شرايط پذيرش مقاله
برای سرعت بخشیدن به امر داوری و چاپ مقاالت ،از همة پژوهشگرانی که مايل به چاپ مقاالت علمی خود در اين نشريه هستند ،درخواست میشود به نکات زير توجه
کافی داشته باشند:
 . 1مقالة ارسال شده نبايد قبالً در هیچ نشرية داخلی يا خارجی چاپ شده باشد .هیئت تحريريه انتظار دارد نويسندگان محترم تا هنگامیکهه جهواپ پهشيرز از نشهريه
نرسیده است ،مقالة خود را به مجلة ديگری برای چاپ ارسال نفرمايند.
 . 2مقاالت فارسی با قلم نازنین نازک 12و مقاالت انگلیسی با قلم نازک  Times New Roman11با نرم افزار  Wordتهیه شود .مقاالت ،روی کاغش ( A4با حاشیه از باال
 3و پايین  2و راست  2و چپ  2سانتیمتر) تايپ شود .متن به صورت دو ستونی با رعايت فاصله  1سانتیمتر بین دو ستون و فواصل بین خطوط به صورت  singleباشد.
 . 3حجم مقاله نبايد ازحدود  12511کلمه و يا حداکثر  15صفحة چاپی به قطع نشريه بیشتر باشد (با در نظر گرفتن محل جداول ،اشکال ،خالصهه فارسهی و فهرسهت
منابع).
 . 4برای مقاالت فارسی ،عنوان مقاله با در نظرگرفتن فواصل بین کلمات نبايد از  01حرف تجاوز کند و با قلم نازنین سیاه  10سیاه تايپ شود.
 . 5نام نويسندة مقاله با قلم نازنین سیاه  ،11عنوان علمی يا شغلی او نیز با قلم نازنین نازک  11و در صورت چند نويسنده با شماره مشخص شود.
 . 0برای مقاالت انگلیسی ،عنوان با قلم  ، Times New Roman14نام نويسندة مقاله با قلم سیاه  Times New Roman10عنوان علمی يا شغلی او بها قلهم Times
 New Roman10در زير عنوان مقاله ذکر شود .ضمناً آدرس الکترونیکی و شماره تلفن نويسندة مسؤول در پاورقی آورده شود.
 . 7چکیدة مقاله ساختاريافته برای مقاالت فارسی با قلم نازنین نازک 11و برای مقاالت انگلیسی با قلم نازک  Times New Roman 11به صورت تک ستونی باشد.
 . 8شکلها و نمودارهای مقاله حتماً اصل و دارای کیفیت مطلوپ باشد .فايل اصلی اشکال (تحت  )Excel،Word ،PDFو با دقت  dpi 011ارائه شهود .انهدازة قلمهها
خصوصاً در مورد منحنیها ( ) legendبه گونهای انتخاپ شوند که پس از کوچکشدن مقیاس شکل برای چاپ نیز خوانا باشند (زيرنويس اشکال ،نازنین سیاه .)11
 . 9ساختار مقاله شامل عناصر زير است:
 1 .9صفحة عنوان :در صفحة شناسنامه بايد عنوان مقاله ،نام و نام خانوادگی نويسنده (نويسندگان) ،درجة علمهی ،نشهانی دقیه( (کهد پسهتی ،تلفهن ،دورنگهار و پسهت
الکترونیکی) ،محل انجام پژوهش ،مسؤول مقاله و تاريخ ارسال) درج شود .عهدهدار مکاتبات بايد با عالمت ستاره مشخص شود.
