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مقالهها ارسالی باید در زمینه تخصصی نشریه و دارا جنبه آموزشی یا پژوهشی و حاصل کار پژوهشی نویسنده یا نویسندگان باشد.
زبان رسمی نشریه فارسی است (با این حال مقالهها به زبان انگلیسی نیز قابل بررسی خواهد بود).
نشریه در رد یا قبول ،ویرایش ،تلخیص یا اصالح مقالهها پذیرش شده آزاد است و از بازگرداندن مقالهها دریافتی معذور است.
مسئولیت صحت و سقم مطالب مقاله به لحاظ علمی و حقوقی و مسئولیت آراء و نظرات ارائه شده به عهده نویسندۀ مسئول مکاتبات است و چاپ مقاله به معنی تأیید
تمام مطالب آن نیست.
حروفچینی مقالهها ارسالی بایستی در کاغذ  ،A4دو ستونه ،با فاصله تقریبی میان دو ستون و میان سطور  1سانتیمتر با قلم  B Mitraنازک  ، 12برا متنها
التین با قلم  Times New Romanنازک  11با فاصله تقریبی میان سطور  1سانتیمتر و برا متنها عربی با قلم  ،B Badr 12با فاصله تقریبی میان سطور 1
سانتیمتر ،در محیط  Microsoft Word 2003-2007یا ویرایشها باالتر و با فاصله  3/2سانتیمتر از چپ و راست و فاصله  3سانتیمتر از باال و پایین کاغذ انجام
شود.
مقاله ها منحصراً از طریق پایگاه نشریه دریافت میشود و به مقالهها ارسال شده از طریق نامه یا پست الکترونیک نشریه ترتیب اثر داده نخواهد شد.
مقالهها ارسالی بایستی دارا بخشها زیر باشد:
همراه هر مقاله فایل حاو اطالعات ذیل به هر دو زبان فارسی و انگلیسی ارسال خواهد شد:

عنوان کامل مقاله به فارسی و انگلیسی
 نام و نام خانوادگی نویسنده /نویسندگان به ترتیب میزان سهم و مرتبه علمی و محل اشتغال یا تحصیل نویسنده /نویسندگان (به فارسی و انگلیسی) نشانی کامل نویسنده مسئول مکاتبات به فارسی و انگلیسی (شامل نشانی پستی -شماره تلفن ثابت ،همراه ،دورنگار و نشانی الکترونیکی) مشخص نمودن نام مؤسسه تأمین کننده مخارج مالی (در صورت وجود)فایل اصلی مقاله
 عنوان کامل مقاله به فارسی :عنوان مقاله که در وسط صفحه اول نوشته می شود باید خالصه و گویا بوده و بیانگر موضوع تحقیق باشد و از  20کلمه تجاوز نکند .ازدرج اسامی نگارنده(گان) در فایل اصلی مقاله اجتناب شود.
 چکیده فارسی :شامل شرح مختصر و جامعی از محتوا مقاله با تأکید بر طرح مسأله ،هدفها ،روشها و نتیجهگیر است .چکیده در یک پاراگراف و حداکثر در 250کلمه تنظیم شود .این بخش از مقاله در عین اختصار باید گویا روش کار و برجستهترین نتایج تحقیق بدون استفاده از کلمات اختصار تعریف نشده ،جدول ،شکل و
منابع باشد.
 کلید واژگان فارسی 3( :تا  7واژه) واژهها کلید به نحو تعیین گردند که بتوان از آنها جهت تهیه فهرست موضوعی ( )Indexاستفاده نمود. چکیده انگلیسی  Abstractو کلید واژگان انگلیسی( :برگردان کامل عنوان ،متن و واژگان کلید چکیده فارسی) مقدمه :باید با طرح مسئله و مرور پژوهشها انجام شده ،هدف پژوهش راتوجیه کند و به خصوص نوآور در تحقیق را بطور واضح بیان نماید. مواد و روشها (روش شناسی) :توضیح روش ها شناسایی و ارزیابی ،مواد و وسایل به کار رفته ،شیوه اجرا پژوهش و طرح آمار باید کامالً گویا بوده و در آنمشخصات محل ،زمان و نحوه اجرا آزمایش همراه با روش جمع آور داده ها و پرداز ش و تحلیل آمار آنها ارائه شوند .حتی المقدور از شرح جزئیات پرهیز و فقط
به ارایه اصول با ذکر مأخذ اکتفا شود .روش ها ابداعی یا موارد خاصی که برا اولین بار بکار گرفته شده است بهطور کامل شرح داده شوند.
 اطالعات و دادهها :برا ارائه منطقی و اصولی نتایج کمی و کیفی به دست آمده (در صورت نیاز با استفاده از جدول و نمودار و طبقه بند نتایج) .هر جدول از شماره،عنوان ،سرستونها و متن جدول تشکیل می شود .هر جدول با یک خط افقی از شماره و عنوان جدول جدا می شود .سر ستون جدول هم با یک خط افقی از متن
جدول جدا و در زیر متن ج دول نیز یک خط افقی ترسیم گردد .در داخل متن جداول از درج خطوط عمود و افقی خوددار شود .کلیه اعداد جدول(ها) و نمودارها به
انگلیسی و از چپ به راست تنظیم شوند .عنوان هر جدول در باال آن درج شود .برا درج عنوان ،پس از کلمه "جدول" و شماره آن ،خط تیره و سپس عنوان ذکر
گردد .از ارسال جداول و نمودارها به صورت تصویر خوددار گردد.
 منابع و مآخذ :ارجاع مأخذ در متن مقاله داخل پرانتز به روش  APAمشخص شود و در قسمت مراجع مشخصات کامل منبع به ترتیب حروف الفبا آورده شود .فقطمنابع استفاده شده در متن ،در فهرست منابع مورد استفاده ارائه شوند .ذکر منابع در متن و فهرست فقط به زبان انگلیسی بوده و منابع استفاده شده فارسی نیز باید به
زبان انگلیسی درج شوند .منابع باید مستند و معتبر بوده و به ترتیب حروف الفبا نام خانوادگی نویسنده(گان) با تورفتگی  0/5سانتی متر برا خطوط دوم و بعد از آن
( )Hangingمرتب شوند .ذکر منابع در متن مقاله با ارجاع به نگارنده (گان) و سال انتشار منبع صورت گیرد .وقتی از چند اثر مختلف یک نویسنده استفاده میشود،
شمارهگذار این مقاله ها به ترتیب سال انتشار آنها (از قدیم به جدید) انجام گیرد .نام مخفف مجالت باید بر اساس نام استاندارد آنها در لیست  ISSNکه از طریق
آدرس اینترنتی زیر قابل دسترسی میباشد ،در فهرست منابع درج شوند.
 مقاالتی که بر اساس مندرجات این راهنما تهیه نشده و مطابقت نداشته باشند ،بررسی نخواهند شد. مقاالت توسط هیأت تحریریه و با همکار هیأت داوران ارزیابی شده و در صورت تصویب ،طبق ضوابط مجله در نوبت چاپ قرار خواهند گرفت .هیأت تحریریه وداوران مجله در رد یا قبول ،اصالح مقاالت و بررسی هر گونه درخواست نویسنده(گان) ،دارا اختیار کامل میباشند.
 گواهی پذیرش مقاله پس از اتمام مراحل داور و ویراستار و تصویب نهایی هیأت تحریریه توسط سردبیر مجله صادر و به اطالع نویسنده مسئول خواهد رسید. -ارسال مقاله منحصراً از طریق سامانه الکترونیکی مجله به آدرس  http://ee.journals.pnu.ac.irمیباشد.

