راهنمای نویسندگان
به نام خدا
نویسندگان محترم الزم است پس از تایید اولیه مقاله ،مبلغ  ۶۰هزار تومان بابت داوری و پس از تایید نهایی مقاله مبلغ ۱۵۰
هزار تومان (در مجموع  ۲۱۰هزار تومان) از طریق وب سایت مجله پرداخت نمایند .نشریه به پروندههای ناقص ترتیب اثری
نخواهد داد ،خواهمشند است راهنمای نویسندگان را به دقت مطالعه فرمایید .در ضمن پس از ارسال مقاله به این نشریه به
هیچ عنوان امکان تغییر در تعداد نویسندگان و همچنین ترتیب نویسندگان وجود ندارد.

راهنمای نگارش و پذیرش مقاالت فصلنامه مطالعات ساختار و کارکرد شهری و تمپلت چگونگی تنظیم مقاله

فصلنامه مطالعات ساختار و کارکرد شهری در ادامه فرایند داوری از بررسی مقاالتی که الگوی نگارش مجله را بطور دقیق رعایت نکنند،
معذور است.
مقاالت باید دقیقاً بر اساس الگو و موارد خواسته شده تهیه شود و نیز باید دو فایل که اولی مشخصات نویسندگان و دومی فایل اصلی
مقاله همراه با اشکال باشد ،از طریق سامانه نشریه ارسال شود .از ارسال جداگانه اشکال و جداول خودداری نمایید .همچنین چکیده
مبسوط انگلیسی و فارسی آن بصورت فایلی جداگانه بارگذاری شود.
نویسنده مسئول مقاله باید یکی از اعضای هیات علمی دانشگاه با رتبه استادیاری و باالتر باشد .مجله از پذیرش مقاالتی که توسط
دانشجو ارشد و دکترا ارسال شده باشد معذور است یعنی مقاله باید توسط عضو هیات علمی با آدرس ایمیل معتبر محل اشتغال
(ایمیل های یاهو ،جی میل ،هات میل و غیره قابل قبول نیست) ارسال شود.
نویسندگان محترم توجه فرمایند با توجه به تعداد باالی مقاالت ارسال شده ،هر نویسنده (چه بصورت همراه و یا مسئول) فقط می تواند
دو مقاله در یکسال برای مجله ارسال نماید و بنابراین مقاله سوم مورد بررسی قرار نمی گیرد .اعضای هیات تحریریه مجله از این قانون
مستثنی نیستند.
توجه :نویسندگان محترم الزم است مقاالت ارسالی خود را در قالب وفرمت مجله تنظیم نمایند برای دریافت تمپلت بهاینجا کلیک نمایید.
 -۱مشخصات عمومی و ظاهری



مقاالت ارسالی در صفحات کاغذ  A4تکرو با فاصلهی تقریبی میان سطور  1و حاشیه از هر طرف دو ونیم ()5/2سانتیمتر
تنظیم شود .مطالب فارسی در متن اصلی مقاله با قلم  B Nazaninسایز  12نازک و مطالب و یا واژههای التین با
قلم  Times New Romanسایز  11نازک ،تحت نرمافزار Word 2010نوشتار شود.



تعداد صفحات مقاله حداکثر  20صفحه باشد.



نویسنده مسئول حتماً باید یکی از اساتید همراه مقاله بوده و مقاله را با آدرس ایمیل دانشگاه محل اشتغال ارسال نماید.



نشانی نویسندگان شامل رتبه ،رشته علمی ،محل کار به همراه پست الکترونیک (داخل پارانتز) ایمیل موسسه یا دانشگاه محل
اشتغال باشد (این مسئله برای نویسنده مسئول ضروری است) در زیرنویس صفحه اول نوشته شود .در موقع ارسال اولیه مقاله،
کلیه اطالعات مربوط به نویسنده از مقاله حذف گردد.



چنانچه مقاله مستخرج از پایاننامه و رساله یا حاصل کار پژوهشی است ،در زیرنویس صفحهی اوّل درج شود.



به دلیل نمایه شدن مجله در بانکهای اطالعاتی بینالمللی ،الزم است چکیده مبسوط انگلیسی ()Extended Abstract
بین  750تا  1000کلمه (با در نظر گرفتن حداکثر  6منبع کلیدی) شامل چکیده ( ،)Abstractمقدمه (،)Introduction
مواد و روشها ( ،)Materials and Methodsیافته ها و بحث (  ،) Results and Discsussionنتیجه گیری
( ،)Conclusionsواژه های کلیدی ( )Keywordsو منابع ( )Referencesتنظیم گردد .ارسال چکیده مبسوط فارسی
همزمان با مبسوط انگلیسی ضروری بوده و در فایلی جداگانه بارگذاری شود. .

