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سا ال شهان ل اشاخا یهیاد نعه.

-5

سا ال شهارا خاشاخاسسده.
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مدیر کل محترم امور ارتباطات و بین الملل شهرداری کالنشهر تبریز

احترامــاً مستدعی است دستور فرمائیـد نسبت به تمدید تاریخ آگهـی فراخوان عمومی زیر تا تاریخ 1398/10/20که قبالً در روزنامه
مناقصه و مزایده شنبه  2آذر ماه  1398در صفحه  6به تاریخ  1398/09/02به چاپ رسیده بود در یکی از روزنامـه های رسمـی و کثیر االنتشار
و همچنیـن در یکی از روزنامـه های محلـی نسبت به اطالع رسانـی از طریـق سایت شهـرداری و ثبت در سامـانه بازرسـی کل کشــور
اقدام نمایند.
آگهی فراخوان
سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری تبریز در نظر دارد به استناد بند الف ردیف یک مصوبه شورای سازمان به شماره 2667/83
مورخه  98/04/30بخشی از حیطه فعالیتی خود در مقوله (( ساماندهی مشاغل و اصناف مزاحم شهری)) در شهر تبریز رااز طریق برگزاری فراخوان
در قالب ارائه طرح و ایده از جمعی  :اساتید – صاحب نظران – پژوهشگران و دانشجویان اقدام نماید.
محور موضوعات فراخوان:
-1طرح ساماندهی مشاغل و صنوف مزاحم شهری
 -2طرح ساماندهی دستفروشان
 -3طرح ساماندهی هفته بازارها.
 -4طرح ساماندهی وانت های میوه فروشی .
 -5طرح ساماندهی گاری های دستی.
 -6طراحی سازه کیوسک های مطبوعاتی و تنقالتی و چادرهای برزنتی وکانکس های عرضه محصوالت کشاورزی.
 -7پیشنهاد((برند)) برای نام گذاری بازارچه های محلی.
متقاضیان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتـر و تکمیلـی واخــذ اسناد فــراخوان ازمورخه 98/08/28تا مورخه98/10/20به سایت سازمان
میادین و ساماندهی مشاغل شهری تبریز ) ( Mayadin.tabriz.irمراجعه نمایند ،ضمناً متقاضیان می بایست تا پایان وقت اداری روز چهار
شنبه مورخه  98/10/20پاکتهای شرکت در فراخوان را به دبیرخانه سازمان تحویل داده و رسید دریافت نمایند .به پیشنهادهایی که بعد از
انقضای مدت مقرر در فراخوان واصل شود ،مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد .زمان اعالم نتایج در تاریخ  98/11/1به اطالع شرکت کنندگان خواهد
رسید.
ابراهیم محمدی – مدیرعامل سازمان
میادین و ساماندهی مشاغل شهری
شهرداری تبریز

راهنماي تدوين آثار کامل
(عنوان در  1يا  2خط ،فونت  B Nazanin 18ptپررنگ)
نويسنده اول ،*1نويسنده دوم( ... ،2نويسنده رابط با * مشخص مي شود ،فونت  B Nazanin 12ptپررنگ)
 -1عنوان و آدرس کوتاه نویسنده اول ،آدرس رایانانه ()B Nazanin 10pt
 -2عنوان و آدرس کوتاه نویسنده دوم ،آدرس رایانامه ()B Nazanin 10pt



چكيده ( B Nazanin 14ptپررنگ)
35 mm

هراثر باید داراي یک چكيده  100تا  300کلمهاي باشد که در یک پاراگراف تهيه گردیده ،داراي حواشي  35ميليمتري از
لبه راست و چپ باشد .این بخش باید بصورت مستقل بيانگر موضوع ،اهداف ،روش تحقيق و خالصه نتایج مقاله باشد،
ولي یک مقدمه تلقي نميگردد .از اشاره به مراجع در این قسمت باید خودداري شود .فونت این بخش از نوع (B
) Nazanin 11ptميباشد .محل قرارگيري عنوان این بخش در حدود  100الي  120ميليمتر از باالي صفحه است.

واژههاي کليدي:

35 mm

حداقل  4و حداکثر  6واژه که با کاما از هم جدا شده باشند و در یک خط قرار گيرند(B Nazanin 11pt) .

 -1مقدمه ( B Nazanin 14ptپررنگ)
25 mm

این راهنما به منظور استفاده مولفين آثار کامل براي نوشتن مطالب فارسي مطابق الگوي استاندارد و واحد این فراخوان تهيه
شده است .رعایت این ضوابط براي همه مولفين محترم اجباري است .توجه نمایيد که متن حاضر نيز با رعایت همين ضوابط
تهيه شده است و ميتواند جهت نمونه عملي مورد استفاده قرار گيرد (البته پس از حذف عالئم و توضيحات راهنماي اضافي).
براي نگارش مطالب فارسي ضروري است از نرم افزار  Wordدر محيط  Windowsاستفاده شود .کاغذ از نوع  A4تعریف
ميگردد .از فونت ) (B Nazanin 12ptو فاصله خطوط  singleدر تهيه متن اصلي مطلب استفاده گردد .در تمامي قسمتها
در صورت استفاده از کلمات التين ،از فونت  Times New Romanبا یک اندازه کوچكتر از فونت فارسي آن قسمت ،استفاده
شود .متن مقاله بصورت تک ستوني و با حاشيه  35ميليمتر از باال و  25ميليمتر از پایين ،چپ و راست تهيه گردد .عنوان هر
بخش با فونت ( B Nazanin 14ptپررنگ) ،با شماره بخش و با فاصله یک خط خالي از بخش قبلي نوشته شود .عنوان
زیربخشها با فونت ( B Nazanin 12ptپررنگ) و به همان ترتيب نوشته شود .اولين خط همه پاراگرافها  6ميليمتر
فرورفتگي داشته باشد .عالیم نگارشي مانند نقطه ،کاما و  ...به نحو مناسبي مورد استفاده قرار گيرند .از فواصل کوتاه در موارد
الزم مثل افعالي که با «مي» شروع ميشوند ،استفاده گردد تا مانع از جداشدگي احتمالي کلمه گردد.

