آیین نگارش مقاالت
به منظور يكسانسازي مجموعه مقالهها الزم است كه همه مقالهها با طرحي يكسان ،كامل و هماهنگ ،تهيهه و تايه
شوند .اين راهنما ،به نويسندگان مقاله ها كمك ميكند تا مقاله خود را طبق طرح مورد قبول ،ارائه دهند .در صورتي كهه
مقاله ارائه شده ،در اين چارچوب نگارشي نباشد؛ مورد داوري قرار نخواهد گرفت.
مقاله ،روي كاغذ سفيد و به ابعاد  82×82سانتيمتر ) (A4با رعايت  8/3سانتيمتر حاشيه بهاال و  8/5سهانتيمتر از پهايين و
 8/7سانتيمتر حاشيه راست و چ  ،با قلم فارسي  BNazaninو انهدازه حهرو  28و قلهم انگليسهي  Times New Romanو
اندازه حرو  22با فاصله  2/25سانتيمتر بين سطرها ،با رعايت تمامي اصول نگارشي ،بهدون اشهتباه و خط خهوردگي در
برنامه  Word 2007-2010در دو ستون ،تاي شود و نبايد تعداد صفحات آن از  82صفحه ،بيشتر باشهد .همچنهين خهط
اول همه پاراگرا ها ،تورفتگي به ميزان  2 / 77سانتي متر داشته باشد .در سراسهر مقالهه ،قلهم اسهتفاده شهده بهراي
متهون فارسهي  BNazaninو براي متهون انگليسي  Times New Romanاست.

مجله اقتصاد و مديريت شهري ،حق رد ،پذيرش يا ويراستاري فارسي و انگليسي مقاالت را براي خهود محفهو مهيدارد و
از اعاده مقاالت دريافتي ،معذور است.
پذيرش اوليه مقاالت ،از طريق پايگاه اينترنتي نشريه ،به نشاني  www.iueam.irانجام ميپذيرد.
مسئوليت مطالب مندرج در مقاله به عهده نويسنده يا نويسندگان مقاله است ،همچنين از زمان انجام مطالعه تا ارسهال
مقاله نبايد بيش از پنج سال ،فاصله باشد.
صفحه اول
صفحه اول مقاله؛ شامل عنوان مقاله ،اسامي نويسندگان و چكيده مقاله ميباشهد كهه شهيوه نگهارش آن ،در ادامهه
تشريح ميشود.
عنوان مقاله با قلم فارسي  BTitrاندازه  21نوشته ميشود .بعد از عنوان ،با يك خط فاصهله ،نهام و نهامخهانوادگي مللفهان
هركدام در يك سطر ،با قلم پررنگ ،با اندازه  28و با فاصله بين خطوط يك سانتيمتر تاي شود.
توضيحات مربوط به نويسندگان نيز بعهد از عنهوان ،نوشهته شهود .مشخصهات نويسهندگان؛ شهامل تحصهي،ت ،گهروه،

دانشكده ،دانشگاه ،شهر و كشور مي باشد .براي نويسنده مسئول مكاتبات ،ذكر آدرس الكترونيكي الزامي است.
متن چكیده
چكيده بايد مجموعه فشرده و گويايي از مقاله باشد و مسأله مورد مطالعه و اهدا آن ،روش تحقيق و نتهايج پههوهش،
به طور خ،صه در آن بيان شوند و ترجيحاً از  22سطر (حدود  822واژه) ،بيشتر نباشهد .در چكيهده ،از اشهاره بهه مراجه و
استفاده از پاورقي ،خودداري شود.
واژگان كليدي :با قلم  BNazaninبا اندازه  28نوشته ميشود .حداقل  3و حداكثر  5واژه كه با كاما ( )،از هم جدا
شوند.
كدهاي  :JELمربوط به هر واژه كليدي كه از سايت
 https://www.aeaweb.org/econlit/jelCodes.phpقابل استخراج اسهت .حهداقل چههار كهد در سهطر بعهد از واژگهان
كليدي و با اندازه  28نوشته شود.

