راهنماي تدوين مقاله براي فصلنامه آمايش جغرافیايی فضا
رعايت نكات و دستور العمل زير براي جلوگيري از تأخير در داوري و انتشار بموقع مجله هنگام ارسال مقاالت
ضروري است:
 -1مقالة ارسال شده در نشرية ديگر چاپ نشده يا همزمان براي ساير مجالت ارسال نشده باشد.
 -2زبان رسمي مجله ،فارسي است ،اما چكيده مقاالت به زبان انگليسي نيز ضروري است.
 -3مقاله عالوه بر چكيده فارسي و انگليسي ( 333كلمه ،معادل حداكثر  11سطر) ،بايستي داراي واژههاي
كليدي ،مقدمه ،بدنه اصلي ،نتيجهگيري و فهرست منابع و مآخذ باشد.
 -4مقاله بايد تحقيقي و حاصل كار پژوهشي نويسنده يا نويسندگان باشد و همسو با عنوان و موضوع مجله
باشد .بنابراين مقاالت با تحليل آمايشي در اولويت خواهد بود.
 -1مقاالتي كه توسط دانشجويان كارشناسي ارشد و دكتري با همكاري اساتيد راهنما و يا مشاور تهيه ميشود،
ضرورتاً ميبايست با امضاء استاد مربوطه به مجل ه ارسال گردد؛ در غير اينصورت در هيأت تحريريه قابل
طرح نخواهد بود.
 -6مقاله مورد نظر صرفاً از طريق سايت اختصاصي مجله آمايش جغرافياايي فضاا باه آدر ()gps.gu.ac.ir
ارسال گردد.
 -7مقاله در محيط  Word 2333-2337با قلم نازنين نازك فونت( 12براي چكيده التين باا قلام )11 Times
فاصله تقريبي ميان سطور  3/9حروفچيني و تايپ گردد .حاشيه از باال  ،1/6از پايين  ،1/6از راسات  4و حاشايه
چپ  4سانتيمتر باشد .عنوان مقاله با فونت تيتر  ،12مشخصات نويسانده ياا نويساندگان باا فونات يااقوت ،12
چكيده فارسي با فونت نازنين نازك ،12فهرست عناوين متن با فونت نازنين ساياه  ،12مناابع و ماخاذ باا فونات
نازنين 11نگاشته شود.
 -8مقاالت ارسال شده بايد داراي بخشهاي زير باشد:
صفحه اول:
 رتبه علمي و نام مؤسسه يا محل اشتغال نويسنده يا نويسندگان به فارسي. نشاني كامل نويسندة عهده دار مكاتبات  :شاامل نشااني پساتي ،شاماره تلفان ،شاماره دورنگاار باه فارساي وپستالكترونيكي ،از ذكر مشخصات فوق در ساير صفحههاي مقاله بايد خودداري شود.
 چنانچه مخارج مالي تحقيق يا تهيه مقاله توسط مؤسسه اي تأمين شده ياشد بايد نام مؤسسه در پاورقي صفحهاول درج شود.
صفحه دوم:
 عنوان كامل مقاله به فارسيچکیده چكيده فارسي( 213تا  333كلمه)

