راهنمای تدوین و ارسال مقاله
الف – اصول کلی
مقاالتی در اندیشه معماری بررسی می شوند که دارای رویکرد و ماهیت علمی – پژوهشی بوده و پیش تر در جای دیگر
منتشر نشده باشد.
مقاله باید به زبان فارسی و با رعایت اصول و آیین نگارش این زبان باشد.
مسئولیت مطالب مطرح شده در مقاله به عهده نویسنده (نویسندگان) است.
مجله در قبول  ،رد یا ویرایش محتوای مقاله آزاد است .مقاله دریافتی بازگردانده نخواهد شد.
تایید نهایی مقاله برای چاپ در نشریه ،پس از دریافت نظر سردبیر و داوران ،با هیأت تحریریه نشریه است.
اندیشه معماری ترجمه چاپ نمی کند.
یک نسخه کامل از مقاله ( WORD2007و ) PDFهمراه با تصاویر ،نقشه ها و نمودارها (با کیفیت  )300dpiبه همراه
نامه درخواست چاپ خطاب به سردبیر نشریه و با رعایت موارد مندرج در راهنمای تنظیم مقاالت ،عالوه بر ارسال مقاله
از طریق سامانه نشریه اندیشه معماری یک نسخه از مقاله نیز به آدرس ایمیل
 hzolfagharzadeh@yahoo.comارسال شود
مقاله باید کامال مطابق با نحوه نگارش نشریه باشد در غیر این صورت دفتر نشریه پیش از ثبت مقاله در فهرست مقاله های
قابل داوری ،از نویسنده خواهد خواست که موارد نقص را -در صورت وجود -بر طرف کند.
استفاده از مقاالت منتشر شده در این فصل نامه در سایر مجالت یا کتاب ها ،بدون ذکر نام مآخذ ممنوع است.
ب – چگونگی تنظیم مقاله
در تنظیم مقاله رعایت بخش های زیر ،به ترتیب ذکر ،ضروری است:
عنوان باید کوتاه ،دقیق و بیان روشنی از موضوع مقاله باشد.
صفحه مشخصات نویسنده ( :صفحه بدون شماره) شامل عنوان کامل مقاله ،نام و نام خانوادگی نویسنده یا نویسندگان
به همراه رتبه علمی ،نام موسسه یا محل اشتغال ،نشانی ،شماره تلفن ،شماره دورنگار ،پست الکترونیکی(نویسنده عهده دار
مکاتبات در صورتی که غیر از نویسنده اول باشد باید به صورت کتبی توسط نویسندگان به دفتر مجله معرفی شود).
فهرست مطالب مقاله در یک صفحه مجزا نوشته شود.

چکیده فارسی ،در  300-400کلمه( ،باید به تنهایی بیان کننده تمام مقاله و شامل بیان مساله ،سوال تحقیق ،اهداف و
روش تحقیق ،مهمترین یافته ها و نتیجه گیری باشد) با ذکر عنوان مقاله و کلید واژه (سه تا هفت کلمه) در یک صفحه
مجزا تنظیم می گردد.
پرسش های تحقیق شامل  3-2پرسش اصلی پژوهش
مقدمه شامل طرح موضوع (بیانگر مسأله پژوهش ،اهمیت و ضرورت پژوهش ،فرضیه های پژوهش و ارتباط آن با موضوع
مقاله) ،اهداف تحقیق و معرفی کلی مقاله و توضیح مختصری به روش تحقیق و پیشینه تحقیق باشد.
متن مقاله شامل مبانی نظری ،مطالعات و بررسی ها ،یافته های تحقیق
نتیجه تحقیق به گونه ای منطقی و مستدل (همراه با جمع بندی موارد مطرح شده) و شامل پاسخ به سوال تحقیق در
قالب ارایه یافته های تحقیق
تشکر و قدردانی از همکاری و راهنمایی کسانی که درتدوین مقاله نقش داشته اند(درصورت نیاز)
پی نوشت ها :شامل معادل های التین و توضیحات ضروری درباره اصطالحات و مطالب مقاله ،که به ترتیب با شماره در
متن و به صورت پی نوشت در انتهای مقاله درج گردد.
منابع فارسی و التین به ترتیب حروف الفبا بر حسب نام خانوادگی نویسنده و به تفکیک زبان منابع باشد.
بخش انگلیسی شامل دو صفحه که در انتهای مقاله پس از منابع می آید:
الف -کلیه مشخصات صفحه اول بخش فارسی
ب -ترجمه کاملی از چکیده فارسی ( در  500-700کلمه)
کلیه صفحات به جز صفحه مشخصات نویسنده باید به ترتیب شماره گذاری شده باشند.
حداقل تعداد ضروری تصاویر ،نمودارها و جدول ها با کیفیت مناسب ( تصاویر با دقت  300dpiو با فرمت ) jpgو اشاره
به منبع تعیین محل آنها در مقاله حائز اهمیت می باشد .عنوان جداول در باال و تصاویر در پایین آنها نوشته شود .منبع و
مأخذ جداول و یا تصاویر در ذیل عنوان آنها باید ذکر شود.
شیوه درج منابع و استناد:
درج مشخصات منابع و مآخذ متن و تصاویر ،بر اساس شیوه نامه ایران ( تهیه شده توسط پژوهشگاه اطالعات و مدارک
علمی ایران) می باشد.
-

در متن مقاله به صورت( :نام خانوادگی نویسنده ،سال انتشار ،صفحه)

-

در فهرست منابع پایان مقاله به صورت:

-

کتاب ها :نام خانوادگی نویسنده ،نام نویسنده .سال انتشار .عنوان کتاب .نام مترجم یا مصحح .محل نشر:ناشر.

مقاله ها :نام خانوادگی نویسنده ،نام نویسنده .سال انتشار .عنوان مقاله.نام مجله دوره(شماره مجله) :شماره صفحه
ابتدا – شماره صفحه انتها.
مقاله اینترنتی :نام خانوادگی نویسنده ،نام نویسنده .سال انتشار .عنوان مقاله .عنوان مجله علمی دوره ،ش .نشانی
الکترونیکی مقاله ( دسترسی در تاریخ روز ماه سال)
مقاله بر روی کاغذ سفید  A4و با برنامه رایانه ای  WORD 2007تایپ شده باشد و به صورت دو ستون مطابق صفحه
آرائی موجود نشریه تهیه شود .مقاله ارسالی فاقد اشتباهات تایپی بوده ،حداکثر در  6000کلمه و  20صفحه (با قلم 12
 BMitraو فاصله خطوط  SINGLEتنظیم شده باشد