ترتیب عنوانهاي اصلی مقاله
ترتيب عنوانهاي اصلي مقاله ،به طور دقيق به شرح زير ميباشند:
 -1مقدمه
با طرح مسأله و مرور پهوهشهاي انجام شده و جم بندي آنها ،هد پهوهش را توجيه ميكنهد و شهامل مهوارد ذيهل
ميباشد:
 بيان مختصر كليات موضوع مورد بحث خ،صهاي كوتاه از تاريخچه موضوع و كارهاي انجام شده به همراه ويهگيهاي آن اشاره به جنبه نوآوري مقاله (ت،شي كه در مقاله براي رف كاستيهاي موجهود ،گشهودن گرههها يها حركهت بهه سهمتيافتههاي نو صورت گرفته است)
 اهدا  ،اهميتها و ضرورتهاي انجام تحقيق. -2پیشینه تحقیق
به مرور پهوهش ها و مطالعات انجام شده در مورد موضوع و مسأله تحقيهق مي پهردازد .دقهت كنيهد در پيشهينه
تحقيق ،تحقيقات داخلي و خارجي كه ارتباط كامل با عنوان مقاله دارند ،ارائه شوند و از توضيح درباره مطالعاتي كهه بهه
صورت كلي و در حيطه عمومي موضوع انجام شده است ،خودداري شود.
 -3مبانی نظري
به تشريح مفاهيم و تعاريف موضوع تحقيق ميپردازد .مباني نظري موضوع بايد مختصر ولهي كهاربردي بيهان شهود ،اسهتناد و
ارجاع داشته باشد و نيز اصول و پايههاي نظري تحقيق به صورت كام ً،شفا و مستدل ،بيان شوند.
 -4روش تحقیق
شيوه اجراي پهوهش ،طرح آمهاري و روشههاي شناسهايي و ارزيهابي را توضهيح ميدههد و شهامل كليهه روابهط و
متغيرها ،اثبات روابط (در صورت نياز) ،تعريف متغيرها و نحوه محاسبه آنها و معرفي روش برآورد مدل ميباشد.
نكته مهم :از ارائه توضيحات طوالني در مورد مباني و مقدمات بديهي و روشهاي بهرآورد كهه در مهتن كتابههاي مربوطهه
وجود دارد ،خودداري گردد و روشهايي كه مشخصاً جهت برآورد يا اجراي مدل ،مورد استفاده قرار گرفتهاند ،ارائه شوند.
 -5یافتههاي تحقیق
تمامي نتايج كيفي و كمّي بهدست آمده ،در اين قسمت ارائه گردند .در صورت نياز ميتهوان موضهوعات را طبقهبنهدي
نموده و از جدول ،منحني ،نمودار يا تصوير استفاده شود كه شهامل منهاب دادههها ،نحهوه محاسهبه آنهها (درصهورت نيهاز)،
آزمون هاي الزم و نتيجه آن ،نتايج برآورد يا اجراي مدل ميباشد.
 -6نتیجهگیري و پیشنهاد
با توجه به هد و يافتههاي ساير پهوهشها ،نتايج به دست آمده ،تجزيه و تحليل شهده و نتيجهه گيري ميشهوند.
نگارنده در همين قسمت ،پيشنهادهاي الزم را نيز ارائه ميكند.
 -7منابع
براي نگارش مناب التين و فارسي در انتهاي مقاله ،ابتدا مناب فارسي و سهس

منهاب خهارجي آورده شهوند .منهاب بايهد بهه

ترتيب حرو الفباي نامخانوادگي نگارنده ،مرتب شوند .چنانچه از يك نگارنده ،چند منب مورد اسهتفاده قهرار گرفتهه باشهد،
ترتيب ارائه آنها برحسب سال انتشار از قديم به جديد است.

