
  

  

  

  

  

  راهنماي تهيه مقاالت

ها به زبان فارسي با چكيده انگليسي طبق راهنماي زير تهيه شوند و بـراي بررسـي بـه    مقاله -1

  .سايت نشريه ارسال شوند

  .باشدشوند كه در هيج نشريه ديگر به چاپ نرسيده مقاالتي پذيرفته مي -2

  .پژوهشي باشند و مربوط به علوم جغرافيايي باشند -مقاالت بايد علمي -3

چكيده فارسـي و التـين، مقدمـه، روش تحقيـق،     : ساختار مقاله بايد به صورت علمي شامل -4

فايل اصلي مقاله بايد كامـل و بـدون نـام نويسـندگان     .باشدو ماخذ و منابع  نتايج، نتيجه گيري

  .باشد

  .كلمه و داراي كليد واژگان باشند 250ي و انگليسي حداكثر بايد چكيده فارس -5

يا  Word 2003 به شكل ورد، در محيط  12شده با خط بي نازنين ها به صورت تايپمقاله -6
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  .باشدو بدون نام نويسندگان  در ضمن فايل اصلي مقاله بايد كامل. ارسال شود

عنوان جدول در بـاالي آن نوشـته شـود و    .جله باشندها و تصاوير بايد به اندازه فرمت منقشه -7

و  10فونت (و همه به عنوان شكل تعريف شوند نمودار، تصاوير و نقشه در پايين آنها نوشته شود

  .ارسال اشكال و جداول به صورت جداگانه اختياري است).بولد

  ...نقشه يا نمودار يا موقعيت جغرافيايي ) 1(شكل : مثال

 ) ...1(جدول 

، نام كامل نويسنده يا نويسندگان، عنوان شـغلي  )بولد 18اندازه (نوان مقاله فارسي و التينع -8

 10انـدازه  ... ) (دانشجو، مربي، استاديار و يـا  (يا علمي نويسنده يا نويسندگان به فارسي و التين

 يـك  نويسـنده مسـئول در  پسـتي  ، و پست الكترونيكي نويسنده يا نويسـندگان و نشـاني   )بولد

  .نوشته شود جداگانه مطابق دستور سايته صفح



  

  

  

  

  

  

  

، محـل  )بولـد (عنوان )  سال( نام خانوادگي، نام: طرز نوشتن رفرنس بايد به شكل ذيل باشد -9
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شود و فصلنامه در رد، تلخيص و ويرايش مطالـب آزاد  مقاالت دريافت شده، پس داده نمي -12
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موضوع مقاله بايد مرتبط با رشته تخصصـي نويسـنده يـا نويسـندگان باشـد در غيـر ايـن         -13

  .مقاله رد مي شود) حتي يكي از نويسندگان(صورت

  .مسؤوليت محتوايي مقاالت به عهده نويسنده است -14
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