 -2ارسال آثار
کليه آثار کامل توسط داوران کنفرانس مورد ارزیابي قرار ميگيرند .به این منظور الزم است فایل اثر ،که مطابق با ضوابط این
راهنما تهيه شده است ،با فرمت  docxیا  docاز طریق بخش ارسال مقاله در سایت همایش ارسال گردد .دبيرخانه از دریافت آثاري

25 mm

که با این فرمت تهيه نشده باشند ،معذور است .از ارسال فایل با پسوندهاي دیگر نظير  pdfجداً خودداري شود .در صورت بروز هر
گونه مشكل حين ارسال آثار مراتب را با دبيرخانه همایش به نشاني :تبریز -خيابان توانير -فلكه گلپارک -سازمان ميادین و
ساماندهي مشاغل در ميان گذارید.
چگونگي پذیرش اثر از طریق سایت فراخوان قابل پيگيري ميباشد .در صورت پذیرش با اصالح ،الزم است نویسندگان اثر،
اصالحات خواسته شده داوران را در نسخه نهایي و در مدت زمان خواسته شده اعمال نموده و نسخه نهایي را از طریق سایت
همایش از ابتدا ارسال نمایند.

 -3حداکثر طول مقاله
حداکثر تعداد صفحات مقاله که شامل متن و کليه اجزاء آن نظير شكلها و جداول ميباشد 60 ،صفحه است.

 -4اشكال و جداول
اشكال و جداول
کليه اشكال و جداول باید در داخل متن اثر و در نزدیكترین جاي ممكن از اولين طرح در متن قرار گيرند .قرارگيري اشكال و
جداول در وسط سطرها خواهد بود .شكلها باید از کيفيت کافي برخوردار بوده و واضح و شفاف باشند .حروف ،عالئم و عناوین باید
به اندازهاي انتخاب گردند که خوانا و قابل تفكيک باشند .اگر شكل به صورت نمودار ميباشد ،ذکر کميت مربوط به هر محور و
واحد آن در شكل الزامي است.
هر شكل و یا جدول داراي یک شماره ترتيبي مستقل است که حتما باید در داخل متن به آن ارجاع شده باشد .همچنين هر
شكل و جدول داراي عنوان مستقلي است که با فونت ( B Nazanin 11ptپررنگ) در زیر شكل و باالي جدول نوشته ميشود .اگر
شكل یا جدولي نتيجه تحقيق حاضر نبوده و از مرجع خاصي برداشت شده است ،باید شماره مرجع در انتهاي عنوان آن شكل یا
جدول در داخل کروشه ذکر شود .یک خط خالي در باال و پایين هر شكل و یا جدول براي جدا کردن آن از متن الزامي است.
بهعنوان نمونه ميتوان به جدول  1و شكل  1رجوع کرد.
جدول  :1نمونه يك جدول
ردیف

عنوان

تعداد کلمات

1

مقدمه

150

2

مروري بر تحقيقات گذشته

500

3

نتيجهگيري

120

 -5زيرنويس
در صورت نياز به استفاده از زیرنویس ،از فونت ( )B Nazanin 11ptاستفاده گردد.

 -6نتيجهگيري
هر اثر باید با ارائه خالصهاي از تحقيق به جمعبندي نتایج ارائه شده در اثر در قالب بخش نتيجهگيري در انتهاي متن مطلب
بپردازد .پيشنهادهاي احتمالي نيز در این بخش ارائه ميشود.

 -8قدرداني
درصورت لزوم ،بخش کوتاه تقدیر وتشكر مي تواند قبل از ارائه فهرست مراجع ذکر گردد.

مراجع
بخش مراجع آخرین قسمت اثر خواهد بود که به آن شماره عنوان اختصاص داده نميشود .مراجع در این قسمت به ترتيبي که
در متن به آنها ارجاع داده شده است و شمارهگذاري شدهاند ،ليست مي شوند .اشاره به هر مرجع در داخل متن باید با ذکر شماره
ترتيبي مستقل در داخل کروشه انجام یافته باشد .فونت مورد استفاده براي مراجع فارسي ( )B Nazanin 11ptو براي مراجع
انگليسي مثل سایر قسمتهاي مقاله با یک اندازه کمتر ( )Times New Roman 10ptخواهد بود .بعد از ذکر مشخصات هر
مرجع ( )6ptفاصله با مرجع بعدي الزامي است .مشخصات هر مرجع باید به صورت کامل و استاندارد مطابق نمونههاي زیر ارائه
شود.
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