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راهنمﺎي تهيﻪ ﻣقﺎلﺎت
فصلنامه مطالعات ساختار و كاركرد شهري ،مقالاتي را منتشر مي كند كه حاصل پژوهشهاي بنيادي،
كاربردي و توسعه اي در حيطه مﺴاﺋل شهري باشد.
در هنگام تدوين مقالات توجه نويﺴندگان محترم را به مطالب ذيل جلب مي نمايد:
الف( اصول كلي:

 .١مقاله به زبان فارسي و با رعايت قواعد دستوري و با قلم  B Nazanin ١٢كه فاصله سطرها ١
سانتيمتر باشد ،نوشته و از آوردن اصطلاحات خارجي كه معادل هاي اساسي در زبان فارسي دارند،
خودداري گردد .
 .٢مقاله حد اكثر در  ٢٠صفحه تنظيم شود .
 .٣مقالات قابل انتشار در نشريه  Original Articleمي باشد .
 .٤مقاله قبلا در نشريه ديگري به چاپ نرسيده باشد ويا بطور همزمان براي ساير نشريات ارسال نشده
باشد .
 .٥اين نشريه از انتشارات مقالات ترجمه شده معذور است.
 .٦مقاله پژوهشي بايد مشتمل بر عنوان،چكيده فارسي و انگليﺴي )هر كدام حداكثر تا  200كلمه(،
واژه هاي كليدي فارسي و انكليﺴي )حداكثر  ٥واژه( ،مقدمه ،اهداف ،روش شناسي ،يافته ها ،بحث و
نتيجه گيري ،سپاسگزاري در صورت لزوم و فهرست منابع باشد .
 .٧چكيده مقاله )انگليﺴي و فارسي( بايد در بر گيرنده :الف( طرح مﺴئله )(Problem statement
ب( اهداف ) (Aimsج( روش شناسي ) (Methodologyد( يافته ها يا نتايج ) Findings or
 (Resultsح( بحث ) (Discussionج( جمع بندي ) (Conclusionباشد.
 .٨تعداد منابع )رفرنس( حداقل  ٢٠منبع باشد و شماره گذاري گردد.
 .٩مقاله با حاشيه  ٣سانتيمتر از هر طرف تايپ شود.
 .١٠مقالات ارسالي بايد تحت نرم افزار Wordترجيحا نﺴﺨه ٢٠٠٣تنظيم شود.
 .١١كليه مقالات فقط از طريق سيﺴتم الكترونيكي قابل بررسي مي باشد.
 .١٢دريافت و تكميل فرم تعهد عدم ارسال مقاله به نشريات ديگر از وب سايت نشريه .
ب( ﻧحوه تنظيم ﻣقﺎلﺎت:
 .١صفحﻪ اول )صفحه عنوان  (Titleبايد شامل عنوان مقاله ،نام و نام خانوادگي نويﺴندگان ،درجه
علمي و نشاني دقيق كليه نويﺴندگان )كد پﺴتي ،تلفن ،دورنگار ،تلفن همراه ،پﺴت الكترونيكي( ،محل
انجام دادن پژوهش و تاريخ ارسال مقاله باشد.
 .٢صفحﻪ دوم و سوم ،شامل خلاصه فارسي و انگليﺴي مقاله و كلمات كليدي انگليﺴي و فارسي باشد.

 .٣ﻣقدﻣﻪ ،شامل بيان مﺴئله و هدف از اجرا با مروري بر بررسي هاي )مباني نظري و پيشينه تحقيق(
گذشته باشد.
 .٤روش شنﺎسي تحقيق ،شامل شرح دقيق طرح پژوهش ،مواد و روش ها ،جامعه آماري و روشهاي

آماري بكار گرفته شده باشد.

 .٥ﻧتﺎيج و يﺎﻓتﻪ هﺎ :شرح كامل يافته هاي پژوهش را در بر گيرد.
 .٦بحﺚ :شامل شرح نكات مهم يافته ها و مقايﺴه آن با يافته هاي حاصل از مطالعات ديگر و توجيه و
تفﺴير موارد مشترك ،موارد اختلاف تحقيق حاضر با محققان ديگر.
 .٧جمعبندي :بيان كاربرد احتمالي يافته ها و نتايج ،اشاره به نوآوري هاي اين مقاله و اراﺋه پيشنهادهاي
حاصل از يافته هاي اين تحقيق باشد .از بيان پيشنهادات كلي خودداري گردد.
*تذكر :اگر كﺴاني بطور مﺴتقيم يا غير مﺴتقيم در انجام دادن تحقيق شركت داشته اند ،در انتهاي
مقاله از آنان قدرداني بعمل آيد.

