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بیاید. آن در مرجعی شماره نباید هم�چنین، باشد. کمتر یا کلمه ٢٠٠ تا باید چکیده چکیده.

نکنید. استفاده می�شود، که جایی تا فرمول و معمول غیر اختصارات از چکیده در کنید، توجه
کنید. بیان توصیفی صورت به جا این در را مقاله اصلی نتیجه

پیش�گفتار .١

در را خود مقاله باید شما هم�چنین، باشد. صفحه ۴ تا و صفحه ٣ کم دست باید شما مقاله
صفحه�های تعداد و نباشد کنفرانس استایل در مقاله اگر که است بدیهی بفرستید. استایل همین
(همین فرض پیش فونت یکپارچگی، برای می�شود. بازگردانده باشد، بیشتر ۴ از و کمتر ٣ از آن
متن در می�خواهید اگر گیرید. کار به را Yas فونت یا فایل) این در تغییر هیچ بدون فونت-
”زبان مثال: عنوان به کنید. استفاده lr دستور از می�توانید کنید، استفاده انگلیسی واژه�های از
گفتگوی تاالر به زی�پرشین، مورد در بیشتر راهنمایی برای .“... (MATLAB) برنامه�نویسی

کنید. نگاه (http://www.parsilatex.com) پارسی�التک

است. قضیه یک این .١.١ قضیه

□ است. برهان یک این برهان.

دهید. ارجاع متن در ١.١ قضیه به می�توانید شما

است. گزاره یک این .٢.١ گزاره

□ است. برهان یک این برهان.

دهید. ارجاع ٢.١ گزاره به متن در می�توانید شما
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است. نتیجه یک این .٣.١ نتیجه

دهید. ارجاع ٣.١ نتیجه به متن در می�توانید شما

است. لم یک این .۴.١ لم

دهید. ارجاع ۴.١ لم به متن در می�توانید شما

است. تعریف یک این .۵.١ تعریف

دهید. ارجاع ۵.١ تعریف به متن در می�توانید شما

است. مثال یک این .۶.١ مثال

دهید. ارجاع ۶.١ مثال به متن در می�توانید شما

است. نکته یک این .٧.١ نکته

دهید. ارجاع ٧.١ نکته به متن در می�توانید شما

است. توجه یک این .٨.١ توجه

دهید. ارجاع ٨.١ توجه به متن در می�توانید شما

پژوهش دست�آورد�های .٢

امکان کنید. استفاده TexLive از باید فایل این مشکل بدون اجرای برای شما که کنید توجه
راهنمای به حال، هر به است. زیاد بسیار کنید، اجرا MikTex با را فایل این نتوانید که این
تا را) xelatex) کنید اجرا را آن بار دو مقاله، شدن بهتر برای هم�چنین، کنید. نگاه زی�پرشین

شوند. داده نشان درستی به متن در پیوند�ها
است: جدول از نمونه یک جا این

باشد جا این در جدول عنوان :١ جدول

سه ستون دو ستون یک ستون
۶ ۵ ۴
٩ ٨ ٧

است: ماتریس از نمونه یک جا ]این
۱ −۲
۳ ۵

]
است: شماره با فرمول از نمونه یک جا این

min
x∈Rn

f(x) (١.٢)



٣ کوتاه عنوان

دهید. ارجاع (١.٢) فرمول به متن در می�توانید شما
باشید: داشته خطی چند فرمول می�توانید شما

min z = cTx (٢.٢)
s.t. (٣.٢)
Ax = b (۴.٢)
x ≥ ۰ (۵.٢)

باشید: داشته شماره یک با تنها خطی چند فرمول می�توانید شما

min z = cTx (۶.٢)
s.t.
Ax = b

x ≥ ۰
باشید: داشته شماره بدون خطی چند فرمول می�توانید شما

min z = cTx

s.t.
Ax = b

x ≥ ۰
یا

min z = cTx

s.t.
Ax = b

x ≥ ۰

که مقاله این نویسندگان دیگر و خودتان اخیر آثار به کنید سعی باشد. تا ۵ حداکثر باید مراجع
[٣] ”در مانند: باشند. داشته ارجاع متن در باید مراجع دهید. ارجاع است، مقاله این به مربوط
گونه�هایی نمونه�ها، این در است. شده آورده نمونه�هایی راحتی برای . “[٢] به توجه ”با یا “ ...
نمونه پایه بر باید مراجع حال، هر به است. شده آورده می�شوند، گرفته کار به بیشتر که مرجع�ها از

باشد. ریاضی) انجمن (استایل شده آورده
صورت در .(CTRL+SHIFT + 2) کنید استفاده نیم�فاصله از دوبخشی واژه�های در

بیاورید. مراجع بخش از پیش هم را سپاس�گزاری بخش می�توانید نیاز

سپاس�گزاری

باشد. مراجع از پیش و مقاله متن پایان در باید نیاز، صورت در سپاس�گزاری، بخش
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مراجع
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