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 راهنمای نویسندگان: 

 

 

شود برای  نمایند، تقاضا میهای خود را برای چـاپ در این مجله ارسال می از پژوهشگـران گرامی که مقـاله

 :مقاله در مجله، به نکات زیر توجه فرمایندموقع   جلوگیری از تأخیر در داوری و انتشار به

 

 

 .باشد مطالعات شهری مقاله در زمینهموضوع  .1

سیاست نشریه بیشتر روی مقاالت تحلیلی و نوآوری فکری تاکید دارد و بنابراین از پذیرش مقاالت تکراری  .2

 و گردآوری شده از منابع دیگر معذور است. 

( و به زبان  A4صفحه    10تا    5و تفصیل غیرضروری )حدود    حجم مقاله در حد امکان کوتاه و بدون شرح .3

 ساده و قابل فهم برای خوانندگان غیرمتخصص در رشته های مختلف باشد. 

در شیوه نگارش و معرفی منابع در حد امکان، اصول فارسی نویسی درست و ضوابط عمومی ویرایشی   .4

 رعایت گردد. 

 خصات دقیق منبع آنها همراه گردد.در مقاله های ترجمه شده اصل مقاله خارجی با مش  .5

 مشخصات اصلی نویسندگان و مترجمان همراه مقاالت ارائه شود.  .6

 ارسال شوند.  JPGتایپ شود، عکس ها و تصاویر به صورت  Wordمطالب ارسالی در نرم افزار   .7

 Times Newنازنین و برای واژه های انگلیسی با دو شماره کوچکتر و قلم  14برای متن مقاله از قلم  .8
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 مقاالت ارسالی پس از تایید هیات داوری نشریه و با رعایت نوبت به چاپ خواهد رسید. .9

 مقاالت آزاد است و مقاالت دریافتی بازگردانده نخواهد شد.نشریه در اصالح و ویرایش   .10

 (434:  1385، پیرانارجاعات در متن مقاله به صورت )نویسنده، سال: صفحه( آورده شود. مثال: ) .11

 شیوه ذکر منابع و ماخذ به صورت زیر باشد.  .12
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