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 LATEXيک سيستم حروف چينی است که برای توليد نوشتار علمی و رياضی باا کيیيات عاالی بسايار
مناسب می باشد .از اين سيستم همچنين برای توليد انواع ديگار نوشاتار هاا از هملاه کتااال مقالاه و
بسياری از موارد ديگر استیاده می شود.
در اين فايل می خواهيم نحوه نگارش يک مقاله علمی در نرم افزار  LATEXرا ارائه دهيم .نوع مقاله ای کاه
در اين فايل آموزش داده می شودل يک مقاله  IEEEبوده و اميد است زمينه الزم برای پژوهشگران را فاراهم
آورد .در اينجا برنامه ای کاه بارای اساتیاده از سيساتم حاروف چينای  TEXاساتیاده شاده اساتل برناماه
 TeXnicCenterمی باشد .اما برنامه های پردازشی ديگر نيز به صورت مشابه عمال مای کنناد و فقا در
بخش های اندکی باهم تیاوت دارند.
برای شروع يک پروژه ابتدا بايد از دستور زير استیاده کنيد که در آن نوع پرژه و فرمت دقيق آن را مشخص
کنيد:
{\documentclass[journal]{IEEEtran

سپس بايد تمام  packageهاايی کاه در پارژه ماورد اساتیاده قارار مای گيرناد را باا اساتیاده از دساتور



  /usepackageفراخوانی کنيد به طور مثال در نوشتن مقاله  IEEEبايد  Packageهای زير را فراخاوانی

نماييد:
}\usepackage{multicol
}\usepackage{flushend
}\usepackage {graphicx

\usepackage{cite}
\usepackage{longtable}
\usepackage{threeparttable}
\usepackage{amsfonts}
\usepackage[dvips=true,bookmarks=true]{hyperref}
\usepackage{times}
\usepackage[dvips]{color}
\usepackage{color}
\usepackage{setspace}
\usepackage{balance}
\usepackage{lastpage}
\usepackage{hyperref}
\usepackage{amsthm}
\usepackage[tbtags]{amsmath}
\usepackage{nomencl}
\usepackage{pstricks}
\usepackage{pstricks-add}
\usepackage{pst-plot,pstricks-add}
 ها کاربرد خاص خود را دارا می باشند که برای اطالع از وظيیه هر کدام از آنهاpackage که هرکدام از اين
. مرهعه فرماييدwww.howtotex.com/packages : به سايت
. های الزم به شروع مقاله و نوشتن آن می رسيمpackage بعد از فراخوانی
:در اينجا ابتدا با استیاده از دستور زير نوشتن مقاله را شروع می کنيم
\begin{document}

.سپس برای وارد کردن عنوان مقاله و نام نويسنده ها از دستورات زير استیاده می کنيم
\title{TITLE OF PAPER }
\author{Name of first author ,~\IEEEmembership{Senior Member, IEEE{,

Name of second author,

Name of third author,~\IEEEmembership{student Member, IEEE{{
برای وارد کردن موسسه مربوط به نويسنده ها و همچنين ايميل آنها در پااورقی صایحه اول از دساتور زيار
:استیاده می کنيم
\thanks{The authors are with the faculty of Electrical and Computer
Engineering, University of

Tabriz, Tabriz 51665-15813, Iran (email:

email@tabrizu.ac.ir, email @ms.tabrizu.ac.ir, email@ms.tabrizu.ac.ir)}
:سپس دستور زير را وارد می کنيم
\maketitle
:مرحله ی بعد نوشتن چكيده مربوط به مقاله می باشد که از دستور زير استیاده می کنيم
\begin{abstract}
Type or copy the abstract of paper to here
\end{abstract}

:بعد از وارد کردن چكيده بايد کليد واژه ها را وارد کنيم که به صورت زير عمل می کنيم
\begin{IEEEkeywords}
First keyword, second keyword, third keyword.
\end{IEEEkeywords}
: بعد از نوشتن کليد واژه ها از دستور زير برای تعيين کردن موقعيت عمودی متن استیاده می کنيم
\vspace{-0.2cm}
 کد دستوری اين بخش باه صاورت زيار مای.Nomenclature حال می رسيم به بخش مربوط به نوشتن
:باشد
\section*{Nomenclature}
\begin{onehalfspacing}
\renewcommand{\labelitemi}{}
\subsection*{Indices:}

.اين دستور برای مشخص کردن عنوان های اين بخش می باشد

\begin{description}
اين دستور برای مشخص کردن فاصله بين نشانه مورد

[\setlabelwidth{$\text{milad}$ }\usemathlabelsep] استیاده و توضيح آن می باشد يعنی بين هر نشانه و توضيح
.آن به اندازه عرض کلمه اشاره شده فاصله وهود دارد
\item[$i$,$j$] {Index for buses}
\end{description}
\subsection*{Parameters:}
\begin{description}
[\setlabelwidth{$\text{milad}$ }\usemathlabelsep]
\item[$P_{Gi_{min}}$]{The minimum capacity of the generator at bus $i$}
\end{description}
\subsection*{Variables:}
\begin{description}

