از کليه پژوهشگران گرامی که مقالههای خود را برای چاپ در اين مجله ارسال مینمايند ،تقاضا میشوود بوه نتوا
زير توجه فرمايند:
 -1موضوع مقاله در ارتباط با پژوهش در زمينه اقتصاد ،مديريت و برنامه ريزی شهری باشد .
 -2مقاله قبالً برای هيچ يک از نشريهها (داخلی يا خارجی) ارسال يا در هيچ يک از نشريهها(يا مجموعوه مقوا
همايش ها) چاپ نشده باشد .
 -3مقالههايی که بر اساس اين راهنما تنظيم نشده باشد ،در هيأ

تحريريه مورد بررسی قرار نمیگيرد.

الگوي تهيه مقاالت براي نشریه اقتصاد شهري
1

نام و نام خانوادگي نویسنده اول ،1نام و نام خانوادگي نویسنده دوم ،2نام و نام خانوادگي نویسنده سوم
 -1رتبه علمی ،دانشتده  - .....دانشگاه اصفهان -اصفهان -ايران
– آدرس پست التترونيتی
 -2رتبه علمی ،دانشتده  -.....دانشگاه اصفهان  -اصفهان -ايران
– آدرس پست التترونيتی

چكيده :در اين مقاله ،شيوه تهيه يک مقاله برای نشريه اقتصاد شهری تشريح میشود .روش قالببندی
مقاله ،بخشهای مختلف آن ،انواع قلمها و اندازه آنها ،به طور کامل مشخص شده است .نويسندگان
محترم مقا

بايد توجه داشته باشند ،هيا

تحريريه مجله از پذيرش مقا تی که خارج از اين چارچوب

تهيه شده باشند ،معذور است .چتيده مقاله بايد در يک يا دو بند (پاراگراف) تهيه شود و حداکثر شامل
220کلمه باشد .چتيده بايد بطور صريح و شفاف ،موضوع پژوهش و نتايج آن را مطرح کند .در چتيده از
ذکر جزييا

کار ،شتلها ،جدولها ،فرمولها ،و منابع پرهيز شود.

واژههاي كليدي :حداکثر شامل  6کلمه مرتب شده بر اساس حروف الفبا

چتيده تين بالفاصله پس از چتيده فارسی قرار داده شود .

*نويسنده مسوول:
نشانی پستی:

پست التترونيک:

تلفن:

نمابر:

 -1چكيده و كلمات كليدي

مطالعه و تعريف عملياتی آنها ،معرفی الگووی نظوری

صفحه اول مقاله شامل عنوان(حداکثر 10کلموه) ،نوام

پيشنهادی ،جامعه و نمونه آماری و روش نمونهگيری

نويسنده يا نويسندگان(نام نويسنده عهده دار متاتبا

(در صور

با عالمت ستاره مشخص شود) ،مرتبوه علموی و نوام

يافتهها و مقايسه آن با يافتوههای سواير پژوهشهوا و

دانشگاه يا موسسه محل اشتغال ،نشانی کامل نويسنده

انطبوواي يافتووهها بووا نظريووهها)؛ نتيجووهگيری (شووامل:

شامل :نشانی پستی ،شوماره تلفون،

خالصه مساله و هدف تحقي ،،ارائه خالصه نتوايج و

نمابر و پست التترونيک .چتيده مقاله به زبان فارسی

نتيجه گيری کلی ،ارائه پيشنهادها و محودوديت هوای

مشتمل بر :موضوع مقالوه ،روش تحقيو ،،يافتوه هوا،

تحقي)،؛ فهرست منابع.

عهدهدار متاتبا

نياز))؛ يافته های تحقي( ،شوامل :تفسوير

شماره گذاری بخش ها از مقدمه شروع موی شوود.

محدوديت ها و جنبه نوآوری (مجموعاً 220کلموه) و
واژگان کليدی (حداکثر  6واژه).

مقدمه دارای شماره  1است .آخرين شماره نيز مربوط

چكيده التين بالفاصله پس از چكيده فارسي قرار

به بخش نتيجه است .ساير بخش های قبل از مقدموه

داده شود .

