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 ---- پررنگ( .16pt)نازنين  فاصله با سطر سه ---- 

اولين کنفرانس بين المللی  فارسي راهنمای تهيه مقاله

هنر و محيط زیست؛ افق های عمران  شهرسازی معماری

 ICAUCAE 2015آینده نگاه به گذشته 

 نازنين  قلم با چينوسط صورت به خط 2یا 1)عنوان در 

16pt.)پررنگ 

 ---- پررنگ( .16pt)نازنين  فاصله سطر كی ----

از ذكر عناویني ، ... 2، نویسنده دوم1نام و نام خانوادگي نویسنده اول

 رابط سندهینو. )نظير مهندس، دكتر و... در ابتداي اسامي خودداري شود

 ، پررنگ(12pt( )نازنين، ديمشخص کن *را با عالمت ستاره

 (Times New Roman 10 pt. Italic)ول، پست الکترونیک درجه علمي )يا سمت كاري( نويسنده ا -1

 (Times New Roman 10 pt. Italic)درجه علمي )يا سمت كاري( نويسنده دوم، پست الکترونیک  -2

 
... 

 ---- نازك( .10pt)نازنین  فاصله سطر چهار ----

 

 پررنگ( .12ptچكيده )نازنين 
 آن، اهداف و اصلي ي مسئله به مستقیما   و شود ريخوددا كلیات و مقدمات ذكر از چكیده متن در

شود.  اشاره مختصر طور به كار نتايج به استناد با مطالعه اين موفقیتمیزان  و كار اساس

 سانتیمتر 2.5 با كاغذ، چپ سمت از سانتیمتر 2.5 اندازه نازنین  .10pt قلم با مقاله چكیده

 در چكیوده طوولشوود.  نوشته شده رديف ايه كناره فاصله خط يك  با و راست سمت از فاصله

 يوك داراي فقوط و كامول تنهوايي بوه بايود چكیوده .باشد كلمه 500 تا 250 بین كامل مقالة

 طیمحو در ،مقواتت دهیوچک .شود خودداري چكیده در مراجع به اشاره از و دباش پاراگراف

Word 2007 گردد ارائه و هیته  2010 يا. 

 ---- نازك( .12pt)نازنین  فاصله سطر يك ----

 قلوم. )باشوند خوط يوك در و شوده جودا هوم از ) ،( ويرگول با كه واژه 5حداکثر  كليدي: هاي واژه

 (.10ptنازنین
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 

mm 

5
0

m
m

 

20 

mm 

نووام و نووام 

خوووووانوادگي 

نويسندگان بوه 

صورت کامل ذکر 

. )هموراه شوود

 با پسوند(

2.5cm 2.5cm 



 

2 

 

 

 

 

 

 پررنگ( .13ptمقدمه )نازنين 

 تركیب امكان آنكه براي نیز و همايش اين مقاتت مجموعه سازي يكسان منظور به
 طرحوي بوا مقواتت همة كه است تزم شود، فراهم آنها وتريكامپی فايل انتقال و

 مقواتت نويسوندگان بوه راهنما اين د.شون تايپ و تهیه هماهنگ كامل   و يكسان
د. نماينو تهیه کنفرانس قبول مورد طرح با را خود مقالة تا كند مي كمك فارسي

  .است تمقات تهیة دستورالعمل بر منطبق آن نگارش و راهنما اين ظاهري صورت

 در word مايكروسوافت افوزارنورم از فقط فارسي، زبان به مقاله تايپ براي

 انتخوا  4A كاغوذ اندازه. كنید استفاده فارسي امكانات با ويندوز  محیط

 2  حاشویه و صوفحه، پايین و بات از  cm 3.5داراي حاشیه بايد صفحات كلیه .شود

cm0.5راف . خط اول هر پاراگباشند چپ و راست سمت از cm  فاصله بیشتری داشته

 باشد.

