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نویسندگان مسئول محتوا و پاسخگوی نظرات ارایه شده در مقاله و نوشتههای خود هستند.
حق کپی رایت از طریق

 CC BY Attributionمورد پیگیری و بررسی قرار می گیرد.

راهنمای تنظیم و نگارش مقاالت مجله پژوهش و برنامهریزی شهری
رعایت نکات و دستورالعمل زیر برای جلوگیری از تأخیر در داوری و انتشار بموقع مجله هنگام ارسال مقاالت ضروری است:
 .1شرایط تأیید اولیه مقاالت :
 .1-1مجله پژوهش و برنامه ریزی شهری به دلیل تخصصی بودن فقط در موضوعات مرتبط با شهر ،برنامهریزی شهری و
شهرسازی ،عمران و معماری شهری و  ....مشتمل بر موارد ذیل پذیرای مقاالت میباشد:

 ارزیابی طرحهای جامع ،تفضیلی ،هادی و تجدید نظر و مجموعههای شهری -مطالعه و ارزیابی طرحهای بهسازی و نوسازی

 -ارزیابی طرحهای آماده سازی

 -ارزیابی طرحهای توسعه و عمران و جامع شهرستان

 -مطالعات اقتصاد شهری

 -ارزیابی مطالعات کاربری اراضی شهری و طبقهبندی شهری

 -مطالعات ترافیك شهری

 -توزیع و پراکنش فضای خدمات شهری

 -توریسم شهری

 -ارزیابی پاركها و فضای سبز شهری

 -مدیریت بحران شهری

 -پیدایش شهروارهها و گسترش فرهنگ شهرنشینی

 -ویژگیهای جمعیتی شهرها

 -تحول دیدگاهها در مدیریت و برنامهریزی شهری

 -توسعه پایدار شهری

 -مشارکت شهروندان و فرهنگ شهروندی

 -اکولوژی شهری

 .2-1مقاله باید حاصل کار پژوهشی و علمی نویسنده (ها) باشد و لزوماً به تولید علم و معرفت جدید منجر شده باشد .مجله
از مقالههای مستخرج از رساله دکتری ،پایان نامههای برجسته و طرحهای تحقیقاتی مستقل در صورتی که با رعایت اصول و
معیارهای روش تحقیق علمی در حوزه مربوطه باشد ،و از نوآوری نظری یا روششناسی برخوردار باشد ،استقبال میکند.
 .3-1مقاالت مروری ( )Review Articlesاز نویسندگان مجرب و صاحب مقاالت پژوهشی در زمینههای مورد بحث به
شرطی پذیرفته میشود که منابع متنابهی مستند تحقیق قرار گرفته باشد.
 .4-1مجله از مقاالت نظری که به نقد و بررسی عالمانه نظریههای علمی و گزارهها و مدلهای نظری موجود و نیز ابداع و یا
ارائه مدلها و نظریههای علمی جدید توسط صاحبنظران و اساتید برجسته میپردازد ،استقبال مینماید .در مورد مقاالتی که
توسط دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری با همکاری اساتید راهنما و یا مشاور تهیه میشود ،ضرورتاً میبایست با مسئولیت
علمی و با امضاء استاد راهنما به مجله ارسال گردد و نام وی نیز به عنوان نفر اول ذکر شود؛ در غیر اینصورت در هیئت
تحریریه قابل طرح نخواهد بود.
 .5 -1مجله از پذیرش مقاالت تألیفی و ترجمهای برای چاپ معذور است.
ال در هیچ نشریه داخلی یا خارجی و یا مجموعه مقاالت خارجی چاپ شده باشد ،هیئت
 . 6-1مقاله ارسال شده نباید قب ً
تحریریه انتظار دارد نویسندگان محترم تا هنگامی که جواب پذیرش از نشریه نرسیده است ،مقاله خود را به نشریه دیگری
برای چاپ و یا بررسی ارسال نکنند.

