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 عنوان مقاله 

 ب   نویسنده دومو نام خانوادگی ، نام آ،1نویسنده اول و نام خانوادگی نام

 ( شماره تماس)( نویسنده مسئول) ایمیل ،نویسنده اول  وابستگی سازمانی آ
 ( شماره تماس) ، ایمیلدومنویسنده  وابستگی سازمانی ب

 چکیده

اصلی مقاله به صورت خالصه و مفید بیان   و نتایجِ  هایافتههدف، روش و  در نگارش چکیده سعی شود  

استفاده دهی  رنسرفنقل قول و    ،نویسیفرمول،  اختصارات غیرمعمولشوند. توجه نمایید که در چکیده از  

 شود.ینم

 مقالهدر کلیدی و مهم  هواژ 7تا  5امل ش کلمات کلیدی: 

 مقدمه  .1

طرح   یو معرف  و ارزیابی کارهای قبلیو نقد    نهی شیمرور پاریخچه،  ت  مطالب مختصری در زمینه  شامله  مقدم

 .باشدی مقاله م یکل

بر اساس همین ساختار     wordافزاربا استفاده از نرم  کلمه  1500کثر  کلمه و حدا  1000قل  حدا  مقاله

کمتر از  آن  ت  کلمانباشد یا تعداد    ار مطابق با شیوه نامه همایشباشد. بدیهی است که اگر مقاله در ساخت

 Bفارسی،    فرضشود. برای یکپارچگی، فونت پیشباشد، بازگردانده می   کلمه  1500یا بیشتر از    1000

Nazanin  ر ، و فونت عبارات انگلیسی دباشددر پاورقی  11و  بعدر فهرست منا 12و  در متن 14و اندازه

قی در پاور  10و  در فهرست منابع    11در متن و ارجاعات و    12و اندازه    Times New Romansمتن نیز  

   باشد.

 عنوان بخش دوم .2

تواند  ، می غیرفرمال  فلسفیک مقاله  مثالً در ی  و  است  صلی مقالها  یبدنهقسمت شامل مباحث مربوط به  این  

در   و  باشد  اتیروش حل مسأله و آزمون فرض  ،یمفهوم  مدل  ،مسأله، اهداف و ضرورت پژوهش  انیبشامل  

،  ایا، قضها ، لمهاریف، مثال اتع، ها نمادگذاریشامل  تریمپیوریاضیاتی و یا علوم کامنطقی،  یک مقاله فرمال

 : شوندمی به صورت زیر نوشته   باشد کهو ... می اشکال، هاول، جدهاریتمالگو  ایج،، نتها، گزارههااثبات

 این یک تعریف است.  1.2تعریف 

 این یک مثال است.   2.2مثال 

 این یک تعریف است.   3.2 لم
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 این یک قضیه است.  4.2قضیه 

 با روش برهان خلف اثبات: 

 است. گزارهاین یک   5.2 گزاره

 است.  منطقی نتیجهاین یک    6.2 نتیجه

 .ارجاع دهید 6.2 نتیجه و 5.2، به گزاره 4.2، به قضیه 3.2، به لم 1.2توانید در متن به تعریف  شما می

استفاده از  توی ها را مفرمول  Wordنرم افزار  های جانبی مکمل در  و افزونه  Equationابزار  انید با 

بدون   منطقی  یک نمونه فرمولدر متن بیاورید. مثالً  شماره  و صورت بدون شماره یا با  تایپ کنید و به د

 در زیر آورده شده است: گذاریشماره
((𝐴 ⟶  𝐴)  ⟶  𝐵)  ⟶  𝐵 

 است:   گذاریاین جا یک نمونه از فرمول با شماره

 

x⊝y = {
1          ,          x ≤ y

1-(x-y)   ,         x > y
   = min )1 ،1-x+y  (1)                       (  

که در    یبر اساس بخش باشد و تنها روابط دیبا یگذار شماره نیا ،یهافرمول  یگذاردر صورت شماره 

 شماره باشند. یدارا دیبا شود،ی ها ارجاع داده ممتن به آن

  :نمونه جدول آورده شده است در زیر یک
 :  عنوان جدول 1جدول 

 ستون سوم  ستون دوم   ستون اول  

6 5 1 

23/4 45 2 

5/45 4 45/25 

   :در ادامه یک نمونه شکل آورده شده است

 
 :  fتابع ارزش برای   جدولدودویی و  درخت تصمیم: 1شکل 

 )3x ∧2 x( ∨) 2x ∧1 x( ∨) 3x ¬ ∧2 x ¬ ∧ 1x) = (¬ 3, x2 , x1 x(f  
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 ........در این قسمت

  گیرینتیجهبحث و . 3 .3

 قسمت آورده شود.  نیحاصل از مقاله به صورت خالصه در ا جینتا

 فهرست منابع . 4

 ( به ترتیب الفبا باشد.گذاری و با شماره)

 ، تهران: هرمس، چاپ دهم.(ویراست دوم)منطق ریاضی  ،( 1399) اردشیر، محمد [1]

لطف   ،(رساله دکتری)، »نقض بولی و نقض دمورگان در منطق کالسیک و منطق ربط«(1386ه )فالحی، اسدال [2]

 .: دانشگاه تربیت مدرستهران  ،(استاد راهنما)اهلل نبوی

 ، خرد  دان یجاو،  «ی)وجه محمول( و وجه گزاره )وجه سور( در منطق اسالمءیوجه ش، »(1389)  موحد، ضیاء [3]

 .6.ش
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Default Logic over Description Logic Knowledge Bases”, ECSQARU 2009: 
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[5] Hájek, Petr (1998), Metamathematics of Fuzzy Logic, Netherlands: Kluwer 
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 مقاله: منابع در متننحوه ارجاع به 

استاندارد  ر مبنای  بدهی  شیوه ارجاعو    ،در متن ارجاع داشته باشند  حتماً  باید  منابع ذکر شده در فهرست منابع

APA  ،و مقاله   رساله دکتری ،ع فارسی هستند که به ترتیب کتابنبنمونه م   سه  [3]و    [2]  ،[1]  باشد. برای مثال  

 هستند.  انگلیسی مقاله و کتاب هم به ترتیب [5]  و [4]  هستند.
 

 

 

 

 


