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ارشد، كارشناس دانشجوی دكتری، دانشجوی ، علم هيأت عضو شامل مؤلفين (ذكرسمت

است) ضروری قسمت اين در غيره و ارشد كارشناس التحصيل فارغ دكتری، التحصيل فارغ

٢٠٠ شامل حداکثر بایست یده چ این است. شده ارائه مقاالت مبسوط یده چ نگارش نحوه نوشته این در یده: چ
نتایج پاراگراف دو یا ی در بایست نویسندگان شود. صرفنظر آن در معادالت و فرمولها از ان ام حد تا و باشد کلمه

نمایند. بیان را خود
دهند. قرار بخش این در و انتخاب را خود مقاله مهم موضوعات از کلمه ۵ حداکثر نویسندگان کلیدی: کلمات

دو بخش

از استفاده با را خود مقاالت بایست شرکت کنندگان
و نمایند آماده کنفرانس وبسایت در ارائه شده وی ال
کنفرانس دبیرخانه به ١٣٩٣/٢/٣١ تاریخ تا حداکثر

کنند. ارسال

سه بخش

کنفرانس علم کمیته در بررس از پس مقاالت نتایج
از همچنین شد. خواهد اطالع رسان وبسایت در
م شود درخواست کارگاهها برگزاری به عالقمندان
دبیرخانه به وقت اسرع در را خود پیشنهادی موضوعات
آنها برگزاری درخصوص تا نمایند ارسال کنفرانس

شود. تصمیم گیری

مقدمه

مقاالت مبسوط یده چ نگارش نحوه نوشته این در
بیان اختصار به ایران ریاض کنفرانس پنجمین و چهل

راحت به کنفرانس در شرکت به عالقمندان تا م شود
درآورند. کنفرانس موردنظر فرمت به را خود مقاالت

ی بخش

آماده سازی برای استفاده مورد فونت بخش این در
مقاله متن در م کنیم. بیان را کنفرانس فارس مقاالت

است. شده استفاده XB Niloofar فونت از
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نتایج

تا حداکثر م بایست همایش در شرکت کنندگان کلیه
آورند. بعمل ثبت نام ١٣٩٣/٣/٣١ تاریخ

مراجع

نقد، بوته در درس طرح و رفتارگرایی حیدری، ر. [١]
،٧٨ شماره ،(١٣٨٣) ریاض آموزش رشد مجله

٣٢-٢٣

[2] S. Abramsky, A. Jung, Domain theory, in:

S. Abramsky, D.M. Gabbay, T.S.E. Maibaum

٢