 .7-1مقاله باید سلیس ،روان و از نظر دستور زبان صحیح باشد و در انتخاب واژهها دقت کافی شده باشد .برای مثال نباید از
واژههای عربی (هذا) استفاده شود .همچنین پاراگراف بندی متن مقاله میبایست کامالً رعایت گردد و تمامی قواعد ادبی (آیین
نگارش فارسی) و ویراستاری ادبی و علمی باید رعایت گردد.
 . 8-1در متن فارسی باید تا حد امکان از معادل فارسی کلمات التین استفاده شود و چنانچه معادل فارسی با اندازه کافی رسا
نباشد ،میتوان با ذکر شماره در باالی معادل ،عین کلمه التین را در زیرنویس آورد.
 .9-1مقاالت فارسی با قلم  B Lotus 13و مقاالت انگلیسی با قلم نازک  Times New Roman 12با نرم افزار Word
تحت  Windows Xpتهیه شود .مقاالت روی کاغذ ( A4با حاشیه از باال و پایین  4و راست چپ  3.5سانتیمتر) تایپ
گردد .فواصل بین خطوط به صورت  Singleباشد.
 .10-1حجم مقاله شامل متن ،شکلها ،جدولها ،نقشهها ،منابع و چکیده التین با رعایت استاندارهای حروفچینی مجله می -
بایست نهایتاً از  16صفحه بیشتر نشود( .چنانچه از این مقدار بیشتر گردید دفتر نشریه هیچ مسئولیتی در قبال چاپ نشدن
نخواهد داشت).
 .11-1زبان رسمی مجله فارسی است اما در صورت تأیید هیآت تحریریه محترم مقاله به زبان انگلیسی نیز پذیرفته میشود.
 .12-1نویسندگان گرامی ،مقاالتی که مطابق فرمت مجله تهیه نشده باشند به نویسنده بازگردانده شده و در فرآیند ارزیابی قرار
نخواهد گرفت.
 .2ساختار نوشتاری مقاالت :
مقاالت پذیرفته شده در مرحله اولیه تأیید میبایست یه صورت زیر تدوین گردد :
 .1-2ساختار مقاله باید به صورت علمی مشتمل بر عنوان ،چکیده فارسی و انگلیسی ( 450-250کلمه) ،کلید واژه ،بیان مسأله،
بدنه اصلی (پیشینه تحقیق و مبانی نظری ،دادهها ،مواد و روش تحقیق ،یافتههای تحقیق ،تجزیه و تحلیل ،نتیجهگیری) قدردانی
و تشکر ،فهرست منابع و ضمائم باشد.
 . 2-2برای مقاالت فارسی ،عنوان مقاله باید موجز ،کوتاه و بازگوکننده موضوع مقاله باشد و با قلم  B Lotus 16تایپ گردد.
نام نویسنده نیز با قلم  ، B Lotus 12عنوان علمی یا شغلی او نیز با قلم  B Lotus 11در زیر صفحه اول مقاله ذکر شود .در
مقاالتی که بیش از یک نویسنده دارند ،ذکر نام نویسنده مسؤول مقاله در صفحه مشخصات نویسندگان ضروری است.
 .3-2چکیده مقاالت فارسی با قلم  ، B Lotus 11چکیده انگلیسی با قلم  Times New Roman11سیاه و تمامی
عنوانهای در متن با قلم  Boldنوشته شود.
 .4-2برای مقاالت انگلیسی ،عنوان با قلم  ،Times New Roman 14نام نویسنده مقاله با قلم سیاه Times New 12
 romanعنوان علمی یا شغلی او با قلم  Times New Roman 12نازک در زیر صفحه چکیده التین مقاله ذکر شود .ضمناً
آدرس الکترونیکی و شماره تلفن نویسنده مسئول مکاتبات در پاورقی آورده شود.
 .5-2در تنظیم جداول ،نقشه و شکلها رعایت نکات زیر الزامی است:
الف ـ اطالعات جداول نباید به صورت شکل و یا نمودار در مقاله تکرار شوند .شماره و عنوان در باالی جدول ذکر گردد .در
صورت اخذ جداول و شکلها از منابع دیگر ،ذکر منبع در زیر جداول و شکل ها الزامی است .در عین حال جداول ،نقشه ها،
نمودارها و اشکالی که توسط نویسنده یا نویسندگان تولید گردیده نیز مأخذ آن به نویسنده یا نویسندگان ارجاع داده شود.
بطور مثال (منبع :مطالعات نویسندگان.)1395 ،

ب ـ هر ستون جدول باید دارای عنوان و واحد مربوط به خود باشد ،چنانچه تمام ارقام جدول دارای واحد یکسان باشند،
میتوان واحد را در عنوان جدول ذکر نمود.
ج ـ توضیحات اضافی عنوان و متن جدول ،به صورت زیرنویس ارائه گردد.
د -شکلها 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  600 dpiارائه گردد .عکس ها باید واضح ،خوانا ،دارای مقیاس و با کیفیت مناسب و
مطلوب ( 300تا  )dpi 500در یکی از فرمتهای  tif, png, jpg, pdf, gifتهیه شده باشند .اندازه قلمها خصوصاً در مورد
منحنیها ( )Legendبه گونهای انتخاب شوند که پس از کوچک شدن مقیاس شکل برای چاپ نیز خوانا باشد.
ه -نقشههای مورد استفاده در متن مقاله حتماً بر اساس فرمتهای ذیل تنظیم گردند:

