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 راهنماي تدوين مقاله کامل

 پررنگ(  B Nazanin 16ptخط، فونت  2يا  1در  فارسی )عنوان

 (پررنگ Times New Roman 14ptخط، فونت  2يا  1)عنوان انگلیسی در 

 
 (پررنگ B Nazanin 12ptمشخص می شود، فونت  *رابط با  مولف، ... )2مولف دوم، *1مولف اول

 ( B Nazanin 10pt) آدرس پست الکترونيکي، ولعنوان و  آدرس کوتاه مؤلف ا -1

 ( B Nazanin 10pt) آدرس پست الکترونيکي، دوم عنوان و  آدرس کوتاه مؤلف -2

 
 

 

 پررنگ( B Nazanin 14pt) چكیده
ها و افتهپژوهش، ی و فرایند ، روشطرح مساله، هدف لازم است حاویای از مقاله است که چکيده مقاله خلاصه

 1777 الي  057پاراگراف و در  حداکثر سهاین بخش در ؛ باشد )نتایج محتمل در مرحله اول( گيرینتيجه

 چکيده بایدباشد.  B Nazanin 12ptگردد. فونت مورد استفاده در این بخش نيز لازم است کلمه تنظيم مي

 ع در این قسمت باید خودداری شود.جمرا اشاره بهراست و چپ باشد و از  يليمتری از لبهم 55دارای حواشي 

چکيده مبسوط مقالات را 1471پژوهشگران محترم توجه شود: چون همایش در مرحله اول تا بازه زماني دیماه 

تعداد  ؛ لازم است کهرسال تمام متن مقالات استمهلت ا1471بهمن  پایانکند و در مرحله بعد تا پذیرش مي

 خلاصه گردد.در یک پاراگراف کلمه  577الي  257 در )نهایي( کلمات چکيده در مقاله تمام متن
 

 .(B Nazanin 12pt) از هم جدا شده باشند و در یک خط قرار گيرند کاماواژه که با  6تا  5 کلیدي: هايواژه
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 پررنگ( B Nazanin 14pt) مقدمه -1
اولين همایش ملي شهر »طابق الگوی استاندارد و واحد نوشتن مقالات فارسي م نویسندگان برایاستفاده  اهنما جهتاین ر

محترم اجباری است. توجه نمایيد که متن  نویسندگانتهيه شده است. رعایت این ضوابط برای همه « آینده، اندیشه بومي

)البته پس از حذف  واند جهت نمونه عملي مورد استفاده قرار گيردتحاضر نيز با رعایت همين ضوابط تهيه شده است و مي

دارای اعتبار در پایگاه استنادی علوم « 71221-54763»این همایش با کد اختصاصي  .علائم و توضيحات راهنمای اضافي(

 ( است.ISCجهان اسلام )

 و فاصله خطوط  (B Nazanin 12pt)  ، فونتA4، کاغذ  Wordبرای نگارش مقالات فارسي ضروری است از نرم افزار 

single  .ها در صورت استفاده از کلمات لاتين، از فونت در تمامي قسمت در تهيه متن اصلي مقاله استفاده گرددTimes New 

Roman  ميليمتر  55متن مقاله بصورت تک ستوني و با حاشيه قسمت، استفاده شود. با یک اندازه کوچکتر از فونت فارسي آن

، با شماره بخش و پررنگ( B Nazanin 14pt)تهيه گردد. عنوان هر بخش با فونت  راستچپ و  پایين، ميليمتر از 25و  بالااز 

پررنگ( و به همان ترتيب  B Nazanin 12pt)با فونت  هابخشزیرعنوان  خط خالي از بخش قبلي نوشته شود. یکبا فاصله 

علایم نگارشي مانند نقطه، کاما و ... به نحو مناسبي  يمتر فرورفتگي داشته باشد.ميل 6 هااولين خط همه پاراگراف نوشته شود.

