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 :چکیده

سانتیمتر بیشتر فاصله دارد. متن چکیده شامل  1است و از حاشیه معمول مقاله از دو طرف  11، با سایز (B Nazanin) متن چکیده نازنین قلم

 االمکانیحتنتایج به دست آمده است.  یتاًنها، و شدهاستفادهپژوهش، روش تحقیق  اصلی، اهداف مسأله، بیان مسألهمقدمه کوتاهی از پیشینه 

کلمه )با شمارش  251تا  151سعی شود نتایج عددی و غیر عددی مهم به دست آمده در انتهای چکیده آورده شود. طول متن چکیده بین 

 ( خواهد بود. Wordافزار نرم

 

 کلمات کلیدی: 

 .اندجداشدهبا عالمت ؛ از یکدیگر  که عدد کلمه کلیدی 5حداکثر 

 مقدمه 1

 های دریچه گشودن مستلزم و عمران شهرسازی، معماری منظر، معماری زمینه در کشور علمی جامع نقشه اهداف همانطور که مستحضرید تحقق

 تردید بدون. است ایرانی -اسالمی معماری و متعهد الگوی تحقق منظور به ایران معماری پایدار های ارزش اساس بر فناوری و هنر و علم نوین

 در که است شرایطی به دستیابی برای های علمینیاز و همچنین برگزاری کنفرانس مورد ساختارهای و هابنیان ایجاد مستلزم اهداف این تحقق

 . است گردیده تبیین علمی جامع نقشه

 جامعهدر  را ها یافته این بررسی و نقد امکان و ساخته فراهم علمی دستاوردهای ارائه و نشر برای را مناسبی بستر علمی هایکنفرانس که آنجا از

های شهری و برون شهری )با رویکرد ر راهظبین المللی منکنفرانس برگزاری اولین  از اینرو برآن شدیم نسبت به دهد، می دست به علمی

دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ایران، انجمن علمی معماری و توسط  ذیل اهداف تحقق جهت دربومی سازی( 

سالن همایش دانشگاه علم و صنعت ایران اقدام  -تهراندر 1391ماه  آذر 9در  موسسه مهدپژوهش ره پویان حقیقتشهرسازی ایران و 

 .نماییم

 (راه طراحی )منظرسازی و بکارگیری آنها جهت تدوین ضوابط های جهانی در زمینه ضوابط معماری راه و بومیگیری از تجربهبهره 

 در منظر راه طبیقیکاربردی مطالعات ت راهکارهای ارایه 

 آمیختن ابعاد )نمایانگرهای( متنوع دخیل در ساماندهی منظر راه 

 آمیختن هنجارها و متغیرهای منظری راه با سکونتگاههای )همستانهای( شهری 

 ،هامنظر راه هایحوزه در نوین و بومی هایفناوری توسعه و انتقال ارتقاء 

 

تهیه  یساز یبوم یکردبا رو یو برون شهر یشهر یر راه هاظمن یالملل ینکنفرانس ب یناولدر  شدهارائهاین راهنما به منظور تهیه و تدوین مقاالت 

در این راهنما، جهت ارائه بهتر  شدهارائهضمن رعایت دقیق تمامی نکات  لطفاً به بعد نوشته شده است.  Word 2110افزار شده است. راهنما در نرم

امالیی و نگارشی در متن شما وجود داشته  هایغلطکمترین میزان ممکن از  ویراستیارهمچون  افزارهاییرمنپژوهش خود تالش نمایید با کمک 

منتشر خواهند شد. بدیهی است  کنفرانسکامل در مجموعه مقاالت  صورتبه کنفرانسدر  شدهپذیرفتهباشد. الزم به ذکر است کلیه مقاالت 
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 هایبخشسازمانی یا متن مقاله پس از انتشار مقاله ناممکن خواهد بود. لذا، خواهشمند است با مرور مجدد تمام  نشانیتغییرات در نام نویسندگان، 

 ، از بروز مشکالت بعدی جلوگیری بفرمایید.شدهتصحیحهنگام ارائه نسخه مقاله 

 روند داوری 2

و  شدهپذیرفتهمقاالت بر اساس روند داوری بدون شناسایی نویسنده و داور، بررسی خواهند شد.  کنفرانسبه این  شدهارسال کلیه مقاالت

کامل  صورتبه هاآنبدون در نظر گرفتن نحوه ارائه  شدهیرفتهپذیا پوستر ارائه خواهند شد. کلیه مقاالت سخنرانی  صورتبه کنفرانس شدهنامثبت

داوری مقاالت بر  .خواهد شدمنتشر  یساز یبوم یکردبا رو یو برون شهر یشهر یمنظر راه ها یالملل ینکنفرانس ب یناولمقاالت در مجموعه 

ترین ترین و جامعبنابراین، تالش نمایید، به کاملمتن کامل مقاله صورت خواهد گرفت و نیازی به ارسال ابتدایی چکیده مقاالت نیست.  اساس

گردد در زودترین زمان ممکن پس از ارسال مقاالت داوری صورت گرفته و نتیجه به اطالع تالش میشکل ممکن نسخه نهایی مقاله را ارائه دهید. 