 توك .12pt اندازة و ( نازنینفونت( قلم با ستوني تك صورت به مقاله اصلي متن

 و پررنوگ 13pt انودازه و نازنین قلم با ها بخش ههم عنوانتهیه شود.  فاصله

 بخش هر عنوان ود.ش تايپ پررنگ 12pt اندازه و نازنین قلم با ها زيربخش عنوان

 گوذاريشماره و تايپ قبلي بخش متن انتهاي از فاصله خالي خط يك با خش،زيرب يا

  شد.با cm 0.5 اندازة به تورفتگي داراي بايد هاپاراگراف همة اول خط .شود

 در استناد مورد منبع و  APA سبك به بايد مقاله در ارجاع شیوه

 حهصف شماره و انتشار سال ، نويسنده خانوادگي نام ذكر با متن داخل

 (.22: 1387 راهنمايي،) شود آورده پرانتز داخل

 دارد قرار آن در رفرنس که پاراگراف هر یانتها در شود؛ توجه: نکته

)....( پارانتز متن، از بعد.  شود یم داده قرار پارانتز از بعد نقطه

 .دارد قرار متن از فاصله بدون

 بوا را یسويانگل مراجوع و. 12pt نازك نازنین قلم با را فارسي مراجع

 مشخصات نگارش شیوه همچنین. نمايید تايپ نازك. Times New Roman 11pt قلم

 .شود ذکر  الفبا حروف اساس بر مقاله انتهاي در مراجع و منابع

 

 مقاله طول حداكثر
 و هاشكل شامل)كامل مقالة هر طول حداكثر مقاتت، چاپ در محدوديت به توجه با

 نتیجة صفحه مي باشد. 8( شود مي تهیه ورالعملدست اين با منطبق كه هاجدول

 اعلم مقاله نويسندگان به کنفرانس سايت در اعلم طريق از مقاتت داوري

 با بايد گیرد، مي قرار مشروط يا قطعي پذيرش مورد كه اي مقاله. شود مي

 کنفرانس سايت در كه) داوران، نظر مورد احتمالي تصحیحات به توجه

 و doc فرمت با)كامل مقاله فايل و شود تهیه و زنگريبا( گردد مي اعلم

pdf )دبیرخانه به سايت، در موجود مقاله ارسال لینك از استفاده با 

 صورت در كه باشد اي گونه به بايد مقاله فايل. شود ارسال کنفرانس

 پرينت كرد، باز را آن اي اضافه كار بدون و راحتي به بتوان  نیاز

 . داد حويلت چاپخانه به يا گرفت

 کنفرانس اين مكاتبات كلیه كه باشند داشته توجه محترم نويسندگان 

 .گیرد مي صورت الكترونیكي پست و سايت طريق از صرفا  

 نرسیده چاپ به ديگر اي نشريه يا کنفرانس در شده ارسال مقاله 

 يك بايد نويسندگان دارند، نويسنده يك از بیش كه مقاتتي در. باشد

 اين غیر در. كنند مشخص مكاتبات دار عهده نويسنده عنوان به را نفر

 .شد خواهد شناخته مكاتبات دار عهده نويسنده اول، نفر صورت

2cm 2cm 
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 فارسي متن در خارجي هاي واژه
 و مصوطل  فارسوي هواي معادل از اتمكانحتي خارجي، هاي نام و ها واژه براي
 غیرمصوطل  هاي معادل يا ضغام خارجي هاي نام مورد در ید.نمائ استفاده مصو 

 معوادل هوا،واژه گونوه اين ذكر از پس بلفاصله و ارجاع اولین در فقط فارسي،

 .آورده شود پاورقی در را آن تتین

 

 ها پاورقي
 قلوم بوا چین راست صورت به و فارسي موارد همة پاورقي، درج به نیاز صورت در

 Times New قلوم بوا چوین چپ تصور به تتین هاي پاورقيو  .10pt اندازة و نازنین

Roman 9. اندازةpt شوند نوشته. 
 

