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 و نگارش مقاالت نراهنمای تدوی
 

 پررنگ، تایپ شود.  11وعنوان مقاله با قلم تیتر  11اندازه با قلم بی نازنین یا بی لوتوس و با  wordمقاالت، در برنامه .1

صفحه نباشد. )حاشیه سفید صفحات از بااال و پاانین و از    8صفحه حروف چینی شده و کمتر از  12حجم هر مقاله بیش از .1

 .سانتی متر تنظیم شود. هم چنین هر صفحه حداقل دارای سه پاراگراف باشد( 4سمت چپ و راست 

ما باید فارسی بوده و در صورت نیاز به عبارات غیر فارسی، ترجمه فارسی آن ها در متن و عبارت اصلی غیر متن اصلی حت.1

فارسی در پاورقی آورده شود. الزم به ذکر است، فقط در ارجاع به منابع خارجی، از کلمات التین استفاده شود. پاورقی های عربای  

باشاد. مقااالت عربای و     Times New Romanهای انگلیسای باا قلام     و همچنین پاورقی Traditional Arabicبا قلم 

 های مذکور تایپ گردند.انگلیسی نیز الزاما با قلم

بلکاه بارای    ،مانناد فلال، بخاش و ... اساتفاده نشاود     ای مختلف در ماتن اصالی از کلمااتی    هبرای مشخص کردن قسمت.4

پررنگ، زیر تیتار باا قلام     11این منظور تیترهای اصلی با قلم شماره  های مختلف استفاده شود. به ها، تیترها با قلمکردن آن مشخص

 پررنگ نوشته شود.  12پررنگ و بعد از آن با قلم شماره  11شماره 

هایی که بیان گر خلوصیتی است و نویسنده توجه بیشتری را از خواننده طلب می کناد، مانناد اساامی     در متن مقاله عبارت.5

 آورده شوند. ” “خاص، ماده قانون، ترجمه ای از یک عبارت غیر فارسی یا ... با این عالمت 

اراگرافی جدید آغاز شود. بدیهی است در پایان نقال  های غیرمستقیم از پ و نقل قول»« نقل قولهای مستقیم با عالمت گیومه  .6

شود. همچنین، در نقل قول متنی، آورده خواهد شد. )در نگارش شماره صفحه از حرف ص می قولها، نشانی بر اساس سیستم درون

ده شاده باین   شوند و اگر از چند صفحه استفا ها اگر از دو صفحه پشت سر هم استفاده شده شماره صفحات با حرف واو عطف می

  .شود(گذاشته می –صفحات اول و آخر عالمت 

اثار،    های مربوط به منابع درون متن، بالفاصله پس از نقل مطلب داخل پرانتز به این صورت ذکر شاود  )ناام صااحب    ارجاع.7

 باشد.شود ارجاعات حتما دارای هر سه عنلر نام، تاریخ و شماره صفحه سال انتشار منبع، شماره صفحه( تأکید می

  (178، ص1186 )رضوانی، مثال  -

- (Abran & Buglione, 2003, pp.233-237) 

در صفحه اول عنوان مقاله، نام و نام خانوادگی نویسنده یا نویسندگان، سمت علمی در زیر عنوان و نشانی پست الکترونیکی .8

 ل در پاورقی صفحه اول درج گردد. ئوو شماره تلفن تماس با نویسنده مس

ن کلیادی  کلمه )شامل موضوع، سااختار و نتاایم مقالاه( هماراه باا وا گاا       112فارسی و انگلیسی مقاله هر کدام در چکیده .9

 .از یکدیگر جدا شوند( ویرگول)این وا گان با  وا ه ضمیمه گردد 5حداکثر

  فهرست مآخذ، به ترتیب الفبایی نام خانوادگی نویسندگان، در انتهای مقاله به شرح ذیل آورده شود  .12

نام مترجم یاا ملاح ، محال    نوبت چاپ، شماره جلد،  با قلم ایتالیک. عنوان کتاب    نام نویسنده )تاریخ انتشار(.ها کتاب

 نام ناشر.   انتشار

 ریزی.  انتشارات مرکز مطالعات برنامه  . ترجمه ناصر موفقیان، تهرانآمایش سرزمین(. 1171مثال  مولف،  روم )

، شاماره و مشخلاات مجلاه، شاماره     ایتالیاک  قلام باا   نام مجلاه   عنوان کامل مقاله. نام نویسنده )تاریخ انتشار(. ها: مقاله

 آغاز و پایان مقاله.  های صفحه

بررسی و شناخت اثرات توسعه بر محیط زیست استان هرمزگاان  . (1187مخدوم، مجید و سید ملطفی منلوری )مثال  

   .49-56 صفحات، 11، شماره 15، دوره شناسی فللنامه محیط  .با مدل تخریب

 ارسال نمایند.htt://jtcp .ut.ac.ir  های خود را فقط از طریق سامانه مجله به آدرسنویسندگان محترم مقاله .11
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