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  (B Titr 14) همقال عنوان

 
 2لف سومؤلف دوم، نام و نام خانوادگی مؤ، نام و نام خانوادگی م1لف اولؤنام و نام خانوادگی م  

  نام دانشگاه و آدرس الکترونیکی مؤلف اول

  مؤلف اولنام دانشگاه و آدرس الکترونیکی 

  نام دانشگاه و آدرس الکترونیکی مؤلف اول

دار، شکل جدول و مرجع نباید در چکیده آورده  شماره فرمول .کلمه باشد 200چکیده بایستی حداکثر شامل : چکیده

 صورت خالصه توصیف کند. طوري که کارهاي پژوهشی مؤلفین را به باید آگاهی دهنده باشد، بهشود. چکیده 

 داده شود.قرار  باید در این قسمت مقالهاز موضوعات مهم واژه یا عبارت  5حداکثر  کلمات کلیدي:

  مقدمه - 1

شـود تـا عالقمنـدان بـه      بیـان مـی   ها مین کنفرانس ملی تحلیل پوششی دادهمقالۀ کامل دهدر این نوشته نحوه نگارش 

شرکت در کنفرانس به راحتی مقاالت خود را به فرمت موردنظر کنفرانس درآورند. نویسندگان بایستی از ایـن نمونـه بـا    

 B. فونت متن اصـلی بایسـتی (  سازي مقاالت خود استفاده نمایند باال) جهت آمادهبه  2007(نسخه  WORDافزار  نرم

Nazanin 12هاي مقاله باید  ش) و فونت بخB Nazani bold 12 .باشد 

صفحه باشد. در اینجا شما باید مقدمات اولیـه، اصـطالحات، پیشـینه تـاریخی،      10و حداکثر  4مقاله باید شامل حداقل 

هـا   اشد. فرمـول صورت عکس ب نباید به هیچ عنوان به ها ها و جدول فرمول ها و برخی نتایج شناخته شده را بیاورید. تعریف

  ها در محیط مقاله، حتما ارجاع داده شود. و شکل ها به شماره جدولنوشته شود.  Math Typeحتما در محیط 

  شماره و توضیح جدول حتماً بایستی در باالي جدول باشد. در پایین توجه کنید. 1مثالً به جدول 

  ) باشد.B Nazanin 11( جدولتوضیح جدول ضروري است. فونت توضیح  - 1جدول 

 I1 I2  O1  O2 F1  غیرهامت

Hokkaido 6/15  7/5  4/318  4/39  8/167  

Hokuriku 2/14  6/4  5/281  8/20  2/185  

  

  در زیر مالحظه کنید. شماره و توضیح شکل حتماً باید در پایین شکل باشد. 1همچنین به شکل 

  
  ) باشد.B Nazanin 11توضیح شکل ضروري است. فونت توضیح شکل ( -1 شکل

  

                                                           
  ول مکاتباتئمس ١
  سخنران ٢
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فرض کنید  - 1.1تعریف 
1

( , , , , )T
j j ij mj
X x x x    وروديjو  ام

1
( , , , , )T

j j rj sj
Y y y y    خروجی

j ام
j

DMU  1به ازاي, ,j n   باشد. مدلCCR  با ماهیت ورودي براي ارزیابی واحدp.ام چنین است  

)1(  1

1

min

s.t.  

0,  1, ,

n

j j p
j
n

j j p
j

j

X X

y y

j n



 













 






 

  

  ها ارجاع دهید. هاي مرتب شدة مراجع، در داخل متن به آن براساس شماره - 2.1قضیه 

  

  بخش اول - 2

سایت کنفرانس آماده نماینـد و حـداکثر تـا     شده در وب ارایهکنندگان بایستی مقاالت خود را با استفاده از الگوي  شرکت

 به دبیرخانه ارسال کنند.از طریق سامانه کنفرانس  25/03/1397تاریخ 

  

  بخش دوم - 3

  رسانی خواهد شد. سایت اطالع نتایج مقاالت پس از بررسی در کمیته علمی کنفرانس در وب

  

  مراجع - 4

  هاي اصلی آورده شود. لفان اول باشد. فقط مرجعؤخانوادگی مها باید به ترتیب الفبایی نام  مرجع

  

.. (سـال انتشـار)، صـص ( از    .جلـد   ةشـمار  ،لفان، عنوان مقاله، نام مجله (با حروف ایرانیـک) ؤنام و نام خانوادگی م [1]

  صفحه ... تا ...).

  شار.ناشر، سال انت ،)لفان، عنوان کتاب (با حروف ایرانیکؤنام خانوادگی م نام و [2]

[3] H. G. Dales (2011), Banach Algebras and Automatic Continuity, Clarendon Press, 
Oxford. 
[4] T. J. Rashford (2001), A short proof of Johnson's uniqueness-of-norm theorem, Bull. 
London Math. Soc. Vol. 21, pp 487-488  