و پس از نتيجه ،دارای شماره نيستند .هر بخوش موی

چتيده مقاله بايد به طور صريح موضوع و نتايج

تواند شامل چند زيربخش باشود .زيوربخش هوا نيوز

کار پژوهشی انجام شده را بيان کند .در چتيده تنها

دارای شماره هستند که از  1شروع می شوود .هنگوام

بايد به اصل موضوع مقاله توجه شود و در آن از ذکر

شماره گذاری زيربخش هوا دقوت کنيود کوه شوماره

کار ،شتل ها ،جدول ها ،نمودارها ،فرمول

بخش در سمت راست قرار گيرد .مثال بورای شوماره

جزييا

گووذاری زيووربخش  3از بخووش  2بنويسوويد .3-2 :

ها و مراجع خودداری شود.
کليدی را به ترتيب وابستگی مقاله به آنها

معمو نيازی به زيربخش های سطوح بعودی وجوود

بنويسيد؛ يعنی کلماتی که مرتبط تر هستند اول نوشته

ندارد ،با اين حال اگر وجود داشت ،آن زير بخش ها

کلما

شوند .کلما

را بوودون شووماره و تنهووا بووه صووور

کليدی به زبان انگليسی نيز بايد نوشته

مووتن پررن و

بنويسيد.

شوند .اگر از مختصرنويسی در چتيده يا کلما

در هوور بخووش يووا زيوور بخووش ،يووک يووا چنوود

کليدی استفاده شده است ،بايد شتل کامل آن در
داخل يک جفت پرانتز آورده شود.

بند(پاراگراف) وجود دارد .دقت شود که جمال

 -2مقدمه

بند ،زنجيروار به هم مربوط باشند و يوک موضووع را

صفحه دوم تا انتهای مقاله مشتمل بر :مقدمه (شوامل:

دنبال کننود .اولوين بنود هور بخوش يوا زيوربخش بوا

آن ،هودف تحقيو،،

تورفتگی  0/5سانتيمتر اسوت .سوعی کنيود از نوشوتن

بيان مسأله ،اهميوت و ضورور

هر

بندهای طو نی پرهيز کنيد .يک بند حداکثر می تواند

مروری بر پيشينه تحقي ،و چارچوب نظری ،پرسوش

 10تا  15سطر از يک سوتون را بوه خوود اختصوا

هووا و فرضووه هووای تحقيوو)،؛ روش تحقيوو( ،شووامل:

دهد.

معرفی نوع و روش تحقي ،،معرفی قلمرو موضوعی-
متانی-زمانی تحقي ،،ابزار گردآوری اطالعا  ،فنوون
تجزيه و تحليل اطالعوا  ،تعريوف متغيرهوای موورد
2

برای نگارش مقالوه از نرمافوزار Microsoft Word

جدول ( :)1اندازه و نوع قلمها

 2007و با تر استفاده کنيد .برای تهيه مقاله بوه مووارد

اندازه

زير توجه کنيد:

 اندازه صفحا

قلم

 A4و حاشيه ها از بوا و پوايين

 3/5و چووو و راسووت  2/5سووانتی متوور انتخوواب

16

شود.

 تعداد صفحا

مقاله میتواند حداکثر  20صوفحه

13

باشد.

 مقا

بايد بوه صوور

دو سوتونی تهيوه شوود.

14

عرض هر ستون برابر  7/36سوانتیمتر و فاصوله
بين دو ستون  1/27سانتیمتر است .فاصوله بوين
سطرها بايد بهصور

13

singleتنظيم شده باشد.

 اندازه و نوع قلمهای فارسی مورد اسوتفاده بورای
12

هر يک از بخشهای مقاله در جودول ( )1آورده

نام قلم
بی لوتوس
پررن
بی لوتوس
پررن

بی لوتوس

واحد کمتر از اندازه قلم فارسی در هور موقعيوت
است .برای اسامی متغيرها میتوان از قلم ايتاليک
 تهيه و درج عنوان و چتيده مقالوه و مشخصوا
نويسندگان به زبان انگليسی ضروری است.

نام نویسندگان

عناوین بخشهاي

بی لوتوس

سطح 1
عناوین بخشهاي

پررن
بی لوتوس

سطح 2
عناوین بخشهاي

پررن

سطح 3

متن چتيده و

12

بی لوتوس

11

بی لوتوس

زيرنويس و آخرنويس

بی لوتوس

عناوين شتلها و

ساده

جدولها

11

بی لوتوس

متن شتلها و جدولها

11

بی لوتوس

فرمولها

11

بی لوتوس

منابع فارسی

9

Times New
Roman

منابع انگليسي

13

بی لوتوس

متن مقاله

12

استفاده کرد.