 نویسندگان برسد. 

. جهت کسب اطالع از شرایط انتشار این مقاالت به عتبر چاپ خواهد شدبرتر در نشریات م رساند، مقاالتبه اطالع کلیه نویسندگان محترم می

 سایت کنفرانس مراجعه نمایید.وب صفحات مربوطه در

 ساختار مقاالت 3

حداکثر طول  شود.مینوشته پایین راست و چپ سمت سانتیمتر از  2و  باالسمت سانتیمتر از  355ا حاشیه ب، A4در صفحات  کنفرانسمقاالت 

متن مقاله  خواهد بود.کلمه  11111یا )شامل متن، جداول و اشکال، منابع و توضیحات( صفحه  21در این راهنما  شدهارائه قالبمقاالت بر طبق 

تفاده از منابع معرفی ترین شکل ممکن بیان کنید. در هر جا که امکان دارد، مفاهیم و مبانی مقاله را با اسکوتاه حالدرعینترین و خود را به جامع

 های پیشین خودداری نمایید.جهت موارد مذکور در پژوهشنمایید و از تکرار بی

 مقاالت یبندبخش 3-1

مختلف مقاله از قبل در  هایبخشمورد نیاز  هایقالبسایز و سایر ، قلم Stylesدر قسمت  Word افزارنرمبه منظور سهولت نویسندگان مقاالت در 

المقدور از همین فایل برای خواهشمند است از ایجاد تغییرات ساختاری در این راهنما خودداری نموده و حتیاین راهنما قرار داده شده است. 

  نوشتن مقاالت خود استفاده نمایید.

با این  به صالحدید نویسندگان مرتب خواهد شد. هابخشو لیست منابع الزامی است. سایر  گیرینتیجهمقدمه و  هایقسمتمقاالت  بندیبخشدر 

در خصوص مرور پیشینه پژوهش، بیان ساختار اصلی روش پژوهش، و ارائه نتایج و تفاسیر مرتبط  هاییبخشمجزا  صورتبه گرددمیوجود پیشنهاد 

 اگرچهها استفاده از پیوست و قبل از منابع استفاده کرد. گیرییجهنتدیر و تشکر بعد از بخش توان از بخش تقدر صورت لزوم میبا آن ارائه گردد. 

ها نیز ها از پیوستتوان برای توضیحات بیشتر پس از منابع و پیش از بخش تعاریف و مخففگردد، اما میها توصیه نمیبرای مقاالت کنفرانس

 استفاده نمود.

مجهول و  صورتبهتوان از افعال بدون شخص یا ایر من، تو و ما و همچنین افعال مربوطه استفاده ننمایید. در عوض میدر سرتاسر مقاله از ضم لطفاً

در صورت لزوم به تعریف یا بازنویسی  حالبااینی مقاله غیرمجاز است. هابخش( در کلیه Footnoteسوم شخص استفاده نمود. استفاده از پانویس )

باشد، استفاده نمود و کلیه موجود می Wordافزار ( که در نرمEndnote) 1یسنوتوان از پایانیمیا اعالم مخفف عبارات،  هازبانکلمات به سایر 

 ی شده در انتهای مقاله پس از ارائه منابع نوشت. گذارشمارهتعاریف مربوطه را به ترتیب 

 فرمت نگارش مقاالت 3-2

شوند. پس از عنوان، نام نویسندگان نوشته می دو خطکلمه یا  15و حداکثر در  11از سایز  توپر صورتبه (B Titr) تیتر بی عنوان مقاالت با قلم

علمی، استاد، دانشجو و ... خودداری از به کار بردن عناوینی مانند مهندس، دکتر، عضو هیئت لطفاًها آورده شده است. به ترتیب میزان فعالیت آن

در این قسمت تنها نام بخش سازمانی مورد نظر  لطفاًشود. ای که نویسنده به آن وابسته است آورده مینشانی موسسه نمایید. پس از نام نویسندگان

 را بنویسید و از به کار بردن عناوین سازمانی، مانند استادیار، یا معاون و ... خودداری نمایید.

