
 

  ل مقاله به فصلنامه مطالعات جغرافياي انساني نواحي ساحليراهنماي تدوين و نحوه ارسا
 به آدرس "مطالعات جغرافياي انساني نواحي ساحلي"سايت اختصاصي فصلنامه 

http://hgscaj.guilan.ac.ir/ .مي باشد  
  

 بـا  مـرتبط  باحـث م آنهـا  در كـه  دهـد  مـي  قرار پذيرش مورد را مقاالتي فقط "ساحلي نواحي انساني جغرافياي مطالعات"فصلنامه 
 مطالعـات 		:از عبارتنـد  فصلنامه محورهاي مهمترين اساس اين بر. باشد شده بررسي و مطالعه كشور ساحلي نواحي انساني جغرافياي

 بـا  مـرتبط  مطالعـات  عشـايري،  موضـوعات  بـا  مـرتبط  مطالعات	روستايي، مرتبط با موضوعات مطالعات		شهري، موضوعات با مرتبط
  .روستايي گردشكري موضوعات با مرتبط طالعاتم	شهري، گردشگري موضوعات با مرتبط مطالعات		ن،سرزمي آمايش موضوعات

		
و دانشجويان مقطع دكتـري را مـورد ارزيـابي     علمي هيات اعضاي مقاالت تنها	"ساحلي نواحي انساني جغرافياي مطالعات"	فصلنامه

  .است بررسي قابل نيز علمي هيات ياعضا با ارشد كارشناسي دانشجويان مشترك مقاالت	قرارمي دهد.
 
  موارد زير توجه فرمايند: بايد به هنگام ارسال مقالهنويسندگان محترم، در 	

  ا، واضح، متناسب با متن حداكثر در ده واژه و بيانگر اهميت، ضرورت و تازگي موضوع پژوهش باشد.گوي بايد مقاله عنوان	 .1
  .شدبا درك قابل ايساده بسيار بطور بايد عنوان .2
  .شود استفاده متداول هاينام از و نشود برده كار به مخفف صورت به عنوان .3
  .است ضروري نيز انگليسي زبان به مقاالت ي چكيده اما است، فارسي فصلنامه، رسمي زبان .4
  .باشد نويسندگان يا نويسنده پژوهشي كار حاصل و تحقيقي بايد مقاله .5
  .باشد يافته انتشار قبالً يا بوده ديگري مجله وسطت ارزيابي فرايند در زمان هم نبايد مقاله .6
	تهيه و از طريق سامانه مجله ارسال گردد.		Word بايد با استفاده از نرم افزار  فصلنامه، به ارسالي مقاالت .7

واژگـان  كلمـه و   350تعداد كلمات چكيـده حـداكثر    .باشد واژه هزار	10	الي	7	بين منابع، و هاپانوشت شامل مقاله كلمات تعداد .8
	واژه باشد. 5كليدي حداكثر 

متر و بصورت صـفحات  سانتي 1و  فاصلة تقريبي ميان سطور  مترسانتي 3	چپ از و 3	راست از ،3	پايين از  ،4	باال حاشيه مقاله از .9
	  تك ستوني تايپ گردد.

	قلمهاي مقاله بصورت زير باشد: .10

  10فونت  Titr	Bعنوان نويسندگان:   10بولد فونت BNazaninچكيده فارسي: 
  11بولد فونت  BNazaninعناوين داخل متن:   11نازك فونتRoman	New	Timesچكيده انگليسي:

  10نازك فونت  BNazaninپاورقي فارسي:   12نازك فونتBNazaninمتن فارسي: 
  9نت نازك فو Roman	New	Timesپاورقي انگليسي:   11نازك فونتRoman	New	Timesمتن انگليسي: 

  11نازك فونت   BNazaninعناوين جداول و نمودارها:   14فونتTitr	Bعنوان مقاله: 
	

  : باشد زير هايبخش داراي بايد شده ارسال مقاالت .11
  ي اول: . صفحه1. 11
شـهر محـل    ،مؤسسه يـا محـل اشـتغال   دانشكده، دانشگاه، نام  ، گروه آموزشي،ي علمي رتبهنام، نام خانوادگي، ميزان تحصيالت،  -

 نويسنده يا نويسندگان به فارسي و انگليسي.دانشگاه  
نگـار (پسـت    ي دورنگـار و نشـاني پيـام    ي تلفـن، شـماره   دار مكاتبات: شامل نشاني پستي، شـماره  ي عهده نشاني كامل نويسنده -

  شود. هاي مقاله بايد خودداريالكترونيكي) به فارسي و انگليسي، از ذكر مشخصات فوق در ساير صفحه
ي اول درج شود.  اي تأمين شده باشد، بايد نام مؤسسه در پاورقي صفحه ي مقاله توسط مؤسسه چنانچه مخارج مالي تحقيق يا تهيه -

  .گردد ارسال	Cover Letter	صورت به جداگانه فايلي در و شده	PDF	ي اول بايد به صورت بديهي است صفحه
  واژه). 5كلمه)، كليد واژگان فارسي (حداكثر  350ي فارسي (حداكثر  ه فارسي، چكيدهعنوان كامل مقاله ب ي دوم: . صفحه2. 11
  ي سوم به بعد: . صفحه3. 11

   مطالعـه،  مـورد  ي محـدوده  معرفـي  ،پـژوهش  روش نظري، مباني مقدمه،: شامل شود، آورده مقاله اصلي متن بعد به	ي سوم از صفحه
  .مĤخذ و منابع پيشنهادات، گيري،نتيجه تحليل، و تجزيه پژوهش، هاييافته

  .شود آورده آن فارسي معادل انگليسي به	)Abstract(	چكيده مقاله، انتهاي در -	



 