الف) راهنماي نگارش منابع درون متن

ارجاعات در متن مقاله بايد به شيوه داخل پرانتز باشند؛ به گونهاي كه ابتدا نامخهانوادگي مللهف يها مللفهان و سهس

سهال

انتشار بيان گردد؛ مانند .(Smith, 2014) :براي مناب با بيش از دو نويسنده ،با ذكر نامخانوادگي و نام نويسهنده اول بهه جهاي
نام ساير نويسندگان« ،همكاران» ذكر گردد؛ مانند.)Ruane et al., 2012( :
ب) الگوي نوشتن منابع التین در انتهاي متن (طبق فرمت )APA
کتاب:
1- Author, A.A., Author, B.B. (Date of publication). Title of book or larger document (chapter or
section number). Edition. Publication.
مقاله در مجله:
2- Author, A.A., Author, B.B. (Date of publication). Title of article. Title of Online Periodical,
volume number (issue number), page.
مقاله در همایش:
3- Nematollahi, M.A., Van Pelt, H., Komen, J., (2006). Stress response during and after
confinement in 17-a hydroxylase deficient common carp (Cyprinus carpio L), VII th International
Congress on the Biology of Fish, Newfoundland, Canada, P. 170.
پایاننامه:
4- Viveiros, ATM., (2002). Semen collection and preservation in African catfish, Clarias
gariepinus. Ph.D thesis. Fish culture and fisheries group. Wageningen institute of Animal Sciences.
Wageningen. The Netherlands. 144 pp.
ج) الگوي نوشتن منابع فارسی در آخر متن

کتاب :نامخانوادگي نويسنده اول ،نام نويسنده اول؛ نامخانوادگي نويسنده دوم ،نهام نويسهنده دوم( ،سهال انتشهار) .عنهوان
كتاب ،محل چاپ :ناشر.
مقاله :نامخانوادگي نويسنده ،نام نويسنده( ،سال انتشار) .عنوان مقاله ،نام نشريه ،دوره (شماره) ،صفحه پايان مقاله-
صفحه شروع مقاله.
واژههاي خارجی در متن فارسی
براي واژهها و نامهاي خارجي ،در حد امكان از معادلهاي فارسي مصطلح و مصوب استفاده كنيد .در مورد نامهاي خارجي
ضروري و غيرمتداول ،فقط در اولين ارجاع و ب،فاصله پ

از بيان اين گونه واژهها ،معادل التين آنها را به صورت زيرنوي

در پهايين

همان صفحه ،قيد نماييد.
زیرنویسها
در صورت نياز به درج زيرنوي  ،همه موارد فارسي به صورت راستچين بها قلهم  BNazaninو انهدازه  9و زيرنوي ههاي
التين به صورت چ چين با قلم Times New Romanاندازه  9نوشته شوند .در پانوي  ،بعهد از شهماره ،يهك خهط تيهره،
سس

يك فاصله و بعد معادل فارسي يا انگليسي را تاي كنيد.
اسامي افراد يا واژهها و اصط،حاتي كه براي اولين بار در مقاله از آنها ياد ميشود ،به صورت زيرنوي

ارائه شوند.

شكلها و نمودارها
تمامي اشكال و نقشهها ،داراي وضوح و شفافيت باشند و به صورت سياه و سفيد و باكيفيهت مناسهب ،تهيهه شهده باشهند و
منب آنها حتي اگر از خود نويسندگان باشند ،ذكر شود .نمودارها و شكلها بايد شماره و عنوان (توضيح) داشته باشند كهه بهه صهورت
وسطچين در زير آن با قلم پررنگ و اندازه  ،22تاي و به ترتيب از  2شمارهگذاري ميشود .منب آنها نيز بها همهان قلهم و انهدازه،
دقيقاً زير آنها نوشته ميشود.

جدولها
هر جدول بايد شماره و عنوان (توضيح) داشته باشد كه در باالي جدول با قلم پررنگ و اندازه  22تاي و به ترتيهب از 2
شمارهگذاري ميشود .جدولها در داخل متن و پ

