر این نکته ضروری است که فایل  

 

 

 