  .شود ارائه		APA	منابع مقاله بايد به روش. 12
  ي منابع و مĤخذ در داخل مقاله: . روش ارائه1. 12

رجـاع در داخـل مـتن:    ا ي نحوه مثال. شود آورده استفاده مورد ي صفحه انتشار، سال نويسنده، خانوادگي نام ذكر با پرانتز داخل -
-با افزودن (الف) و (ب) در كنار سال انتشار، مشـخص  در صورت تعدد منابع از يك نويسنده در يك سال، 	.)209  :1388(ياسوري، 

  ).150: ب1349، ياسوري)، (14الف: 1349، ياسوريمانند:  ( . شوند
  :و مĤخذ در انتهاي مقالهي منابع  . روش ارائه2. 12

  الفبا مرتب شوند.ر اساس حروف نامه، گزارش روزنامه، تارنما و...) بايد ب(اعم از كتاب، مقاله، پاياننحوة نوشتن منابع  -
  منبع باشد. 20منابع مورد استفاده نبايد كمتر از  -

  . كتاب:1. 2. 12
نام  :محل انتشار ،نوبت چاپ ،جلد ةشمار ،ايتاليك)بصورت ( عنوان كتاب، )(سال انتشار نام خانوادگي، نام نويسنده يا نويسندگان -

  ناشر.
  ، رشت: دانشگاه گيالن.اي بر اقتصاد روستاييمقدمه ،)1394( مثال براي كتاب: ياسوري، مجيد

  . نشريه:2. 2. 12
شماره صفحات  شماره (دوره):، صورت ايتاليك)(ب نام نشريهعنوان مقاله،  ،(سال انتشار) نام خانوادگي، نام نويسنده يا نويسندگان -

  .مقالهاول و آخر 
  .201-223 : ص)12(8، ايجغرافيا و توسعه ناحيهاي در استان خراسان رضوي، بررسي وضعيت نابرابري منطقه ،)1388( ياسوري، مجيد

  
  جداول و اشكال:. 13
  محل تقريبي آنها مشخص گردد.ها، جداول و نمودارها اشاره شود و در متن مقاله به شماره عكس -
  ها، اشكال و تصاوير، رعايت نكات زير الزامي است: در تنظيم جداول، منحني -

  جدول ذكر گردد. باالي اطالعات جداول نبايد به صورت منحني و يا به شكل ديگر در مقاله تكرار شوند. شماره و عنوان در -الف
تـوان   وط به خود باشد، چنانچه تمام ارقام جدول داراي واحد يكسان باشـند، مـي  هر ستون جدول بايد داراي عنوان و واحد مرب -ب

  واحد را در عنوان جدول ذكر نمود.
هاي علمي در هاي آماري، بايد به يكي از روشتوضيحات اضافي عنوان و متن جدول، به صورت زيرنويس ارائه گردد. نتايج بررسي -ج

  .كن بيش از دو جدول آورده نشودجدول منعكس شود و در هر صفحه تا حد مم
ها  شوند. شكل گذاري مي نمودار، عكس و نقشه بوده و همه به طور يكسان به عنوان شكل شماره  هاي هر مقاله شامل منحني، شكل -د

ا بايد واضح ه بيايد. عكس پايينبايد به صورت رنگي يا سياه و سفيد و با كيفيت مناسب و مطلوب تهيه شده و شماره و عنوان آنها در 
اند، الزامي است، در عين  هايي كه از منابع ديگر اقتباس شده ها يا شكلباشند مطالب آنها خوانا و داراي مقياس باشد. ذكر مأخذ عكس

ها، نمودارها و اشكالي كه توسط نويسنده يا نويسندگان توليد گرديده نيز مأخذ آن بـه نويسـنده يـا نويسـندگان     حال جداول، نقشه
  ).1393داده شود. بطور مثال (منبع: نويسندگان،  ارجاع

 
  :توضيحات تكميلي. 14
  واحدهاي استفاده شده در مقاله بايد در سيستم متريك باشد. -
  گذاري مستقل براي هر صفحه، در پاورقي آورده شود. شمارهبا هاي انگليسي در هر صفحه معادل -

 نويسـندگان  يـا  نويسنده مشخصات ي صفحهفايل اول:  -1 نظيم و بارگزاري نمايند:تنويسندگان در هنگام ارسال مقاله بايد سه فايل 
 :سـوم  فايـل  -3. نويسندگان مشخصات ي صفحه بدون	Word	درمحيط اصلي ي مقالهفايل دوم:  -2. راهنما اين 11 بند شرح به  مقاله
  .باشد نويسندگان مشخصات ي صفحه بدون شده	PDFاصلي ي مقاله

  ده توسط سه نفر از استادان متخصص به صورت محرمانه داوري خواهد شد.هاي رسي مقاله -
  دار مكاتبات است. ي عهده ي نويسنده مسؤوليت صحت و سقم مقاله به لحاظ علمي و حقوقي به عهده -
  شود. مقاالت ترجمه اصوالً پذيرفته نمي -
  .معذوراست دريافتي	دارد و از بازگرداندن مقاالت مي فصلنامه حق رد يا قبول و نيز ويراستاري مقاالت را براي خودمحفوظ -
  هاي داوري، چاپ، ارسال و غيره از نويسنده يا نويسندگان اخذ خواهد شد.، بخشي از هزينهمقالهدر صورت پذيرش نهايي  -
صـلنامه هـيچ گونـه    ي آرشيو فصلنامه خارج خواهـد شـد و ف   اصل مقاالت رد شده يا انصراف داده شده، پس از سه ماه از مجموعه -

 ليتي در اين زمينه نخواهد داشت.ئومس
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