 2 .9چکیده :شامل چکیدههای فارسی ساختار يافته (شامل هدف؛ روز؛ يافتهها؛ محدوديتها؛ راهکارهای عملی؛ اصالت و ارزز و واژگان کلیدی ( 3تا  0کلمه)) است .تا
حد امکان چکیدة مقاله از  311کلمه تجاوز نکند  .چکیدههای انگلیسی در مطابقت کامل با چکیده فارسی ساختار يافته تهیه شود .عالوه براين ،به دلیل نمايهشدن مجله
در بانکهای اطالعاتی بینالمللی ،الزم است چکیدة انگلیسی بین  751تا  1111کلمهه باشهد و حهاوی مقدمهه ،مبهانی نظهری ،روز ،يافتههها ،بحه ،،نتیجههگیری و
کلیدواژههای مقاله باشد ،به طوری که آن را بتوان به صورت جداگانه چاپ کرد .منابع فارسی نیز به انگلیسی ترجمه و همراه چکیده ارائه شود.
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 3 .9مقدمه :شامل  -1طرح مسئله؛  -2اهمیت و ضرورت؛  -3اهداف؛  -4سواب(.
 4 .9روزشناسی تحقی( :در برگیرندة  -1محدوده و قلمرو پژوهش؛  -2روز تحقی( و مراحل آن (روز تحقی( ،جامعة آماری ،روز نمونهگیری ،حجم نمونه و روز
تعیین آن ،ابزار گردآوری دادهها و اعتبارسنجی آنها)؛  -3سؤالها و فرضیهها؛  -4معرفی متغیرها و شاخصها؛  -5کاربرد روزها و فنون.
 5 .9مفاهیم ،ديدگاهها و مبانی نظری :شامل  -1تعاريف و مفاهیم؛  -2ديدگاهها و مبانی نظری؛ و . ...
 0 .9يافتهها :ارائة نتايج دقی( يافتههای مهم با رعايت اصول علمی و با استفاده از جداول و نمودارهای الزم.
 7 .9بح ،و نتیجهگیری :شامل آثار و اهمیت يافتههای پژوهش و يافتههای پژوهشهای مشابه ديگر با تأکید بر مغايرتها و علل آن ،توضیح قابلیت تعمیمپشيری و کاربرد
علمی يافتهها و ارائة رهنمودهای الزم برای ادامة پژوهش در ارتباط با موضوع ،نتیجهگیری و توصیهها و پیشنهادهای احتمالی.
 8 .9تشکر و قدردانی :قبل از منابع مورد استفاده ارائه شود و از ذکر عناوين دکتر و مهندس خودداری شود.
 .11نحوة ارجاعات :منابع و مآخش بايد به صورت درونمتنی و همچنین در پايان مقاله ذکر شود.
 1 .11ارجاعات در متن مقاله بايد به شیوة داخل پرانتز ( )APAنسخه  0باشد؛ به گونهای که ابتدا نام مؤلف يا مؤلفان ،سال انتشار و صفحه ذکر شود .شايان ذکر است که
ارجاع به کارهای چاپ شده فقط به زبان فارسی بوده و در اسامی التین معادل آن در زير نويس همان صفحه ارائه شود .به عنهوان نمونهه( :شهکوئی ،1387 ،ص )51 .يها
(وودز ،2115 ،ص.)27 .
 2 .11در پايان مقاله ،منابع مورد استفاده در متن مقاله ،به ترتیب الفبايیِ نام خانوادگی نويسنده بر اساس الگوی فهرست نويسی  APAتنظیم گردد.
نمونه فارسی:
 -رضوانی ،م .ر .)1391( .برنامهريزی توسعة روستايی در ايران .چاپ چهارم .تهران :نشر قومس.

