
  راهنماي تدوين مقاالت
  براي جلوگيري از تأخير در داوري و انتشار بموقع مقاله، لطفاً به نكات زير توجه فرماييد

  
ي نشريه ديگري چاپ نشده و يا همزمان برامقاله بايد حاصل كار پژوهشي و علمي باشد و قبالً در نشرية ديگري اعم از داخلي يا خارجي و يا مجموعه مقاالت سمينارها و مجامع علمي  .1

 ارسال نشده باشد.
  آن دسته از مقاالت ارائه شده در مجامع علمي كه صرفاً خالصة آنها چاپ شده باشد (مشروط به ذكر مشخصات كامل مجمع) قابل بررسي است. .1تبصره 
 در خور توجه و متعددي،شود كه در تدوين آن منابع  شرطي پذيرفته مي ، به) از نويسندگان مجرب و صاحب مقاالت پژوهشي در زمينة موردنظرReview Articleمقاله مروري ( .2تبصره 

  مستند تحقيق قرار گرفته باشد.
 زبان رسمي نشريه، فارسي است اما مقاالت به زبان انگليسي نيز قابل بررسي خواهد بود. .2
 شد.مقاله بايد داراي انشايي روان و از نظر دستور زبان و آيين نگارش خالي از اشكال با .3
 است. صفحه 20ها  ها، نمودارها و جدول مقاله شامل متن، شكل حداكثر حجم .4
 مقاله بايد داراي ساختار زير باشد: .5

صـيلي،  )؛ آخـرين مـدرك تح  عنوان كامل مقاله به فارسي و انگليسي؛ نام نويسنده يا نويسندگان به فارسي و انگليسي (نام نويسنده مسئول مكاتبات با ستاره مشخص شود صفحة اول: -
الكترونيك) به فارسي  نگار (پست  پيام مرتبه علمي و محل اشتغال به فارسي و انگليسي؛ نشاني كامل نويسنده مسئول مكاتبات شامل آدرس پستي، شماره تلفن، شماره دورنگار، نشاني

  كننده مخارج مالي تحقيق يا تهيه مقاله (در صورت تمايل). و انگليسي؛ نام مؤسسه تأمين
واژه). عنوان كامل مقاله به انگليسي؛ چكيده مبسـوط   5واژگان فارسي (حداكثر  كلمه)؛ كليد 250كلمه و حداقل  300عنوان كامل مقاله به فارسي؛ چكيده فارسي (حداكثر  م:صفحه دو -

  . چكيده مبسوط انگليسي بايد داراي ساختار زير باشد:(Extended Abstract)انگليسي 
  (نويسندگان)  م، محل اشتغال و مرتبه علمي نويسندهصفحه اول: عنوان مقاله، نا -
 Introduction, Materials and methods, Results and discussion, Conclusion, Keywordsصفحه دوم: اركان چكيده مبسوط شامل:  -
  كلمه باشد. 1000و حداكثر  700اين خالصه بايد حداقل  -

 .گزاري، منابع گيري، سپاس ، نتيجهتحقيق يها تهها، ياف مقدمه، مواد و روششامل  صفحات بعدي: -
  جز در صفحه اول، نبايد در هيچ قسمت ديگري از مقاله ذكر شود. مشخصات نويسنده / نويسندگان به :1تبصره 
  تن، به زيرنويس ارجاع شوند.كار رفته در م هاي اختصاري به هاي دقيق و رسا در زبان فارسي و نام كامل واژه و عبارت اصطالحات خارجي با معادل :2تبصره 
  شود. ها و نمودارها هزينه آن جداگانه محاسبه و دريافت مي صورت سياه و سفيد و با كاركرد محتوايي مناسب تهيه شود. در صورت نياز به چاپ رنگي نقشه ها و نمودارها به نقشه :3تبصره 

و  13متر ميان سطور صورت گيرد. الزم است در متن فارسي از قلم لوتوس نـازك   متر در هر طرف و فاصله يك سانتي سانتي 3و با رعايت حاشيه  Wordحروفچيني مقاله بايد در برنامه  .6
 استفاده شود. 11در متن التين از قلم تايمز 

 ).22، 1376گنجي، خانوادگي نويسنده، سال انتشار و شماره صفحه داخل پرانتز آورده شود: ( فهرست منابع مورد استناد در داخل متن با ذكر نام .7
 هاي زير باشد: صورت نمونه شيوه نگارش مشخصات منابع و مراجع در انتهاي مقاله براساس حروف الفبا بايستي به .8

