راهنمای نگارشی فصلنامه انجمن طراحان شهری ایران
فصلنامه "انجمن طراحان شهری ایران" به منظور تبیین و تحلیل توصیفی مسائل شهری از منظری ورای مقاالت علمی -پژوهشی رایج
داخلی ،زیر نظر انجمن طراحان شههههری ایران آغاز به فعالیت کرده اسهههت و اولین شهههماره خود را به موضهههو "بازیهای خیابانی؛
خیابانهای بازی" اختصاص داده است.

عناوین سرفصلهای نشریه به تریب زیر است:


یادداشت



گفتوگو



مقاالت



تجارب



معرفیاسناد

نوشته های ارسالی فراخوان در  ۲بخش مجزا مقاالت و تجارب قرار خواهند گرفت که توضیحات آن به شرح زیر است:

یادداشت
این بخش شامل مقاالت توصیفی و تبیینی ،یادداشتهای تحلیلی و جستارها در رابطه با موضو مورد بحث میباشد:


رعایت بخشبندی داخل متن (طرح بحث ،شرح بحث و نتیجهگیری) در نوشتار الزامی است.



مشخصات کامل نویسنده شامل ( نام و نام خانوادگی  ،رشته تحصیلی و ایمیل) الزامی است.



فونت نوشتار  b badrواندازه آن  ۴۱می باشد( .رعایت نیمفاصله در نوشتار الزامی است)



درجایی که از منابع داخلی و خارجی اعم از کتب ،مقاالت ا ستفاده می شود؛ رعایت ارجا دهی داخل متن و پایان
متن به روش  apaضروری است( .نمونهی ارجا دهی صحیح در پیوست قرار داده شده است)



درجایی از متن که روایتی از تجارب شهری ا ست ،اگر ت صویری ا ستفاده می شود ،ذکر تاریخ ت صویربرداری الزامی
است.



اگر از جداول ،تصاویر و نمودار در داخل متن استفاده میشود ذکر شماره و عنوان آن الزامی است به شکل زیر:
تصویر ( -۴شرح تصویر)

تجارب
این بخش شامل تجارب زندگی شهری و همچنین تحلیل انتقادی و چالشها درباره موضو مورد بحث است:


فونت نوشتار  b badrواندازه آن  ۴۱می باشد( .رعایت نیمفاصله در نوشتار الزامی است)



مشخصات کامل نویسنده شامل ( نام و نام خانوادگی  ،رشته تحصیلی و ایمیل) الزامی است.



فرمت نوشتار در این بخش آزاد است و شامل بخش بندی خاصی نمی باشد.



فرمت ارجا دهی به شکل فرمت یادداشت میباشد.

پیوست:

نمونهی راهنمای ارجاع دهی داخل متن

نمونهی راهنمای ارجاع دهی پایان متن

نمونهی راهنمای ارجاع دهی تصاویری که از سایتهای اینترنتی دریافت میشوند

