
 راهنمای نویسندگان فصلنامه مطالعات عمران شهری

 راهنمای تنظیم مقاالت

که  حاصل پژوهش نویسنده/  علوم مرتبط و شهرسازی، جغرافیا، معماری، عمران پذیرد که در زمینۀ  .فصلنامه مقاالتی را می1

 نویسندگان باشد.

 . اندازه کاغذ و محدوده متن2
باشد. می A4سانتیمتر مطابق با ابعاد کاغذ  7/22در  21وده که اندازه کاغذ در اینجا صفحه ب 22بایست حداکثر هر مقاله می

سانتیمتر برای راست و چپ. متن اصلی مقاله به  3سانتیمتر برای باال و پایین و  5/2های کاغذ عبارتند از فاصله نوشتار از لبه

 صورت تک ستونه باشد. 

 . مقاله به ترتیب شامل: 3

نویسی شامل طرح مسئله، هدف از تحقیق،  کلمه، بر اساس معیارهای صحیح چکیده 322تا  222)بین  و التینفارسی  چکیده

 کلمه(،  6تا  3مواد و رو ش تحقیق و نتایج تحقیق (، کلمات کلیدی )بین 

 مقدمه) شامل بیان مسئله، اهمیت و ضرورت تحقیق و سواالت تحقیق( -

ل تعاریف و مفاهیم رویکردها و نظریه ها و پیشینه تحقیق و جمع بندی و نو آوری مبانی نظری و  پیشینه تحقیق )شام- 

 تحقیق(،

)شامل روش تحقیق، نوع تحقیق، جامعه اماری، حجم نمونه، روایی، پایایی، روش تجزیه و تحلیل داده مواد و روش تحقیق -

 ها و شاخص های مورد بررسی(

 محدوده مورد مطالعه - 

 ده ها  تجزیه و تحلیل دا -

 ات گیری و پیشنهاد نتیجهبحث و -

 هزار کلمه باشد. 8تا  6ارسالی باید بین   و کل متن مقاله 

دورنگار( در  نامه، تلفن و . مشخصات نویسنده/ نویسندگان )نام و نام خانوادگی، مرتبۀ علمی، نام مؤسسۀ متبوع، رایان4

 شود. صفحۀ اول بعد از عنوان مقاله آورده 

در برای متن انگلیسی تایپ  Time new Roman 11برای متون فارسی و با قلم  12 شده با قلم لوتوس یپ. مقالۀ تا5

مطابق با معیارهای مندرج در این راهنما، لزوماً از طریق پایگاه  singleبا فاصله بین خطوط و  Word 2227برنامۀ 

 سال شود. ار www. utojournals.comشانی رسانی مجله به ن الکترونیکی اطالع

 شکلها و جدولها .6
 در متن مقاله هر جا که نیاز به درج شکل یا ترسیم جدول باشد توجه به نکات زیر الزم میباشد:

 از وضوح کافی برخوردار باشند. ها شکل

 .اندازه شکل و جدول به صورتی باشد که جزئیات مورد نیاز به راحتی قابل مشاهده باشد

 چین و در پایین شکل نوشته شود. ضخیم، به صورت وسط B Lotus، فونت 12ازه بایست با اندعنوان شکل می

 چین و در باالی جدول نوشته شود.ضخیم، به صورت وسط B Lotus ، فونت12بایست با اندازه عنوان جدول می

ارجاع به جدول یا شکل در متن مقاله در همان ارجاع به جدول و شکل در متن مقاله با استفاده از شماره آنها صورت گیرد. 

 ای باشد که جدول یا شکل در آن قرار دارند.صفحه



نوشته شوند و همگی به صورت  B Lotusو فونت  12های درون جدول در سطر اول و سایر سطرها همگی با اندازه نوشته

 وسط چین باشند. 

 باشند. می Boldهای ردیف اول جدول از نوع نوشته

 عاد جدول و شکل نباید متجاوز از حدود نوشتار اصلی مقاله باشند. اب

 ترتیب الفبایی نام خانوادگی نویسنده به شرح زیر آورده شود: . منابع مورد استفاده، در پایان مقاله و بر اساس 7

 شر.نام خانوادگی، نام ؛ )سال انتشار(، نام کتاب )ایتالیک(، نام مترجم، محل نشر: نام نا کتاب:* 

: نام خانوادگی، نام؛ )سال انتشار(، عنوان مقاله )داخل گیومه(، نام نشریه )ایتالیک(، دوره/سال، شماره، شمارۀ صفحات مقاله* 

 مقاله.

 نامه )ایتالیک(، مقطع تحصیلی، دانشگاه. : نام خانوادگی، نام؛ )سال(، عنوان پایاننامه پایان* 

انتشار(، عنوان مقاله )داخل گیومه(، نام ویراستار یا گردآورنده، نام مجموعه مقاالت : نام خانوادگی، نام؛ )سال ها مجموعه *

 )ایتالیک(، محل نشر.

روزرسانی، )عنوان موضوع(، نام و نشانی سایت اینترنتی به  نام خانوادگی، نام نویسنده، آخرین تاریخ به های اینترنتی: سایت* 

 صورت ایتالیک.

 شار: شمارۀ صفحه( نوشته شود. ین پرانتز )نام خانوادگی مؤلف، سال انت. ارجاعات در متن مقاله ب8

عمل شود و معادل التین اعالم و واژگان تخصصی در پایین  APA. در صورت ارجاع به منابع التین الزم است به روش 2

 صفحه بیاید.

یسندگان خواهد رسید. در صورت نیاز به پس از دریافت و بررسی، نتیجۀ داوری و ارزیابی مقاله به اطالع نویسنده/ نو -12

 باشد. بازنگری، نویسندۀ مسئول موظف به انجام اصالحات و ارائۀ توضیحات الزم به سردبیر می

 های دیگر، ارائه یا به چاپ رسیده باشد. ژوهشی یا همایش ها، نشریات علمی و پ . مقاله نباید در سایت11

ی کارشناسی ارشد و دکتری تنها در صورت قید نام استاد راهنما و مشاور در کنار نام ها نامه های برگرفته از پایان . مقاله12

 گیرند. نویسنده مورد بررسی قرار می

 . فصلنامه از پذیرش مقاالتی که بر اساس معیارهای ذکرشده تنظیم نشده باشد، معذور است13
 


