
 بسمه تعالی
 

 راهنمای نویسندگان
 
  ریزی های برنامهرب علمی در زمینهاها و تجهفت حصار انتشار نتیجه پژوهش فصلنامه مطالعات محیطیهدف

 Builtبا تمرکز بر مطالعات محیط انسان ساخت ) ای، مدیریت شهری، طراحی شهری و معماریشهری و منطقه

Environment Studies ) است.  

 برای  فصلنامههای ارایه شده به همچنین مقاله .به چاپ رسیده باشند اینباید قبالً در هیچ مجله نوشتارهای ارسالی
 .های دیگر ارایه شده باشندبررسی و چاپ نباید همزمان به مجله

 تحقیق، بدنه ، مقدمه، روش تحقیق، پیشینه واژگان کلیدی)فارسی و انگلیسی(،  چکیدههای مقاله باید دارای بخش

و  ۷بین حداقل  بایداندازه این نوشتارها  .ها و فهرست منابع باشدنوشتتحقیق شامل موضوعات مختلف، نتیجه، پی

 .های مقاله( باشدصفحه مجله )با احتساب تمام بخش 18حداکثر 

  درغیر این  .مسئول انجام شودچناچه مقاله دارای چند نویسنده باشد، ارایه مقاله و تمام مکاتبات باید توسط نویسنده
بایست کتباً یک نفر را به عنوان نماینده جهت ارایه مقاله و انجام مکاتبات به دفتر مجله صورت، نویسندگان می

 .دمعرفی نماین

 چکیده مقاله باید شامل بیان مسئله، هدف، چگونگی پژوهش،  .نوشتارها باید دارای چکیده فارسی وانگلیسی باشند
کنندۀ تمام مقاله و به ویژه نتایج به دست آمده این بخش باید به تنهایی بیان .های مهم و نتیجه باشدفتهها، یانکته
ی فارسی خالصه .است کلمه 006الی  ۴50کلمه و چکیده انگلیسی  500الی  350 اندازه چکیده فارسی بین .دباش

نیز  واژگان کلیدیشود، ای که چکیده انگلیسی تایپ میدر صفحه .ای جداگانه تایپ شوندو انگلیسی باید در صفحه
 .به انگلیسی ارائه گردد

 ها مربوط به متن و عنوان مقاله بالفاصله بعد از خالصه واژگان کلیدیهای پژوهشی و تحلیلی الزم است در نوشتار

 .کلمه نوشته شود 8الی  ۴بین  و 

  پس از است و این ارجاع ارجاعات مربوط به منابع در متن شامل نام خانوادگی نویسنده، سال انتشار و شماره صفحه
 .آیدنقل مطلب در داخل پرانتز می

 آیدفهرست منابع به ترتیب الفبایی نام نویسندگان در انتهای مقاله به تفکیک فارسی و انگلیسی یا سایر می. 

 جداول و غیره با کیفیت مناسها، ها، نگارهعکس( 300ب dpi )تهیه شوند و حتماً مأخذ مربوطه ذکر گردد. 

 های علمی مجله به طریق مزبور باشد، قبل از ارایه به هیئت ای خارج از ضوابط راهنمای تهیه نوشتارچنانچه مقاله
 .تحریریه و داوران به نویسنده برگشت داده خواهد شد

  قطع تمام صفحات .مطابق شرایط ذیل باشدفرمت مقاله نیز باید A4 و حاشیه تمام صفحات باید Normal  

 شود: به شرح زیر استفاده می  Single و فاصله خطوط  B Mitra برای تمام متون فارسی فونت .باشد

  بولد؛  16تیتر اصلی اندازه قلم 

  بولد؛  1۴برای نام نویسندگان اندازه قلم 



 بولد؛  1۲دهی نویسندگان اندازه قلم آدرس 

  عادی؛  1۲متن عادی با اندازه قلم 

  بولد؛  13تیترهای اصلی داخلی اندازه قلم 

  بولد )که مطلب باید در ادامه آن و نه در ذیل آن نوشته شده باشد(؛  1۲تیترهای فرعی داخلی قلم اندازه 

  عادی و غیر ایتالیک؛  11ارجاع به منابع فارسی در داخل متن اندازه قلم 

 ارجاع به منابع انگلیسی در داخل متن فونتTimes New Roman   و غیرایتالیک 10با اندازه قلم. 

  عادی )بدون شماره گذاری و به صورت  11ارجاع به منابع فارسی و انگلیسی در انتهای متن با اندازه قلم
 انگلیسی(کامال سورت شده الفبایی، ابتدا منابع فارسی و سپس 

 ارجاعات داخل متن و فهرست منابع پایانی باید براساس شیوه نامه APA نامهفایل شیوه .تنظیم شوند 

APA  است دریافت قابل صفحه همین از. 
 

 فرمت تنظیم منابع:

  
 کتاب و گزارش:

 (۲5 ،139۲احمدی،: )مثال         نویسنده)گان(، سال انتشار، شماره صفحه یا صفحات.نام خانوادگی  در متن:

 محل ،(ان)مترجم نام ،(؟ ویرایش) عنوان کامل کتاب ،(انتشار سال) ،(گان)نویسنده نام و خانوادگی نام در فهرست منابع:

 .ناشر نام: انتشار

 . تهران: جامعه شناسان.رفتاریمبانی پژوهش در علوم  (.139۲. )حسن احمدی، مثال:

  
 مقاالت:

 (۲6: 1389 ،جعفری)   :مثال     . صفحات یا صفحه شماره انتشار، سال ،(گان)نویسنده خانوادگی نام در متن:

، دوره، شماره، نام نشریه نام خانوادگی و نام نویسنده)گان( مقاله، )سال انتشار(، عنوان کامل مقاله، در فهرست منابع:

 صفحات مقاله در نشریه مربوطه.شماره 

 .۴8-۲5(، ۷)1۷، مطالعات جامعه شناختی .بوردیو پیتر های اندیشه(. 1389) علی جعفری،: مثال        

  
 ها: سایت وب

گان(، سال انتشار، ماه )در صورت وجود( مثال: )وب سایت دانشگاه عالمه )گان(، نام نویسنده)دگی نویسندهخانوا نام در متن:

 (139۲آبان  13( یا )قاسمی، 139۲آذر  ۲5طباطبائی، 

 نوع] اینترنتی مطلب یا نوشته عنوان(. انتشار سال(. )گان)نویسنده نام ،(گان)نویسنده خانوادگی نام در فهرست منابع:

 ... .اینترنتی آدرس از ،(سال ماه روز) تاریخ در شده بازیابی  نوشته[
(. ثبت نام طرح ضیافت اندیشه ویژه اعضای هیأت علمی دانشگاه]اخبار[. 1399طباطبائی، )مثال: وب سایت دانشگاه عالمه 

 /837bodyView//1http://atu.ac.ir/fa/news ، از9139آذر  ۲5بازیابی شده در 

http://upk.guilan.ac.ir/data/upk/news/APA2.pdf
http://atu.ac.ir/fa/news/1/bodyView/837

