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(عنوان در  6یا  2خط ،فونت  B Nazanin 18ptپررنگ)
مولف اول ،*6مولف دوم( ... ،2مولف رابط با * مشخص مي شود ،فونت  B Nazanin 12ptپر رنگ)
 -1عنوان (علمی یا شغلی) ،آدرس پست الکترونيکی () B Nazanin 10pt
 -2عنوان (علمی یا شغلی) ،آدرس پست الکترونيکی () B Nazanin 10pt

چکیده ( B Nazanin 12ptپررنگ)
35 mm

هر مقاله باید داراي یک چکيده  120تا  300کلمه اي باشد که در یک پاراگراف تهيه گردیده ،داراي حواشی  33ميليمتري از
لبه راست و چپ باشد .این بخش باید بصورت مستقل بيانگر موضوع ،اهداف ،روش تحقيق و خالصه نتایج مقاله باشد ،ولی یک
مقدمه تلقی نمیگردد .از اشاره به مراجع در این قسمت باید خودداري شود .فونت این بخش از نوع ) (B Nazanin 11ptمی-
باشد .محل قرارگيري عنوان این بخش در حدود  100الی  120ميليمتر از باالي صفحه است.

35 mm

واژههای کلیدی :حداقل  4و حداکثر  6واژه که با کاما از هم جدا شده باشند و در یک خط قرار گيرند ).(B Nazanin 12pt

 -6مقدمه ( B Nazanin 12ptپررنگ)
6

25
mmm
m

این راهنما به منظور استفاده مولفين مقاالت براي نوشتن مقاالت فارسی مطابق الگوي استاندارد و واحد این کنفرانس تهيه
m
شده است .رعایت این ضوابط براي همه مولفين محترم اجباري است .توجه نمایيد که متن حاضر نيز با رعایت همين ضوابط تهيه
m
m
شده است و میتواند جهت نمونه علمی مورد استفاده قرار گيرد ( البته پس از حذف عالئم و توضيحات راهنماي اضافی) براي نگارش
m
مقاالت فارسی ضروري است از نرم افزار  Word 2010استفاده شود .کاغذ از نوع  A4تعریف میگردد .از فونت )(B Nazanin 12pt
m
وmفاصله خطوط  singleدر تهيه متن اصلی مقاله استفاده گردد .در تمامی قسمتها در صورت استفاده از کلمات التين ،از فونت
m
 Times New Romanبا یک اندازه کوچکتر از فونت فارسی آن قسمت ،استفاده شود .متن مقاله بصورت تک ستونی و با حاشيه 33
m
ميليمتر از باال و  23ميليمتر از پایين ،چپ و راست تهيه گردد .عنوان هر بخش با فونت ( B Nazanin 14ptپررنگ) ،با شماره بخش
و با فاصله یک خط خالی از بخش قبلی نوشته شود .عنوان زیربخشها با فونت ( B Nazanin 12ptپررنگ) و به همان ترتيب نوشته
شود .اولين خط همه پاراگرافها  6ميليمتر فرورفتگی داشته باشد .عالیم نگارشی مانند نقطه ،کاما و  ...به نحو مناسبی مورد استفاده
قرار گيرند .از فواصل کوتاه در موارد الزم مثل افعالی که با «می» شروع میشوند ،استفاده گردد تا مانع از جداشدگی احتمالی کلمه
گردد.
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 -2ارسال مقاالت
کليه مقاالت کامل توسط داوران کنفرانس مورد ارزیابی قرار میگيرند .به این منظور الزم است فایل مقاله ،که مطابق با ضوابط
این راهنما تهيه شده است ،با فرمت  docو  pdfاز طریق سامانه کاربران در سایت کنفرانس ارسال گردد .جهت نامگذاري فایل
ارسالی به ترتيب از عنوان محور اصلی و نام نویسنده مسئول استفاده گردد .دبيرخانه از دریافت مقاالتی که با این فرمت تهيه نشده
باشند ،معذور است .از ارسال فایل با پسوندهاي دیگر نظير  docxجداً خودداري شود .در صورت بروز هر گونه مشکل حين ارسال
مقاالت مراتب را با دبيرخانه کنفرانس به نشانی  Paper@mhud.irدر ميان گذارید.
آخرین وضعيت مقاالت از طریق سایت کنفرانس  www.mhud.irقابل پيگيري میباشد .در صورت پذیرش ،الزم است مولفين
مقاله ،اصالحات خواسته شده داوران را در نسخه نهایی و در مدت زمان خواسته شده اعمال نموده و نسخه نهایی را از طریق سایت
کنفرانس ارسال نمایند.

 -3حداکثر طول مقاله
حداکثر تعداد صفحات مقاله که شامل متن و کليه اجزاء آن نظير تصاویر و جداول میباشد  13،صفحه و حداقل آن  6صفحه
است.

