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کلیه بخشهای این قالب در قسمت  Styleنرمافزار  Wordتعریفشده است .از این قسمت استفاده کنید.
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نکات ویرایشی


مقاالت بایستی فاقد غلط امالیی باشند.
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کلمه" می" در ابتدای افعال بهصورت جداگانه و با نیمفاصله تایپ شوند .مانند :میکنند ،میشوند.



عالمت جمع "ها" در کلیه کلمات بایستی بهصورت جداگانه و با نیمفاصله تایپ شوند آنها ،زمینها.



کلیه کلماتی که بهطور جداگانه دارای معنی هستند بایستی بهصورت جدا تایپ شوند .مانند بهخصوص،
همینطور ،چنانکه ...



برای نیمفاصله میتوانید در صفحهکلید فارسی از کلیدهای  Ctrl+Shift+2استفاده کنید.



از به کار بردن واژه بدیهی است در متن مقاله خودداری نمایید.



درصورتیکه در متن مقاله از واژههایی مانند در حال حاضر ،اکنون و  ...استفاده میکنید حتماً زمان را هم ذکر
کنید .مانند :هماکنون ( )1911



در مقاله از جمالت کوتاه و دارای مفهوم استفاده کنید .جمالت طوالنی ویراستاری شوند.



عالئم نگارشی مانند ویرگول ( )،ویرگول نقطه (؛) دونقطه ( ) :و غیره بایستی به کلمه ماقبل خود بچسبد و با
کلمه بعدی فاصله داشته باشد.



فاصله بین کلمات را بهطور صحیح رعایت کنید.

مثال نادرست :در فالت ایران  ،سرزمینهای مرتفع در قسمت شمال و غرب قرار دارند.
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چکیده (نوع قلم B Compset 19پر رنگ)
" چکیده به فارسی و انگلیسی حداكثر  033كلمه ،دارای بخشهای مشخص شامل "مقدمه (بیان

مساله)" and

( Introduction

)" backgroundاهداف" )" ، (Aimsمواد و روش ها" ) (Methodologyو"نتیجهگیری" ) (Conclusionمیباشد.
متن مقاله( :نوع قلم )B Compset21
مثال:

چکیده
مقدمه :پراكنده رویی شهری یک موضوع كلیدی در برنامهریزی و سیاستگذاری شهری است كه برای غلبه بر اثرات مخرب
آن نیاز به اندازهگیری و نظارت مداوم دارد .درواقع ،مدلسازی برای توسعه شهرها یک فعالیت بینرشتهای است؛ چراكه
زمینههای متعدد علمی مانند  ،GISجغرافیای شهری و مطالعات سنجشازدور در آن دخالت میكنند.... .
اهداف :هدف این پژوهش ،تولید یک مدل پراكنده رویی شهری با استفاده از روشهای برنامهریزی فضایی در شهر مشهد است.
این نوع اندازهگیری توسعه فیزیکی مناطق شهری مشهد برای برنامهریزان شهر و تصمیم گیران ضروری است كه همواره نیازمند
پایگاه دادههای به هنگام شده برای برنامهریزی و مقاصد مدیریت هستند.... .
مواد و روشها :برای این منظور ،مدل اصالحشده آنتروپی نسبی شانون همراه با روش تحلیل خوشهای سلسله مراتبی در نظر
گرفتهشده است .پنج شاخص زمین-آماری بهعنوان متغیرهای مستقل ورودی برای اندازهگیری مدل پراكندهرویی در نظر گرفته
شد....
نتیجهگیری :بر این اساس ،سه منطقه شهرداری مشهد بهعنوان مناطق مستعد توسعه و گسترش الگوی پراكندهرویی شهری
طبقهبندی شدند .همبستگی مستقیم و معناداری نیز به میزان  3/44بین شاخصهای پراكندهرویی و اسکان غیررسمی در این
مناطق محاسبه شد .همچنین ،همبستگیهای مستقیمی به میزان 3/03تا  3/01بین پراكندهرویی با فراوانی جرایم و اندازه قطعات
ساختمانی مشاهده شد .برعکس همبستگی معکوسی به میزان  -3/03بین شاخص پراكندهرویی و شاخص قیمت زمین ...
واژگان کلیدی ( :نوع قلم  B Compset11پر رنگ) :تعداد واژگان كلیدی بین  0تا  0كلمه كه با ویرگول از هم جدا شود.
واژههایکلیدیبهنحویتعیین
یدواژههابایستیبازتابیازعنوانمقالهباشد.کلماتعمومیمثل"مدل"راانتخابنکنید .

