راهنمای تدوین مقاالت اولین همایش ملی آمایش سرزمین با تاکید بر دریا ،سواحل و بنادر
برای جلوگیری از تأخیر در داوری و انتشار به موقع مقاالت همایش ،لطفاً به این نکات توجه بفرمایید:
مقاالت میبایست به زبان فارسی همراه با چکیدة انگلیسی و واژههای کلیدی طبق راهنمای ذیل تهیه و برای بررسی بهایمیل همایش ( )irgeography1401@gmail.comارسال شوند.
مقالۀ ارسالی میبایست در حوزة همایش و محورهای معرّفی شده باشد .بدیهی است به مقاالت خارج از این حوزه ترتیب اثرداده نخواهد شد.
 نویسندة مسئول میبایست یک نسخه از مقاله را با نام نویسنده/نویسندگان و یک نسخۀ بدون نام نویسنده/نویسندگانصرفاً در قالب فایل  wordبه ایمیل همایش ( )irgeography1401@gmail.comارسال نماید.
الزامی است که نویسنده/نویسندگان متعهد گردند مقالۀ ارسالی به این نشریه را تا زمان اعالم نتیجۀ نهایی توسط داوران بههیچ نشریۀ داخلی ،خارجی و یا کنفرانس ملّی و بینالمللی ارسال ننمایند.
با عنایت به محرمانه بودن داوری و ناشناخته بودن هویت نویسنده/نویسندگان و داوران محترم برای همدیگر ،توجه داشتهباشید در فایل  pdfو  Wordبدون نام ،هیچگونه اثری از نام نویسنده/نویسندگان در تمامی بخشهای مقاله (اعم از
شکلها ،جدولها و حتیّ در قسمت مشخصات فایل) وجود نداشته باشد.
ساختار مقاله باید بر این اساس تنظیم شود :عنوان مقاله-چکیدة فارسی -مقدمه-روش پژوهش -بحث و یافتهها-نتیجهگیری -پیشنهادها ،درصورت لزوم سپاسگزاری ،منابع باشد.
 عنوان :کوتاه ،دقیق و بیان روشنی از موضوع مقاله باشد که با قلم  B Titr 14تایپ شود. نام و نام خانوادگی نویسنده/نویسندگان میبایست با قلم  B Mitra 11 Boldبا دو خط فاصله از عنوان و به صورت زیرهم آورده شده و رتبۀ علمی یا مقطع تحصیلی و تخصص ،نام دانشگاه ،شهر ،کشور ،در زیر عنوان سمت چپ نوشته شود و
نشانی پست الکترونیک نویسندة مسئول که ترجیحاً متعلّق به دانشگاه یا موسسۀ وی باشد ،زیرنویس شود.
چکیدة فارسی شامل شرح مختصر و جامعی از محتوای مقاله با تاکید بر طرح مسأله ،هدفها ،روشها و نتیجهگیری حداکثردر  250کلمه میباشد.
 واژههای کلیدی :شامل  3تا  5واژه ،میبایست به نحوی تعیین شوند که بتوان از آنها جهت تهیۀ فهرست موضوعی )(Indexاستفاده نمود.
 متن مقاله و فهرست منابع در صفحات یکرو کاغذ  A4و در هر صفحه  26سطر باشد(فاصله از باالی صفحه  4/9 cmو ازپائین صفحه  5 cmو از چپ و راست  )3 cmمی باشد و فاصله سطرها  Singleتایپ شود.
 مقاالت بین  10تا  15صفحۀ تایپ شده باشد. محتوای مقاالت شامل :مقدمه ،مبانی نظری ،روش پژوهش ،بحث و یافتهها ،نتیجهگیری میبایست با قلم B Mitra13نازک تایپ شود.
 -عناوین اصلی مقاله با قلم  B Mitra 13 Boldو عناوین فرعی با قلم  B Mitra 12 Boldتایپ شود.

 محتوای بخش مقدمه میبایست با طرح مسأله و مرور پژوهشهای قبلی ،سؤالها ،فرضیهها و هدفهای تحقیق را توجیهکند و نوآوری در تحقیق را به طور واضح بیان نماید .ضمناً یادآوری میشود بخش مقدمه میبایست یکپارچه و بدون زیربخش
باشد.
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 جدولها به صورت کامالً واضح با فرمت  Table Gridبا ذکر عنوان در باالی آنها و با قلم  B Mitra 10 Boldپررنگآورده شود.
 روابط و فرمولهای ریاضی با یک سایز کوچکتر از متن مقاله و از سمت چپ تایپ شده و در سمت راست ،شماره آنها بهصورت صرفاً :رابطۀ ( )1آورده شود .حسب کاربرد ،لزوماً در متن نیز میبایست به شمارة رابطه اشاره شود.
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