عنوان مقاله

پررن

شده است .برای قلوم توين هموواره از Times

 New Romanاستفاده کنيد .اندازه قلم تين يک

موقعيت استفاده

کلما

کليدی

 -3شكل ها ،جدول ها و نمودارها
شتل ها ،جدول هوا و نمودارهوا بايود دارای عنووان
باشند .عنوان شتل هوا و نمودارهوا در زيور شوتل و
نمودار و عنوان جدول ها در با ی جدول قورار موی
گيرند .در صورتی که از شتل ها يا جدول های ساير

3

منابع استفاده می کنيد ،بايد حتما شماره آن مرجوع را

 -5روابط و عبارات ریاضي

در عنوان شتل يا جدول ذکر کنيد.

بوورای نوشووتن روابووط و عبووارا

رياضووی از ابووزار

هر شتل يا جدول بايد دارای يک شماره باشد کوه

 Equation Editorاستفاده شود .برای هر رابطوه بايود

برای هر کدام از  1شروع می شود .در هنگوام ارجواع

يک شماره در نظور گرفتوه شوود .ايون شوماره را در

به شتل ،جدول يا نمودار از شماره آن استفاده کنيد و

داخل يک جفت پرانتز و به صور

راستچين قورار

از به کار بردن عباراتی همچون "شوتل زيور" پرهيوز

دهيد .تمام متغيرها ،پارامترها ،و نمادهای يک عبار

کنيد .تمام جودول ،شوتل و نمودارهوا بايود در موتن

رياضی بايد توضيح داده شووند .اگور قبول از نوشوتن

مورد ارجاع قرار گيرند .شتل ها و نمودارهوا سوياه و

رابطه اين کار انجام نشده است ،بايد بالفاصله پس از

سفيد ،دقي ،،روشن و اصل باشند.

رابطه اين توضيحا

شتلها و جدولها بايود در وسوط سوتونها قورار

اگر تعداد متغيرها برای تعريوف در ادامو موتن زيواد

گيرند .بهتر است شتلها در يوک خوط جداگانوه بوا

است ،از فهرست عاليم در بخش ضمايم استفاده و يا

حالت وسطچين درج شوند و ويژگی طرحبندی آنها
به صور

بصور

 In line with textانتخاب شود.

دريک سطر جا نشد ،مویتووان آن را در دو يوا چنود

توک سوتونی رسوم کورد،

سطر نوشت .در اين حالت بايد سطرهای دوم به بعود

مشروط بر اين که شتل يا جدول در ابتدا يوا انتهوای

با تورفتگی شروع شوند.

صفحه و يا در انتهای مقاله درست قبل از بخش منابع

يک رابطه يا عبار

قرار گيرد.

رياضی حتماً بايد بعد از ارجاع

آن در مووتن هوواهر شووود .الگوريتمهووای مقالووه را نيوز

 -4قواعد نوشتاري

همانند عبارا

شيوايی و رسايی نوشتار در گرو ساده نويسی اسوت.
تالش شود در متن مقالوه از جموال

رياضی شمارهگذاری کنيد و بوه آنهوا

ارجاع دهيد.

رسوا ،گويوا و

کوتاه استفاده شود و از نوشوتن جموال

 -6نتيجهگيري

توو در توو

در ايوون بخووش مناسووب اسووت تووا از بيوان جمووال

پرهيز شود.
برای کلما

فهرست در زير رابطه تعريف شود.

درصورتی که يوک رابطوه رياضوی طوو نی بوود و

چنانچه شتل يا جدولی در يوک سوتون جوا نشود،
میتوان آن را بوه صوور

بيان شوند.

فنی تا حود امتوان از معوادل هوای

کليشهای خوودداری شوده و صورفاً نتوايج حاصول از

فارسی استفاده شود .در چنين مواقعی اگر احتمال می

صووريح و شووفاف بيووان گووردد.

مطالعووه بووه صووور

دهيوود خواننووده بووا معووادل فارسووی آشوونا نيسووت ،از

پيشنهادا

زيرنويس برای نوشتن معادل انگليسی استفاده کنيد.