(کل
آنهادرتهیهفهرستموضوعی((Indexاستفادهکرد.مانند":مدل پراكندهرویی
شوندکهبتواناز 
(نوع قلم )B Compset21

شهری"(

مثال:

واژگان کلیدی :مدل پراكندهرویی شهری ،مدل اصالحشده آنتروپی نسبی شانون ،روش تحلیل خوشهای سلسله مراتبی

تیتر های اصلی (نوع قلم B Compset 19پررنگ)
تیترهای فرعی (نوع قلم B Compset 15پررنگ)
متن مقاله (نوع قلم )B Compset21

مقدمه
مقدمه  2.0تا  1صفحه ،شامل بیان مسئله و هدف از انجام پژوهش باشد .به زبان ساده :مشکل چیست (بیان مسئله) برای رفع
این مشکل دیگران (محققین خارجی و داخلی) چهكار كردهاند (پیشینه تحقیق) و میخواهم چه كاركنم (هدف تحقیق).
جنبه نوآوری مقاله
در  2پاراگراف( ،كارهایی كه تاكنون درباره موضوع پژوهش و تحقیق انجامنشده و قرار است در مقاله به آن بپردازید) را ذكر
كنید .ترجیحاً جنبه خالقیتی كه در انجام پژوهش بهكاررفته است مانند استفاده از متدولوژی ،مدلها ،الگوها و ...جدید و
نوآورانه ذكر

شود.

مواد و روشها
در  2تا  1صفحه ،شامل روش كلی تحقیق و روش پردازش دادهها (روش تجزیهوتحلیل دادهها).

بدنۀ اصلی
در ساماندهی بدنۀ اصلی مقاله ،یکی از شرایط زیر الزم است:

الف .ارائهكننده نظریه و یافته جدید علمی؛
ب .ارائهكننده تقریر و تبیین جدید از یک نظریه؛
ج .ارائهكننده استدالل جدید برای یک نظریه؛
د  .ارائه نقد جامع علمی یک نظریه 10-8( .صفحه)( ،نوع قلم متن  B Compset21فاصله خط  2سانتیمتر)

نتیجهگیری
-

نتیجه بیانگر یافتههای تفصیلی تحقیق است كه بهصورت گزارههای خبری موجز بیان میگردد .

-

از ذكر بیان مسئله ،جمعبندی ،مباحث مقدماتی ،بیان ساختار مباحث ،ادله  ،مستندات یا ذكر مثال در این قسمت
خودداری شود ( 1-2صفحه)

(توجه :در مقاله تا حد امکان كلمات انگلیسی و التین مانند اصطالحات ،اسامی افراد و مکانها به فارسی برگردانده شود و
معادل انگلیسی یا التین آنها بهعنوان زیرنویس 2یا پاورقی آورده شود) .

نحوه ارائه جدولها
 تعداد جدولها داخل مقاله 2تا حداكثر 4جدول باشد.1. Foot note

 هر جدول از شماره ،عنوان ،سرستونها و متن جدول تشکیل میشود .بررای درج عنروان در براالی جردول پرس از كلمره«جدول» و شماره آن ،خط تیره و سپس عنوان ذكر شود.
 عنوان جدول شامل :ویژگیهای جدول(چیستی) ،مکان ،زمان و واحدهای بهكاررفته باشد. شماره جدولها به ترتیب ارائه نتایج آنها در مقاله تعیین و محل قرارگیری شماره آنها پس از ارائه نتایج مربوطه در مرتنمقاله میباشد.
 خطوط داخل جدول نبایستی رسم شوند. ستون اول حتماً سمت راست جدول قرار بگیرد. اعداد جدولها فارسی باشد .دقت شود ممیزهای اعداد نیز فارسی باشد( .هرگز جدول بهصورت عکرس یرا تصرویر ارسرالنشود).
 در صورت استفاده از منبع ،در زیر جدول ارجاع داده شود.جدول  -1عنوان جدول (نوع قلم B Zar 11پررنگ)