خودداری نمایید. عناوین فرعی و اصلی  1-1-3ی مانند بندبخشو از به کار بردن  ی مقاله تنها از عناوین اصلی و فرعی استفاده نماییدبندبخشدر 

شده در این راهنما استفاده شود، یطراح Stylesاز  کهدرصورتیی عناوین گذارشمارهخواهد بود.  توپرو  11از سایز ( B Nazanin)نازنین با قلم بی

 Times Newبا قلم  متندرونو کلمات انگلیسی  11از سایز  (B Nazanin)ت نازنین خودکار قرار داده خواهد شد. قلم متن مقاال صورتبه
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Roman  در سرتاسر متن در صورت نیاز به استفاده از کلمات التین، سایز مورد استفاده قلم طورکلیبهشود. نوشته می 11از سایز ،Times New 

Roman  ها را بررسی گذاریامالء صحیح، نگارش، و فاصله مجدداً، لطفاًاست. پس از نوشتن مقاله  ترکوچکارز آن یک سایز فارسی هم قلماز سایز

 نمایید.

 و جداول هاشکل 3-3

در متن مقاله مورد اشاره قرار گرفته باشند. بهتر است جدول یا شکل در  مرتبهیکحداقل  حتماًمرتبط با متن مقاله باید  هایشکلجداول و 

، تا جایی که امکان دارد تالش نمایید آرایش صفحات به بهترین نحو ممکن صورت حالبااینشاره به آن آورده شود. مکان پس از ا تریننزدیک

 المقدوریحت لطفاًها را جابجا نمود تا فضاهای خالی پر شود. توان مکان جداول و شکلگرفته باشد و بخشی از صفحه خالی نمانده باشد. بنابراین می

 Wordافزار را با استفاده از ابزارهای نرم هاشکلجداول و  ،در عوض. در متن مقاله خودداری نماییداز سایر منابع  هاشکلو  از کپی کردن جداول

، 9، سایز (B Nazanin)نازنین  قلماین عنوان با  شوند.ها نوشته میها در باالی جدول و در پایین شکلدقت نمایید که عنوان طراحی نمایید. مجدداً

منبع مورد ، هاشکلجداول و  اید، در انتهای عنوانجدول یا شکل را از منبعی دیگر نقل کرده کهدرصورتیچین نوشته خواهد شد. وسط صورتبهو 

 یاهخطاز به کار بردن  المقدوریحتباشد. و  9و سایز ( B Nazanin)نازنین  قلماز  یمتن داخل هاشکلو در طراحی جداول  را بنویسید.استفاده 

  .1خودداری کنید، مانند جدول  هایفردکلیه 

 یو خدمات یصنعت هاییستمس یساز ینهدر به یفراابتکار هاییتمکاربرد الگور یکنفرانس مل یناولای از جداول مقاالت نمونه -1جدول 

 سایز مورد نظر مورد استفاده قلم نام بخش  ردیف

 توپر 11 (B Titr) تیتر عنوان مقاله 1

 11 (B Nazanin)نازنین  نویسندگان 2

 11 (B Nazanin) نازنین متن مقاله 3

 11 (B Nazanin) نازنین چکیده 4

 توپر 11 (B Nazanin) نازنین عناوین 5

 منابع مورد استفاده 3-4

[ استفاده 2اکبری و صالحی ] صورتبه[ یا 1]برای مقاالت فارسی ده نمایید. استفا یگذارشماره صورتبه، منابع مورد استفاده را هاقسمتدر تمام 

شماره منبع را به ترتیب بنویسید. در سیستم ارائه لیست منابع بر اساس شماره، نیز به همین ترتیب نام نویسندگان و انگلیسی کنید. مقاالت 

و پس از  3قبل از منبع شماره  لزاماًا 2گردند. یعنی منبع شماره  گذاریشمارهمرسوم است منابع بر حسب مکان نخستین مرتبه استفاده در متن 

 کند. تغییری نمی در متندر متن مورد استفاده بوده است. بدیهی است شماره منبع در سایر موارد ارجاع  1منبع شماره 

بر اساس شماره  در صورت استفاده مخلوطی از منابع فارسی و انگلیسی، نیازی نیست همه منابع فارسی در کنار یکدیگر لیست گردند، ارائه لیست

 منبع خودداری نمایید. عنوانبه هایتساوبالمقدور از به کار بردن تیمنبع ارجحیت دارد. ح
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