راهنمای نویسندگان

 . 1مقاله ارسال شده نباید قبالً در هیچ نشریة داخلی یا خارجی و یا مجموعه مقاالت خارجی چاپ شده باشد.
 . 2مقاالت فارسی با قلم نازنین نازک  12و مقاالت انگلیسی با قلم نازک  Times New Roman 12با نرمافزار Word
حتما و موکدا در یکی از نسخه های  2003یا  2007تهیه شود .مقاالت روی کاغذ ( A4با حاشیه از باال  6و پایین  6/5و
راست  4/5و چپ  4/5سانتیمتر) تایپ گردد .فواصل بین خطوط به صورت  singleباشد.
 . 3حجم مقاله از عنوان مقاله تا انتهای فهرست منابع نباید از حداکثر  20صفحه چاپی به قطع نشریه تجاوز کند و یا از 10
صفحه کمتر باشد .
 . 4عنوان مقاله با در نظر گرفتن فواصل بین کلمات نباید از  60حرف تجاوز کند.
 .5شکل ها و نمودارهای مقاله حتماً اصل و دارای کیفیت مطلوب و به صورت سیاه و سفید باشند .فایل اصلی شکلها (تحت
 )Word ،Excel ،PDFو با دقت  dpi 600ارائه گردد .اندازه قلمها خصوصاً در مورد منحنیها ( )legendبه گونهای
انتخاب شوند که پس از کوچک شدن مقیاس شکل برای چاپ نیز خوانا باشند.
 .6ساختار مقاله شامل عناصر زیر است:
 . 1-6صفحه عنوان :در صفحه شناسنامه باید عنوان مقاله ،نام و نام خانوادگی نویسنده (نویسندگان) ،درجه علمی به زبان های
فارسی و انگلیسی ،نشانی دقیق (کدپستی ،تلفن ،دورنگار و پست الکترونیکی) محل انجام پژوهش ،مسئول مقاله و تاریخ
ارسال درج شود .عهدهدار مکاتبات باید با عالمت ستاره مشخص شود.
 .2-6چکیده :شامل چکیده فارسی و انگلیسی مقاله و کلیدواژهها ( 3تا  6کلمه) است .چکیده فارسی مقاله از  200کلمه تجاوز
نکند و بیانگر خالصهای از مقدمه ،روش تحقیق ،یافتهها و نتیجهگیری باشد .برای نمایه شدن مجله در بانکهای اطالعاتی
بینالمللی ،الزم است چکیده انگلیسی بین  750تا  1000کلمه باشد و حاوی چهار بخش مقدمه ،روششناسی ،یافتهها ،بحث و
نتیجهگیری باشد ،به طوری که بتوان آن را بهصورت جداگانه به چاپ رساند.
 . 3-6مقدمه :متضمن اطالعات زمینهای ،ضرورت انجام پژوهش ،سؤاالت بیپاسخ و نحوة پاسخدهی مقاله به آنها در خصوص
موضوعات مقاله و هدف تحقیق.
 . 4-6مروری بر ادبیات موضوع :متضمن تعاریف علمی ،آخرین نظریهها و مباحث علمی مرتبط با موضوع مقاله ،دیدگاههای
صاحبنظران برجسته و پیشینه و در نهایت مدل مفهومی تحقیق.
 . 5-6روش شناسی تحقیق :متضمن طراحی تحقیق ،زمان و مکان اجرای پژوهش ،نمونههای مورد بررسی ،روش نمونهگیری،
نحوه جمعآوری اطالعات ،ابزار اندازهگیری و روشهای تحلیل کمی و کیفی مورد استفاده.

