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مهندسي جغرافيايي سرزمين
" اين مجله حاصل فعاليت علمي گروه مهندسين مشار آبادگران شهر و روستا و
انجمن جغرافيايي ايران است"
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 به استتناد مجتوز شتماره  9/9/63172متور  5931/19/11كميستيون بررستي نشتريات علمتي كشتور،مجله" مهندسي جغرافيايي سرزمين" بصورت دو فصلنامه منتشر مي گردد.

سال اول
شماره اول
پاييز و زمستان 5931
شاپاي چاپي8192-5931 :
شاپاي الكترونيكي8192-9388 :

صاحب امتياز :انجمن جغرافيايي ايران با همكاري گروه مهندسين مشاور آبادگران شهر و روستا
مدير مسئول و سردبير :نصراله موالئي هشجين

اعضاء هيأت تحريريه:
سيدرضا حسين زاده
اسفنديار زبردست
رحيم سرور
علی شكور
مجيد شمس
سيدكاظم علوي پناه
غريب فاضل نيا
صديقه لطفی
حميدرضا متين
نصراهلل موالئی هشجين

دانشيار جغرافياي طبيعی ،دانشگاه فردوسی مشهد
استاد شهرسازي ،دانشگاه تهران
استاد جغرافيا و برنامه ريزي شهري ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقيقات تهران
استاد جغرافيا و برنامه ريزي روستايی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد مرودشت
استاد جغرافيا و برنامه ريزي شهري ،دنشگاه آزاد اسالمی واحد مالير
استاد سنجش از دور و  ،GISدانشگاه تهران
دانشيار جغرافيا و برنامه ريزي روستايی ،دانشگاه زابل
استاد جغرافيا و برنامه ريزي شهري ،دانشگاه مازندران
دانشيار سنجش از دور و  ،GISدانشگاه لرستان
استاد جغرافيا و برنامهريزي روستايی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد رشت

همكاران علمي اين شماره:
حسن احمدي ،حسن افراخته ،افسانه برنجكار ،عيسی پوررمضان ،وحيد رياحی ،رحيم سرور ،نادر زالی ،چيا صالحی باباميري ،علی شكور،
علی شمسالدينی ،غريب فاضل نيا ،محمدباسط قرشی ميناآباد ،صديقه لطفی ،نصراله موالئی هشجين ،مجتبی ولی بيگی ،مجيد ياسوري.

