بسمه تعالي

راهنماي تدوين مقاله در نشريه
"پژوهشهاي معماري اسالمي" :

اصول كلي
 مقاله ها بايد حاصل كار پژوهشي نويسنده يا نويسندگان باشد .مقاله علمي -پژوهشي مقاله اي است كه درآن ،نويسنده يك يا چند پرسش مرتبط راكه واجد معنا و اهميت و قابل پاسخگويي باشند،مطرح و تشريح مي
كند و سپس بر اساس روش علمي موجهي كه با سرشت پرسش مقاله سازگار باشد ،با اتكا به منابع معتبر مرتب،
براي يافتن پاسخشان تالش مي كند.يك مشخصه مهم مقاله علمي -پژوهشي آن است كه حدود صدق و اعتبار
يافته هايش به تناسب منابع ،متغيرها و مسائل و روشهاي تحليل و استدالل و تعليل ،قابل تعيين و قابل بحث
است.
 مقاله هاي ارسالي قبالً در نشريه ديگر يا مجموعه مقاالت همايش ها چاپ و يا همزمان براي مجله ديگريارسال نشده باشند.
 مقاله ها بايد به زبان فارسي و با رعايت اصول و آيين نگارش اين زبان باشند . مسئوليت مطالب مطرح شده در مقاله به عهده نويسنده يا نويسندگان است. مجله در قبول ،رد يا ويرايش مقاله ها آزاد است . مقاله هاي دريافتي بازگردانده نخواهد شد . استفاده از مقاله هاي منتشر شده در اين مجله بدون ذكر منبع در ساير مجله ها و كتاب ها ممنوع است. مجله از پذيرش ترجمه ،گزارش ،يادداشت و مانند اينها معذور است. چنانچه مقاله مستخرج از طرح پژوهشي يا رساله باشد ،عنوان طرح پژوهشي يا رساله نيز در صفحه اول درجگردد.
چنان چه مقاله اي خارج از اين ضوابط باشد ،قبل از ارائه به گروه داوران ،از فهرست موارد بررسي حذف خواهد
شد.

 آدرس رايانامه:


islamicar@iust.ac.ir

آدرس وب http://jria.iust.ac.ir :

 تلفن قطب علمي و مركز تحقيقات معماري و شهرسازي:
تلفن داخلي44277277-1223 :
تلفن مستقيم 44713271 :
 آدرس پستي  :دانشگاه علم و صنعت ايران ،مركز تحقيقات معماري و شهرسازي ،كدپستي:
3117131337

 -3اصول نگارش مقاله:
 جهت تنظيم مقاالت بايستي از نرم افزار( )Word 2007استفاده شود. مقاله بايد در صفحه اندازه  A4تنظيم شود. حاشيه صفحه از هر طرف  3سانتيمتر انتخاب شده و فاصله بين خطوط  singleدر نظر گرفته شود. نوع قلم مورد استفاده در متن فارسي  B Nazaninو در متن انگليسي  Times New Romanباشد. براي اندازه قلم ها از جدول زير استفاده نماييد:محل استفاده
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 تعداد صفحات مقاله نبايد از  32صفحه بيشتر شود. فايل مقاله بايد به ترتيب شامل موارد زير باشد:الف) صفحه اول شامل عنوان مقاله و مشخصات نويسندگان مقاله
ب) صفحه دوم شامل عنوان مقاله ،چكيده مقاله و كليد واژه ها
ج) صفحه سوم به بعد شامل مقدمه ،بدنه مقاله ،نتيجه گيري ،پي نوشت ها ،منابع

د) صفحه آخر بخش انگليسي شامل عنوان مقاله ،نام و مشخصات نويسندگان و چكيده تفصيلي انگليسي
الف) صفحه اول شامل عنوان مقاله و مشخصات نويسندگان مقاله