 . 6-6یافتهها :ارائه نتایج دقیق یافتههای مهم با رعایت اصول علمی و با استفاده از جدولها و نمودارهای الزم.
 . 7-6بحث و نتیجهگیری :متضمن آثار و اهمیت یافتههای پژوهش و یافتههای پژوهشهای مشابه دیگر با تأکید بر مغایرتها و
علل آن ،توضیح قابلیت تعمیمپذیری و کاربرد علمی یافتهها و ارائه رهنمودهای الزم برای ادامه پژوهشهای مرتبط با موضوع،
نتیجهگیری ،توصیهها و پیشنهادهای احتمالی.
 .7نحوه استناد :منابع و مآخذ باید به صورت درونمتنی و همچنین در پایان مقاله ذکر شوند.
 . 1-7ارجاعات در متن مقاله باید به شیوه داخل پرانتز ( )APAباشد ،به گونهای که ابتدا نام مؤلف یا مؤلفان ،سال انتشار و
صفحه ذکر شود .شایان ذکر است که ارجاع به کارهای چاپ شده به همان زبان اصلی (فارسی یا انگلیسی) باشد  .به عنوان
نمونه( :رضوانی )50 ،1387 ،یا ( .)8-27 ,Woods, 2005
 . 2-7در پایان مقاله ،منابع مورد استفاده در متن مقاله ،به ترتیب الفبایی نام خانوادگی نویسنده ،به شرح زیر آورده شود:
 . 1-2-7کتاب  :نام خانوادگی مؤلف ،نام مؤلف ،و تکرار آن برای مؤلفان بعدی ،سال چاپ ،عنوان کتاب (با قلم سیاه) ،نوبت چاپ،
ناشر ،محل انتشار.
نمونه فارسی:
 رضوانی ،محمدرضا ،1387 ،توسعه گردشگری روستایی ،چاپ اول ،انتشارات دانشگاه تهران ،تهران.نمونه انگلیسی:
- Woods, M., 2005, Rural Geography, Sage Publication, London.
 . 2-2-7مقاله  :نام خانوادگی مؤلف ،نام مؤلف ،و تکرار آن برای مؤلفان بعدی ،سال چاپ ،عنوان مقاله (با قلم سیاه) ،عنوان
مجله ،شماره مجله ،ناشر ،محل انتشار ،شماره صفحات مقاله در مجله.
نمونه فارسی:
 عزیزی ،محمدمهدی و خلیلی ،احمد ،1388 ،ارزیابی الگوپذیری استخوانبندی بافتهای روستایی ایران در طرحهایهادی روستایی ،بر اساس مدل فرایند تحلیل سلسلهمراتبی  ،AHPفصلنامه پژوهشهای جغرافیای انسانی ،سال چهل و
یکم،
شماره .27-40 ،67

نمونه انگلیسی:

- Ravindra, K. 2007, Resettlement and Rehabilitation Issues in Uttaranchal (India) with
Reference to Natural Disasters,Disaster Prevention and Management: An International
Journal, Vol. 16, No. 3, PP. 361-369.
 . 3-2-7در صورت استفاده از منابع اینترنتی ،عالوه بر رعایت روش ذکر منبع که توضیح داده شد ،نشانی اینترنتی منبع نیز در
ادامه آورده شود ،و سپس داخل پرانتز تاریخ مراجعه اینترنتی قید شود .مثال:
)available at: www.emory.edu (April 2000 ,Women and Globalization ,Stark, 2000
 . 4-2-7بهمنظور کسب نمایه بینالمللی ،ضروری است که عالوه بر منابع و مآخذ فارسی ،تمامی منابع فارسی به
صورت جداگانه به انگلیسی ترجمه شوند و تحت عنوان  )References (in Persianدر پایان منابع ذکر شوند.
 .8نقل قولها :نقل به مضمون و مطالب استنتاج شده از منابع و مآخذ ،با حروف نازک و استفاده از نشانهگذاریهای مرسوم،
مشخص گردد و نام صاحبان آثار ،تاریخ ،و شماره صفحات منابع ،بالفاصله در میان پرانتز نوشته شود.
 .9مقاالت برگرفته از رساله پایان نامه دانشجویان با نام استاد راهنما ،مشاوران و دانشجو به صورت توأمان و با مسئولیت استاد
راهنما منتشر میشود.
 .10چنانچه هزینههای تحقیق یا تهیه مقاله از سوی مؤسسهای تأمین مالی شده باشد ،نام مؤسسه در صفحه اول درج شود.
 . 11اسامی نویسندگان به همان ترتیبی که در زمان تشکیل پرونده مقاله در سامانه درج گردیده ،در زمان پذیرش
نهایی و چاپ مقاله ارائه می شود و هیچ تغییری در ترتیب یا تعداد نویسندگان اعمال نخواهد شد.
 . 12حداقل زمان الزم برای بررسی مقاالت تا اعالم پذیرش مقاله  3ماه است .از تماس تلفنی با دفتر مجله اکیدا
خودداری فرمایید و صرفا از طریق ارسال پیام در سامانه یا ارسال ایمیل پیگیر وضعیت مقاله خود باشید.
 .13مجله حق رد یا قبول و نیز ویراستاری مقاالت را برای خود محفوظ میدارد.
 . 14برای ارسال مقاله الزم است نویسنده یا نویسندگان محترم به پایگاه نشریات الکترونیکی دانشگاه تهران به آدرس
 http://journals.ut.ac.irمراجعه کنند و پس از ثبت نام و طبق دستورالعمل نسبت به ارسال مقاله خود اقدام ورزند.