ستونها (نوع قلم)B Compset 22

ستونها (نوع قلم)B Compset 22

ستونها (نوع قلم)B Compset 22

ردیف (نوع قلم)B Compset 22

ردیف (نوع قلم)B Compset 22

ردیف (نوع قلم)B Compset 22

ردیف (نوع قلم)B Compset 22

ردیف (نوع قلم)B Compset 22

ردیف (نوع قلم)B Compset 22

ردیف (نوع قلم)B Compset 22

ردیف (نوع قلم)B Compset 22

ردیف (نوع قلم)B Compset 22

منبع( :نوع قلم  B Zar 10و )Times New Roman 8

مثال:
جدول  -3متغيرهاي مستقل سکونتگاههاي غيررسمی ،اندازه قطعات ساختمان ،سرانه مالکيت خودرو،
قيمت زمين ،و تعداد جرايم رخداده در مناطق شهرداري مشهد ،سال1331

منطقه
شهرداری

سکونتگاههای
غیررسمی (هکتار)

قطعات ساختمانی
(مترمربع)

سرانه مالکیت
خودرو

قیمت زمین
(دالر برای مترمربع)

تعداد جرایم

2
1
0
4
0
....

3
090
970
473
022

190
143
130
273
173

3/878
3/090
3/210
3/110
3/104

0333
1333
2033
2033
2333

2443
0103
2930
2803
040

نحوه ارائه شکلها
كلیه شکلها ،نقشهها ،نمودارها و عکسها با واژه شکل نامگذاری شده و عنوان شکل در زیر آن درج شود. تعداد شکلها داخل مقاله حداكثر 8شکل باشد. برای درج عنوان هر شکل پس از كلمه شکل و شماره آن ،خط تیره ( )-و سپس عنوان ذكر شود. نقشهها میبایست خوانا ،واضح ،دارای راهنما و مقیاس باشد. عکسها باید بهوضوح و به كیفیت باال و بهصورت  JPGتهیه شوند .شماره شکل(ها) به ترتیب ارائه نتایج آنها در مقالرهتعیین و محل قرارگیری شماره آنها پس از ارائه نتایج ذیربط در متن مقاله میباشد.
 -در صورت استفاده از منبع ،در زیر شکل ارجاع داده شود.

مثال:

شکل  -4توزيع شاخص آنتروپی نسبی در سه كالسه بر اساس
هر منطقه شهرداري مشهد (نوع قلم B Zar 11پررنگ)
منبع( :نوع قلم  BZar 10و )Times New Roman 8

روابط و فرمولهای ریاضی:
روابط و فرمولهای ریاضی با یک سایز كوچکتر از متن مقاله و از سمت چپ تایپ میشوند .برای اشاره به آنها از شماره
فرمول در داخل پرانتز استفاده میشود.
شماره هر فرمول در گوشه سمت راست آخرین سطر فرمول قرار میگیرد .مانند نمونه:
مثال:
()2

) (

∑

)

(

)

(
√

سهم نویسندگان( :نوع قلم B Compset 19پررنگ)
در انتهای هر مقاله سهم هر نویسنده بر اساس فرم تعهدنامه اعالم شود.
مثال:

رحیم ابوالفضلی (نویسنده اول) پژوهشگر اصلی /نگارنده بحث اصلی ( ،)٪03ساسان نبوی (نویسنده دوم) ،پژوهشگر
كمکی ،روششناسی تحقیق و تحلیل آماری ( ،)٪10محمد سعیدی (نویسنده سوم) ،پژوهشگر كمکی ،روششناسی تحقیق و
تحلیل آماری ()٪10

پینوشت (نوع قلم B Compset 19پررنگ)
در صورت نیاز به تعیین مقاله مستخرج از رساله دكتری در پینوشت ذكر شود.

تقدیر و تشکر (نوع قلم B Compset 19پررنگ)
در انتهای مقاله در صورت ن یاز به تشکر از اشخاص حقیقی و حقوقی كه در راهنمایی یا انجام تحقیق مساعدت نمودهاند یا
در تأمین بودجه ،امکانات و لوازم تحقیق نقش مؤثری داشتهاند حداكثر در  0سطر عنوان میشود.

