فرمت ارائه مقالات نشریه داخلی هنر و معماری مارلیک
قبل از ارسال مقالات به ترتیب نویسندگان مقالات توجه فرمایید پس از ارسال مقاله به هیچ وجه امکان اصلاح ،تعویض
وحذف اسامی وجود نخواهد داشت.
مقالات به زبان فارسی و یا انگلیسی برای داوری ارسال می گردد همچنین  ،مقالات مروری با تشخیص كمیته علمی
جهت داوری ارسال می گردد؛ مقالات نباید به هیچ وجه كپی برداری باشد اگر خلاف این امر ثابت شود ،هیات داوران در
صورت آگاهی از این امر ،اجازه دارد فرآیند داوری و چاپ را درهرمرحله ای متوقف كند و كلیه موارد حقوقی آن متوجه
نویسندگان مقاله خواهد بود.مقالات انگلیسی طبق فرمت فارسی ذیل تدوین شوند وبه جای فونت بی نازنین از

Times

 New Romanاستفاده شود.

عنوان مقاله در یك یا دو سطر تك فاصله (قلم بی نازنین 61پررنگ)

نویسنده اول ،6نویسنده دوم* ،2،نویسنده سوم( 3قلم بی نازنین پررنگ  ، 66وسط چین)
 1سمت ونام دانشگاه ،موسسه یا سازمان نویسنده اول.
 2سمت ونام دانشگاه ،موسسه یا سازمان نویسنده دوم.
 3سمت و نام مؤسسه یا سازمان نویسنده سوم وسایرنویسندگان.......

پست الكترونيكي:
پست الكترونيكي:
پست الكترونيكي:

باکشيدن خط زیر نام و نام خانوادگي یا قراردادن ستاره بر روی نام خانوادگي ،نویسنده مسئول* مشخص شود 66( .بی
نازنین پررنگ)

چکیده (بی نازنین 62پررنگ)
2/5 cm

در متن چكيده از ذکر مقدمات و کليات خودداری شود و مستقيماً به مسئلة مورد مطالعهه و ادهداآ ،ن ،اسهاا کهار،روش
مورد استفاده و نتایج کار به طور مختصر اشاره شود .متن چكيده مقاله با قلم  12بي نازنين ساده وتک فاصله با حاشيه 2/5
سانتيمتر از لبه طرفين کاغذ ،باکنارهدای ردیف شده نوشته شود .فاصله خطوط از یكدیگر یک سانتيمتر خوادد بود.چكيهده
بایستي به تنهایي گویای مطالب مقاله باشد و از اشاره به مراجع در چكيده خودداری شود .چكيده بایسهتي حهداک ر شهام
 222کلمه باشد.
 2 ----سطر فاصله ( 12بي نازنين ساده) -----واژههای كلیدی (:بي نازنين 62پررنگ) حداق  5و حداک ر  8واژه که با ویرگول ( )،از دم جدا شده باشند (قلم بي
نازنين  12ساده).
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2 cm

 -6مقدمه (بی نازنین 61پرنگ و از آغاز صفحه دوم):
کليه مقالات ارسالي به نشریه باید طبق فرمت مشخص شده تهيه وارسال گردند.مقالاتي که طبهق ایهن فرمهت ارانهه نشهده
باشند قب از ارجاع برای داوری حذآ خوادند شد .ایهن رادنمها بهه
نویسندگان مقالات فارسي کمک ميکند تا مقالهة خهود را بها طهر
مورد قبول نشریه تهيه نمایند .توجه شود که صهورت اهادری ایهن
رادنما و نگارش ،ن منطبق بر دستورالعم تهية مقالات است.
برای تایپ مقاله به فارسي ،فقط از نرم افزار (Word2007يا2003
( استفاده شود .متن اصلي مقاله به صورت تک ستوني با قلم (فونت)
نازنين 12ساده تهيه و عنهوان دمهة بخ دها بها قلهم بهي نهازنين و
اندازه 11پررنگ و عنوان زیربخ دا با قلم بهي نهازنين و انهدازه 13
پررنگ تایپ شود .عنوان در بخ یا زیربخ  ،بها یهک خهط خهالي
فاصله از انتهای متن بخ قبلي تایپ و شمارهگذاری شود.
فاصههله مطالههب از راسههت ،بالهها و پههایين  2.5سههانتيمتر و از چههپ 2
سانتيمتر تنظيم شود (.بي نازنين  12ساده)

 -2ارسال اصل مقالات
تنها از طریق ارسال به ،درا پست الكترونيكي  nashrieh@marlik.ac.irانجام مي گيرد.

 -3تعداد صفحات مقاله
مقالات ارانه شده به نشریه نباید از 15صفحه بيشتر و از  5صفحه کمتر باشد.

 -1فرمول ها و روابط
متن فرمولدا باید با استفاده از  Equationایجاد شده و به صورت چپ چهين در یهک یها چنهد سهطر درد شهوند .دمهة
فرمولدا به ترتيب از  1شمارهگذاری شوند .شمارة در فرمول در داخ پرانتز و در سمت راست سطر فرمول قرار گيرد.