 -۲محتوای مقاله
هر مقاله باید شامل بخش های اصلی زیر باشد:


مقدمه



ادبیات موضوع (به تفکیک مبانی نظری و پیشینه تحقیق)



روش شناسی تحقیق



تجزیه و تحلیل یافته ها



نتیجه گیری و پیشنهادها



منابع

سایر قسمتها شامل تقدیر و تشکر و دیگر ضمایم همگی در انتهای مقاله بعد از نتیجه گیری و قبل از منابع قرار میگیرند.

 -۲-۱چکیده

چکیده در حداکثر  300کلمه با قلم  B Nazaninسایز  11نازک ،به طور صریح به موضوع و حدود پژوهش ،روش تحقیق و نتایح بدست
آمده اشاره شود .در چکیده هیچگونه جزئیات شامل جداول ،شکل نمودار ،نقشه و یا فرمولی نباید بیاید .واژه "چکیده" نیز با همین قلم و
سایز Bold ،باشد.

 -۲-۲واژگان کلیدی
واژگان کلیدی با قلم  B Nazaninسایز  11نازک ،حداکثر  5کلمه که شامل واژگان اصلی در ارتباط با موضوع تحقیق باشد .واژه "واژگان
کلیدی" نیز با همین قلم و سایز Bold ،باشد.

 -3-۲ویژگیهای مقدمه
در مقدمه پس از بیان کلیت مورد بحث ،ابتدا خالصهای از تاریخچهی موضوع و کارهای انجام شده به همراه ویژگیهای آن بیان میشود.
در ادامه تالشی که در تبیین کار برای رفع کاستیهای موجود ،گشودن گره ها و یا حرکت به سمت یافته های نو صورت گرفته است در
یک یا دو بند توضیح داده میشود و در انتهای مقاله سازماندهی مقاله بیان میشود .فرضیه یا سئواالت تحقیق نیز در مقدمه قابل ارایه
است.

-4-۲مطالب متن
مطالب اصلی در این بخش درج میشود که شامل تعاریف و مفاهیم ،طرح و مساله و راه حل است .شکلها ،جداول و روابط ریاضی بکار
رفته در این قسمت همگی باید مربوط به متن باشد و در متن از آنها استفاده شده و درباره آنها توضیحی آمده باشد.
در نوشتن متن تالش شود که تنها موضوع اصلی مقاله پرداخته شود تا ذهن خواننده از انحراف نسبت به سلسله مراتب مطالب مصون
بماند .تمامی جمالت استفاده شده حتی در مواردی که از مطالب دیگران استفاده شده است دست کم یکبار دیگر مرور شود تا از کامل
بودن و صحت آنها نظیر پاراگراف و ارتباط بین مطالب حفظ شود و در واقع یک موضوع را دنبال نماید.

 -۵-۲ویژگی های بخش نتیجه گیری
در این بخش نکات مهم در کار انجام شده به طور خالصه مرور شده و نتیجه بر گرفته از آن به طور کامل توضیح داده شود .سهم علمی
مقاله باید در بخش نتیجه مورد تصریح واقع شود .نتیجه میتواند به کاربردهای پژوهش انجام شده اشاره کند .در نوشتن نتیجهگیری عیناً
از جمالت چکیده و مقدمه استفاده نشود و در این بخش میتوان زمینه های دیگر مورد بحث را پیشنهاد داد.

