راهنماي نگارش مقاله در فصلنامه علمی – پژوهشی جغرافیا(برنامهریزی منطقهای)

یباشد
فصلنامه علمی – پژوهشی جغرافیا(برنامهریزی منطقهای) از موسسه آموزش عالی قشم ،سازمان منطقه آزاد قشم م 

كه در سال 4 ،شماره از آن منتشر مي شود .رعايت دستورالعمل زير در نگارش مقاله هاي تحقيقي و تحليلي مربوط به
يگردد ضروري است.
موضوعات مختلف جغرافیایی كشور بویژه منطقه خلیج فارس كه براي چاپ ارسال م 

مقاالت پس از بررسي و تأ يي د به وسيله هيأت تحريريه مجله ،قابل چاپ خواهد بود.

 . 1مقاله بايد نتيجه پژوهشها و تحقیقات میدانی نويسنده(ها) باشد و قبل از آن در هیچ نشريه داخلی یا خارجی چاپ نشده

باشد.

 . 2مقاالت مروري( )Review Articlesاز نويسندگان مجرب و صاحب مقاالت پژوهشي در زمينه مورد بحث به شرطي
پذيرفته مي شود كه منابع متنابهي مستند تحقيق قرار گرفته باشد.

 . 3مقاله بايد سليس ،روان و از نظر دستور زبان و نگارش صحيح باشد و در انتخاب واژه ها دقت كافي شده باشد .مقاله مي

تواند به دو زبان فارسي يا انگليسي ارائه گردد.

 . 4مقاله ارسال شده در هيچ سميناري(داخلي ،ملي ،بين المللي) چاپ و يا همزمان به نشريههاي ديگر فرستاده نشده باشد.
 . 5محتواي مقاله متناسب با اهداف نشريه باشد.

 . 6هيأت تحريريه مجله در قبول يا رد و همچنين حذف يا اصالح مقاله ها ،آزاد است.

 . 7در متن فارسي بايد تا حد امكان از معادل فارسي كلمات التين استفاده شود و چنانچه معادل فارسي كافي و رسا نباشد،
مي توان با ذكر شماره در باالي معادل ،عين كلمه التين را در زيرنويس آورد.

 . 8مقاالت بايد در سه نسخه در اندازه كاغذ  A4يك رو با فاصله تقريبي ميان سطور  1سانتي متر با قلم B-Lotus13

(برای متن فارسی و قلم (Times New Roman12برای متون انگلیسی)تهیه و همراه با  CDمقاله،تحت ورد 3002یا
 7002به دفتر فصلنامه تحويل ارسال گردد.

 . 9صفحه اّوّول مقاله شامل :عنوان مقاله  ،نام و نام خانوادگی نویسنده(گان) ،سمت یا مسئولیت نویسندگان ،نشاني كامل و
شماره تلفن نويسنده مسئول باشد.

 . 10چهارچوب مقاله شامل :عنوان مقاله ،نام و نام خانوادگی نویسنده(گان) ،سمت یا مسئولیت نویسنده(گان) ،چكيده فارسی

(حداکثر در  10سطر)،کلیدواژهها(حداقل  3کلیدواژه) ،مقدمه ،روش بررسي ،نتايج بحث و نتيجهگيري ،تشكر(در صورت

نياز) ،فهرست منابع.

 .11خالصه انگليسي بايد بر روي يك صفحه جداگانه  ،به ترتيب شامل عنوان مقاله ،نام و نام خانوادگی نویسنده(گان)،

سمت یا مسئولیت نویسنده(گان) ،چکیده ،کلید واژه باشد.

 . 12تمامی جداول بایستی دارای عنوان و منبع باشند :عنوان جداول گویا و در باالی جداول و منبع جداول در زیر جداول

درج گردد.

 . 13تمامی اشکال ،تصاویر و نقشهها بایستی دارای عنوان و منبع باشند :عنوان و منبع اشکال ،تصاویر و نقشه ها در زیر هر
یک از اشکال ،تصاویر و نقشه ها در ج گردد.

