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راهنمای تهیه مقاالت
فصلنامه مطالعات ساختار و کارکرد شهری ،مقاالتی را منتشر می کند که حاصل پژوهشهای بنیادی،
کاربردی و توسعه ای در حیطه مسائل شهری باشد.
در هنگام تدوین مقاالت توجه نویسندگان محترم را به مطالب ذیل جلب می نماید:
الف) اصول کلی:
 .1مقاله به زبان فارسی و با رعایت قواعد دستوری و با قلم  B Nazanin 12که فاصله سطرها 1
سانتیمتر باشد ،نوشته و از آوردن اصطالحات خارجی که معادل های اساسی در زبان فارسی دارند،
خودداری گردد .
 .2مقاله حد اکثر در  20صفحه تنظیم شود .
 .3مقاالت قابل انتشار در نشریه  Original Articleمی باشد .
 .4مقاله قبال در نشریه دیگری به چاپ نرسیده باشد ویا بطور همزمان برای سایر نشریات ارسال نشده
باشد .
 .5این نشریه از انتشارات مقاالت ترجمه شده معذور است.
 .6مقاله پژوهشی باید مشتمل بر عنوان،چکیده فارسی و انگلیسی (هر کدام حداکثر تا  200کلمه)،
واژه های کلیدی فارسی و انکلیسی (حداکثر  5واژه) ،مقدمه ،اهداف ،روش شناسی ،یافته ها ،بحث و
نتیجه گیری ،سپاسگزاری در صورت لزوم و فهرست منابع باشد .
 .7چکیده مقاله (انگلیسی و فارسی) باید در بر گیرنده :الف) طرح مسئله ()Problem statement
ب) اهداف ( )Aimsج) روش شناسی ( )Methodologyد) یافته ها یا نتایج ( Findings or
 )Resultsح) بحث ( )Discussionج) جمع بندی ( )Conclusionباشد.
 .8تعداد منابع (رفرنس) حداقل  20منبع باشد و شماره گذاری گردد.
 .9مقاله با حاشیه  3سانتیمتر از هر طرف تایپ شود.
 .10مقاالت ارسالی باید تحت نرم افزار Wordترجیحا نسخه 2003تنظیم شود.
 .11کلیه مقاالت فقط از طریق سیستم الکترونیکی قابل بر رسی می باشد.
 .12دریافت و تکمیل فرم تعهد عدم ارسال مقاله به نشریات دیگر از وب سایت نشریه .
ب) نحوه تنظیم مقاالت:
 .1صفحه اول (صفحه عنوان  (Titleباید شامل عنوان مقاله ،نام و نام خانوادگی نویسندگان ،درجه
علمی و نشانی دقیق کلیه نویسندگان (کد پستی ،تلفن ،دورنگار ،تلفن همراه ،پست الکترونیکی) ،محل
انجام دادن پژوهش و تاریخ ارسال مقاله باشد.
 .2صفحه دوم و سوم ،شامل خالصه فارسی و انگلیسی مقاله و کلمات کلیدی انگلیسی و فارسی باشد.
 .3مقدمه ،شامل بیان مسئله و هدف از اجرا با مروری بر بررسی های (مبانی نظری و پیشینه تحقیق)
گذشته باشد.
 .4روش شناسی تحقیق  ،شامل شرح دقیق طرح پژوهش ،مواد و روش ها ،جامعه آماری و روشهای
آماری بکار گرفته شده و قابل تحلیل و تکرار بوسیله دیگران باشد.
 .5نتایج و یافته ها :شرح کامل یافته های پژوهش را در بر گیرد.
 .6بحث  :شامل شرح نکات مهم یافته ها و مقایسه آن با یافته های حاصل از مطالعات دیگر و توجیه و
تفسیر موارد مشترک ،موارد اختالف تحقیق حاضر با محققان دیگر.
 .7جمعبندی  :بیان کاربرد احتمالی یافته ها و نتایج ،اشاره به نوآوری های این مقاله و ارائه پیشنهادهای
حاصل از یافته های این تحقیق باشد .از بیان پیشنهادات کلی خودداری گردد.
*تذکر  :اگر کسانی بطور مستقیم یا غیر مستقیم در انجام دادن تحقیق شرکت داشته اند ،در انتهای
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مقاله از آنان قدردانی بعمل آید.

 .8منابع :منابع باید بر مبنای سیستم ( )APAباشد ،منابع در بخش رفرنس ها به ترتیب حروف الفبا
برای منابع فارسی و انگلیسی برای منابع خارجی باشد .منابع حتما شماره گذاری شود .نحوه تنظیم منابع
به شرح زیر است:
 منابع بصورت کتاب( :نام خانوادگی ،نام نویسنده ،سال انتشار ،عنوان کتاب ،نام و نام خانوادگی مترجمیا مترجمان (در صورتی که کتاب ترجمه است) ،شماره چاپ محل انتشار ،نام ناشر ،شماره صفحه) .مثال:
اصغرپور ،محمدجواد ( )1385تصمیم گیری های چندمعیاره ،انتشارات دانشگاه تهران ،چاپ چهارم.
 منابع بصورت مقاله( :نام خانوادگی ،نام ،سال انتشار ،عنوان مقاله ،عنوان نشریه ،شماره نشریه ،شمارهصفحه).مثال :مثنوی ،محمدرضا ( .)1381توسعه پایدار و پارادایم های توسعه جدید شهری :شهر فشرده
و شهر گسترده ،مجله محیط شناسی ،شماره  ،31صفحات.89-104 :
منابع به صورت مقاله پایان نامه( :نام نام خانوادگی دانشجو ،سال  ،عنوان  ،گروه ،دانشگاه).
مثال :میرابوطالبی ،معصومه ( )1390سنجش رابطه توسعه گردشگری و محیط زیست پایدار با
کاربست مدل  AHPدرشهرستان رامسر ،پایان نامه کارشناسی ارشد ،گروه جغرافیا و برنامه ریزی
شهری ،دانشگاه مازندران.
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 عکس ها ،نمودار ونقشه ها تحت عنوان شکل (شماره شکل) در سراسر مقاله نوشته شود. جدول های مربوط به مقاله به همراه توضیحات آنها درمتن اصلی مقاله آورده و شماره گذاری شود. لطقا از ارسال اشکال رنگی (نقشه ،نمودارو تصاویر) خوداری نمایید چون مجله به صورت سیاه و سفیدچاپ می شود.
عکس ها ،نمودار و جدول های مربوط به مقاله به همراه توضیحات آنها ،و در متن اصلی مقاله آورده و
شماره گذاری شود.
 هیئت تحریریه نشریه در پذیرش و یا رد و یا اصالح مقاله ،آزاد است و از پس دادن مقاله و پیوستهایآن ،معذور است .نو یسندگان مقاالت ،مسئول نوشته ها و مدافع مطالب چاپ شده مقاله خود در نشریه
خواهند بود.
 استفاده از مندرجات نشریه با ذکر کامل مآخذ ،آزاد است.در پایان ،از شما ،نویسنده محترم ،در خواست می شود ضمن مطالعه مندرجات راهنمای نویسندگان،
مقاله خود را تنظیم نمایید و به سایت الکترونیکی فصلنامه ارسال فرمایید.
توجه :مقاالتی که فرمت مجله را بطور کامل و دقیق رعایت نکنند از ارسال به داوری خودداری خواهد
شد.
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