
 

 

 

 

 مقاله اینجا نوشته شود عنوانمتن 

 ۲ی سوم و نویسنده  *۱ی دومنویسنده ،  ۱ی اولنویسنده 

 ی اولآدرس یا مشخصات دو نویسنده ۱
 ی سوم با مشخصات متفاوتآدرس یا مشخصات نویسنده ۲

 ۹/۹/۱۳۹۹ تاریخ پذیرش مقاله: |  ۹/۹/۱۳۹۹ تاریخ ارسال مقاله: 

بینید متن چکیده و متن مقاله بعد از اینکه به سطرر بعطدی گیرد. همان طوری که میمتن چیکده به صورت کامل در این بخش قرار می چکیده.

 شود. برود، به صورت خودکار کشیده می

 لیست کلمات کلیدی را با ویرگول » ، « از هم جدا کنید. کلمات کلیدی:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ی مسئولنویسنده *



 ۲ ی سوم و ... و نویسنده ی دومنویسنده ،ی اولنویسنده

 

 مقدمه .1

های ریاضی ماننطد بینید که فرمولشود. میی مقاله در این بخش آورده میمقدمه

 اند.چین شدهی زیر به زیبایی وسطنمونه

ی انتگرال فطو  منفطرد ی پراندتل، یک معادلهبیضوی معادلهی حالت تعمیم یافته

باشد که فرم کلی آن عبطارت اسطت ی انتگرال فردهلم مینوع دوم در قالب معادله

 از:

(۱) 𝑢(𝑦) = √۱ − 𝑦۲𝑓(𝑦) +
𝛼

𝜋
√۱ − 𝑦۲ ∫

𝑢(𝑥)

(𝜋 − 𝑦)۲

+۱

−۱
𝑑𝑥, 

(−۱ < 𝑦 < ۱), 

 

αکه در این نوع معادلطه  > تطاب   𝑢(𝑥)تطاب  معلطوم و  𝑓(𝑦)مقطداری معلطوم و  ۰

𝑢(±۱)مجهول است و همواره داریم  = قسمت شامل هادامارد  (۱) ی. در رابره۰

 شود:به صورت زیر تعریف می

(۲) 

۱
𝜋

∫
𝑢(𝑥)

(𝑥 − 𝑦)۲
+۱

−۱
𝑑𝑥 = 𝑙𝑖𝑚

→۰+ 
 [∫

𝑔(𝑠)

(𝑠 − 𝑡)۲

𝑡−𝛿

−۱
𝑑𝑠 

+ ∫
𝑔(𝑠)

(𝑠 − 𝑡)۲
𝑑𝑠 −

𝑔(𝑡 + 𝛿) + 𝑔(𝑡 − 𝛿)

𝛿

+۱

𝑡+𝛿

], 

(−۱ < 𝑡 < ۱), 

 

ها اتوماتیک بطوده و قابطل کلیطک کطردن ی فرمولبینید شمارههمانروری که می

 هستند.

 عنوان بخش دوم مقاله .2

هططای بعططدی مقالططه بططا اسططتایل » عنططاوین بخططش « بططه صططورت خودکططار بخش

ای زیربخش و یا زیرزیر بخش مانند زیطر شوند. ممکن است مقالهگذاری میشماره

 داشته باشد:

 هستم  ۲ش من زیربخش برای بخ .1.2

  بینیدمن نیز زیرزیربخش هستم و همانطوری که می .1.1.2

 گیرینتیجه .3

روش اختالل هموتطوپی اصطال  هایی نشان دادیم که ی مثالدر این مقاله، با ارائه

 ی انتگرال پراندتل مورد بحث همگرا نیستاستاندارد برای حل معادلهی شده

 تشکر و قدر دانی

هطای اسطتیال بخش شطود.احتمطالی آورده میدر این بخطش تشطکر و قطدر دانطی 

اسطتایل  ی مطدلو هطم انطدازه که شماره ندارنطدهستند عناوینی  شماره در واق بی

 دارشان هستند.شماره عناوینتعریف شده برای 

دار اتوماتیک کافی اسطت کطه در سطرر مشطخ  برای اضافه کردن فرمول شماره

را   M + Shift + rlCt  هطای، کلیطد فوریمد نظر شده برای فرمول

 زمان فشار دهید.هم

 

 مراجع

، دقت کنید که مراج  التین و انگلیسی اسطتایل این بخش مخصوص مراج  است

 متفاوتی دارند.

[1] Iovane, G., Lifanov, I. K., & Sumbatyan, M. A. 

(2003). On direct numerical treatment of 

hypersingular integral equations arising in mechanics 

and acoustics. Acta mechanica, 162(1-4), 99-110. 

زمسططتان  ،۷ ینسططخه کططایمتمت  یآموزش سططر یجزوهمعروفی آذر، قاهر،  [۲]

 .کسی، کافه ا۱۳۹۸
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 عنوان مقاله نوشته شود  ۳

 

 

 
 از قالب »کیوتاو« هستید. ی نمایشی ی نسخهشما در حال مشاهده 

 ای دیگر به وبسایت کافه ایکس مراجعه نمایید.های حرفهی قالبجهت تهیه

 به شر  زیر است: مشخصات این قالب

 عنوان محصول: 
 QTAW –کیوتاو 

Qaher Template for Articles in Word 

 قاهر معروفی آذر ی محصول:سازنده

 پرداز وردافزار واژهی مقاالت/ نرمقالب آماده بندی محصول:دسته

 QTAW-V2-2C/ ۱.۰.۰ ورژن محصول:

 /https://kafex.ir/product/qtaw محصول:لینک خرید 

پس  ی ایرانی، لطفاًاز کاال تیو به منظور حما تیرا یوجود حق کپ لیبه دل

 ایی چنانچیه دوسیتان این فایل را در اختیار کسیی قیرار ندهیید.  از خرید،

را  دیخر نکیلاستفاده از این قالب باشند، و  افتیدر ازمندیاران شما نکهم

ر داده و یا آدرس فروشگاه محصوالت فایلی کافه ایکس قرا ارشانیدر اخت

 را به ایشان معرفی نمایید. 

 تنها مرج  پشتیبانی، بروز رسانی و ارتباط با ما:

www.KaFeX.ir 

 » کافه ایکس / طعم خوش یادگیری «

 د بود. ونه محدودیتی خواه قد هر گفافایل خریداری شده 

https://kafex.ir/product/qtaw/
www.KaFeX.ir
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