 
 متن در متغيرها و عالئم معرفي

 نیسوت، مقالوه ابتوداي در متغیرهوا و علئم فهرست درج به نیازي كه آنجا از

 ارجواع اولین در بايد مقاله، متن در رفته كارب علمت يا متغیر نوع هر بنابراين

 .شود معرفي آن به

 

 ها جدول
 در چوین وسوط صوورت به كه باشد،  (توضی) عنوان و شماره داراي بايد جدول هر

-شوماره 1 از ترتیوب بوه و تايوپ .10pt اندازة و پررنگ نازنین قلم با جدول باتي
 موي ارجاع آنها به كه جايي از پس و متن داخل در هاجدول است بهترد. شو مي گذاري
 چوینراسوت صوورت بوه باشند فارسي اگر جدول داخل در متون كلیه ند.گرد درج شود،

 بايود چوینچوپ صورت به باشند تتین اگر و نازك( .10pt)نازنین  شوند تايپ بايد

-وسط و فارسي صورت به بايد هاجدول در اعداد(. .Times New Roman, 10pt) .شوند تايپ

 خوالي سطر يك با جدول هر .است الزامي جدول در ها كمیت واحد ذكر. شوند تايپ چین

 موي مرجوع داراي هوا جودول اگر نیز و گیرد قرار آن مابعد و ماقبل متن از فاصله
 يوكد. شوو ذكر جدول عنوان انتهاي در كروشه داخل در مرجع شماره بايستي باشند

 بايد نیز جدول خود كه شود توجه( است آمده درزير دستورالعمل مطابق جدول نمونه

 .)گیرد قرار غذكا طرفین به نسبت چین وسط موقعیت در
 

 1 شماره نمونه جدول - 1جدول                                                              

 تعداد گزارش عنوان فصل

 2 20 مقدمه 1

 3 40 روش تحقیق 2

 3 40 تحلیل اطلعات 3

 

 شكل ها و نمودارها

 وسوط صوورت به هك باشد( توضی ) عنوان و شماره داراي بايد نمودار و شكل هر

 موي گوذاريشماره 1 از ترتیب به و تايپ پررنگ .10pt نازنین قلم با آن زير در چین

 به ولي باشند سفید و سیاه يا و رنگي صورت به توانند مي هاشكل و نمودارها. دشو
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 شكل د.باش تشخیص قابل آنها جزيیات و رنگها سفید و سیاه چاپ صورت در كه اي گونه
 كمیوت واحد ذكرد. گردن درج شود، مي ارجاع آنها به كه جايي در و متن داخل در ها

 تهیة در ود.ش ارجاع ها شكل همة به بايد مقاله متن درت. اس الزامي ها شكل در ها

 در درج از پس تا باشد .10pt نازنینا قلم ب اعداد، اندازة كه كنید توجه ها شكل

 د.باشون خوانا هامنحني راهنماي و هاكمیت ها،واژه (legend) و واض  كامل   مقاله،

 و هوا شوكل خوود كوه شود توجه. )كنید ايجاد فاصله سطر يك شكل، هر از بعد و قبل
 كاغوذ طورفین بوه نسبت چین وسط موقعیت در بايد هاجدول همانند نیز، نمودارها

 .است آمده زير در دستورالعمل مطابق نمودار و شكل نمونه يك .(گیرند قرار

 

 

 
          

 شده داده شكل نمونه -1 شكل         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 نمودار یك نمونه -2 شكل          

 

 گيري نتيجه

 بخش اين در .است الزامي مقاله اصلي متن از پس گیرينتیجه و بنديجمع بخش وجود
 .شودمي ارائه احتمالي هايپیشنهاد با همراه عمده نتايج و هايافته از ايخلصه

 
 قدرداني و رتشك

 .گیردمي قرار مراجع از قبل بخش اين نیاز، صورت در
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 مراجع

 ،كتاا  عنوان ،)انتشار سال( مترجم، يا) نويسندگان (نويسنده نام خانوادگي، نام

 ، شهر.مربوطه ناشر انتشار، محل

 نوام ،مقالاه عناوان ،(انتشوار سال) ،(نويسندگان(نويسنده نام خانوادگي، نام

 شهر. ،مربوطه ناشر مجله، شماره مجله،

 ،اثر عنوان ،)دسترسي يا انتشار سال) ،(نويسندگان) نويسنده نام خانوادگي، نام

 سايت ،(آدرس) شناسه

 

 

 

 

 