مدير داخلي :عيسي پوررمضان
كارشناس اجرايي :ربابه حاجتي سسمسي

ويرايش :نصراله موالئي هشجين و مرجان حيدرپور

راهنماي تدوين مقاالت
به منظور جلوگيري از تأخير در داوري و انتشار به موقع مقاله ،لطفاً به نكات زير توجه فرماييد:
 .1مقالههاي قابل چاپ در مجله" مهندسی جغرافيايی سرزمين" مقاله هاي اصيلی هستند كه حاوي؛ ايده ها ،رويكردها ،راهبردها و روشهاي
جديد و حاصل تجارب و تحقيقات علمی و مستند به نحوي كه به پيشبرد راهبرد مهندسی جغرافيايی فضاهاي ملی ،منطقه اي ،ناحيهاي،
شهري ،روستايی و عشايري علم جغرافيا و ديگر علوم مرتبط(شهرسازي ،جامعه شناسی ،معماري ،RS ،GIS،علوم سياسی و )...از لحاظ
نظري و كاربردي كمك نمايد.
 .2مقاله ها بايد جديد و حاصل نتايج تحقيقات ،مطالعات و پژوهش هاي نويسنده (ها) بوده و قبال در مجله ديگر به چاپ نرسيده باشند.
 .3با توجه به رويكرد علمی -ترويجی مجله مهندسی جغرافيايی سرزمين و اهداف و چشم انداز آن ،توجه و تاكيد بر ترويج راهبرد مهندسی
جغرافيايی فضا و ارايه راهكارها و پيشنهادهاي اجرايی در مقاالت جهت انتشار در مجله ضروري است.
 .4مسئوليت كامل مطالب ارايه شده در مقاله به عهده نويسنده(ها) است و مجله در اين زمينه هيچ مسئوليتی را عهده دار نمی شود.
 .5مقاله هاي استخراج شده از رساله دكتري ،پايان نامه هاي كارشناسی ارشد با رعايت راهبرد مهندسی جغرافيايی فضا و ارايه راهكارهاي
عملی با نام دانشجو ،استاد يا استادان راهنما ،استاد يا استادان مشاور بصورت مشترك و با مسئوليت استاد راهنما و قيد مستخرج بودن از
رساله و يا پايان نامه در صفحه اول مقاله الزامی است.
 .6مقاله هاي برجسته استخراج شده از پروژه هاي درسی توسط دانشجويان تحصيالت تكميلی با نام استاد درس و دانشجو(يان) با رعايت
راهبرد مهندسی جغرافيايی فضا و ارايه راهكارهاي عملی ارزيابی و منتشر می شود.
 .7مقاله هاي استخراج شده از طرح ها و پروژه هاي پژوهشی درون دانشگاهی ،برون دانشگاهی و عمرانی مرتبط با مجله در اولويت ارزيابی
و چاپ قرار می گيرند.
 .8مقالههاي نظري كه به ابداع و نوآوري ،ارايه نظريههاي علمی جديد و نيز نقد و ارزيابی نظريههاي موجود توسط استادان و صاحب نظران
برجسته می پردازند در اولويت ارزيابی و چاپ می باشند.
 .9مقالههاي ارايه شده بصورت شفاهی و پوستر فقط در همايشهاي بينالمللی و ملی مشروط به اينكه اصيل ،پژوهشی ،مستخرج از رساله
دكتري ،پايان نامه كارشناسی ارشد ،طرح هاي پژوهشی و نظري و برجسته باشد با رعايت ضوابط و چارچوب مجله قابل ارزيابی و انتشار
است.
 .10مقاله بايد سليس ،روان و از نظر دستور زبان صحيح باشد و در انتخاب واژه ها دقت الزم مبذول گردد .مقاله به زبان فارسی با چكيده
انگليسی در زمينههاي مربوط به مهندسی جغرافيايی فضا در قلمرو علم جغرافيا ،شهرسازي ،معماري ،جامعه شناسی RS ،GIS ،و ساير
علوم مرتبط با آن باشد.
 .11در متن فارسی بايد تا حد امكان از معادل التين استفاده شود و چنانچه معادل فارسی به اندازه كافی رسا نباشد می توان با ذكر شماره در
باالي معادل ،عين كلمه التين در زيرنويس آورده شود.
 .12كليه ارجاعات داخل متن مطابق شيوه نامه  APAو داخل پرانتز به ترتيب ،نام خانوادگی ،سال و شماره صفحه/ها باشد به عنوان نمونه
(موالئی هشجين )28 :1392 ،آورده شود.
 -58-5ارجاع به مقاله :در داخل پرانتز به صورت( ،فاميلی ،سال :شماره صفحه/ها)؛ ذكر شماره صفحه براي مقاله الزامی نيست.
 -58-8ارجاع به كتاب :در داخل پرانتز به صورت( ،فاميلی ،سال :شماره صفحه/ها)
 .13جداول و شكل هاي مقاله به ترتيبی كه در متن آمدهاند ،شماره گذاري شوند و واحد سنجش ،تاريخ تهيه و مأخذ آنها بطور دقيق قيد و
حتماً اصل و داراي كيفيت مطلوب باشند و از آوردن مشخصات نويسنده/ها در نقشهها پرهيز گردد .اندازه قلم ها خصوصاً در مورد
منحنیها به گونهاي انتخاب شوند كه پس از كوچك شدن مقياس شكل ،براي چاپ نيز خوانا باشند.
 .14منابع مورد است فاده در متن مقاله به ترتيب الفبايی اعم از كتاب ،مقاله ،منابع اينترنت مطابق شيوه نامه  APAمطابق راهنماي موجود در
سايت آورده شود.

