فراخوان دریافت مقاله
« همایش ملی میراث معماری کرانههای ساحلی جنوب ایران و شهرهای فردا»
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الگوهای معماری و شهرسازی بومی در حوزه تمدنی هرمز
راهکارهای اقلیمی در معماری و شهرسازی در حوزه تمدنی هرمز از گذشته تا به امروز
الگوهای بومی مدیریت آب و عناصر و اجزای آن در کرانه ها و پس کرانه های جنوب کشور
مصالح و فناوری بومی قابل احیا در ساخت و سازهای جدید
سنت معماری و شهرسازی کرانه های خلیج فارس
محیط زیست و ساخت و ساز در کرانه های جنوبی کشور
تحلیل و ارزیابی الگوهای جاری ساخت و ساز در حوزه تمدنی هرمز
نقش باد در شکل گیری کالبد شهر ساحلی
شهر آینده و انرژی های طبیعی
نقش الگوهای اجتماعی و فرهنگی در معماری و شهرسازی در حوزه تمدنی هرمز

زمانبندی دریافت مقاالت
حداکثر تاریخ دریافت مقاالت2931/20/02 :
اعالم نظرات داوری2931/20/02 :
 چهار مقاله برتر معرفی شده ضمن دریافت لوح تقدیر و تندیس همایش ،در همایش ارائه خواهند
شد.
 مجموعه مقاالت برگزیده در ویژهنامه همایش به چاپ خواهند رسید.
 کلیه مقاالت پذیرفته شده در بانک اطالعاتی و نشریات تخصصی سیویلیکا با کد  COIنمایه سازی
خواهد شد.

مقاالت ارائه شده نباید پیشتر در هیچ مجله دیگری به چاپ رسیده و یا در همایش دیگری ارائه شده باشند.
به مقاالت خارج از فرمت ارائه شده در راهنما ،ترتیب اثر داده نخواهد شد.

راهنمای تنظیم مقاالت
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حروفچینی با نرم افزار  Wordبا حاشیهبندی  9سانتیمتر از سمت راست ( در مقاالت فارسی و 0/2
سانتیمتر در سه طرف دیگر و فاصله خطوط  2سانتیمتر تنظیم شود.
نوع قلم  Bنازنین انتخاب شود.
شکلها و جدولها در نزدیکترین جایی که در متن مطرح میشوند قرار گیرند.
عکسها با کیفیت خوب و به صورت صورت جداگانه عالوه بر قرارگیری در متن ارائه شوند.
مقاالت حداقل در  1صفحه و حداکثر در  02صفحه تهیه شوند.

ب .صفحه اول
 -2پس از حاشیهبندی تعیین شده ،عنوان مقاله تایپ شود .پس از  2یا  0خط فاصله (بر حسب طول عنوان
مقاله) نام و نام خانوادگی نویسنده یا نویسندگان از خط  22درج گردد .عنوان ،رتبه علمی و آدرس
پستی نویسنده و یا نویسندگان بهصورت زیرنویس در همین بخش درج گردد .عنوان مقاله با  Bنازنین
سیاه  21و سایر اطالعات با قلم  Bنازنین نازك  20تایپ شود.
 -0مقاله حتماً دارای چکیده باشد .عنوان چکیده با قلم  Bنازنین سیاه  24در خط  21کنار حاشیه راست و
متن چکیده با قلم  Bنازنین نازك  20در زیر آن حداکثر در  222کلمه تایپ شود.
 -9پس از اتمام چکیده یک خط فاصله و سپس عنوان کلیدواژهها  :با قلم  Bنازنین سیاه  24آورده شود.
پس از عالمت (  ) :و رعایت یک حرف فاصله ،کلیدواژهها با گذاشتن عالمت جداسازی ( )،در پنج واژه یا
حداکثر در یک سطر با قلم  Bنازنین نازك  20مرتب شود.
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متن مقاله مشتمل بر مقدمه ،اهداف ،سؤاالت و روش تحقیق ،متن مقاله و در انتها ،جمعبندی و نتیجه
گیری باشد.
تمام عنوانهای اصلی با قلم  Bنازنین سیاه  24باشند و در سمت راست قرار گیرند .یک خط فاصله در
باالی هر عنوان اصلی پیشبینی شود .عنوانهای فرعی (اول و دوم) با قلم  Bنازنین سیاه  20بالفاصله از
طرف راست قرار داده شوند .متن هم با قلم  Bنازنین نازك  20در زیر آن قرار گیرد .ضمناً از هر گونه
تقسیمبندی فرعیتر و از شمارهگذاری عنوانها خودداری شود.
شکلها  :تمام شکلها ،نمودارها ،عکسها و غیره (به استثناء جدولها) شکل نامیده میشوند .یک خط
فاصله در باال و پایین شکلها قرار گیرد .متن در کنار شکلها قرار نگیرد .شکلها به ترتیب شمارهگذاری
شوند .عنوان شکلها در پایین شکل در وسط خط با قلم  Bنازنین نازك  20تایپ شود.
جدولها  :جدولها در باال یا پایین صفحه قرار گیرند .عنوان جدولها با ذکر شماره در باال و وسط
جدول با قلم  Bنازنین نازك  20تایپ شود .در پایین و باالی جدول یک خط فاصله در نظر گرفته شود.

 -2فرمولها  :فرمولها و معادلهها با یک خط فاصله از باال و پایین تایپ شوند .معادالت و فرمولها به ترتیب
اشاره و یا ارجاع در متن مقاله شمارهبندی شده و شمارهها در پرانتز در حاشیه راست قرار گیرند.
 -1سیستم واحدها  SIمیباشد و در صورت ضرورت از سایر سیستم واحدها در داخل پرانتز میتوان
استفاده نمود.
 -1مرجعها  :در طول مقاله به هنگام ذکر نام نویسنده یا مرجع ،نام خانوادگی ،سال انتشار و صفحه ارجاع
در پرانتز با قلم شماره  22نازك ذکر گردد .فهرست مراجه نهایی بهصورتهای ززیر نوشته شود:
الف) در مورد مرجعهایی که مقاالت مجالت هستند نام و نام خانوادگی نویسنده  /نویسندگان ،عنوان مقاله،
عنوان کامل مجله ،سال نشر ،شماره جلد و شماره صفحات
ب) در مورد کتب و گزارشها ،نام و نام خانوادگی نویسنده /نویسندگان ،عنوان کتاب یا گزارش ،ناشر ،محل و
سال انتشار و شماره صفحات
ج) در مورد استانداردهای ملی و انتشارات شبیه آن نیز همانند کتابها عمل میشود .اما باید اسامی
نویسندگان و ناشر ،با نام سازمان تهیه کنندة آن جایگزین شود.

