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چكيده مبسوط مقاالت )(B Titr 18
سعیذ ضاُ قثادی* ،استادیار ،داًطگاُ آزاد اسالهی ٍاحذ کرهاًطاُ ،گرٍُ ریاضی کارتردی ،کرهاًطاُ ،ایراى.
ًفر دٍم...،
ًفر سَم... ،

چکیذه :در ایي ًَضتِ ًحَُی ًگارش چکیذُ هثسَط هقاالت ارایِ ضذُ است .ایي چکیذُ تایستی حذاکثر ضاهل 200
کلوِ تاضذ ٍ تا حذّ اهکاى از فرهَلّا ٍ هعادالت در آى غرفًظر ضَدًَ .یسٌذگاى تایستی در یک یا دٍ پاراگراف ًتایج
خَد را تیاى ًوایٌذ.

کلمات کلیذیًَ :یسٌذگاى حذاکثر  5کلوِ از هَضَعات هْن هقالِ خَد را اًتخاب ٍ در ایي تخص قرار دٌّذ.

 1مقذمه

 3بخش دو

در ایي ًَضتِ ًحَُ ًگارش چکیذُ هثسوَط هقواالت

ضرکتکٌٌذگاى تایستی هقاالت خَد را تا استفادُ از

هلوی تحلیول پَضطوی دادُ ّوا توِ

آهووادُ

ّفتویي کٌفوراً

اختػار تیاى هویضوَد توا عالقوٌوذاى توِ ضورکت در
کٌفووراً

تووِ راحتووی هقوواالت خووَد را تووِ فرهووت

هَردًظر کٌفراً

الگووَی ارای وِضووذُ در ٍبسووایت کٌفووراً

ًوایٌذ ٍ حذاکثر تا تاریخ  1314/04/31توِ دتیرخاًوِ
کٌفراً

ارسال کٌٌذ.

درآٍرًذًَ .یسوٌذگاى تایسوتی از

ایي ًوًَِ تا ًرم افسار ً( WORDسوخِ  ٍ 2003تواال

 4بخش سه

جْووت آهووادُسووازی هقوواالت خووَد اسووتفادُ ًوایٌووذ

ًتووایج هقوواالت پوو
کٌفراً

(. BZar13

از تررسووی در کویتووِ علوووی

در ٍبسوایت االوال رسواًی خَاّوذ ضوذ.

ّوونچٌوویي از عالقوٌووذاى تووِ ترگووساری کارگوواُّووا
درخَاست هی ضَد هَضَعات پیطٌْادی خَد را در

 2بخش یک
در ایي تخص فًَت هَرد استفادُ ترای آهوادُسوازی
هقاالت فارسی کٌفراً

را تیاى هیکٌین .هوتي هقالوِ

اسر ٍقت تِ دتیرخاًوِ کٌفوراً

ارسوال ًوایٌوذ توا

درخػَظ ترگساری آًْا تػوینگیری ضَد.

تا فًَت  BZarاًذازُ  ٍ 13عٌَاى تخصّوا توا فًَوت
 BZar Boldاًذازُ  13تایستی تاضذ.

 5ارجاع منابع در متن
ضوارُ هراجع در داخل هتي تِ ترتیة از ضوارُ ،2 ،1
 ...ٍ 3هی تاضذ .یعٌی اٍلیي هٌثع استفادُ ضذُ در هتي

*عهده دار مکاتبات
ایمیلs.shahghobadi@iauksh.ac.ir:

هفتمين کنفرانس ملي تحليل پوششي داده ها

8911  شهريور81  و81
دانشگاه آزاد اسالمي واحد کرمانشاه
C. C. (2011). Title of book: Vol. 1. Title of
series. City, Country: Publisher.
Book chapter
Author, A. A., (2011). Title of chapter. In
E. E. Editor (Ed.), Title of book ,pp. first
page-last page. City: Publisher.
Author, A. A., Author, B. B., (2011).
Title of chapter: Subtitle of chapter. In E.
E. Editor, & F. F. Editor (Eds.), Title of
book: Subtitle of book, edition, pp. first
page-last page. City, ST: Publisher.
Author, A. A., Author, B. B., Author, C.
C., (2011). Title of chapter: Subtitle of
chapter. In E. E. Editor, F. F. Editor, G. G.
Editor (Eds.), Title of book: Subtitle of
book ,edition, pp. first page-last page. City,
Country: Publisher.

ِهقال
 عٌَاى.  (تاریخ اًتطار،. حرف اٍل ًام،ًام خاًَادگی
. هحل اًتطار،  دٍرُ(جلذ،ِ ًام ًطری.ِهقال
Author, A. A., (2011). Title of journal
article. Title of journal, volume number,
first page-last page.
Author, A. A., Author, B. B., (2011). Title
of journal article: Subtitle of journal article.
Title of journal, volume number, first pagelast page.
Author, A. A., Author, B. B., Author, C.
C., (2011). Title of journal article. Title of
journal: Subtitle of journal, volume number
(issue number), first page-last page.

،2 ُ دٍهیي هٌثع استفادُ ضذُ در هتي ضووار،1 ُضوار
 تٌاترایي هٌاتع تِ ترتیوة قرارگیوری آًْوا.ٍ الی آخر
در هووتي در تخووص هٌوواتع ٍاقووع در اًتْووای هقالووِ ًیووس
.آٍردُ هیضًَذ
 نتـایج6
کلیِ ضرکت کٌٌذگاى در ّوایص هیتایستی حذاکثر
. ثثتًام تِعول آٍرًذ1314/05/31 تا تاریخ
مراجع
تخص هٌاتع در اًتْوای هقالوِ تور اسواف فرهوت هطوخع
هٌواتع

 اتتذا هٌاتع فارسوی ٍ سو.ضذُ ریل اغالح ضَد
.اًگلیسی آٍردُ ضَد
کتاب
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