راهنمای نگارش مقاله در فصلنامه جغرافیای طبیعی
 -1مقاله باید حاصل پژوهش و علمی بوده و قبال" در نشریه دیگر اعم از داخلی و خارجی یا مجموعه مقاات

مامارارها و مجاام

علمی چاپ نشده و یا هم زمان برای نشریه دیگری ارمال نشده باشد.
تبصره  :1آن دمته از مقات

ارایه شده در مجام علمی که صرفا خالصه آن چاپ شده باشد( ،مشروط به ذکار کامال مجما ) قابال

بررمی امت.
تبصره  :2مقات

مروری( )Review Articlesاز نویسردگان مجرب و صاحب مقات

پژوهشی در زماره مورد بحث به شرطی پذیرفته

میشود که مراب مترابهی مسترد تحقاق قرار گرفته باشد.
 -2زبان رممی مجله ،فارمی اما مقات

به زبان انگلاسی ناز پس از داوری قابل چاپ میباشد.

 -3مقاله باید دارای انشائی روان و از نظر دمتور زبان و آیان نگارش خالی از اشکال باشد.
 -4حداکثر حجم مقاله شامل متن ،شکلها ،نمودارها و جداول پانزده صفحه امت.
 -5مقاله باید دارای ماختار زیر باشد:
 -صفحه اول :عروان کامل مقاله به فارمی و انگلاسی؛ نام نویسرده (گان) به فارمی و انگلاسی(نام نویسرده عهده دار مکاتبا

با متاره

مشخص میشود) ؛ آخرین مدرک تحصالی ،مرتبه علمی و محل اشتغال به فارمی و انگلاسی؛ نشانی کامل نویسرده عهده دار مکاتباا
شامل آدرس پستی ،شماره تلفن ،شماره دورنگار(پست الکتروناکی) به فارمی و انگلاسی.
 صفحه دوم  :عروان کامل مقاله به فارمی؛ چکاده فارمی(حداکثر  151کلمه)؛ (واژگان کلادی ،حداکثر  5کلمه) .تزم به ذکر امات،در چکاده فارمی به هاچ عروان از مخفف کلما

امتفاده نشود.

عروان کامل مقاله به انگلاس؛ چکاده انگلاسی(عارا" برگردان از چکاده فارمی) واژگان کلادی انگلاسی(.)Keywords
 صفحات بعدی :شامل مقدمه ،مواد و روشها ،یافتهها ،بحث و نتاجه گاری ،فهرمت مراب و مآخذ.تبصره  : 1مشخصا

نویسرده(گان) به جزء در صفحه اول ،نباید در هاچ قسمت دیگر از مقاله ذکر شود.

تبصره  :2اصطالحا

خارجی با معادلهای دقاق و رما در زبان فارمی و نام کامل واژه و عبار های اختصاصی بکار رفته در متن باه

زیر نویس ارجاع شوند.
 -6حروف چاری مقاله باید در برنامه( )Word 2003و با رعایت حاشاه  3مانتیمتر در هر طرف و فاصله یک مانتیمتری ماان ماطور
صور

گارد .تزم امت در متن فارمی از قلم بی لوتوث ،نازک  13و در متن تتان از قلم تایمز  11امتفاده شود.

 -7فهرمت مراب مورد امتراد در داخل با ذکر نام نویسرده ،مال انتشار و شماره صفحه داخل پرانتز آورده شود .مانرد(مشااری،1336 ،
.)2
 -3شاوه نگارش مشخصا

مراب و مراج در انتهای مقاله بر اماس حروف الفبا بایستی بصور

نمونههای زیر باشد:

 کتاب  :گرجی ،محمد حسن ( :)1367جغرافاا در ایران از دارالفرون تا انقالب امالمی چاپ اول ،مشهد ،مومسه چااپ و انتشااراآمتان قدس رضوی.
 -مجله :مشاری ،ماد رحام( :)1354بررمی نقش عراصر آب و هوای در تغاارا

مطح دریای خزر ،نشریه دانشکده ادبااا

و علاوم

انسانی دانشگاه تهران ،مال دهم ،شماره باستم ،صص .21-31
تبصره :در صور
 -9مقات

امتفاده از پایان نامه یا رمالههای دانشجویی ،ذکر نام امتاد راهرما ،عروان رشته و نام دانشگاه مربوط ،الزامی امت.

بر گرفته از پایان نامه و رماله دانشجویان با نام امتاد راهرما و دانشجو و با مسئولات امتاد راهرما مرتشر می شود.

 -11مسئولات صحت و مقم مقاله به لحاظ علمی و حقوقی به عهده نویسرده(گان) امت.
 -11فصلنامه جغرافاای طباعی حق رد یا قبول و ناز ویرامتاری مقات
معذور امت.

برای خود محفوظ می دارد و از بازگرداندن مقات

دریافتی

