
 :اصول نگارش مقاله -1

 .استفاده شود(  ( Wordجهت تنظيم مقاالت بايستی از نرم افزار  -  

 .تنظيم شود A4 مقاله بايد در صفحه اندازه -  

 .در نظر گرفته شود single سانتيمتر انتخاب شده و فاصله بين خطوط 3حاشيه صفحه از هر طرف  -  

 .باشد Times New Roman و در متن انگليسی B Nazanin فارسینوع قلم مورد استفاده در متن  -  

 :برای اندازه قلم ها از جدول زير استفاده نماييد -  

 قلم نوع   استفاده محل  

 Bold 11   عنوان مقاله  

 11   متن فارسی مقاله  

 11   کلمات التين درون متن  

 Bold 11   سرتيترها  

 Bold 11   تيترهای فرعی  

 11   توضيحات جداول و تصاوير، متن داخل جداول، پی نوشت ها  

 11   منابع فارسی  

 11   منابع التين  

  

 .صفحه بيشتر شود 51 تعداد صفحات مقاله نبايد از -  

 : فايل مقاله بايد به ترتيب شامل موارد زير باشد -  

 مقالهالف( صفحه اول شامل عنوان مقاله و مشخصات نويسندگان   

 ب( صفحه دوم شامل عنوان مقاله، چکيده مقاله و کليد واژه ها  

 ج( صفحه سوم به بعد شامل مقدمه، بدنه مقاله، نتيجه گيری، پی نوشت ها، منابع  

 د( صفحه آخر بخش انگليسی شامل عنوان مقاله، نام و مشخصات نويسندگان و چکيده انگليسی  



 مقاله نويسندگان مشخصات و مقاله عنوان شامل اول الف( صفحه  

تی مانند دکتر، باشد و در زير آن نام و نام خانوادگی نويسندگان به ترتيب اولويت همراه با مشخصات کامل آنها باشد. در نام نويسندگان از نوشتن عبارا چين وسط عنوان مقاله بايد  

 نددددددددام و نددددددددام مهندددددددددي و از ايددددددددن قبيددددددددل اجتندددددددداب شددددددددود. مشخصددددددددات بدددددددده ترتيددددددددب شددددددددامل  

تمامی نويسندگان است. يک نفدر از نويسدندگان بايسدتی بده     الکترونيک پست و تلفن شماره پستی، نشانی شهر، دانشگاه، دانشکده، علمی، مرتبه خانوادگی،

 .عنوان نويسنده مسئول معرفی شود

  

 مقاله و کليد واژه ها چکيده مقاله، عنوان شامل دوم ب( صفحه  

 .و يافته های پژوهش است پژوهش روش هدف پژوهش،، مساله بيان و پژوهش سوال کلمه باشد. چکيده به اجمال، شامل 511ی ال 511چکيده فارسی بايد بين  -  

 در صورت امکان چکيده انگليسی تهيه شود. . شد کلمه و حاوی واژه های اصلی جستجو پذير برای دسترسی به مقاله می با 1 تا 3 کليد واژه ها بين -  

  

 فهرست منابع ها، پی نوشت گيری، نتيجه مقاله، بدنه مقدمه، شامل بعد به سوم ج( صفحه  

پدژوهش   روش پدژوهش،  پيشدينه  پدژوهش، اهدداف  ،(بيانگر مسئله پژوهش، فرضيه های پژوهش و ارتبداط آن بدا موضدوع مقالده    ) طرح موضوع بايستی شامل مقدمه -  

حجم پيشينه پژوهش می تواند بيش از مقاالت پژوهشی معمول باشد که در اين صورت پس ازمقدمه و به صورت  تحليلی دارند،کلی مقاله باشد. در پژوهش هايی که پيشينه  معرفی و

 .نوشته می شود پيشينه پژوهش بخشی جداگانه با تيتر

ی تحقيق به شکل گويدا و علمدی بده همدراه تمدامی       ها فتهيا و تجزيه و تحليل داده ها و روشهای پژوهش علمی شامل بحث و بررسی اطالعات با استفاده از بدنه مقاله -  

 .مورد استفاده در تحقيق است مستند و علمی نمودارها، تصاوير، جداول و متن

 .بايستی به گونه ای منطقی و مستدل و در راستای پاسخ به سوال پژوهش در قالب ارائه يافته های پژوهش باشد گيری نتيجه -  

درباره اصطالحات و مطالب مقاله که ارائه آن در ضروری توضيحات کلماتی است که در متن مقاله برگردان به فارسی شده اند و نيز التين های دلمعا شامل ها پی نوشت -  

 . متن مقاله ضروری نيست که با شماره کوچک در باالی واژه مورد نظر در متن مشخص و در پايان متن مقاله قبل از منابع ارايه می گردد



تنظيم می گردد، ابتدا منابع فارسی، سپس منابع التين و در نهايت منابع اينترنتی ارايه می گدردد . درج مشخصدات مندابع     الفبا حروف در پايان مقاله بر اساي فهرست منابع -  

شد. اين شيوه نامه در وبگاه نشريه قابل بارگيری است. يدک  تهيه شده توسط پژوهشگاه اطالعات و مدارک علمی ايران( می با ( بر اساي شيوه نامه ايران درون و انتهای متن،

 :نمونه از منبع نويسی )برای کتاب با يک نويسنده( در ذيل آمده است

 .محل نشر: ناشر .عنوان .انتهای متن: نام خانوادگی نويسنده، نام نويسنده. سال انتشار  

 .تهران: کتابدار .وب در وجو جست امکانات و مهارتها، اصول، اينترنت: کاوش ابزارهای. 5335کوشا، کيوان.   