  ، چاپ اول، مؤسسه چاپ و انتشارات آستان قدس رضوي، مشهد. جغرافيا در ايران از دارالفنون تا انقالب اسالمي، 1367گنجي، محمدحسن،  كتاب:
  ، 43وچهـارم، شـماره    هـاي جغرافيـايي، سـال سـي     ، فصـلنامه پـژوهش  سنجش پايداري اجتمـاعي توسـعه شـهر قـم    ، 1381ي، حسين و سيدمهدي موسي كاظمي محمدي، شكوئمجله: 

  .41-27صص. 
Book: Glasson, J., 1994, An Introduction to Regional Planning, Hedge, London. 
Journal: Charlotte, L., 2007, Global Cities in the South, Cities, Vol. 24, No. 6, pp. 448-461. 

  هاي دانشجويي، ذكر نام استاد راهنما، عنوان رشته و نام دانشگاه مربوط، الزامي است. نامه يا رساله در صورت استفاده از پايان تبصره: 
 الزم است كليه منابع فارسي را براساس فرمت زير به التين تبديل كنيد. .9

  .125-144، صص 4نامه تحقيقات جغرافيايي، شماره  ، فصلهاي هواي سطح باال رابطه پراكندگي مكاني مسيرهاي سيكلوني خاورميانه با سيستم، 1366جاني، بهلول، علي -
- Alijani B., 1987, Relation between Cyclonic Tracks and Upper Level Flow Pattern in Middle east, Geography Research Quarterly, No. 6, 

pp. 24-48. 
 شود. منتشر مي مسئوليت استاد راهنماصورت توأم و با  نامه و رسالة دانشجويان با نام استاد راهنما، مشاوران و دانشجو به مقاالت برگرفته از پايان .10
 لحاظ علمي و حقوقي بر عهدة نويسنده يا نويسندگان است. مسئوليت صحت و سقم مقاله به .11
 معذور است. دريافتي از بازگرداندن مقاالت و دارد مقاالت را براي خود محفوظ مي ويراستاري و نيز رد يا قبول حق» هاي جغرافياي طبيعي ژوهشپ«نشريه  .12
به ازاي هـر   هزار ريال دويستي چاپ، مبلغ شده برا سازي، چاپ و انتشار نشريه، از هر مقاله تأييد هاي آماده با توجه به ضرورت مشاركت نويسنده / نويسندگان محترم در تأمين هزينه .13

 بيشتر شود. صفحه 20صفحه دريافت خواهد شد. تعداد صفحات هر مقاله نبايد از سقف مجاز 
 گونه مسئوليتي در اين زمينه نخواهد داشت.  مقاالت رد يا انصراف داده شده پس از سه ماه از مجموعه آرشيو مجله خارج خواهد شد و مجله هيچ .14
 پذيرد. انجام مي geogins@ut.ac.irاالت صرفاً از طريق آدرس الكترونيكي: ارسال مق .15
 مراجعه كنيد. http://jrg.ut.ac.irتوانيد به سايت الكترونيكي:  براي مشاهدة مقاالت به چاپ رسيده مي .16

هـاي جغرافيـاي    غرافيا، طبقه چهارم، مؤسسه جغرافيا، دفتـر مجلـه پـژوهش   تهران، ضلع شرقي دانشگاه تهران، خيابان وصال شيرازي، نبش كوچه آذين، دانشكدة ج نشاني دفتر مجله:
  61113681، تلفكس 14176، صندوق پستي طبيعي

  http://jrg.ut.ac.irسايت اينترنتي دانشگاه تهران: 
  http://www.sid.irسايت اينترنتي جهاد دانشگاهي: 

  http://www.magiran.comسايت اينترنتي مگ ايران: 
 http://www.isc.gov.ir: تنادي علوم جهان اسالمپايگاه اس
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 سال:
فصل:
  دانشگاه تهران ناشر:
 تيراژ:

  61113681مؤسسه جغرافيا، خيابان انقالب، خيابان قدس، كوچه آذين، تلفكس:  نشاني:  
  geogins@ut.ac.ir نشاني الكترونيكي:
  هاي زير قابل دسترسي است:  جله در پايگاهمقاالت شمارگان م

  http://jrg.ut.ac.ir سايت اينترنتي دانشگاه تهران:
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 زاده. عیسی ابراهیم1 بلوچستان و سیستان دانشگاه –ریزی شهری استاد جغرافیا و برنامه

  . احمد پوراحمد2 تهران دانشگاه –ریزی شهرینامهبر و جغرافیا استاد

 . محمدرضا پورمحمدی 3 تبریز دانشگاه –ریزی شهری استاد جغرافیا و برنامه

 . مسعود تقوایی 4 اصفهان دانشگاه –ریزی شهری استاد جغرافیا و برنامه

 . محمدرحیم رهنما 5 مشهد فردوسی دانشگاه –ریزی شهری استاد جغرافیا و برنامه

 . اصغر ضرابی 6 اصفهان دانشگاه –ریزی شهری د جغرافیا و برنامهاستا

 . حسنعلی فرجی سبکبار 7 تهران دانشگاه –ریزی روستایی دانشیار جغرافیا و برنامه

 . مهدی قرخلو 8 تهران دانشگاه –ریزی شهری دانشیار جغرافیا و برنامه

 . علی موحد 9 خوارزمی دانشگاه –ریزی شهری دانشیار جغرافیا و برنامه

 فرشاد نوریان . 11 تهران دانشگاه –ریزی شهری و منطقه ای دانشیار برنامه

  . حمیدرضا وارثی11 اصفهان دانشگاه –ریزی شهری استاد جغرافیا و برنامه

 دورۀ 
 شمارۀ 

 

 

 

 المللی: نهیات تحریریه بی ءاعضا
  ت متحده تاکوما، ایاالعلی مدرس، استاد جغرافیای شهری، دانشگاه واشنگتن 
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  ایوب شریفی، دانشیار مطالعات محیطی و شهری، دانشگاه هیروشیما، ژاپن 

 دانشگاه ملبورن، استرالیا ،امه ریزی شهری و منطقه ایسهیل صبری، دانشیار برن 

 

9  
1

1011بهار    

 

 
 وحید امینی ،ی امیرفخریانمصطف اشنویی، امیر پور،نوده، نجما اسماعیل اسکندری احمدی، محمد عبدالمجیدزاده، آقائی اسماعیلاحمد آفتاب، 

 جمیلهمحمدرضا جلوخانی نیارکی، حمیدرضا تلخابی، تبریزی،  نازنین ،احمد پوراحمدآبادی، پشاه پارسا شهرامور، بهنود برمایهمیثم بصیرت،  پارسا،
سورشجانی، امیررضا  رسول حیدریهادی حسینی، علی حسینی، مهدی حسام،  محمدتقی حیدری،بهار حبیبیان،  پور،نیا، محمود جمعهتوکلی

 مریمرحیمی، سیدعباس رجائی،  الهحجترسول رستمی، ربانی،  طاهااسماعیل دویران، اخالق،  خوش فرامرزامیدعلی خوارزمی، خاوریان گرمسیر، 
 فاطمه ساالروندیان،پور، ساالری اکبر علیزنگنه شهرکی،  اله زیاری، مهدی زنگنه، سعیدکرامتمجید رمضانی مهریان، یوسف رفیعی، رضایی، 

باقر هادی علیزاده، یونس غالمی، علیان،  مهدیعطارچی،  عشورنژاد، سارا غدیرایوب شریفی، اصغر عابدینی، شاهیوندی،  احمدسامانی،  نجمه
نغمه علی گلی، کوکبی،  قزلباش، ابوالفضل قنبری، لیالسمیه اصل، مهدی قائمیزاده، فیضی فرجی سبکبار، بختیار حسنعلیفتوحی مهربان، 

مودت،  الیاسمنوچهری میاندوآب، علی موحد،  ایوب، مریدساداتپگاه مقدم،  شهرزادابوالفضل مشکینی، وحید محمدنژاد، صابر محمدپور، مبرقعی، 
 محمدحسنفرد، نورائی، مائده هدایتی همایوننهاوندی،  محمد موالیی قلیچی، الهاموند،  جعفر موسیمیرنجف موسوی، سیدیعقوب موسوی، 

 زاده کامران.وارثی، خلیل ولی یوسفی شهیر، حمیدرضا هانیهیزدانی، 

 

 