 -59-5مقاله ها:

 نام خانوادگی ،نام ،سال ،عنوان مقاله ،نام مجله ،شماره جلد ،شماره صفحات.
 نام خانوادگی ،نام نويسنده اول ،نام نويسنده دوم ،نام خانوادگی نويسنده دوم ،نام نويسنده سوم ،نام خانوادگی نويسنده سوم  ....سال،
عنوان مقاله ،نام مجله ،شماره جلد :شماره صفحات
 موالئی هشجين ،نصراله ،1386 ،الگوي توزيع فضايی جمعيت در جنوبغربی درياي خزر ،1345-1400پژوهشهاي جغرافيايی: 59 ،
.1-19
 موالئی هشجين ،نصراله؛ محمود مرادي؛ مهدي محمدي؛  ،1391نقش دفاتر فناوري اطالعات و ارتباطات ( )ICTدر توسعه ي پايدار
روستايی شهرستان مشكينشهر ،پژوهش هاي جغرافياي انسانی.168-147 : 4،
 Ravindra, K.2007. Resettlement and Rehabilitation issues in Uttaranchal (india) With reference to natural disasters: Disaster prevention and Management: An international journal,
16:361-369.
 -59-8كتاب ها:

 نام خانوادگی .نام .سال .عنوان كتاب .نوبت چاپ .محل نشر :نام انتشارات.
 نام خانوادگی .نام نويسنده اول .نام نويسنده دوم .نام خانوادگی نويسنده دوم .نام نويسنده سوم .نام خانوادگی نويسنده سوم . ... .سال.
عنوان كتاب .نوبت چاپ .محل نشر :نام انتشارات
 نام خانوادگی .نام .سال .عنوان كتاب .نام و نام خانوادگی مترجم .نوبت چاپ .محل نشر :نام انتشارات
 موالئی هشجين نصراله .1392.جايگاه مديريت محلی در برنامهريزي سكونتگاههاي روستايی .چاپ اول .تهران :سازمان شهرداري ها
و دهياري هاي كشور.
Woods, M.2005.Rural Geography. Sage, London



 مشيري ،سيدرحيم و نصراله ،موالئی هشجين .1386 .اقتصاد كوچ نشينان ايران .چاپ اول .تهران .دانشگاه پيام نور.
تبصره :5رسالهها و پايان نامه هاي تحصيلی و در كل همه منابع مجلد همانند كتاب رفتار شود.
تبصره  :8در همه منابع اسامی فارسی كامل نوشته می شود و در منابع التين نام به صورت حرف اول بزرگ و بعد از نام خانوادگی نوشته شود.
 .51مقاله ها در چارچوب ساختار زير كه حاوي صفحه عنوان ،چكيده ،واژگان كليدي ،مقدمه ،روش پژوهش ،يافتههاي تحقيق و بحث،

نتيجهگيري ،توصيه هاي پژوهشی و پيشنهادها ،سپاسگزاري(در صورت لزوم) و منابع است به شرح ذيل تدوين میشود:
-51-5صفحه عنوان

در صفحه شناسنامه بايد عنوان مقاله ،نام و نام خانوادگی نويسنده(ها) ،مرتبه علمی يا آخرين مدرك تحصيلی (دانش آموخته دكتري،
دانش آموخته كارشناسی ارشد ،دانشجوي دكتري ،دانشجوي كارشناسی ارشد) نام گروه آموزشی ،نام دانشگاه ،نام شهر ،ايران ،به ترتيب
نويسندگان آورده شود.
تبصره  :9عهدهدار مكاتبات بايد با عالمت ستاره (*) مشخص و در پاورقی ايميل وي آورده شود.
تبصره  :9در صورتيكه مقاله مستخرج از پايان نامه و يا رساله تحصيلی باشد الزم است اسامی به ترتيب نام و نام خانوادگی دانشجو ،استاد
راهنما(ها) ،استاد مشاور(ها) با عهده دار مكاتبات استاد راهنما آورده شود.
تبصره  :1قبل از ارسال مقاله از طريق سايت مجله به آدرس  www.JGET.irالزم است عهدهدار مكاتبات و يا از طرف ايشان و به نام
و با مشخصات عهده دار مكاتبات در سايت مجله ثبت نام و تمامی اطالعات درخواستی اجباري و اختياري و بويژه مرتبه علمی ،نشانی دقيق
شامل؛ كدپستی ،شماره تلفن ،دورنگار و پست الكترونيكی ،رشته تحصيلی و زمينههاي تخصصی بصورت دقيق آورده شود و در صورت
عالقه مندي براي همكاري نويسنده مسئول و به عنوان داور براي دارندگان دكتري تخصصی مرتبط با محتوي مجله و نيز مرتبه دانشگاهی
استاديار ،دانشيار و استاد قيد گردد.
تبصره  :6در صورت عالقه مندي به همكاران ساير نويسندگان غير از نويسنده عهدهدار مكاتبات براي داوري الزم است از طريق سايت به
تفكيك ثبت نام و با قيد پست الكترونيكی ،شماره تلفن ،رشته تحصيلی ،زمينه هاي تخصصی و آخرين مدرك تحصيلی و نيز مرتبه دانشگاهی
آمادگی خود را براي داوري در مجله اعالم فرمايند.