. Boston: Houghton Mifflin.autobiography An Adams: Henry of education The .5153Adams, Henry.    

 (نام خانوادگی نويسنده سال انتشار، صفحه :)درون متن  

 (77، 1831کوشا )  

  (Adams 1113) 

 منبع خارجی در مقاالت استفاده شود.  1منبع و حداقل  11تا  11حداقل منابع  

 انگليسی چکيده و نويسندگان مشخصات و نام مقاله، عنوان شامل انگليسی بخش د( صفحه آخر  

اين صفحه نيز بر اساي صفحات مشخصات و چکيده فارسدی عمدل   می باشد که در آغاز مقاله ارائه شده است . برای تنظيم  فارسی چکيده چکيده انگليسی ترجمه روان و دقيق از  

 . شود

  

 شيوه تنظيم تصوير، جدول و شکل -1  

، اسکيس( بايستی بايد در نزديک ترين محل ممکن که در متن به آنها اشاره شده است گنجانده و تنظيم شوند. توضيحات جداول تصاوير، جداول و اشکال)شامل کروکی، نمودار، نقشه  

علمی موجود در تصوير که به شکل تحليلدی  بايد در باالی جدول و توضيحات شکل و تصوير در زير آنها قرار گيرد. توضيحات مربوطه شامل شماره)به ترتيب ارائه در متن(، موضوع)نکته 

 .( می باشدبيان می شود(، معرفی)شامل مکان و زمان ساخت و طراح يا ...(و سند )منبعی که تصوير از آن دريافت شده

 (.در بيايد group جداگانه نوشته شده و با عکس به صورت text box توضيحات بايستی در يک)

است . برای تنظيم تصاوير دقت شود کده تصدوير    dpi 311کيفيت تصاوير بايد مناسب و کليه جزييات در آن به خوبی مشخص باشد . حداقل کيفيت مورد تاييد جهت تصاوير 

و بصدورت تدک    51و محدوده تعيين شده متن را در بر بگيرد . در صورت نياز از دو تصوير در کنار هم استفاده شوند . بدين صورت که تصاوير يا با عدرض   کامالً عرض صفحه

 .سانتيمتر فاصله در متن چيده شوند 5سانتيمتر و بصورت دو عکس در کنار و يا در زير هم با  7عکس يا با عرض 



،برق ،عمران،شهرسازی ،نقشه برداری ،مکانيک سازمان نظام مهندسی براساي قوانين ارشاد اسدالمی  یی گام نخست وابسته به قطب علمی معمارمجله علمی خبری تخصص

 می باشد.  

 یاصول کل

يا چند پرسش مرتبط راکه واجد معنا و اهميت و قابل پژوهشی مقاله ای است که در آن، نويسنده يک  -مقاله ها بايد حاصل کار پژوهشی نويسنده يا نويسندگان باشد. مقاله علمی -

اسخشان تالش مطرح و تشريح می کند و سپس بر اساي روش علمی موجهی که با سرشت پرسش مقاله سازگار باشد، با اتکا به منابع معتبر مرتب، برای يافتن پپاسخگويی باشند،

و مسائل و روشهای تحليل و استدالل و تعليل، قابل تعيين و  دق و اعتبار يافته هايش به تناسب منابع، متغيرهاپژوهشی آن است که حدود ص -می کند.يک مشخصه مهم مقاله علمی

 .قابل بحث است

 . مقاله های ارسالی قبالً در نشريه ديگر يا مجموعه مقاالت همايش ها چاپ و يا همزمان برای مجله ديگری ارسال نشده باشند -

 . فارسی و با رعايت اصول و آيين نگارش اين زبان باشندمقاله ها بايد به زبان  -

 .مسئوليت مطالب مطرح شده در مقاله به عهده نويسنده يا نويسندگان است -

 . مجله در قبول، رد يا ويرايش مقاله ها آزاد است -

 . مقاله های دريافتی بازگردانده نخواهد شد -

 .بدون ذکر منبع در ساير مجله ها و کتاب ها ممنوع است استفاده از مقاله های منتشر شده در اين مجله -

 .مجله از پذيرش ترجمه، گزارش، يادداشت و مانند اينها معذور است -

 . چنانچه مقاله مستخرج از طرح پژوهشی يا رساله باشد، عنوان طرح پژوهشی يا رساله نيز در صفحه اول درج گردد -

 .شد، قبل از ارائه به گروه داوران، از فهرست موارد بررسی حذف خواهد شدچنان چه مقاله ای خارج از اين ضوابط با
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