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عنوان مقاله   

کلوبتی . کلوِ ثبضذ 10تب  7ػٌَاى هقبلِ ثبیذ کَتبُ ٍ حذٍدا ثیي –
کِ غیش اص کلوبت سثط ّستٌذ ثبیذ ثب حشف ثضسگ ضشٍع ضًَذ ٍ  

دس حشٍف التیي هثل )ثقیِ قسوت ّب ثب حشٍف کَچک 
 !( اًگلیسی

اگش خیلی . ػٌَاى ثبیذ هجیي کبسی ثبضذ کِ اًدبم دادُ این -•
 .  ٍاسد خضییبت ضَین، ػٌَاى طَالًی خَاّذ ضذ

اٍلیي کبسی کِ اًدبم هی دّین، تؼییي ػٌَاى ًخَاّذ ثَد  -•
 .ٍ پس اص ًَضتي هقبلِ کبس تؼییي ػٌَاى سا اًدبم هی دّین



 اسامی نویسندگان و مشخصات
 . ًَضتي اسبهی ًَیسٌذگبى تشتیت خبصی ًذاسد•
 .  ًبم ًَیسٌذُ سا هی تَاى کَتبُ یب کبهل ًَضت -•
ثؼذ اص ًَضتي ًبم ّش ًَیسٌذُ، هحل کبسش سا رکش هی کٌین،  -•

 .  دس اداهِ هی تَاًین ایویل سا ّن ثٌَیسین
دس آخش صفحِ هکبًی داسین، ثشای تطکش ٍ رکش هکبًی کِ  -•

ثْتش است . ثَدخِ تحقیقبتی ایي پشٍطُ سا تبهیي کشدُ است
یک هقبلِ تَسط هکبًی ثَدخِ هَسد ًیبصش تبهیي ضذُ ثبضذ، 

ًِ ایٌکِ ضخصی چٌیي کبسی کشدُ ثبضذ، ایي اهش ثبػث 
 . افضایص اسصش هقبلِ خَاّذ ثَد

ًَضتي آدسس یب تلفي هٌضل ًَیسٌذُ ثِ ّیچ ػٌَاى تَصیِ  -•
 !!ًوی ضَد



 چکیده

ثشای تذٍیي چکیذُ ثبیذ ثِ ایي ًکتِ تَخِ کٌین کِ چشا •
ّذف اص ًَضتي آى . چکیذُ سا هی ًَیسین ٍ ثشای چِ کسی

ایي است کِ ساٌّوبیی ثبضذ ثشای خَاًٌذُ کِ تصوین ثگیشد 
کِ ّوِ هقبلِ سا ثخَاًذ یب ًِ کِ ثبیذ ػصبسُ ٍ چکیذُ ّوِ 

ثبیذ ضبهل هَضَع، کبسّبیی کِ . هطبلجی ثبضذ کِ ًَضتِ این
قجال اًدبم ضذُ، اضکبالت کبسّبی قجلی، سٍش پیطٌْبدی  

ضوب ثشای حل هسئلِ هَسد ًظش، ًتبیح استخشاخی ضذُ تَسط 
ضوب، کبسثشد ّبی ایي سٍش ٍ احتوبال اضکبالتی کِ هوکي 

 .  است سٍش ضوب داضتِ ثبضذ



 چکیده

(.  کلوِ 300هثال )چکیذُ سا هؼوَال ثب کلوِ هی سٌدٌذ  -•
 .  خطی هٌبست است 25الی  10چکیذُء حذٍد 

هؼوَال چکیذُ سا خبسج اص هقبلِ ّن ضبخص گزاسی هی  -•
دس ایٌتشًت، هؼوَال چکیذُ ّب هدبًی ٍ اصل هقبلِ . کٌٌذ

هؼوَال ٍقتی چکیذُ سا هی ًَیسین، اصل هقبلِ . پَلی است
 . سا ًذاسین

 .  دس چکیذُ، ثِ هشاخغ اضبسُ ًوی کٌین -•
 .  دس چکیذُ، سؼی هی کٌین ًقل قَل هستقین ًذاضتِ ثبضین -•

 



 چکیده

رکش ًوی کٌین، هگش ایٌکِ  ( CPUهثل )دس چکیذُ، سشًبم  -•
 .  آى سشًبم خیلی خیلی کَتبُ ٍ ضٌبختِ ضذُ ثبضذ

چکیذُ هؼوَال یک پبساگشاف است ٍ اص چٌذ پبساگشاف  -•
 .  استفبدُ ًوی کٌین

 . چکیذُ ثشای توبهی هقبالت الضاهی است -•
اگش هطلجی ّن دس چکیذُ ٍ ّن دس خوغ ثٌذی ٍخَد  -•