منابع و مآخذ (نوع قلم B Compset 19پررنگ)
نکات مهم در ذکر منابع:
 .2استناددهی در یک مقاله علمی – پژوهشی تا حد امکان بایستی به مقاالت داوری شده در سایر مجالت علمی-پژوهشی
و

تخصصی باشد.

 .1استناد به كتاب ،مقاالت همایشها ،سایتهای رسمی ،طرحها و گزارشها ،پایاننامهها و غیره ،حداكثر
میتواند  10درصد تعداد منابع یک مقاله را شامل

شود.

 .0برای كلیه منابع استفادهشده در مقاله ( فارسی و انگلیسی) بایستی لینک مرتبط با منبع موردنظر از اینترنت ،درج شود:
مثال:

رضازاده ،راضیه ( ،)2089فضای شهری ،زمینهساز عدالت اجتماعی ،بررسی موانع و عوامل مشاركت زنان در فضاهایعمومی ،منظر  ،شماره  . 7صص .03-18
لینک:

http://www.manzar-sj.com/article_381.html
Marquardt, N., Fuller, H., Glasze, G., Putz, R. (2012). Shaping the urban renaissance: New-build luxury
developments in Berlin, 20th December, 1-17.
Link : http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0042098012465905

روش منبع نویسی
فونت منابع انگلیسی (نوع قلم )Times New Roman 23
 روش استناددهی منابع به روش  APAمیباشد .به سایت زیر مراجعه كنید.http://www.usq.edu.au/library/referencing/apa-referencing-guide

 برای رفرنس دهی از نرمافزار  EndNoteاستفاده كنید. برای رفرنس نویسی مقاالت میتوانید ارجاع دهی را با استفاده از گوگل اسکالر ،انجام دهید.نحوه ارجاع در داخل متن
 منابع داخل متن اعم از منابع فارسی و غیرفارسی از طریق نرمافزار  EndNoteبه التین درج شود.مثال:

پهنههای شهری معموالً رشد سریعتری از جمعیت شهری را نشان میدهند (.)Tewolde & Cabral, 2011
 درصورتیكه نقلقول ،بایستی منبع در انتهای نقلقول ذكر شود .نام خانوادگی نویسنده (نویسندگان) و سال در داخلپرانتز قرار میگیرد (.)Abedin, 2002
 درصورتیكه نویسندگان منبع موردنظر دو نفر باشند ،نام خانوادگی هر دو نفر در تمام ارجاعها همراه با سال مربوطهذكر میشود (.)Akbari & Konopacki, 2004
 درصورتیكه نویسندگان منبع موردنظر سه تا پنج نفر باشند ،در اولین ارجاع نام خانوادگی همه نویسندهها ذكر میشود( .)Abaei, Sohrabi, Mirzaei, Verdi-Nejad, & Karimi, 2010در ارجاعات دوم به بعد فقط نام نویسنده اول و واژه «
 »alآورده میشود (.)Abaei et al., 2010

et

 درصورتیكه نویسندگان منبع موردنظر بیش از پنج نفر باشند از ابتدا بعد از نام نویسنده اول « »et alذكر میشود(.)Ahmadi et al., 2010
 چنانچه در پایان جمله به چند منبع ارجاع داده شود منابع با عالمت نقطهویرگول ( ؛) از یکدیگر جدا میشوند .ترتیبذكر چند منبع در یک ارجاع بر اساس نام خانوادگی اولین نویسنده است ( & Akbarian, 2003; Almodaresi
)Ramesht, 2007

نحوه فهرست منابع و مآخذ در انتهای متن
 توجه شود :كلیه منابع ( فارس و انگلیسی) در انتهای مقاله به التین و بر اساس حروف الفبا آورده شود. تمام منابع فارسی استفادهشده در متن بایستی در انتهای مقاله به انگلیسی ترجمه شوند( .ترجمه لفظی از گوگل مورد تائیدنمیباشد) در پایان این نوع منابع از واژه ( )Persianاستفاده شود تا معلوم گردد منبع به زبان فارسی منتشرشده است.
(به نقطهگذاریها ،فواصل و عالئم نگارشی توجه شود)
مثال نوع منبع:

مقاله
نام خانوادگی نویسنده (گان) حرف اول نام كوچک نویسنده (گان) .سال انتشار .عنوان كامل مقاله .نام كامل مجله ،شماره
سال ( ،)Volumeشماره جلد مجله ( ،)Issueصفحه شروع تا صفحه ختم مقاله.
Ababaei, B., Sohrabi, T., Mirzaei, F., Reza Verdi-Nejad, V., & Karimi, B. (2010). Effect of climate change on
wheat yield and its risk analysis (Case study: Isfahan plain area). Knowledge of water and soil, 20 (3),
)135-150. (Persian

 فقط حرف اول كلمه اول عنوان مقاله بهصورت بزرگ نوشته میشود. حرف اول تمام كلمات نام مجله بهاستثنای حروف اضافه نیز بهصورت بزرگ نوشته میشود -نام مجله و شماره مجله بهصورت مورب (ایتالیک) نوشته میشود.

مقاله درجشده در همایشها
نام خانوادگی نویسنده (گان) حرف اول نام كوچک نویسنده (گان) .سال ارائه .عنوان مقاله .عنوان همایش یا كنگره بهطور
كامل ،محل برگزاری ،صفحه شروع تا صفحه ختم مقاله در كتاب مجموعه مقاالت.
Lotfi, S. (2007). Urban regeneration into a common language for urban restoration and reconstruction of Iran.
Paper presented at the Second National Conference on Urban Regeneration and Urban Regeneration,
)Shiraz University. (Persian

 فقط حرف اول كلمه اول عنوان مقاله بهصورت بزرگ نوشته میشود. حرف اول تمام كلمات نام كنفرانس بهاستثنای حروف اضافه نیز بهصورت بزرگ نوشته میشود.کتاب
 -2اگر كتاب تألیف یا تدوین باشد:
نام خانوادگی نویسنده (گان) حرف اول نام كوچک نویسنده(گان) .سال انتشار .عنوان كامل كتاب .شماره چاپ .شماره
جلد .محل یا شهر محل انتشار :اسم ناشر.

Ahmadi, H. (1999(. Applied geomorphology (water erosion) (Fifth ed. Vol. 1). Tehran: Tehran University.
)(Persian

 حرف اول تمام كلمات نام ناشر ،بهصورت بزرگ نوشته میشود. عنوان كتاب بهصورت مورب (ایتالیک) نوشته میشود و فقط حرف اول كلمه اول عنوان كتاب بهصورت بزرگ نوشتهمیشود.
 -1اگر كتاب ترجمهشده است ،نام مترجم پس از عنوان كتاب بیان شود:
Kamp, J., & Harcavi, R. (2007). Strategic geography Middle East (S. M. Hoseini Matin, Trans.). Tehran:
)Research Institute of Strategic Studies. (Persian

 -0اگر نویسنده فصلی از كتاب با نویسنده كتاب متفاوت باشند:
نام خا نوادگی نویسنده (گان) حرف اول نام كوچک نویسنده (گان) .سال انتشار .عنوان فصل .نام خانوادگی نویسنده (گان)
كل كتاب حرف اول نام كوچک نویسنده (گان) عنوان كتاب .شماره صفحات .محل یا شهر محل انتشار :اسم ناشر.
Bellamy, A. (2009). Responsibility to protect or Trojan horse? The crisis in Darfur and humanitarian
intervention after Iraq. In J. H. Rosenthal & C. Barry (Eds.), Ethics and International Affairs.
Washington, D.C.: Georgetown University Press.

پایاننامه
نام خانوادگی و حرف اول نام كوچک نویسنده .سال .عنوان كامل پایاننامه ،نام دانشگاه.
Ghaledar, H. (2002). Comparison of income sources of municipalities in metropolises of Iran and its physical
)effects. (Master's thesis), Shiraz University. (Persian

 فقط حرف اول كلمه اول عنوان پایاننامه بهصورت بزرگ نوشته میشود .عنوان پایاننامه بهصورت ایتالیک نوشتهمیشود.
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