از جايي كه به آنها اشاره شده ،درج شوند .همه اعداد در جهدولها بايهد بهه

صورت فارسي و وسطچين ،تاي شوند .هر جدول با يك سطر خالي فاصله از متن قبل و بعد آن قرار گيرد و منب آن نيز بها
قلم پررنگ و اندازه  22در انتهاي جدول آورده شود .جدول  2مطابق راهنماي باال ،تهيه شده اسهت .در ايهن جهدول ،نهوع و
اندازه قلم مورد نياز براي تدوين مقالههاي فارسي به صورت خ،صه آمده است .جدول بايد در موقعيت وسطچين نسهبت بهه
دو طر كاغذ قرار گيرد.
در تنظيم جداول ،منحنيها ،اشكال و تصاوير ،رعايت نكات زير الزامي است:
 اط،عات جداول ،نبايد به صورت منحني يا به شكل ديگر در مقاله تكرار شوند .شهماره و عنهوان جهدولها در بهاال ومأخذ آنها در پايين ذكر گردد.
 جدول بايد داراي عنوان و واحد مربوط به خود باشد و چنانچه تمام ارقام جدول داراي واحد يكسان باشند ،مي توانواحد را در عنوان جدول در پرانتز يا شكل خاص ديگري ،ذكر نمود.
 توضيحات اضافي عنوان و متن جدول ،به صورت زيرنويروشهاي علمي ،در جدول منعك

ارائه ميگردد .نتايج بررسيهاي آمهاري ،بايهد بهه يكهي از

گردد و در هر صفحه نبايد بيش از دو جدول آورده شود.

 واحدهاي استفاده شده در مقاله بايد در سيستم متريك باشند. جداول ،شكلها ،نمودارها ،به شكل معمول (غير دوستوني) تاي گردند. در صورتي كه مقاله ،حاصل پاياننامه كارشناسيارشد و رساله دكتري باشد ،ذكر اسامي كليه نويسهندگان (دانشهجو ،اسهتادانراهنما و مشاور) الزامي است.
 در داخل جدولها بايد از اعداد فارسي و عنوانهاي فارسي استفاده شود و از به كار بردن نقطه به جاي مميز خودداريگردد .براي مثال براي نوشتن عدد  ،2/5اول عدد  5را نوشته و مميز را تاي كرده ،بعد عدد صفر را بنويسيد.
چكیده به زبان انگلیسی )(Abstract

چكيده مقاله به زبان انگليسي ،برگردان دقيق عنوان ،متن و واژهههاي كليهدي چكيهده فارسهي ميباشهد .نويسهندگان
موظف هستند چكيده انگليسي را كام ً،مطابق با چكيده فارسي ارائه دهند.
عنوان چكيده انگليسي با قلم پررنگ و اندازه  21و ساير نكات ،منطبق با چكيده فارسهي باشهد .در چكيهده انگليسهي،
مشخصات نويسنده در سطر بعد از ذكر نام او با اندازه  22بيايد و تنها ،آدرس الكترونيكي مسئول مكاتبهات ،بهه صهورت پهاورقي
نوشته شود.
برخی نكات ویرایشی
 -2براي شمارهگذاري ،از عدد و خطفاصله ،استفاده شود؛ مانند شمارهگذاري همين قسمت.
 -8قبل از نقطه ،ويرگول ،نقطه ويرگول ،دونقطه ،ع،مت سلال ،ع،مت تعجب و  ...نيازي به فاصله نيست ،اما بعد از اين
ع،ئم بايد يك فاصله گذاشته شود.
 -3هنگام استفاده از پرانتز ،قبل از باز شدن پرانتز و بعد از بسته شدن پرانتز ،از فاصله استفاده كنيد ،كلمه داخل پرانتز
بدون فاصله به پرانتز ميچسبد.
 -1ميان حرو يك كلمه ،از نيمفاصله استفاده شود.
 -5به جاي استفاده از ع،مت ) (%در متن ،از كلمه درصد استفاده كنيد؛ مانند 5 :درصد.
جدول  -1خالصه اندازه و نوع قلمهاي مورد نیاز براي تدوین مقالههاي فارسی
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28
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28
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28
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22
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28
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22
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Times New Roman

Times New Roman
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توجه:
 )1از شماره دوازدهم ،نسخه کامل فصلنامه به دو زبان فارسی و انگلیسی منتشر خواهد
شد .لذا چارچوب نگارش مقاله به زبان انگلیسی ،متعاقباً در اختیار پژوهشگران و
عالقمندان گرامی قرار خواهد گرفت.