. از فواصل و بدون فاصله با کلمه قبل از خود نوشته شوند و دارای یک فاصله با کلمه بعد از خود باشند مورد استفاده قرار گيرند

در صورت  ده گردد تا مانع از جداشدگي احتمالي کلمه گردد.شوند، استفاشروع مي« مي»کوتاه در موارد لازم مثل افعالي که با 

( Times New Roman 10ptبرای زیر نویس فارسي و از فونت ) (B Nazanin 11pt)نياز به استفاده از زیرنویس، از فونت 

ا و جداول هحداکثر تعداد صفحات مقاله که شامل متن و کلیه اجزاء آن نظیر شكل استفاده گردد.برای زیرنویس لاتين 

 صفحه است. 11 ،شودمی

باشد.  منابع گیري وها، بحث و نتیجه، يافتهمقدمه، مبانی نظري، روش تحقیقهای لازم است که مقاله دارای بخش

به دلایل  . لازم است که نویسنده در مقدمهکندمقدمه در واقع مدخل مقاله و سخن نویسنده است که مسئله موجود را بيان مي

مباني نظری، شامل تعاریف مفاهيم و  جام پژوهش بپردازد و هدف از انجام آن و سوالات پژوهش را بيان کند.و ضرورت ان

ای که در روش انجام پژوهش باید از تعاریف و مفاهيم پایه ط با موضوع پژوهش است. در بخش مباني نظریمباحث نظری مرتب

شود. ، مراحل و نحوه انجام پژوهش به صورت کامل شرح داده ميحقيقدر بخش روش تو نتایج آن تاثيری ندارند؛ پرهيز شود.  

این بخش باید دقيق تدوین گردد تا پژوهشگران دیگری که بخواهند از این روش استفاده کنند، مراحل و نحوه انجام آن را به 

در بخش بحث و  آورده شود.های پژوهش و پاسخ به سوالات پژوهش لازم است که یافته هادر بخش یافتهروشني درک کنند. 

راستایي یا تقاوت آن با های مشابه و پيشينه تحقيق مقایسه گردد و هملازم است که نتایج پژوهش با پژوهش گيری نيزنتيجه

ها در های مقاله بررسي و دستيابي یا عدم دستيابي به اهداف پژوهش و دلایل رد یا اثبات فرضيهآنها بيان گردد. همچنين یافته

گردند؛ لازم است در پایان و مشخص مي [1]به صورت گذاری همچنين منابع داخل متن که با شمارهشود. ن بخش بيان ميای

 اند؛ آورده شوند. به ترتيبي که در متن مورد استفاده قرار گرفته

 

 ارسال مقالات -2
لازم است فایل مقاله، که مطابق با ضوابط  گيرند. در این راستایابي قرار ميمورد ارز همایشمقالات توسط داوران  تمامي

دبيرخانه از دریافت ارسال گردد.  فرانسکنسایت  سامانه کاربران در طریقاز  pdfو  doc این راهنما تهيه شده است، با فرمت

ا دبيرخانه گونه مشکل حين ارسال مقالات مراتب را بدر صورت بروز هر مقالاتي که با این فرمت تهيه نشده باشند، معذور است.

   .ميان گذاریددر  http://futurecity.yazd.ac.ir به نشاني از طریق راه های ارتباطي وب سایت همایش
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با اینحال  .خواهد رسيد مشخص شده، نویسندگانکه با علامت ستاره در ليست  پذیرش مقاله به اطلاع مولف رابط نحوه

در صورت پذیرش، لازم  .استقابل پيگيری  http://futurecity.yazd.ac.ir همایشآخرین وضعيت مقالات از طریق سایت 

است مولفين مقاله، اصلاحات خواسته شده داوران را در نسخه نهایي و در مدت زمان خواسته شده اعمال نموده و نسخه نهایي 

 .کنندارسال  فرانسکنرا از طریق سایت 

 