 -4روابط ،تصاویر و جداول
 -6-4روابط
همه روابط در وسط سطر و با فونتی متناظر با فونت التين متن نوشته شوند .براي نام متغيرها چه در روابط و چه در داخل متن
از حالت ایتاليک استفاده شود .شماره هر رابطه بصورت ترتيبی و در داخل پرانتز و در منتهی اليه سمت راست ذکر گردد .به عنوان
نمونه به رابطه زیر توجه گردد:
V
() 1
vto  test   c
Ab
که در آن  vtoتنش برشی مالت؛  Vtestنيروي مورد نياز براي جابهجایی آجر؛  σcتنش ناشی از بار ثقلی در محل آزمایش و Ab
مجموع دو سطح آجر در درزهاي افقی باال و پایين است.
 -2-4تصاویر ،اشکال و جداول
کليه تصاویر و جداول باید در داخل متن مقاله و در نزدیکترین جاي ممکن از اولين طرح در متن قرار گيرند .قرارگيري تصاویر و
جداول در وسط سطرها خواهد بود .تصاویر باید از کيفيت کافی برخوردار بوده و واضح و شفاف باشند .حروف ،عالئم و عناوین باید به
نحوي انتخاب گردند که خوانا و قابل تفکيک باشند .اگر اشکال به صورت نمودار میباشد ،ذکر کميت مربوط به هر محور و واحد آن
در شکل الزامی است.
هر تصویر ،شکل و یا جدول داراي یک شماره ترتيبی مستقل است که حتما باید در داخل متن به آن ارجاع شده باشد .همچنين
هر تصویر ،شکل و یا جدول داراي عنوان مستقلی است که با فونت ( B Nazanin 11ptپررنگ) در زیر تصویر ،شکل و باالي جدول
نوشته میشود .اگر تصویر ،شکل یا جدولی نتيجه تحقيق حاضر نبوده و از مرجع خاصی برداشت شده است ،باید شماره مرجع در
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انتهاي عنوان آن تصویر یا جدول در داخل کروشه ذکر شود .یک خط خالی در باال و پایين هر تصویر و یا جدول براي جدا کردن آن
از متن الزامی است .بهعنوان نمونه میتوان به جدول  1و تصویر  1رجوع کرد.
جدول  :6نمونه یك جدول
ردیف

عنوان

فونت

1

چکيده

B Nazanin 11pt

2

مقدمه

B Nazanin 12pt

3

نتيجهگيري

B Nazanin 12pt

4

تيتر جداول و نمودارها

B Nazanin 11pt-B

3

متن جداول

B Nazanin 11pt

(منبع :نویسندگان)6331 ،

شکل -6پالن طبقهی همکف خانهی بروجردیها (جهتگیری شمالي– جنوبي و در جهت قبله)
(منبع)Ghobadian, 2011, pp. 130 :
نمودار  :6نمودار  Diffuse radiationدر شهر مشهد – در یك سال

(منبع :نویسندگان)6331 ،
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 -5زیرنویس
در صورت نياز به استفاده از زیرنویس ،ازفونت ( )B Nazanin 8pt – Time new roman 8ptاستفاده گردد.
کيم 1در پژوهشی با عنوان طراحی نماهاي اداري سازگار با محيط (در بهره مندي از نور روز) ،به ارائه یک استراتژي مولد براي طراحی
بازشوها با تکنيک سلولهاي خودکار پرداخت.

 -1روش تحقیق
هر مقاله باید شامل روشی که محقق براي انجام تحقيق و دستيابی به نتایج برگزیده است باشد ).(B Nazanin 12 pt

 -1ارائه نتایج و تحلیل ها
مؤلف در این بخش به ارائه یافته هاي استنباطی و توصيفی حاصل از تحقيق می پردازد ).(B Nazanin 12 pt

 -8نتیجهگیری
هر مقاله باید با ارائه خالصهاي از تحقيق به جمع بندي نتایج ارائه شده در مقاله در قالب بخش نتيجهگيري در انتهاي متن مقاله
بپردازد .پيشنهادهاي احتمالی نيز در این بخش ارائه میشود ).(B Nazanin 12 pt

 -3قدرداني
درصورت لزوم ،بخش کوتاه تقدیر و تشکر می تواند قبل از ارائه فهرست مراجع ذکر گردد (.)B Nazanin 12pt

پي نوشت
نرم افزار  Grasshopperویرایش سال  .2018براي شبيه سازي و مدلسازي کامپيوتري و دریافت انرژي ،نوع و جهت حرکت سایه
ها و  ...در طراحی اقليمی مورد استفاده قرار ميگيرد.

مراجع
بخش مراجع آخرین قسمت مقاله خواهد بود که به آن شماره عنوان اختصاص داده نمیشود .مراجع در این قسمت به ترتيبی
که در متن به آنها ارجاع داده شده است و شمارهگذاري شدهاند ،ليست میشوند .اشاره به هر مرجع در داخل متن باید با ذکر شماره
ترتيبی مستقل در داخل کروشه انجام یافته باشد .فونت مورد استفاده براي مراجع فارسی ( )B Nazanin 11ptو براي مراجع
انگليسی مثل سایر قسمتهاي مقاله با یک اندازه کمتر ( )Times New Roman 10ptخواهد بود .بعد از ذکر مشخصات هر مرجع
( )6ptفاصله با مرجع بعدي الزامی است .مشخصات هر مرجع باید به صورت کامل و استاندارد مطابق نمونههاي زیر ارائه شود.
[1] Chen, X. Yang, H., (2018). Integrated energy performance optimization of a passively designed high-rise
residential building in different climatic zones of China, Applied Energy. 215(2018)145-158.
1. J.Kim- 2012
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[2] Ghobadian, V. (2011) .Climate study of traditional Iranian buildings. Tehran: Tehran University Publications.

[ ]3طاهباز ،منصوره؛ جليليان ،شهربانو؛ موسوي ،فاطمه؛ کاظم زاده ،مرضيه .)1332( .تاثير طراحی معماري در بازي نور طبيعی در خانه هاي
سنتی ایران .آرمان شهر .شماره .11-11 ،13
[ ]4آیين نامه طراحی ساختمان ها در برابر زلزله ( استاندارد  ،) 2100ویرایش سوم ،مرکز تحقيقات ساختمان و مسکن ،وزارت مسکن و
شهرسازي.1314 ،
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