مطالب مربوط به چكيده :طرح مسأله ،روش تاحقيق ،ابزار جامع آوري دادهها ،تكنيك بكار رفتاه ،نااتايو و
واژههاي كليدي ( 4تا  6واژه)،
از صفحة سوم به بعد متن اصلي مقاله خواهد آمد.
مقدمه
 -1طرح مسأله
مطالب مربوط به طرح مسآله ،مط الب مربوط به اهميت و ضرورت ،مطالب مربوط به اهادا ،،مطالاب مرباوط باه
پيشينه ،مطالب مربوط به سئوالها و فرضيهها.
 -2مفاهیم ،ديدگاهها و مبانی نظري (چنانچه الزم است به كدهاي فرعیتر تقسیم كنید -1-2 ،و - 2
 -2و )...
مطالب مربوط به مفاهيم ،ديدگاهها و مباني نظري ،مطالب مربوط به مفاهيم ،ديدگاهها و مباني نظري ،مطالب
مربوط به مفاهيم ،مطالب مربوط به مفاهيم ،ديدگاهها و مباني نظري ،مطالب مربوط به مفاهيم ،ديدگاهها و
مباني نظري ،مطالب مربوط به مفاهيم ،ديدگاهها و مباني نظري.
 -3روش تحقیق
مطالب مربوط به روش تحقيق ،مطال ب مربوط به متغيرها و شاخصها ،مطالب مربوط به متغيرها و شاخصها،
مطالب مربوط به متغيرها و شاخصها.
 -4محدوده و قلمرو پژوهش
مطالب مربوط به محدوده و قلمرو پژوهش،مطالب مربوط به محدوده و قلمرو پژوهش ،مطالب مربوط به محدوده
و قلمرو پژوهش ،مطالب مربوط به محدوده و قلمرو پژوهش ،مطالب مربوط به محدوده و قلمرو پژوهش.
 -5بحث اصلی :شامل :كاربرد روشها ،تکنیكها ،بحث ،بررسی و تجزيه و تحلیل فرضیهها و سوالها
با استفاده از روشهاي كمی و كیفی.
مطالب مربوط به بحث اصلي ،مطالب مربوط به بحث اصلي ،مطالب مربوط به بحث اصلي ،مطالب مربوط به بحث
اصلي ،مطالب مربوط به بحث اصلي ،مطالب مربوط به بحث اصلي ،مطالب مربوط به بحث اصلي ،مطالب مربوط
به بحث اصلي ،مطالب مربوط به بحث اصلي.

 -6جمعبندي و نتیجهگیري
در راستاي اهدا ،،سؤالها و فرضيهها و نتايو حاصل از بكارگيري تكنيكها و آزمونها :مطالب مربوط به
جمعبندي و نتيجهگيري.
پیشنهادها
مطالب مربوط به پيشنهادها ,شامل راهكار و راه حل مشكالت و چالش هاي شناسايي شده در تحقيق بطور دقيق
و مشخص.
منابع
روش ارائه منابع و مآخذ در انتهاي مقاله :نام خانوادگي ،نام نويسنده يا نويسندگان .سال انتشار .عنوان كتاب .شماره جلد .نوبت چاپ ،محل انتشار ،نام
ناشر .نحوة درج در فهرست منابع و مأخذ بهترتيب حرو ،الفبا خواهد بود.
مثال براي كتاب :توسلي ،محمود .1386 .اصول و روش هاي طراحي شهري و فضاهاي مسكوني در ايران ،مركز
مطالعات و تحقيقات شهرسازي و معماري ايران ،جلد اول ،چاپ چهارم ،تهران.
مثال براي نشريه :نام خانوادگي ،نام نويسنده يا نويسندگان .سال انتشار .عنوان مقاله ،نام نشريه ،دوره ،محل
انتشار.
منابع اينترنتی)www.google.com( :
پاياننامهها :نامخانوادگي ،نام نويسنده .سال .عنوان پاياننامه ،نام خانوادگي و نام استاد راهنما ،دانشگاه،
دانشكده ،گروه.
Aksoy. Hafzullah, 2004. Pulse generation models for daily intermittent streamflows,
Hydrological Sciences–Journal–des Sciences Hydrologiques, 49(3):399-41.

 -13حداقل منابع مورد استفاده نبايد از  23منبع كمتر باشد.
 -11معادلهاي انگليسي در هر صفحه با عالمت شمارهگذاري مستقل براي هر صفحه ،در پاورقي آورده شود.
 -12مأخذ در متن مقاله:
داخل پرانتز با ذكر نام خانوادگي نويسنده ،سال انتشار ،صفحة مورد استفاده آورده شود.
مثال نحوة ارجاع در داخل متن( :توسلي)48:1384 ،
اگر تعداد نويسندگان بيش از دو نفر باشد ،فقط به ذكر نام نويسنده اول و سپس "همكاران" و يا بصورت التين
( ), et alاكتفا شود.