[\setlabelwidth{$\text{milad}$ }\usemathlabelsep]
\item[$\theta_i$ ]{Voltage angle of bus $i$}
\end{description}
\end{onehalfspacing}
 ايان قسامت را بادين. حال بايد معرفی مقالاه را شاروع کنايمNomenclature بعد از وارد کردن بخش
:صورت شروع می کنيم
\section{Introduction}
\IEEEPARstart{I}{n} the recent years, the optimal transmission switching has
been proposed as a new method for reducing generation cost and changing
topology of power dispatch. The TS has been explored in the literature as a
method of loss and cost reduction \cite{m1}.
.اين دستور مر بوط به مرهع دهی می باشد

: به صورت زير عمل می کنيمLATEX  برای قرار دادن مراهع در: 5 نكته
. به صورت زير باز می کنيم.bib  با پسوندbibtex  ابتدا يک فايل

 پيادا کارده و در فايالgoogle scholar  مرهع مربوطه را از طارق ماثالbibtex حال بعد از ايجاد فايل
:  که ايجاد کرده ايم کپی می کنيم به صورت زيرbibtex

پس از کليک بر روی Cite

بعد از انتخاا  BibTeXدر صیحه ی ظاهر شده کل متن را انتخاا کرده و کپی می کنيم.

حال محتوای کپی شده را در فايل  Bibtexکه قبال در  Latexايجاد کرده بوديم کپی می کنايم و عناوان
آن را به صورت دلخواه مثال  m1تغيير می دهيم.

حال همانطور که در بخش قبل و در قسمت  introductionبه رنگ زرد مشخص شده بود از دستور :
}\cite{m1
در هر ها که نياز به مرهع دهی بود استیاده می کنيم .برای ساير مراهع نيز به همين ترتيب عمل می کنيم.
نكته  :2برای اشاره به قسمت ها يا بخش های مختلف مقالهل فرمولل شكل و يا هدولی در ضمن متن مقالاه
از دستور
}\ref{name of section
استیاده می کنيم .برای مثال به متن زير توهه کنيد:
Section \ref{problem} defines the formulation of problem which contains
DCOPF formulation and OTS implementing in power flow formulation. Section
\ref{solution} is introduced the proposed method for security constraint OTS.

بعد از بيان نكات باال در مورد آماده سازی بخش  Introductionحال ايجااد بخاش هاای بعادی مقالاه را
درپيش می گيريم.
برای ايجاد بخشل زيربخش و زير زير بخش از دستورات زير استیاده ميكنيم.
اين دستور صرفا برای نام گذاری استیاده شده
است و در متن مقاله رويت نمی شود.

}\section{Problem Formulation}\label{problem
}\subsection{Direct Current OPF formulation
}\subsubsection{Objective function

نوشتن فرمول های مساله از مهم ترين بخش های مقاله نويسای اسات .بارای نوشاتن فرماول در  latexدو
روش اساسی وهود دارد که اولی استیاده از بخش فرمول نويسی خود برنامه می باشد و دومی تبديل فرمول

های نوشته شده در  wordبه محي  latexمی باشد .به دليل اينكه اکثر کاربران فايل اوليه مقاله خاود را
در  wordتهيه می کنند لذا استیاده از روش دوم آسان تر خواهد بود .برای اين منظور ابتدا فرماولی را کاه
در محي  wordوهود دارد و با استیاده از  Mathtypeنوشته شده است را انتخاا می کنيم.
سپس در داخل بخش  Mathtypeبر روی گزينه ی  Toggle TeXکليک می کنيم تا فرمول نوشته شده
در قالب  TeXدر بيايد.

حال متن تبديل شده را کپی کرده با استیاده از دستورات الزم در محي برنامه قرار می دهيم.
}\begin{equation}\label{1
اين متن با استیاده از روند باال به دست امده
که تبديل يافته ی فرمول باال می باشد.

$OF=\sum\limits_{g}{\text{ }{{C}_{g}}{{P}_{g}}}$
}\end{equation

برای تمام فرمول های مساله اين روند را تكرار می کنيم .برای نوشتن فرمول های رياضای در محاي خاود
برنامااه و توضاايحات اضااافی در مااورد فرمااول نويساای بااه سااايت زياار ماای توانيااد مراهعااه کنيااد.
https://www.sharelatex.com/learn/Mathematical_expressions

در بخش های مربوط به نتايج شبيه سازی که در اکثر مقاالت وهود دارد بايد شكل ها و هداولی را در ماتن
مقاله قرار دهيم .حال می خواهيم توضيح مختصری در مورد نحوه قرار دادن شكل هاا و هادول هاا داشاته
باشيم.
برای قرار دادن شكل در برنامه  Latexاز کد دستوری زير استیاده می کنيم:

اين دستور محل قرار گرفتن شكل در صیحه
مورد نظر را تعيين می کند.