 -5نمودارها و جداول
جدولدا و شك دا از جمله منحني دا باید دارای شماره و عنوان (توضيح) باشد ،که به صورت وسط چين ،در بالای ،ن با
قلم نارنين پررنگ و اندازه 11تایپ و عنوان شك در زیر شك و با قلم بي نازنين اندازه  11پررنگ نوشته شوند و به ترتيب
از  1شماره گذاری شوند .تمام شمارهدای شك دا و جدول دادر پرانتز نوشته شوند و اندازه متن داخ جداول و اشكال
حداق  Times New Roman 8و یا 12بي نازنين باشد.بهتر است جدولدا ،شك دا و منحنيدا در داخ متن و پس
از جایي که به ،نها ارجاع ميشود ،قرار گيرند .دمةاعداد در جدولدا باید به صورت فارسي و وسط چين تایپ شوند .در
جدول ،شك و منحني ،با یک سطر خالي فاصله از متن ماقب و مابعد ،ن قرار داده شود .دقت شود تمام شك دا باید خوانا
بوده و به صورت  In line with textدر متن ،ورده شود .در جداول از خطوط عمودی استفاده نشود.
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جدول ( )6جدول نمونه
فصل

عنوان

گزارش

تعداد ماهها

1

مقدمه

22

2

2

روش تحقيق

12

3

3

تحلي اطلاعات

12

3

نموداردا و جداول به ،ساني قاب خواندن باشند .تمامي نموداردا وجداول باید با رزوليشن مناسهب بهوده و بهه راحتهي قابه
خواندن باشند.

شکل( )2نمونه يك نمودار

 -1مراجع
(در مرجع بایستي حداق یک بار در متن مقاله مورد استفاده قرار گيرد و یا به ،ن اشاره گردد .).شيوه ارجاع در مقالهه بایهد
به سبک ¬ APAویا شيكاگو باشد و منبع مورد استناد در داخ متن با ذکر نام خانوادگي نویسنده  ،سال انتشار و شهماره
صفحه داخ پرانتز ،ورده شود .مانند( :ردنمایي)22:1382مراجع فارسي را با قلم بي نازنين ساده pt. 11و مراجع انگليسهي
را با قلم  Times New Roman pt. 10نازك تایپ نمایيد .اشاره به مراجع در داخه مهتن بایسهتي بهه صهورت ( نهام
مؤلف،سال و شماره صفحه) اشاره شود؛ سپس مراجع به ترتيب حروآ الفبا و با شروع از مراجع زبان فارسي و سپس مراجع
زبان انگليسي ،مرتّب شده ودرانتهای مقاله ،ورده شوند.
الف) کتاب :نامخانوادگي ،نام نویسنده(نویسندگان)یامترجم( ،سال انتشار)؛ عنوان کتاب ،مح انتشار ،جلد .ناشر.
ب) مجله  :نام خانوادگي،نام نویسنده (نویسندگان) ( ،سال انتشار)،عنوان مقاله  ،نام مجله  ،شماره مجله ،ناشر مربوطه
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ب) مقالات :نامخانوادگي ،نام(نویسندگان)( ،سال انتشار)؛ «عنهوان مقالهه» ،نهام نشهریه ،دوره ،شهمارة نشهریه ،مكهان نشهر:
صفحاتي که مقاله به خود اختصاص داده است.
د) اینترنت  :نام خانوادگي  ،نام نویسنده (نویسندهگان)( ،سال انتشار یا دسترسي)،عنوان اثر،شناسه(،درا)،سایت
د) پایاننامهدا :نامخانوادگي ،نام (سال تحصيلي که رساله دفاع شده است)؛ عنوان کام رساله ،نام استاد رادنما و مشهاوران،
شهر مح استقرار دانشكده یا دانشگاه :نام دانشگاه،
 -1توسلي ،محمود( ،بي تا)« ،)1385( ،قواعد و معياردای طراحي فضای شهری» دانشگاه تهران
-2تيلور ،کلایر و دمكاران ،)1381( ،روش تحقيق ميداني ،محسن نيازی و عباا زارعي
-3جزوات معماری اسلامي ،دانشگاه ،زاد مشهد 1381
 -1چلبي ،مسعود« ،)1325( ،جامعه شناسي نظم :تشریح و تحلي نظری نظم اجتماعي»،چاپ چهارم ،1381نشرني :تهران

 -7تشکر و قدردانی
این بخ

در صورت نياز بعد از نتيجهگيری ،ورده شود.

 -8پیوستها
در صورت داشتن بي از یک پيوس ت در مقاله ،با حروآ ابجد ،نها را به ترتيب ،بعد از بخ تشكر و قدرداني و قب از
مراجع بياورید .نحوه نوشتن معادلات مطابق بخ  1است و برای شماره گذاری ،نها ترکيبي از حروآ ابجد و عدد معرآ
پيوست و ترتيب ارانه ،نها در ،ن پيوست ،استفاده کنيد مانند (الف )1-و (الف )2-که معرآ شماره معادلات الف ميباشد.

 -9نکات مهم
 -1-9مسئوليت علمي و محتوای مقالات برعهده نویسندگان مقالات خوادد بود.
 -2-9مقالات ارسالي بایستي شام  :عنوان ،چكيده ،واژه دای کليهدی ،مقدمهه ،نتایج،بحهن ونتيجهه گيهری و منهابع مهورد
استفاده باشد.
 -3-9مقالات ارسالي برگشت داده نميشود.
 -1-9کميته علمي نشریه در خصوص ویرای وچاپ مطالب مقالات ،زاد مي باشد.
 .-5-9فای مقاله باید به گونه ای باشد که در صورت نياز بتوان به راحتي و بدون کار اضافهای ،ن را باز کرد ،پرینهت گرفهت
یا به چاپخانه تحوی داد .مقالات ميبایست فاقد شمارهگذاری صفحات باشند(.باید دمزمان با فای  wordمقاله یک نسخه
 pdfازمقاله نيز ارسال شود).
نویسندگان محترم توجه داشته باشند که کليه مكاتبات این نشریه صرفا از طریق پست الكترونيكي صورت مي گيرد.
-1-9مسئوليت محتوای مقالات با نویسندگان مقاله خوادد بود و نشریه دراین زمينه ديچ مسئوليتي نخوادد داشت.
،درا پست الكترونيک نشریهnashrieh@marlik.ac.ir :

موفق وسربلند باشيد
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