 روابط، اشكال و جداول -3
 روابط -1-3

شماره هر رابطه بصورت ترتييي و در داخل  نوشته شوند. ي متناظر با فونت لاتين متنو با فونت سطر وسطهمه روابط در 

  :رای مثال، رابطه مربوط به مدل آنتروپي شانون آورده شده استاليه سمت راست ذکر گردد. ب رانتز و در منتهااپ

 
(1                                                         )     

مقدار آنتروپي   Hگردد که در آن: از این مدل برای تجزیه و تحليل و تعيين مقدار پدیده رشد بي قواره شهری استفاده مي

مجموع  nبه کل مساحت ساخته شده مجموع مناطق و  Iمساحت ساخته شده )تراکم کلي مسکوني( منطقه  نسبت iPشانون، 

در شرایط ویژه که بيان مسئله در سایر است و  SIاحدها، سيستم استاندارد تنها سيستم قابل قبول برای و مناطق است.

آنها نيز ذکر گردند. توجه گردد که واحدها برای مقادیر ذکر شده  SIها ضروری است، لازم است معادل های استاندارد سيستم

 در جداول و یا عناوین محورها در اشکال فراموش نگردند.

                                 

 و جداول اشكال -2-3

قرارگيری  از اولين طرح در متن قرار گيرند. در نزدیکترین جای ممکنباید در داخل متن مقاله و  و جداول لاشکاکليه 

. حروف، علائم و باشندها باید از کيفيت کافي برخوردار بوده و واضح و شفاف شکل در وسط سطرها خواهد بود. و جداول اشکال

است، ذکر کميت مربوط به اگر شکل به صورت نمودار  ای انتخاب گردند که خوانا و قابل تفکيک باشند.اید به اندازهعناوین ب

در داخل  لازم استمستقل است که  و ترتيبي ایدارای شماره و یا جدول هر شکل محور و واحد آن در شکل الزامي است.هر

 داول ذکر گردد؛ اما عنوان اشكال و نمودارها در زير آنها آورده شودعنوان جداول در بالاي ج متن به آن ارجاع شود.

  شود.نوشته مي پررنگ( B Nazanin 11pt) که با فونت

 

 مقايسه برندسازي محصول و برندسازي مكان: 1جدول 

 برندسازی مکان/ شهر برندسازی محصول معيار ردیف

 1737و  1707دهه  قبل از ميلاد 1577 زمان 1

 مشاوران، متخصصان مدیر بازاریابي رکارگزا 2

 مکان، کشور، منطقه، شهر خدمات، کالاها، مصنوعات ماهيت 5

 طولاني کوتاه عمر 4

 نفعچندین ذی انحصاری مالکيت 5

 های محليشهرداری و حکومت شرکت بودجه 6

 [2]منبع: 
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شده است، بايد شماره مرجع  شكل يا جدولی نتیجه تحقیق حاضر نبوده و از مرجع خاصی برداشت چنانچه 

برای  و یا جدول شکل هر یک خط خالي در بالا و پایيندر انتهاي عنوان آن شكل يا جدول در داخل کروشه ذکر شود. 

 .کردرجوع  1شکل  و 1جدول به  توانمي عنوان نمونههب .جدا کردن آن از متن الزامي است

 

 
 بافت تاريخی شهر يزد: 1شكل 

             

 گیرينتیجهبحث و  -4
در این قسمت لازم است . صورت مي گيرد مرحله قبل بحث روی یافته ها و نتيجه گيری بندیجمع در این قسمت بدنبال

راستایي یا تقاوت آن با آنها بيان گردد. همچنين های مشابه و پيشينه تحقيق مقایسه گردد و همکه نتایج پژوهش با پژوهش

شود. ها در این بخش بيان ميدستيابي یا عدم دستيابي به اهداف پژوهش و دلایل رد یا اثبات فرضيه های مقاله بررسي ویافته

 از طرفي علت یابي و استدلال متناسب با یافته های پژوهش در این قسمت مورد انتظار است.