صفحه آخر :
 عنوان كامل مقاله به انگليسي رتبه علمي و نام مؤسسه يا محل اشتغال نويسنده يا نويسندگان به انگليسي. نشاني كامل نويسندة عهده دار مكاتبات :شامل نشاني پستي ،شماره تلفن ،شماره دورنگار به انگليسي و پستالكترونيكي ،از ذكر مشخصات فوق در ساير صفحههاي مقاله بايد خودداري شود.
چكيده انگليسي (حداكثر 333-213واژه) ،فونت متن چكيده انگليسي با قلم  ،11 Times New Romanكليد
واژگان انگليسي (حداكثر  6-4واژه).
 -13واحدهاي استفاده شده در مقاله بايستي در سيستم متريك باشد.
 -14در متن مقاله به شماره عكس ها ،جداول و نمودارها اشاره شود و محل تقريبي آنها مشخص گردد.
در تنظیم جداول ،منحنیها ،اشکال و تصاوير ،رعايت نکات زير الزامی است:
الف  -اطالعات جداول نبايد به صورت منحني و يا به شكل ديگر در مقاله تكرار شوند .شماره و عنوان در باالي
جدول ذكر گردد.
ب -هر ستون جدول بايد داراي عنوان و واحد مربوط به خود باشد ،چنانچه تمام ارقام جدول داراي واحد يكسان
باشند ،ميتوان واحد را در عنوان جدول ذكر نمود.
ج -توضيحات اضافي عنوان و متن جدول ،به صورت زيرنويس ارائه گردد .نتايو بررسيهاي آماري ،بايد به يكي از
روشهاي علمي در جدول منعكس شود و در هر صفحه نبايد بيش از دو جدول آورده شود.
د  -شكلهاي هرمقاله شامل منحني ،نمودار ،عكس و نقشه بوده و همه بطور يكسان بهعنوان شكل شمارهگذاري
ميشوند .شكل ها بايد بصورت رنگي يا سياه و سفيد و با كيفيت مناسب و مطلوب تهيه شده و شماره و عنوان
آنها در پائين بيايد .عكس ها بايد واضح ،مطالب آنها خوانا و داراي مقيا باشند.
ذكر مأخذ عکسها يا شکلهايی كه از منابع ديگر اقتباس شدهاند الزامی است.
عناوين اشکال و جداول با فونت  11نازنین سیاه و متن جداول با فونت  11نازنین نازک باشد.
فرمت نقشهها

فرمت نمودارها :نمودارها به صورت ساده ترسيم شوند راهنماي عددي نمودارها حتماً فارسي و از ترسيم
نمودارهاي چند بعدي خودداري كنيد
جداول حتماً در محيط  wordتايپ شده و عدم استفاده از جداول به صورت عكس؛
همه اشكال و جداول به وسيله نويسنده بايد در مقاله و در نزديك ترين محال ماورد اشااره قارار داده شاوند و از
ارسال فايلهاي ضميمه تحت عنوان فايل جدول و نمودار و نقشه جداً خودداري كنيد؛
همه نقشه ها ،نمودارها ،و تصاويري كه در مقاله مورد استفاده قرار ميگيرند بايد با عنوان شكل و باهترتياب قارار
گيري در متن شماره گذاري شوند.
 -18حداكثر حجم مقاالت ،شامل جدولها و منحنيها  23صفحه  A4باشد.
 خالصه مقاله تحت عنوان چكيده مبسوط انگليسي (فونت  ،Times New Roman 12فاصله خطوط )1حداقل در دو صفحه ( 1333كلمه)؛ (عنوان مقاله مقدمه-روششناسي بحث نتيجهگيري واژههاي كليدي)
Extended abstract:
- Introduction
- Methodology
- Discussion
- Conclusion
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نويسندگان محترم می توانند مقاالت خود را فقط از طريق وب سايت رسمی مجله به آدرس
 http://gps.gu.ac.irارسال نمايند.
پست الکترونیكgps@gu.ac.ir :
تلفن110-32322213 :