 .3ساختار اصلی مقاله :
مقاالت ارسال شده باید دارای بخشهای زیر باشد :
 .1-3صفحه اول :د ر صفحه شناسنامه باید عنوان کامل مقاله به فارسی و انگلیسی ،نام و نام خانوادگی نویسنده (ها) ،درجه
علمی ،نشانی دقیق (کد پستی ،تلفن ،دورنگار و پست الکترونیکی) ،مسئول مقاله و تاریخ ارسال به فارسی و انگلیسی درج
شود .نویسنده عهدهدار مکاتبات باید با عالمت ستاره مشخص شود .از ذکر مشخصات فوق در سایر صفحههای مقاله باید
خودداری شود.
 .1-1-3چنانچه مخارج مالی مقاله توسط مؤسسهای تأمین شده باشد باید نام مؤسسه در پاورقی صفحه اول درج شود.
 .2-3صفحه دوم (چکیده) :شامل عنوان کامل مقاله به فارسی ،چکیده فارسی مقاله و کلید واژهها ( 4تا  6کلمه) است .چکیده
فارسی مقاله از  300کلمه تجاوز نکند و بیانگر خالصهای از مقدمه ،روش تحقیق ،یافتهها و نتیجهگیری باشد.
 .3-3از صفحه سوم به بعد متن اصلی مقاله خواهد آمد.
 .4-3صفحه منابع  :منابع و مأخذ باید به صورت درون متنی و همچنین در پایان مقاله ذکر شوند.
 .1-4-3شیوه ارجاع در داخل مقاله باید به سبک  APAو یا شیکاگو باشد و منابع مورد استناد در داخل متن با ذکر
نامخانوادگی ،سال انتشار و شماره صفحه داخل پرانتز آورده شود.
مانند ( :رضوانی.)32 :1394 ،
برای منبعی با دو نویسنده:

یا

(.)Tacoli, 2011: 6-7

(ابراهیم زاده و موسوی.)18 :1394 ،

برای منبعی با بیشتر از دو نویسنده( :رضایی و همکاران.)12 :1394 ،
 .2-4-3در روش ارائه منابع و مأخذ در انتهای مقاله به صورت :

یا

(.)Rondinelli & Johnson, 2013: 6

یا

(.)Richard et al, 2016: 754

الف .برای کتاب  :نام خانوادگی ،نام نویسنده یا نویسندگان( ،سال انتشار) :عنوان کتاب ،شماره جلد ،نام ناشر ،نوبت چاپ،
محل انتشار.
نمونه فارسی کتاب :
 زیاری ،کرامت اله ( :)1393مکتبها ،نظریه ها و مدلهای برنامه و برنامهریزی منطقه ای ،انتشارات دانشگاه تهران ،چاپچهارم ،تهران.
نمونه انگلیسی کتاب :
- Woods, M. (2005): Rural Geography, Sage Publication, London.
ب .برای نشریه  :نام خانوادگی ،نام نویسنده یا نویسندگان (سال انتشار)« :عنوان مقاله» ،نام نشریه ،دوره ،محل چاپ ،صفحات.
نمونه فارسی نشریه:
 ضیاءتوانا ،محمدحسن و حامد قادرمرزی (تابستان« :)1388تغییرات کاربری اراضی روستاهای پیراشهری در فرایند خزششهری مطالعه موردی :روستاهای نایسر و حسن آباد سنندج» ،مجله پژوهشهای جغرافیای انسانی ،سال هفدهم ،شماره ،68
تهران ،صص .119 -135
نمونه انگلیسی نشریه :
- Coppola, E. and F. Giorgi, (2010): An assessment of temperature and precipitation change
projections over Italy from recent global and regional climate model simulations.
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 .2-4مقاالت ارسال شده برای انجام اصالحات ،در صورت عدم دریافت پاسخ از سوی نویسنده در تاریخ معین شده (حداکثر
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دو ماه از مجموعه آرشیو مجله خارج خواهد شد و مجله هیچگونه مسئولیتی در این زمینه نخواهد داشت.
 .3-4مجله حق رد یا قبول و نیز ویراستاری مقاالت را برای خود محفوظ داشته و مقاالت دریافتی عودت داده نخواهد شد.
 .4-4مسؤولیت صحت و سقم مطالب مقاله ارسال شده به لحاظ حقوقی بر عهده نویسنده یا نویسندگان است و لزوماً نظر و یا
مطلب مسئولین مجله نمیباشد.
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