 داضتِ ثبضذ، سؼی هی کٌین خولِ ثٌذی سا تغییش دّین

 



 واژه های کلیدی

ٍاطُ ّبی کلیذی ثشای دستِ ثٌذی کشدى ٍ یبفتي صهیٌِ ّبی •
 . اصلی هقبلِ ثِ دسد هی خَسًذ

 .  حذٍد پٌح صهیٌِ ثشای ّش هقبلِ هٌبست است -•
 ,keywords: Word1, Word2ثِ صَست  -•

Word3 ًَضتِ هی ضَد  . 
ٍاطُ ّبی کلیذی، ثِ خض حشف اٍلطبى، ثقیِ ثب حشٍف  -•

 . کَچک ًَضتِ هی ضًَذ
 . ٍاطُ ّبی کلیذی ضوبسُ گزاسی ًوی ضًَذ -•



 مقدمه

ّذف اص هقذهِ، ایدبد صهیٌِ رٌّی ثشای خَاًٌذُ است ٍ ثِ •
خَاًٌذُ ای کِ هی خَاّذ هقبلِ هب سا دًجبل کٌذ، یک سشی 

 . اطالػبت ػوَهی هی دّین
 . اص هطبلت آسبى ثِ سوت هطبلت دضَاس هی سٍین -•
سپس، کبس ّبی تحقیقبتی کِ قجال اًدبم ضذُ سا رکش هی  -•

 . کٌین
ثبیذ توبم کبسّبی قجلی کِ هشتجط ثب کبس هب ثَدُ است رکش  -•

 .  ضًَذ تب سشقت فشٌّگی ًطذُ ثبضذ



 مقدمه

سپس هطکل کبس ّبی قجلی سا رکش هی کٌین، الجتِ هی ضَد  -•
 .  فقط هطکلی سا ثیبى کشد کِ قشاس است ثشطشف کٌین

ثِ دلخَاُ  )هی تَاًین صَست هسئلِ سا ثؼذ اص آى ثیبى کٌین  -•
 ( ٍ دس صَست ٍخَد

سپس یک پبساگشاف ثِ صَست خولِ ثٌذی فْشستی ثشای  -•
دس حذٍد دٍ تب سِ خط قبثل قجَل . هطبلجی ثؼذی هی آٍسین

 .  است
هؼوَال کبس دسستی ًیست کِ هقذهِ سا خٌذ صیش ثخص  -•

 .  الجتِ هقذهِ ثبیذ پبساگشاف ثٌذی ضذُ ثبضذ. کٌین

 



 بدنه اصلی

کتبة ّب ٍ هٌبثؼی کِ اص آًْب استفبدُ هی کٌین، حتوب  -
یب دس . دٍ سٍش ثشای رکش هٌبثغ داسین. ثبیذ رکش ضًَذ

اًتْبی خولِ، ضوبسُ هٌجغ سا ثِ صَست ثبالًَیس رکش 
هی کٌین یب ایٌکِ دس اًتْبی خولِ یک ثشاکت ثبص هی 

کٌین ٍ ضوبسُ هٌجغ سا دس آى رکش هی کٌین ٍ دس اًتْبی  
 .هقبلِ، توبهی هشاخغ سا صیش ّن رکش هی کٌین



(جمع بندی)نتیجه گیری  

ًتیدِ گیشی دس یک صفحِ یب کوتش، آًچِ سا ثش پبیِ ًتبیح  •
هوکي است . هطبلؼِ ثِ دست آٍسدُ ایذ، خالصِ هی کٌذ

ًتیدِ گیشی ضبهل ضشح کَتبّی اص ًقطِ ضوب ثشای  دیگشاى  
 .  ثبضذ

دس ًتیدِ گیشی ثِ خضییبت هطبلت ٍ اضکبالت کبس هی  -•
 .  تَاى اضبسُ کشد

 ًتیدِ گیشی ضوبسُ گزاسی ًوی ضَد -•



(منابع)مراجع  

 : چٌذ ًَع هشخغ داسین•
 کتبة •  •
 هقبلِ طٍسًبلی  •  •
 هقبلِ کٌفشاًسی •  •
هقبلِ ای دس کتبة کِ ثِ صَست هدوَػِ ای اص هقبالت •  •

 .  است
هؼوَال سبیت ّبی ایٌتشًتی ثِ ػٌَاى هشخغ رکش ًوی ضًَذ ٍ  •

 .  صیبد پسٌذیذُ ًیست
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