-51-8چكيده:

شامل چكيده فارسی( 250كلمه) ،چكيده انگليسی و كليد واژه ها ( 3تا  6كلمه) و بيانگر خالصهاي از مقدمه ،هدف ،روش پژوهش ،يافتهها
و بحث ،نتيجهگيري كلی و كليد واژه ها /واژگان كليدي باشد.
تبصره  :7چكيده فارسی و چكيده انگليسی يكی خواهد بود.
 -51-9مقدمه :متضمن اطالعات زمينه اي ،ضرورت انجام پژوهش ،سؤاالت بی پاسخ و نحوه پاسخ دهی مقاله به آنها در ارتباط با
موضوعات مقاله ،هدف تحقيق ،تعاريف علمی ،اخرين نظريه ها و مباحث علمی مرتبط با موضوع مقاله ،ديدگاه صاحبنظران برجسته و
پيشينه تحقيق.
-51-9روش پژوهش:

متضمن طراحی تحقيق ،زمان و مكان اجراي پژوهش ،نمونههاي مورد بررسی ،روش نمونهگيري ،نحوه جمعآوري اطالعات ،ابزار اندازه-
گيري ،تحليل كمی و كيفی مورد استفاده ،مدل مفهومی تحقيق و قلمرو جغرافيايی پژوهش.
-51-1يافته ها و بحث:

ارايه نتايج دقيق يافته هاي مهم با رعايت اصول علمی و با استفاده از جداول و اشكال (چارت ،نمودار ،نقشه و تصوير) در قالب يافته هاي
توصيفی با محوريت سؤاالت اساسی و يا فرضيه هاي تحقيق و يافتههاي تحليلی -استنباطی با محوريت پاسخ به سؤاالت اساسی و يا
آزمون فرضيه ها و نيز بحث پيرامون موضوع و قلمرو مطالعات
 -51-6نتيجهگيري :آثار و اهميت يافتههاي پژوهش ديگر با تأكيد بر مغايرتها و علل آن ،توضيح قابليت تعميمپذيري و كاربرد علمی
يافتهها و ارايه رهنمودهاي الزم براي ادامه پژوهش در ارتباط با موضوع ،نتيجهگيري و توصيههاي علمی پژوهشی و پيشنهادهاي احتمالی.
-51-7سپاسگزاري :چنانچه هزينههاي تحقيق و يا تهيه مقاله توسط مؤسسهاي و يا از طريق پژوهانه عضو هيأتعلمی تأمين مالی
شده باشد بايد نام مؤسسه و شماره و تاريخ قرارداد پژوهانه و نام مؤسسه در قسمت سپاسگزاري آورده شود.
 -51-2منابع:

منابع فارسی و انگليسی مورد استفاده در متن مقاله به ترتيب حروف الفبايی(به شيوه  )APAنام خانوادگی نويسنده(ها) آورده شود.
 .16مجله حق رد يا قبول و نيز ويراستاري مقاالت را براي خود محفوظ می دارد و مقاالت مسترد نمی گردد .اصل مقاالت رد يا انصراف داده
شده پس از سه ماه از مجموعه آرشيو مجله خارج خواهد شد و مجله هيچ مسئوليتی در اين ارتباط نخواهد داشت.
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