 -3قواعد نوشتاری
شیوایی و رسایی در گرو ساده نویسی است .بهتر است تالش شود از جمالت رسا ،گویا و در حد امکان کوتاه استفاده شود .جداسازی اجزاء
مختلف متن با استفاده از بند بندی نیز کمک زیادی به روانی و سادگی فهم میکند و در تنطیم متن نباید از جمالت و پاراگرافهای
طوالنی استفاده کرد چرا که خواننده را خسته میکند و یک بند نمیتواند بیش از  5تا  7سطر به خود اختصاص دهد .تا جای ممکن از
بکارگیری کلمات «میباشد»« ،گردید»« ،بوده باشد» و مانند آن که تکلف آور و غیر شیوا است ،اجتناب شود .کلمات روان ،ساده مانند
«است» و «شد» می توانند اغلب مفاهیم را به راحتی منتقل کنند .استفاده از کلمات دشوار و غیر معمول اگر دلیل منطقی نداشته باشد
موجب پیچیده شدن و ایجاد اشکال در فهم خواننده خواهد شد.
در حد امکان سعی شود برای کلمات غیر فارسی از معادلهای فارسی آن استفاده شود ،به ویژه در مواردی که معادل فارسی مصطلح و
مفهوم است .برای مثال استفاده از ترکیب «لذا» به جای «از اینرو» یا «به همین دلیل» توجیهی ندارد .همینطور عبارت «در جهت»
نمیتواند جایگزین خوبی برای کلمه روانی مثل «برای» باشد.
برای لغات فنی نیز تا آنجا که ممکن است همین الگو پیاده شود .در این گونه موارد چنانچه کلمات سنگین علمی باشد باید معادل التین
در پاورقی و در مواردی هم باید توضیحات کامل در پاورقی بیاید.
رعایت نیم فاصله ( زدن همزمان دکمه های شیفت و فاصله) در نوشتار متن الزامی است.
-۱-3عالمت گذاری

در صورتیکه متنی را از نویسندهایی دیگر مورد استفاده قرار میدهید و بر حسب نیاز میخواهید واژهای یا جمله را ویرایش و یا جایگزین
کنید از گیومه استفاه کنید .از گیومه در مواردی که کلمه یا جمله ای را میخواهید برجسته کنید ،استفاده نمائید.
هاللین و قالبها [ ،]Bracketsابروها{ }Accoladesو گیومهها « »Quotationباید به کلمات داخل خود متصل بوده و از کلمات
قبل و بعد از بیرون آن به اندازه یک حرف فاصله داشته باشد.
خطوط تیره ( ) Hyphenهمواره از کلمات قبل و بعد خود یک حرف فاصله داشته باشند ،مگر آن که قبل و بعد از آنها عدد باشد که باید
به آن بچسبد.
ویرگول ،دو نقطه ویرگول و نقطه باید به کلمه قبل از خود چسبیده و از کلمه بعد یک حرف فاصله داشته باشند.
برای استفاده از عالمت پرانتز از آخرین حرف استفاده شده یک فاصله میگیرد ولی در داخل پرانتز از فاصله استفاه نمیشود مثل:
(گردشگری).

 -۲-3امالء
درستی نوشتار بر اساس قواعد امالی فارسی ضروری است .الزم است با مراجعه به کتابهای موجود در این زمینه به این موضوع دقت
کافی مبذول شود .در افعال مضارع و ماضی استمراری که با «می» شروع میشوند ،دقت شود که فاصله بین "می" و فعل باید نیم فاصله
باشد .همچنین برای نمونه های دیگر "نویسنده ایی" باید بصورت "نویسنده ایی" نوشتار شود و یا "برنامه ریزی" بصورت "برنامه ریزی".
همچنین در مورد«های» جمع هم باید نیم فاصله باشد .مگر در مورد کلمات تک هجایی مانند «آنها» از شیوه متصل نویسی استفاده
میشود .بهتر است حرف اضافه «به» از کلمه بعدی خود جدا نوشته شود ،مگر آن که جزء یک فعل یا صفت یا قید باشد مانند (بکار
بستن ،بجا ،پیشنهادها).
 -3-3روابط ریاضی
از ابزار  Equationدر  Wordبرای نوشتن روابط ریاضی و فرمولها استفاده شود.
تذکر :کلیه فرمولها در سمت چپ و شماره فرمول در سمت راست به صورت فارسی و با اندازه قلم  10قرار گیرند.
توضیحات تمامی متغیرها ،پارامترها و نمادهای جدید در روابط چنانچه پیش از آن توضیح داده نشدهاند باید بدون فاصله بعد از رابطه بیان
شود.
تذکر :فرمولها به صورت عکس در داخل متن قرار
نگیرد.

-4-3شماره گذاری جداول ،نمودارها ،نقشه ها و ...
کلیه نمودارها ،نقشه ها و عکسها تحت عنوان « شکل » شماره گذاری شوند .تمامی جداول و شکلها باید به ترتیب ظهور در مقاله
شماره گذاری شوند .دقت شود که شماره گذاری جداول و اشکال باید مستقل از یکدیگر صورت گیرد.
عنوان تمامی جداول و اشکال باید با فونت  B Nazanin 10 boldتنظیم شود و منبع و مطالب داخل همه جداول و اشکال با فونت B
 Nazanin 10نازک تنظیم شود .کیفیت شکلها بین  300تا  dpi 600باشد و فایلها در قالب  JFIF،JPEGو  PNGایجاد شوند.