]\begin{figure}[!ht
\centering

اين دستور عرض شكل مورد نظر را تعيين
می کند.

}\includegraphics[width=7cm]{figure1.eps
}\caption{Flowchart of proposed method
}\label{FC

اين دستور عنوان شكل که قرار است در زير آن
قرار گيرد را تعيين می کند.

}\end{figure

نكته  : 9در مورد دستور مربوط به محل قرار گرفتن شكل بهتر است که به موارد زير اشاره کنيم.
در همان صیحه p :

پايين صیحه b :

باالی صیحه t :

در همينجا h :

برای قرار دادن هدول در متن مقاله نيز از دستور زير استیاده می کنيم:
]\begin{table}[!h
\centering
اين دستور بيانگر آن است که در هدول خطوط عمودی هدول
وهود داشته باشد و نوشته در مرکز هر سلول آن قرار بگيرد.

}\caption{Name of Table}\label {Table.1
}|\begin{tabular}{|c|c|c|c|c|c

اين دستور بيانگر آن است که در هدول
خطوط به صورت افقی قرار بگيرند.

\hline

Title of First column& title of second column \\ \hline
First row& 3&5\\ \hline
Second row&2 &7 \\ \hline
}\end{tabular

}\end{table
با توهه به توضيحات ارائه شده در باال و در ههت تكميل آنها می توان اشاره نمود که اعداد مر بوط به هدول
در بين عالمت های && که در هدول باال مشاهده می شود بايد وارد شوند.
برای به دست آوردن توضيحات تكميلی در مورد نحوه نوشتن هدول ها و نحوه قرار دادن شكل ها می توانيد
به سايت های زير نيز مراهعه فرماييد.
https://www.sharelatex.com/learn/Tables
https://www.sharelatex.com/learn/Positioning_of_Figures

بعد از نوشتن تمام فصل ها يا به اصطالح بخش های مقاله حال بايد مراهع به درستی ايجاد شده و چكياده
ای در مورد زندگينامه نويسنده ها (به اختيار) آورده شود.
برای ايجاد مراهع مقاله بايد از دستورات زير استیاده نماييم:
}\vspace{-0.3cm
اين دستور فرمت مربوط به مراهع را تعيين را می کند در اينجا
مقاله مورد نظر IEEEاست.

}\bibliographystyle{ieeetr
}\bibliography{Bibtex1

با استیاده از دستور  \bibliographyو در داخل کروشه نام فايل  Bibtexای که در نكته  5اشاره کرده
بوديم را قرار می دهيم.
برای نوشتن خالصه فعاليت ها در مورد نويسندگان مقاله از دستورات زير استیاده می کنيم.
}\begin{biographynophoto}{Name of Author
The text about author's works and education
}\end{biographynophoto

بعد از قرار دادن اطالعات نويسندگان در انتها از مهمترين دستور هايی که بايد رعايت شودل برابر بودن ستون
های آخر در مقاالت دو ستونه می باشد که بدين منظور از دستور زير استیاده می کنيم.
\flushend
در انتها نيز کل پروژه را با استیاده از دستور زير به اتمام می رسانيم.
}\end{document
برای خروهی گرفتن از برنامه بدين صورت عمل می کنيم:

همانطور که در شكل باال نشان داده شده استل خروهی برنامه را بر روی
PDF
تنظيم می کنيم و سپس به صورت زير عمل می نماييم.

PS

LaTeX

نكته  : 4برای ارسال مقاالتی که در برنامه  LaTeXنوشته شده اند اغلب مجله ها فرمت  PSمربوط به مقالاه
را می خواهند لذا با توهه به نكته فوق و توضيحات باال فرمت  PSمقالاه را نياز باه عناوان خروهای برناماه
دريافت می کنيم.
در پايان ازهناا آقای دکتر بهنام محمدی ايواتلو اساتاد ارهمناد اينجاناب باه خااطر زحماات و راهنماايی
هايشان در نوشتن اين فايل آموزشی تشكر و قدردانی می نمايم.

با تشكر از توهه شما
ميالد زمانی گرگری
نظرات و پيشنهادات خود را در مورد اين فايل را می توانيد از طريق ايميل زير در ميان بگذاريد.
m.zamani93@ms.tabrizu.ac.ir

