
 بسمه تعالی

 ی شهرسازی دانشگاه عدالتهاراهنمای تهیه و ارسال مقاله

 زمان برای مجله دیگری ارسال شده باشند.های ارسالی نباید قبالً در نشریه دیگری چاپ شده، و یا هممقاله .1

 ها باید به زبان فارسی و با رعایت اصول و آیین نگارش این زبان باشند.. مقاله2

 گردد.پس از تأیید داوران و تصویب هیئت تحریریه چاپ میها . مقاله3

 ها بر عهده نویسنده یا نویسندگان است.شده در مقاله. مسئولیت مطالب مطرح4

 . مجله از پذیرش ترجمه، گزارش، یادداشت و مانند اینها معذور است.5

 های زیر باشند:ها باید به ترتیب دارای بخش. مقاله6

وان کامل مقاله، نام و نام خانوادگی نویسنده یا نویسندگان به همراه رتبه علمی و نام مؤسسه یا صفحه اول شامل عن

 و آدرس ایمیل باشد. این موارد در فایل ورد جداگانه ارسال گردد.  حل اشتغال، نشانی، شماره تلفنم

شامل بیان موضوع، اهداف و روش کننده تمام مقاله و تنهایی بیانکلمه )چکیده باید به 222چکیده فارسی حدود 

 گیری باشد(.ها و نتیجهترین یافتهتحقیق، مهم

 ها شامل سه تا پنج کلمه.کلیدواژه

 مقدمه شامل: طرح موضوع، اهداف تحقیق و معرفی کلی مقاله.

 پیشینه نظری تحقیق.

 .تحقیق روش شناسی

 گیری.ها و نتیجهیافته



توضیحات ضروری درباره اصطالحات و مطالب مقاله، که با شماره باالی مطلب، های التین و ها شامل معادلنوشتپی

 شود.در متن مشخص می

 فهرست منابع فارسی و التین به ترتیب حروف الفبا برحسب نام خانوادگی نویسنده.

کلمه  522عالوه چکیده مقاله در حدود بخش انگلیسی شامل کلیه مشخصات مورد نیاز در صفحه اول بخش فارسی به

 های بخش فارسی.ها منطبق با کلیدواژهو کلیدواژه

 شیوه درج منابع:

 صورت: )نام خانوادگی نویسنده، سال انتشار، صفحه(.در متن مقاله بدین

 در فهرست منابع پایان مقاله به صورت:

 انتشار. ، نام ناشر، محل، نام مترجم یا مصححعنوان کتابها: نام خانوادگی نویسنده، نام نویسنده )سال انتشار( کتاب

های ، نام مجله، جلد، شماره مجله ، شماره صفحه«عنوان مقاله»ها: نام خانوادگی نویسنده، نام نویسنده )سال انتشار( مقاله

 مقاله در مجله.

 هها در حداقل تعداد ضروری، با کیفیت مناسب و با اشاره به منبع مورد استفادها، تصاویر، نمودارها و جدولعکس

 شامل )نام خانوادگی نویسنده، سال انتشار، صفحه( تهیه شود.

تهیه شود. محل تصاویر در مقاله نیز  A5و اندازه  TIFو با فرمت  DPI 322ها و تصاویر با درجه وضوح عکس

 مشخص گردد.

 کلمه باشد. 0222تا  6522بین ها باید حجم مقاله

ارسال گردد و در research@edalat.ac.ir) به آدرس ایمیل اداره کل پژوهش دانشگاه عدالت ) ها بایدمقاله .0

 .قید گردد دانشجوی شهرسازی دانشگاه عدالت و مقاله مربوط به امتحان جامع((موضوع ایمیل 

 