 

 قدردانی -1
 اجع ارائه کرد.پيش از فهرست مرتشکر  تقدیر وجهت کوتاه  يبخشتوان ميدرصورت لزوم،       

 

 مراجع
شود. مراجع در این قسمت به بخش مراجع آخرین قسمت مقاله خواهد بود که به آن شماره عنوان اختصاص داده نمي

شوند. اشاره به هر مرجع در داخل متن باید اند، ليست ميگذاری شدهترتيبي که در متن به آنها ارجاع داده شده است و شماره

و  (B Nazanin 11pt) مورد استفاده برای مراجع فارسي فونت مستقل در داخل کروشه انجام یافته باشد. با ذکر شماره ترتيبي

خواهد بود. بعد از ذکر  (Times New Roman 10pt) های مقاله با یک اندازه کمتربرای مراجع انگليسي مثل سایر قسمت

ت هر مرجع باید به صورت کامل و استاندارد مطابق مشخصا ( فاصله با مرجع بعدی الزامي است.6ptمشخصات هر مرجع )

 های زیر ارائه شود.نمونه

های عمومي با تأکيد بر مکان« نای مکانکيفيت مع»تحليلي بر ادراک ( 1573[ رفيعيان، محسن؛ رفيعيان، مجتبي؛ بمانيان، محمدرضا؛ )1]

 . 411-423(، 2) 51های جغرافيای انساني، ، پژوهششهر یزد

 مطالعه: مورد )نمونه گردشگری توسعه راستای در شهری برندسازی مدل تبيين (1471) محسن؛ رفيعيان، رضا؛ اکبری، محمدباقر؛ نادی، [2]

  .5-14 (،45) 11 شهری، مطالعات یزد(، شهر
 [3] Nazemi, B., & Rafiean, M. (2021). Modelling the affecting factors of housing price using GMDH-type 

artificial neural networks in Isfahan city of Iran. International Journal of Housing Markets and Analysis.  

های روستا شهری، فصلنامه گزیني فضایي در عرصهتبيين عوامل جدایي (1477)زاده، شيوا؛ ؛ مطلبپور، نجمااکبری، رضا؛ اسمعيل[ 4] 

  .215-245، (27)3ار و کارکرد شهری، مطالعات ساخت

https://jhgr.ut.ac.ir/article_63919_c645b9dc166a664a185dc1c151a3b619.pdf
https://jhgr.ut.ac.ir/article_63919_c645b9dc166a664a185dc1c151a3b619.pdf
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افزا )مطالعه موردی: بندی اراضي مستعد توسعه ميانسنجش ظرفيت توسعه و رتبه( 1477پور، نجما؛ شکيبامنش، مهدی؛ )[ اسمعيل5]

 . 57-53(، 1) 7، معماری و شهرسازی پایدار، شهر یزد 1منطقه  1ناحيه 

، (6) 2فصلنامه فرهنگ یزد، خي ابرکوه، گرایي فرهنگي در مداخلات بافت تاریزمينه (1577محمدی، محمدرضا؛ عباسي، مهسا؛ )نقصان[ 6]

145-121.   

با تاکيد بر  (عسير تحول حرم حضرت معصومه ) (1573؛ )ی؛ بهزادفر، مصطفيپور، سيدعبدالهادندوشن، محمد؛ دانشرضائي[ 0]

 . 31-174، (16) 3ات معماری ایران، ، مطالعاز دوره صفوی تا دوره قاجار (تشرفمراتب ورود )سلسله

عصر سازی زمين در ایرانشهر )بازخواني اندیشه و عمل آماده (1471پور، فرمهر؛ )محمدی، محمدرضا؛ بختياریاکبری، رضا؛ نقصان[ 3]

های هنر اسلامي در زیست و افقالمللي معماری، عمران، شهرسازی، محيط، دومين کنفرانس بين(تب الهي اصفهانباستان تا مکزرین ایران

   بيانيه گام دوم انقلاب، تبریز.

 

 

 
 


