
 بسمه تعالي
 

  :راي سايت افق بيوالكترومغناطيسقواعد مشاركت در تهيه مطلب ب
خواهد  گيرد و حكم محتواي آموزشي را بر روي سايت قرار مي به عنوان نويسنده مطلب ر نام شمابا ذكگزارش شما 

توليد اين  الزم براي م به چارچوب استاندارديبنابراين خواهشمند .است المللي اين يك سايت دوزبانه با افق بين. داشت
  :دقت نماييدمحتوا 

شناسد،  يقاتي را نميخواهيد در يك يا دو صفحه، دانشجويي را كه اين حوزه تحق تصور كنيد كه شما مي :ش اولبخ
ونه اين گچ. و متوجه مفاهيم اصلي و محوري و ارتباط اين مفاهيم با هم بشود» در باغ بيايد«اي كه  به گونهتوجيه كنيد 
  . از ديد يك معلم نگاه كنيد نويسيد؟ متن را مي

به  - ]1[ مثل- و با يك عالمت منبع( هاي بعدي واگذاريد جزئيات را به بخش. شما بايستي مختصر و مفيد باشد متن
د به حد ينك كه مطرح مي اما همان مفاهيمي را ).شوند فهرست ميبخش دوم كه در  مرجع يا مقاله مربوطه ارجاع دهيد

يعني خود را به جاي خواننده بگذاريد و فكر كنيد كه آيا مطالبي كه پشت سر هم : منطقي بنويسيد .كفايت روشن كنيد
همان چيزي كه شما موقع گوش كردن در كالس از يك استاد انتظار (آيند ارتباط معقول و منطقي با هم دارند يا نه؟   مي

  ). داريد

سوال اصلي در اين حوزه تحقيقاتي چيست شايد خوب باشد كه از اين جا شروع كنيد كه در مورد برخي موضوعات : مثال
 در زير آن از تصاوير مقاالت تنها با ذكر منبع. سپس هر يك را توضيح دهيد .براي آن وجود دارد كلي يها و چه جواب

  . استفاده نماييد توانيد مي

مقاالتي كه . دان دهيد كه به ترتيب زماني مرتب شده اين جا يك فهرست منابع مي. تاريخچه زماني مقاالت :بخش دوم
تري در پاسخ به سواالت  از ذكر مقاالتي كه كارهاي جزئي و كم اهميت. آيند مقاالت اصلي اين حوزه هستند اينجا مي

اند پرهيز نماييد مگر آن كه به دليلي براي روشن كردن يكي از نكات ذكر شده در بخش اول مهم  شتهاصلي تحقيق دا
  .را هم ذكر نماييد reviewمقاالت . باشند

اشاره در بخش اول  هاي مورد چند سرفصل مجزا براي مطالبي كه در تشريح بيشتر افق: گزارش جزئيات: بخش سوم
  . تواند گسترده باشد اين بخش به تناسب نياز مي. به نگارش هر يك اقدام نماييدسپس و مورد نظر داريد نوشته 

  :ها  و ارسال براي ما نحوه تدارك فايل

) مشابه همين متن( 13با اندازه  Bnazaninدر همه موارد از فونت . است wordفايل  در قالب هر سه بخشخروجي 
در . استفاده شود 18ضخيم  و براي عنوان كل مطلب از شماره  )ضخيم(درشت  14براي تيترها از فونت . استفاده نماييد



قرار دهيد تا بتوان به  )كيلوبايت 40نه بيشتر از (ورت جداگانه با حجم مناسب را به ص استفاده شده پوشه گزارش تصاوير
تواند به دانشجويان بعدي  هاي كمكي دارد كه مي شبيه سازي يا فايلاگر كار شما كد  .سرعت در سايت بارگزاري نمود

  : قرار دهيد كه مشخص كند هر فايلي  readmeار دهيد و در آن پوشه يك فايل ها را هم در يك پوشه قر كمك كند، آن

  ؟شود  خوانده ميافزاري  با چه نرم •
  جات آن به چه معناست؟هدف از آن چيست و مندر •
 )براي كدها(ورودي و خروجي آن چيست؟  •
  .وقتي كه همين كد در راينه شما اجرا شده است از نتايج به دست آمدهگرافيكي احيانا تصاويري  •

سعي . يك ترجمه التين ارائه نماييدبراي بخش اول گزارش خود  حداقل الزم استاز آن جا كه اين سايت دوزبانه است، 
   .متن قبل از بارگزاري يك بار ويراستاري خواهد شداين حال  با. نماييد اين متن بي اشكال باشد

 در ابتداي گزارش موسسه متبوع خود را/دانشگاهو  رونيكنشاني پست الكتبه همراه  نهايتاً نام فارسي و التين خود را
ها را در قالب يك فايل فشرده كه نام آن نام  تمامي اين بخش .بخش اول قرار دهيد تا در سايت مورد استفاده قرار گيرد

  . شما و تاريخ ارسال است براي ما ايميل نماييد

  .موفق باشيد

  

  

  

  

  

  