 .٨ﻣنﺎبﻊ :منابع بايد بر مبناي سيﺴتم ) (APAباشد ،منابع در بﺨش رفرنس ها به ترتيب حروف الفبا
براي منابع فارسي و انگليﺴي براي منابع خارجي باشد .منابع حتما شماره گذاري شود .همه منابع مطرح
شده در متن مقاله بايد در فهرست پاياني بيايد و بالعكس .نحوه تنظيم منابع به شرح زير است:
ﻣنﺎبﻊ ﻓﺎرسي:

 منابع بصورت كتاب) :نام خانوادگي ،نام نويﺴنده ،سال انتشار ،عنوان كتاب ،نام و نام خانوادگي مترجميا مترجمان )در صورتي كه كتاب ترجمه است( ،شماره چاپ محل انتشار ،نام ناشر ،شماره صفحه( .مثال:
اصغرپور ،محمدجواد ) (١٣٨٥تﺼميم گيري هﺎي چندﻣعيﺎره ،انتشارات دانشگاه تهران ،چاپ چهارم.

 منابع بصورت مقاله) :نام خانوادگي ،نام ،سال انتشار ،عنوان مقاله ،عنوان نشريه ،شماره نشريه ،شمارهصفحه(.مثال :مثنوي ،محمدرضا ) (١٣٨١توسعه پايدار و پارادايم هاي توسعه جديد شهري :شهر فشرده و
شهر گﺴترده ،ﻣجلﻪ ﻣحيط شنﺎسي.٨٩-١٠٤ :٣١ ،
منابع به صورت مقاله پايان نامه) :نام نام خانوادگي دانشجو ،سال  ،عنوان  ،گروه ،دانشگاه(.
مثال :ميرابوطالبي ،معصومه ) (١٣٩٠سنجش رابطﻪ توسعﻪ گردشگري و ﻣحيط زيست ﭘﺎيدار بﺎ
كﺎربست ﻣدل  AHPدرشهرستﺎن راﻣسر ،پايان نامه كارشناسي ارشد ،گروه جغرافيا و برنامه ريزي

شهري ،دانشگاه مازندران.
ﻣنﺎبﻊ لﺎتيﻦ:

نمونه انگليﺴي كتاب:
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نمونه انگليﺴي مقاله:
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McGrath, B & Steward T. A. (2015) An Ecology for Cities: A
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Resilience and Urban Sustainability, Journal of Sustainability, 7 (4): 37743791.
 عكس ها ،نمودار ونقشه ها تحت عنوان شكل )شماره شكل( در سراسر مقاله نوشته شود. جدول هاي مربوط به مقاله به همراه توضيحات آنها درمتن اصلي مقاله آورده و شماره گذاري شود. لطقا از ارسال اشكال رنگي )نقشه ،نمودارو تصاوير( خوداري نماييد چون مجله به صورت سياه و سفيدچاپ مي شود.
 عنوان جداول در بالا و عنوان نمودار ،نقشه و تصاوير در زير گذاشته شود. هيئت تحريريه نشريه در پذيرش و يا رد و يا اصلاح مقاله ،آزاد است و از پس دادن مقاله و پيوستهايآن ،معذور است .نويﺴندگان مقالات ،مﺴئول نوشته ها و مدافع مطالب چاپ شده مقاله خود در نشريه
خواهند بود.
 استفاده از مندرجات نشريه با ذكر كامل مآخذ ،آزاد است.در پايان ،از شما ،نويﺴنده محترم ،در خواست مي شود ضمن مطالعه مندرجات راهنماي نويﺴندگان،
مقاله خود را تنظيم نماييد و به سايت الكترونيكي فصلنامه ارسال فرماييد.
توجﻪ :مقالاتي كه فرمت مجله را بطور كامل و دقيق رعايت نكنند از ارسال به داوري خودداري خواهد

شد.
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