آورده میشود.

ارجاعا

در متن مقاله به صور

مربوط به مطالعا

آتی نيز در اين بخوش

نام نويسونده و

سال انتشار مقاله باشود و در صوورتيته مقالوه توين

ضمایم

است نام تين نويسنده زيرنويس شود.

بخش ضومايم يوک بخوش اختيواری اسوت و دارای
شماره نيست .موضوعا
4

مرتبط با مقاله که در يتوی

یک نویسنده

از گروههووای زيور قوورار گيرنوود ،میتواننوود در بخووش

Levy, J. K. (2005). "Multiple Criteria
Decision Making and Decision Support
Systems for Flood Risk Management".
Journal of Stochastic Environmental Research
for Risk Assessment, 19(6), 438-447.

ضمايم آورده شوند.
 اثبا

رياضی فرمولها يا الگوريتمها

 دادهها و اطالعا

 نتايج کار ديگر محققوان و دادههوای مربووط بوه

شرفی ماسوله ،آرش« .)1388( .انتخاب و ارزيابی

مقايسه آنها

 ساير موضوعا

تأمينکنندگان با استفاده از روش تصميمگيری چند

مرتبط که جزء بخشهای اصلی

معياره» ،ماهنامه مهندسی خودرو و صنايع وابسته،)6(1 ،
.5-10

مقاله نباشند.

دو نویسنده

منابع

Chen, L.S., & Cheng, C.H. (2005). "Selecting
IS personnel use fuzzy GDSS based on metric
distance method". European Journal of
Operational Research, 160(3), 803–820.

بخش منابع در انتهای مقاله قرار می گيرد.
فرمت منابع براساس سبک  APAتنظيم میشود و
ابتدا منابع فارسی به ترتيب حوروف الفبوا و در اداموه

بيش از دو نویسنده

منابع تين به ترتيب حروف الفبا اضافه میشوند.
به منظور ارسال مقا

برای پايگاههای بين المللی

زم است منابع فارسی هم به صور
شوند و يک بارنيز به صور

Baykasoglu, A., Dereli, T., & Das, S. (2007).
"Project team selection using fuzzy
optimization approach". Cybernetics and
Systems, 38, 155–185.

فارسی نوشوته

رزمی،جعفر؛ ربانی ،مسعود؛ رضايی ،کامران و کرباسيان،

تين نوشته شوند.

سعيد« .)1383( .ارائه يک مدل پشتيبانی تصميمگيری

عنوان کتاب ،پايان نامه يا مقاله به زبان فارسوی بوه
صور

پررن

جهت برنامهريزی ،ارزيابی و انتخاب تأمين کنندگان»،
نشريه دانشتده فنی.127-153 ،)5(38 ،

و برای عناوين مراجع انگليسی از قلم

ايتاليک استفاده شود.

 -پایاننامهها

فرمت منابع پایاني:

Sepehr. A. (2010). Development of
Desertification Risk Managenet Pattern under
Uncertainty, Ph.D Thesis, University of
Isfahan

 كتابJones, V. R., Marion, B. K., & Zeiss, R. L.
(1976). The Theory of Foraging (2nd ed.).
New York: Smith and Barnes.

غفارزاده ديزجی ،هما .)1388( .دستهبندی زيردريايیها با
استفاده از سيستمهای فازی ،پاياننامه کارشناسی ،دانشگاه

مومنی ،منصور .)1385( .مباحث نوين تحقي ،در عمليا ،

اراک /دانشتده فنی و مهندسی.

تهران :دانشتده مديريت دانشگاه تهران ،چاپ اول.

 -مقاالت
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Abstract:
In this paper, the basic instructions for the submission of a paper to the Journal of Urban Economics
are presented. This document contains information about all formats, fonts, the styles and sizes. All
required 'Styles' such as titles, subtitles, abstract, body and etc. are predefined, and so there is no need
to define a new one. Just select the appropriate style with respect to different sections of a paper.
Please note that the Journal of Urban Economics has the right to reject any paper submitted not
according to the predefined styles without further inspections. The abstract part is limited to 200 words
in one or two paragraphs. It should concisely state what was done, how it was done, why, and what
are the primary result and its significance. The abstract cannot contain details, figures, tables,
equations, or references.
Keywords: Up to 6 keywords shall be provided as index terms.
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