فهرست داوران مقاالت مجله آمايش جغرافيايي فضا
سال پنجم  /شماره مسلسل پانزدهم  /بهار 9314

براتعلی خاكور ،عیسیابراهیمزاده ،محسن احدنژاد روشتی ،عباسعلی آروين اسپنانی ،حمیددرضدا
افتخاري ،حسن افراخته ،مريم آق اتاباي ،محسن آقاياري ،تیمورآمار آمار ،سعید امانپور ،حسن امیري
بختیار ،عباس امینی فسخودي ،رحیم بردي آنامرادنژاد ،علیرضا انتظاري ،فرامرز بريمانی ،خدارحم
بزّي ،جالل بهزادي ،خديجه بوذر جمهري ،نادر بیروديدان ،حسدن بیدكمحمددي ،علدی پنداهی،
مهديپورطاهر ،حسن پیردشتی مسعود تقوايی ،زهرا تقیزاده ،مرتضی توكلی ،حمید جاللیان ،فیروز
جمالی ،عیسی جوكار ،عیسی جوكار سرهنگی ،رامتین جواليی ،حسین حاتمیندژاد ،محمددرضدا
حافظنیا ،كیومرث حبیبی ،زهرا حجازيزاده ،حسن حکمتنیا ،حسن حیدري ،قربدان خسدروي،
غالمعلی خمر ،علیرضا خواجه شاهکوهی ،غالمرضا خوش فر ،علیرضا دربان آستانه ،حامد رضايی،
محمدرضا رضوانی ،مرتضی رضوينژاد ،مجتبی رفیعیان ،محمد رحیم رهنمدا ،شدهرام روسدتايی،
غالمرضا روشن ،وحید رياحی ،غالمرضا زارع ،كاوه زالنژاد ،يعقوب زنگنه ،علی زنگیآبادي ،كرامت اله
زياري ،ژيال سجادي ،حمدا ...سجاسی قیدار ،اكبريان رونیزي سعیدرضا ،محسن سقايی ،عبدالرسول
سلمان ماهینی ،محمد سلمانی ،محمد سلیمانی ،عبداهلل سیف ،اسماعیل شاهکويی ،حمید شايان،
شعبان شتايی ،مظفر شريفی ،محمد شريفیكیا ،علی شماعی ،علی شمسالدينی ،رستم صابريفر،
بهمن صحنه ،حسین صرامی ،سید اسکندر صیدايی ،مصطفی طالشی ،واله طاهري ،غالمرضا عباس
زاده ،غالمحسین عبداهللزاده ،سید امیر محمد علويزاده ،سمیه عمادالدين ،هادي عمرانی ،علیاكبر
عنابستانی ،حسین غضنفرپور ،محمود فال سلیمان ،منوچهر فرجزاده ،زهره فنی ،محمد قاسدمی
خوزانی ،عبدالعظیم قانقرمه ،مصطفی قدمی ،محمود قديري ،مهدي قرخلو ،يوسف قنبري ،سیروس
قنبري ،حسین كاظمی ،خلیل كالنتري ،علی گلی ،صديقه لطفی ،عبدالرسول ماهینی ،فیروز مجرد،
میر لطفی محمود ،ابوالفضل مسعوديان ،سید حسن مطیعی لنگرودي ،جواد مکانیکی ،مجید منتظري،
محمد موالئی قلیچی ،نصراهلل موالئی هشجین ،جعفر میركتولی ،سید حامد میركريمی ،علدیاكبدر
نجفی كانی ،عیدالحمید نظري ،حسین نظم فر ،هدايتاله نوري ،محمد همتی ،حمیدرضا وارثی ،مجید
ياسوري ،محمد فرخزاد ،امیر شکیبامنش ،حبیب جباري ،مسعود بختیاري كیا ،حسن ايزدي ،قدير
فیروزنیا ،بهروز سبحانی ،كتايون علیزاده ،هاشم داداشپور ،محمدعلی فیروزي