 عنابستانی ،ع .ا ،.شايان ،ح ،.و بنیادداشت ،ا .)1391( .بررسی نقش اعتبارات بر تغییر الگوی مسکن در نواحی روستايی (مطالعة موردی :شهرستان بهمئی) .مجلةبرنامهريزی فضايی.03-81 ،)3(1 ،
نمونة انگلیسی:
- Bourne, L. S. (1981). The geography of housing. London: Edward Arnold.
- Turgat, H. (2001). Culture, continuity and change: Structural analysis of the housing pattern in squatter settlement. Global
Environment Research (GBER), 1(1), 17-25.
 .3 .11انواع نقل قولها (مستقیم و غیر مستقیم) ،نقل به مضمون و مطالب به دست آمده از منابع و مآخش ،با حروف نازک و استفاده از نشانهگشاریهای مرسوم ،مشخص
شود و نام صاحبان آثار ،تاريخ و شماره صفحات منابع و مآخش ،بالفاصله در میان پرانتز نوشته شود.
 .4 .11مقاالت برگرفته از رساله و پاياننامه دانشجويان با نام استاد راهنما ،مشاوران و دانشجو به صورت توأمان و با مسؤولیت استاد راهنما منتشر میشود.
 . 5 .11چنانچه مخارج تحقی( يا تهیه مقاله توسط مؤسسهای تأمین مالی شده باشد ،بايد نام مؤسسه در صفحه اول درج شود.
 .0 .11تمام منابع فارسی به انگلیسی ترجمه شده و به همراه چکیده مبسوط ارائه شود.
 . 11شیوه ارزيابی مقاالت :مقاالت ارسالی که شرايط پشيرز را احراز کنند ،برای داوران خبره در آن موضوع ارسال میشوند .داوران محترم ،جهدای از ارزشهیابی کیفهی
مقاالت ،راهبردهای سازندهای پیشنهاد میکنند .پیشنهادهای داوران محترم به طور کامل ،اما بدون نام و نشان داور ،برای نويسنده مقاله ارسال خواهد شد.
 . 12مجله ح( رد يا قبول و نیز ويراستاری مقاالت را برای خود محفوظ میدارد و مقاالت مسترد نمیگردد .اصل مقاالت رد يها انصهراف داده شهده پهس از سهه مهاه از
مجموعه آرشیو مجله خارج خواهد شد و مجله پژوهش و برنامهريزی روستايی هیچ مسئولیتی در اين ارتباط نخواهد داشت.
 . 13مسؤولیت ارائه صحیح مطالب مقاله بر عهدهی نويسندگان مقاله است .از اينرو ،نسخهای از مقاله آماده چاپ برای انجهام آخهرين تصهحیحات احتمهالی بهه نشهانی
الکترونیکی نويسنده ارسال خواهد شد .چنانچه ظرف مدت يک هفته پاسخی از سوی نويسندگان واصل نگرديد به معنای موافقت آنها با اصالحات انجهام شهده تلقهی و
نسبت به چاپ آن اقدام میشود.
 .14دريافت مقاله صرفاً از طري( سامانه مجله ) (http://jrrp.um.ac.irخواهد بود و مجله از پشيرز مقاالت دستی يا پستی معشور خواهد بود.
 .15نويسندگان گرامی ،مقاالتی که مطاب( فرمت مجله تهیه نشده باشند به نويسنده بازگردانده شده و در فرآيند ارزيابی قرار نخواهد گرفت.
 .10فايل های ضروری برای ارسال از طري( سامانه عبارتند از:
الف) فايل مشخصات نويسندگان :در محیط  wordشامل اسامی و مشخصات نويسندگان به فارسی و انگلیسی.
پ) فايل اصلی مقاله بدون مشخصات :در محیط  wordشامل متن اصلی مقاله بدون اسامی و مشخصات نويسندگان همراه با چکیده انگلیسی معادل فارسی.
ج) فايل چکیده مبسوط (مکمل) مقاله :در محیط  Wordشامل چکیده مبسوط انگلیسی به همراه اصل نسخه فارسی آن و برگردان منابع فارسی به انگلیسهی در قالهب
يک فايل .
 .17شرايط جزئی تر و دقی( تر نیز در فايل راهنمای نگارز و ارسال مقاله توسط نويسندگان ارائه شده است.
آدرس پستی :مشهد -میدان آزادی -پرديس دانشگاه فردوسی مشهد -دانشکده ادبیات و علوم انسانی -دفتر مجلة پژوهش و برنامهريزی روستايی.
کد پستی 9177948883 :تلفن و نمابر1511-8790841 :

پست الکترونیکی Rplanning@um.ac.ir

وپ سايتhttp://jrrp.um.ac.ir/ :

فرم اشتراك (يك ساله /دوشماره) مجلة پژوهش و برنامهريزی روستايی

اين جانب  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .شغل  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .با ارسال فیش بانکی به مبلغ . . . . . . . . . .ريال به حساب جاري شماره  896922524بانك
تجارت شعبه دانشگاه مشهد كد  8960به نام عوايد اختصاصی دانشکده ادبیات و علوم انسانی ،متقاضی اشتراك فصلنامه از شماره . . . . . . . . . . . . . . . . . . .هستم.
چنانچه صاحبان مقاالت منتشر شده متقاضی دريافت مجلّه و تیراژهي آن از طريق پست پیشتاز باشند ،بايد هزينهي آن را به شماره حساب مذكور واريز و اصل
فیش پرداختی را به نشانی دفتر مجلّه ارسال كنند.
نشانی ............................................................................................................................................................... :كدپستی........................ :

