راهنماي تدوين مقاالت
براي جلوگيري از تأخير در داوري و انتشار به موقع مقاله ،لطفاً به اين نكات توجّه فرماييد:
 .1مقاله بايد حاصل كار پژوهشي و علمي باشد و قبالً در نشرية ديگري اعم از داخلي يا خارجي و يا مجموعه مقاالت سمينارها و مجامع علمي چاپ نشدد و يدا هدمزمدا
براي نشرية ديگري ارسال نشد باشد.
تبصره .مقاله مروري ( )Review Articleاز نويسندگا مجرب و صاحب مقاالت پژوهشي در زمينة مورد نظر ،به شرطي پذيرفته ميشود كده در دددويآ
دوجّه و متعددي ،مستند دحقيق قرار گرفته باشد.

 ،مندابع درخدور

 .2زبا رسمي نشريه ،فارسي است؛ اما مقاالت به زبا انگليسي نيز قابل بررسي خواهد بود.
 .3مقاله بايد داراي انشايي روا و از نظر دستور زبا و ييآ نگارش ،خالي از اشكال باشد.
 .4حداكثر حجم مقاله شامل متآ ،شكلها ،نمودارها و جدولها  11صفحه است.
 .1مقاله بايد داراي ساختار زير باشد:
 صفحة اول :عنوا كامل مقاله به فارسي و انگليسي؛ نام نويسند يا نويسندگا به فارسي و انگليسي (نام نويسند مسئول مكادبات با ستار مشخص شدود)؛ خدريآ
مدرك دحصيلي ،مردبة علمي و محل اشتغال به فارسي و انگليسي؛ نشاني كامل نويسندة مسئول مكادبات شامل درس پستي ،شمار دلفآ ،شدمارة دورنگدار ،نشداني
پيامنگار (پست الكترونيك) به فارسي و انگليسي؛ نام مؤسسة دأميآكنندة مخارج مالي دحقيق يا دهية مقاله (در صورت دمايل).
 صفحة دوم :عنوا كامل مقاله به فارسي؛ چكيدة فارسي (حداكثر  033كلمه)؛ كليد واژگدا فارسدي (حدداكثر  6واژ ) .عندوا كامدل مقالده بده انگليسدي؛ چكيددة
انگليسي (حداكثر  033كلمه) و كليد واژگا (حداكثر  6واژ ).
 صفحات بعدي :شامل مقدّمه ،مواد و روشها ،نتايج و بحث ،نتيجهگيري ،سپاسگزاري و منابع.
تبصرة  :1مشخصات نويسند  /نويسندگا بجز در صفحة اول ،نبايد در هيچ قسمت ديگري از مقاله ذكر شود.
تبصرة  :2اصطالحات خارجي با معادلهاي دقيق و رسا در زبا فارسي و نام كامل واژ و عبارتهاي اختصاري به كار رفته در متآ ،به زيرنويس ارجاع داد شوند.
تبصرة  :3نقشهها و نمودارها با كاركرد محتوايي مناسب دهيه شود.
 .6حروفچيني مقاله بايد در برنامه  3330( Wordيا  )3332و با رعايت حاشيه  0سانتيمتر از هر طرف و فاصله  singleميا سدطور صدورت گيدرد .الزم اسدت در مدتآ
فارسي از قلم  30 B Nazaninو در متآ الديآ از قلم  33 Times New Romanاستفاد شود.
 .7نحوة ارجاع به منابع در داخل متآ به ايآ درديب باشد:
كتاب :نامخانوادگي نويسند  ،سال انتشار و شمارة صفحه؛ مانند (گنجي)33 :3026 ،
مقاله :نامخانوادگي نويسند و سال انتشار؛ مانند (عليجاني.)3021 ،
 .8شيوة نگارش مشخصات منابع و مراجع ،بايستي در انتهاي مقاله ،بر اساس حروف الفبا ،مانند مثالهاي زير باشد:
كتاب :گنجي ،محمدحسآ ،3062 ،جغرافيا در ايران از دارالفنون تا انقالب اسالمي ،چاپ اول ،مؤسسة چاپ و انتشارات ستا قدس رضوي ،مشهد.
مجله :شكوئي ،حسيآ و سيد مهدي موسي كاظمي محمدي ،3033 ،سنجش پايداري اجتماعي توسعة شهر قم ،فصدلنامة پژوهشهداي جغرافيدايي ،سدال سدي و
چهارم ،شمارة  ،30صص.33-32 .
Book: Glasson, J., 1994, An Introduction to Regional Planning, Hedge, London.
Journal: Charlotte, L., 2007, Global Cities in the South, Cities, Vol. 24, No. 6, pp. 448-461.

تبصره :در صورت استفاد از پايا نامه يا رسالههاي دانشجويي ،ذكر نام استاد راهنما ،عنوا رشته و نام دانشگا مربوط ،الزامي است.
 .9مقاالت برگرفته از پايا نامه و رسالة دانشجويا با نام استاد راهنما و دانشجو به صورت دوأم و با مسئوليت استاد راهنما منتشر ميشود.
 .11مسئوليت صحت و سقم مقاله ،به لحاظ علمي و حقوقي بر عهدة نويسند يا نويسندگا است.
 .11نشرية «پژوهشنامة جغرافيايي» حق رد يا قبول و نيز ويراستاري مقاالت را براي خود محفوظ ميدارد و از بازگرداند مقاالت دريافتي معذور است.
 .12مقاالت رد يا انصراف داد شد  ،پس از سه ما از مجموعة رشيو مجله خارج خواهد شد و مجله هيچگونه مسئوليتي در ايآ زمينه نخواهد داشت.
 .13ارسال مقاالت صرفاً از طريق درس الكترونيكي gesrazi@gmail.com :انجام ميپذيرد.
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