جداول باید به صورت زیر به صورت ساده و خوانا تنظیم شود و از رنگی کردن آنها خوداری شود.



تمام جداول باید به شکل  Tableدر محیط  wordرسم شوند و به صورت  imageیا عکس قابل قبول نیست.



تمامی اعداد داخل جداول باید به صورت فارسی باشد .عالمت اعشار بصورت فارسی (  ) /گذاشته شود.



فاصله جداول از متن باال و پایین با یک سطر فاصله تنظیم شود.



عنوان جداول به صورت کامل و خوانا در باال و عنوان اشکال در زیر نوشته شود.



همه جداول و اشکال باید دارای منبع و باید در گوشه سمت راست پایین جدول قرار گیرد.



در هر نمودار؛ باید در محور افقی (محور xها) و محور عمودی (محور yها) نوع واحد مشخص شود و اعداد آن هم فارسی باشد.



در مورد جداول و اشکال و نمودارهایی که حاصل نتایج خود پژوهش است باید «تحقیق حاضر» و در مورد جداول و اشکال و
نمودارهایی که از منابع دیگران استفاده شده است باید به صورت زیر تنظیم شود:

جدول( :)7خصوصیات فردی پاسخگویان
درصد

مشخصات
جنس

وضعیت تأهل

مرد

61

زن

39

مجرد

26

متأهل

74

منبع :محاسبات تحقیق حاضر
یا
منبع :زندی و نعمتی()253 :1387

شکل ( :)۱موقعیت منطقهی مورد مطالعه
منبع :نگارندگان

 -۶-3شماره گذاری روابط و فرمولها
فرمولها نیز به ترتیبی که ظاهر میشوند مانند جداول و شکلها ،شمارهگذاری شوند .برای شماره گذاری روابط و فرمولهای آورده شده
در متن اصلی از دو شماره که با خط فاصله از یکدیگر جدا میگردند استفاده شود و همه فرمولها باید دارای شماره ( ... ،)2( ،)1باشند.

 -4ضمائم

موضوعات مرتبط با مقاله که در یکی از گروههای زیر قرار میگیرند ،در بخش ضمائم آورده شوند.


اثبات ریاضی یا عملیات ریاضی طوالنی مدت



نتایج کارهای دیگران چنانچه نیاز به تفصیل داشته باشد.



مجموعه تعاریف و متغیرها و پارامترها ،چنانچه طوالنی بوده و در متن به انجام نرسیده باشد.

 -۵ویژگی های منابع
منابع باید به ترتیب حروف الفبا و شماره گذاری شوند همچنین ابتدا منابع زبان فارسی و سپس منابع زبان انگلیسی ،مرتب شده و در
انتهای مقاله آورده شود .دقت شود که تمامی منابع در متن مورد ارجاع واقع شده باشد.
منابع باید دارای اعتبار علمی باشد و شامل موارد زیر میباشد.


کتابها



پایان نامه ها ،رساله ها و طرح های پژوهشی



مقاله های مندرج در مجالت و کنفرانسها



منابع اینترنتی

در صورتی که منبع ارجاع داده شده در متن دارای بیش از دو نویسنده باشد ،از واژه همکاران استفاده شود .مثالً ضیایی و همکاران
( .)1391بدیهی است در فهرست منابع ،ارایه آدرس کامل الزامی است.
در تنظیم منابع داخل و انتهای متن اصول زیر باید مورد توجه قرار گیرد:


شیوه های منبع دهی باید بر اساس سیستم ( APAموجود در سامانه مجله بخش راهنمای نویسندگان) باشد .



بخش منابع در چکیده مبسوط انگلیسی باید مشتمل بر  6منبع اصلی مقاله باشد اگر منابع فارسی هستند بدیهی است که
ابتدا ترجمه شوند و سپس در انتهای چکیده مبسوط التین بیاید .



منابع داخل و انتهای مقاله تطبیق کامل داشته باشد.



آدرس مقاالت در منابع به صورت کامل ارائه شود.



منابع نباید کمتر از  3۰باشد.