 .41استناد درون متنی و فهرست منابع:
 -1-41استناد درون متنی

به منظور يكسان سازي تمامي مقاالت براي منابع از روش زير درون متن(استناد درونمتنی) داخل پرانتزاستفاده گردد:

(نام خانوادگي نويسنده اول ،سال چاپ ،شماره صفحه يا صفحات )
مثال(:مشیری، 1380 ،ص (Kachru,1996,p35).) 50

 -2-41فهرست منابع

منابع مورد استفاده در پایان مقاله بايد به ترتيب حروف الفباي نام خانوادگي نگارنده(يا نام سازمان مربوطه در صورتي كه

فاقد نگارنده باشد) مرتب شود .چنانچه از يك نگارنده چند منبع مورد استفاده قرار گرفته باشد ،ترتيب ارائه آن ها به ترتیب
الفبایی عنوان می باشد.

شیوه درج اطالعات کتابشناختی منابع فارسی :

کتب:

کتب از  1تا سه نویسنده :

مثال:

ازكيا ،مصطفي(.)9631جامعه شناسي توسعه و توسعه نيافتگي روستايي ايران .تهران:انتشارات اطالعات،
پاپلي يزدي ،محمد حسين؛ و ابراهيمي ،محمد امير(.) 86 31نظريه هاي توسعه روستايي .تهران :سمت،
پاپلي يزدي ،محمد حسين؛ ابراهيمي ،محمد امير ؛ و از یک ا  ،مصطفی(.) 86 31نظريه هاي توسعه روستايي .تهران :سمت،

کتب بیشتر از  3نویسنده

نام خانوادگی نویسنده اول ،نام نویسنده اول[ ...ودیگران](تاریخ انتشار).عنوان کتاب .محل نشر :ناشر،
مثال:
پاپلي يزدي[...و دیگران](.) 86 31نظريه هاي توسعه روستايي .تهران :سمت،
در مورد کتب ترجمه شده:

نام خانوادگی نویسنده اصلی ،نام نویسنده اصلی(تاریخ انتشار) .عنوان کتاب .نام و نام خانوادگی مترجم  .محل نشر :
ناشر،
مثال :
تودارو ،مايكل(.)7631توسعه اقتصادي در جهان سوم ،جلد اول .ترجمه غالمعلي فرجادي.تهران:سازمان برنامه و بودجه

مقاالت مجالت

 یا52 : صفحه یا صفحات مورد استفاده (مثال ص. دوره انتشار. نام مجله.  عنوان مقاله.) نام (تاریخ انتشار، نام خانوادگی
.)52- 27 :صص
:مثال
 فصلنامه تحقيقات مرتع و،مقايسه اقتصادي كوچ و اسكان عشاير در دشت بكان استان فارس.) 85 31( غالمرضا،باژيان
. 264 -842: صص،3 ش،بيابان ايران
مقاالت همایش ها و سمینارها

 عنوان کامل سمیناریا همایش (مثال مجموعه مقاالت دهمین. عنوان مقاله.) نام (تاریخ انتشار،نام خانوادگی نویسنده مقاله
. صفحات مورد استفاده.)کنگره بین المللی خلیج فارس دانشگاه آزاد اسالمی واحد گرمسار

پایان نامه ها

 پایان نامه کارشناسی ارشد یا دکترای تخصصی رشته. عنوان پایان نامه.)  نام نگارنده (تاریخ،نام خانوادگی نگارنده
. دانشگاه آزاد اسالمی واحد گرمسار. دانشکده علوم انسانی.جغرافیای سیاسی

) از سایت خاصی استخراج می شود از ذکر فقط عنوان سایت اینترنتی به صورت..  مقاله و، اگر هر یک از موارد فوق (کتاب
 بلکه اطالعات کامل کتابشناختی کتب و مقاالت آورده شود سپس عنوان سایت اینترنتی درج.منبع جداگانه خودداری شود

.شود
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