عنوان مقاله بايد وسط چين باشد و در زير آن نام و نام خانوادگي نويسندگان به ترتيب اولويت همراه با
مشخصات كامل آنها باشد .در نام نويسندگان از نوشتن عباراتي مانند دكتر ،مهندس و از اين قبيل اجتناب
شود .مشخصات به ترتيب شامل نام و نام خانوادگي ،مرتبه علمي ،دانشكده ،دانشگاه ،شهر،نشاني پستي ،شماره
تلفن و پست الكترونيك
تمامي نويسندگان است .يك نفر از نويسندگان بايستي به عنوان نويسنده مسئول معرفي شود.
ب) صفحه دوم شامل عنوان مقاله ،چكيده مقاله و كليد واژه ها
 چكيده فارسي بايد بين  127الي  777كلمه باشد .چكيده به اجمال ،شامل سوال پژوهش و بيان مساله (حدود 327كلمه)،هدف پژوهش (حدود  27كلمه) ،روش پژوهش(حدود  42كلمه) و يافته هاي پژوهش (حدود  322كلمه)
است.
 كليد واژه ها بين  1تا  2كلمه و حاوي واژه هاي اصلي جستجو پذير براي دسترسي به مقاله مي باشد.ج) صفحه سوم به بعد شامل مقدمه ،بدنه مقاله ،نتيجه گيري ،پي نوشت ها ،فهرست منابع
 مقدمه بايستي شامل طرح موضوع (بيانگر مسئله پژوهش ،فرضيه هاي پژوهش و ارتباط آن با موضوع مقاله)،اهداف پژوهش ،پيشينه پژوهش ،روش پژوهش و معرفي كلي مقاله باشد .در پژوهش هايي كه پيشينه تحليلي
دارند ،حجم پيشينه پژوهش مي تواند بيش از مقاالت پژوهشي معمول باشد كه در اين صورت پس ازمقدمه و به
صورت بخشي جداگانه با تيتر پيشينه پژوهش نوشته مي شود.
 بدنه مقاله شامل بحث و بررسي اطالعات با استفاده از روشهاي پژوهش علمي و تجزيه و تحليل داده ها و يافتههاي تحقيق به شكل گويا و علمي به همراه تمامي نمودارها ،تصاوير ،جداول و متن علمي و مستند مورد استفاده
در تحقيق است.
 نتيجه گيري بايستي به گونه اي منطقي و مستدل و در راستاي پاسخ به سوال پژوهش در قالب ارائه يافته هايپژوهش باشد.
 پي نوشت ها شامل معادل هاي التين كلماتي است كه در متن مقاله برگردان به فارسي شده اند و نيزتوضيحات ضروري درباره اصطالحات و مطالب مقاله كه ارائه آن در متن مقاله ضروري نيست كه با شماره كوچك
در باالي واژه مورد نظر در متن مشخص و در پايان متن مقاله قبل از منابع ارايه مي گردد.
توضيحات مهم در خصوص نحوه ارجاع دهي:
فهرست منابع در پايان مقاله بر اساس حروف الفبا تنظيم مي گردد ،ابتدا منابع فارسي ،سپس منابع التين و در
نهايت منابع اينترنتي ارايه مي گردد .درج مشخصات منابع درون و انتهاي متن ،بر اساس شيوه نامه ايران (تهيه
شده توسط پژوهشگاه اطالعات و مدارك علمي ايران) مي باشد.
يك نمونه از منبع نويسي (براي كتاب با يك نويسنده) در ذيل آمده است:
انتهاي متن :نام خانوادگي نويسنده ،نام نويسنده .سال انتشار .عنوان .محل نشر :ناشر .
كوشا ،كيوان . 3113 .ابزارهاي كاوش اينترنت .تهران :كتابدار .

Adams, Henry. 1918. The education of Henry Adams: An autobiography. Boston: Houghton
Mifflin.
درون متن) :نام خانوادگي نويسنده سال انتشار ،صفحه(
)كوشا (44 ،3113
تذكر بسيار مهم :از آنجا كه نشريه براي نمايه شدن در سايت هاي معتبر بين المللي در حال برنامه ريزي است ،در
پايان مقاله كليه منابع فارسي عالوه بر ارائه با الفباي فارسي ،بايستي با حروف انگليسي هم ارائه و سپس بر
اساس الفباي انگليسي  Sortشوند .لذا منابع فارسي د ر پايان مقاله دو نوبت (يك بار فارسي و يكبار به صورت
فينگليش) ارائه شوند اما بديهي است كه ساير منابع (منابع التين و اينترنتي) فقط يك بار ارائه مي شوند .نمونه
اي از ارائه فينگليش يك منبع فارسي با يك نويسنده به شرح ذيل است:
Koosha, Keivan. 2002. Internet seach tools. Tehran: Ketabdar.
جهت اطالعات تكميلي به شيوه نامه ايران (تهيه شده توسط پژوهشگاه اطالعات و مدارك علمي ايران) و يا نمونه
مقاالت منتشر شده در شماره هاي اخير همين مجله مراجعه فرماييد.
د) صفحه آخر بخش انگليسي شامل عنوان مقاله ،نام و مشخصات نويسندگان و چكيده انگليسي
چكيده انگليسي  ،چكيده اي جامع يا تفصيلي است و بايستي بين  177تا  177كلمه باشد .براي تنظيم محتواي
اين چكيده نيز بر اساس چكيده فارسي عمل شود.
 -2شيوه تنظيم تصوير ،جدول و شكل
تصاوير ،جداول و اشكال(شامل كروكي ،نمودار ،نقشه ،اسكيس) بايستي بايد در نزديك ترين محل ممكن كه در متن به آنها
اشاره شده است گنجانده و تنظيم شوند .توضيحات جداول بايد در باالي جدول و توضيحات شكل و تصوير در زير آنها قرار
گيرد .توضيحات مربوطه شامل شماره(به ترتيب ارائه در متن) ،موضوع(نكته علمي موجود در تصوير كه به شكل تحليلي
بيان مي شود) ،معرفي(شامل مكان و زمان ساخت و طراح يا )...و سند (منبعي كه تصوير از آن دريافت شده) مي باشد.
(توضيحات بايستي در يك  text boxجداگانه نوشته شده و با عكس به صورت  groupدر بيايد).

كيفيت تصاوير بايد مناسب و كليه جزييات در آن به خوبي مشخص باشد .حداقل كيفيت مورد تاييد جهت تصاوير 177
dpiاست .براي تنظيم تصاوير دقت شود كه تصوير كامالً عرض صفحه و محدوده تعيين شده متن را در بر بگيرد  .در
صورت نياز از دو تصوير در كنار هم استفاده شوند .بدين صورت كه تصاوير يا با عرض  15و بصورت تك عكس يا با عرض 7
سانتيمتر و بصورت دو عكس در كنار و يا در زير هم با  1سانتيمتر فاصله در متن چيده شوند .به عنوان مثال يك نمونه را

در زير مي بينيد.