به نمونه های زیر توجه نمایید:
مقاله فارسی با دو نویسنده :اطمینانی ،رویا و سلطانی ،علی ( ،)1392تاثیر توسعه پراکنده مناطق شهری بر الگوی سفرهای روزانه
ساکنین شهرها (بررسی موردی :منطقه یک کالنشهر شیراز) ،فصلنامه برنامه ریزی منطقه ای ،سال  ،3شماره  ،10صص . 61-70
مقاله فارسی با دو سه نویسنده :لطفی ،صدیقه؛ شهابی شهمیری ،مجتبی و روشناس ،ساسان ( ،)1398مناطق شهری چند مرکزی:
همکاری ،رقابت یا هم رقابتی؟ (یک تحلیل مروری) ،مجله جغرافیا و توسعه ناحیه ای ،سال  ،17شماره  ،1شماره پیاپی  ،32صص
. 249-281

مقاله فارسی با بیش از سه نویسنده و بیشتر  :پوراحمد ،احمد؛ حاتمی نژاد ،حسین؛ مدیری ،مهدی و عظیم زاده ایرانی ،اشرف
) ،(1396تحلیلی بر پارادوکس الزامات پدافند غیرعامل با اصول توسعه پایدار شهری در بهسازی بافت های تاریخی شهری (مطالعه
مورئی :بافت تاریخی منطقه  12شهر تهران) ،فصلنامه علمی پژوهشی اطالعات جغرافیایی (سپهر) ،دوره  ،26شماره  ،2صص -52
. 35
مقاله در همایش :معصوم بیگی ،حسین و جلیلی قاضی زاده ،محمد رضا ( ،)1387مهندسی پدافند غیر عامل در تاسیسات آبی پایین
دست سدها ،دومین کنفرانس ملی نیروگاههای آبی کشور ،ایران ،تهران.
کتاب :آنامرادنژاد ،رحیم بردی ( ،)1397جغرافیای جمعیت ایران ،انتشارات سمت .
مقاله انگلیسی :
Al-Ahmadi, K., See, L., Heppenstall, A., & Hogg, J. (2009). "Calibration of a fuzzy automata model of
urban dynamics in Saudi Arabia", Ecological Complexity, 6 (2): 80-101.
کتاب انگلیسی :
Willson, R. (2020). Reflective Planning Practice; Theory, Cases and Methods. Routledge, 368 Pages.
تمامی نویسندگان مسئول الزم است فرم تعارض منافع را که در منوی اصول اخالقی انتشار این مجله بارگذاری شده با کلیلک بر روی آن
دریافت نموده و بعد از پرکردن همراه مقاله ارسال نمایند.
تعهدنامه توسط تمامی نویسندگان تکمیل ،امضاء و ارسال شود (فرم تعهد نامه از منوی اطالعات نشریه ردیف اصول اخالقی انتشار مقاله
با کلیک روی تعهدنامه قابل دانلود است).
این نشریه از قوانین  COPEپیروی می کند( .جهت اطالع بیشتر به منوی اصول اخالقی انتشار مقاله مراجعه شود).
نویسندگان محترم توجه داشته باشید که در هنگام ارسال (سابمیشن) نهایی  ۵فایل باید بارگذاری شود:
 -1مشخصات نویسندگان به فارسی و انگلیسی منطبق با اسامی که در سایت اصلی بارگذاری می شود (ترتیب نام نویسندگان باید با فایل
مشخصات کامالً یکسان و مشابه باشد).
 -2فایل اصلی مقاله (بدون نام نویسندگان فقط بصورت ورد) که حتما بطور دقیق در تمپلت مجله قرار گرفته شده باشد و تمامی نکات
فرمت رعایت شود مراقبت شود تا نام نویسندگان در نقشه ها و اشکال نیاید.
 -3فایل ورد چکیده مبسوط انگلیسی و فارسی معادل آن بر اساس دستور العمل مجله بدون نام نویسندگان در قالب یک فایل بصورت
پشت سر هم تنظیم و بارگذاری شود .تاکید می شود ارسال همزمان چکیده های مبسوط فارسی و انگلیسی در زمان سابمیشن کامال
ضروری است.
 -4تعهدنامه :این فایل باید توسط نویسنده مسئول (استادیار و باالتر) امضا شده و بارگذاری گردد.
 -5فرم عدم تعارض
در صورت عدم وجود هر کدام از فایل های باال مقاله برگشت داده خواهد شد.

توجه :جهت رعایت صرفه جویی و اقتصاد سبز ،این مجله فقط بصورت الکترونیکی منتشر می شود.