خطمشی و محورهای جذب مقاالت نشریه
نشریه علمی -پژوهشی آموزش محیطزیست و توسعه پایدار به انتشار نتایج تحقیقات اعضا هیأت علمی و پژوهشگران در زمینه
آموزش محیطزیست و توسعه پایدار مبادرت مینماید .این فصلنامه ،آمادگی انتشار دستاوردها پژوهشهایی را دارد که به بحث و
بررسی پیرامون این موضوعات و مسائل بپردازند :فرصتها و تهدیدها آموزش محیطزیست ،آموزش محیطزیست و توسعه پایدار،
آموزش محیطزیست و حساسیتها محیطزیستی ،آموزش محیطزیست و کشاورز پایدار ،آموزش محیطزیست و مشارکتها
مردمی ،آموزش محیطزیست در نظامها

آموزش رسمی و غیررسمی ،آموزش محیطزیست و برنامهریز

آموزشی ،آموزش

محیطزیست و فناور اطالعرسانی ،آموزش محیطزیست و اقتصاد و مدیریت ،آموزش محیطزیست و برنامهریز توسعه ،آموزش
محیطزیست و ارزیابی آثار و پیامدها اجتماعی ،آموزش محیطزیست و مبانی روانشناختی ،آموزش محیطزیست و دانش بومی در
جوامع محلی ،آموزش محیطزیست ،توسعه پایدار و مدیریت بحران ،آموزش محیطزیست و محیطزیست شهر  ،آموزش محیطزیست و
حقوق محیطزیست ،آموزش محیطزیست و ارتقا فرهنگ محیطزیستی.
از کلیه پژوهشگرانی که اقدام به ارسال مقاله برا
به «راهنما

این نشریه مینمایند ،درخواست میشود در نگارش و ارسال مقالهها

نگارش مقاله» که در وبسایت فصلنامه قرار داده شده است ،توجه فرمایند .فقط مقالههایی جهت انتشار در نشریه

آموزش محیطزیست و توسعه پایدار مورد بررسی قرار میگیرند که قبالً در مجالت دیگر به چاپ نرسیده باشند.

فصلنامه آموزش محیطزیست و توسعه پایدار
سال پنجم ،شماره اول ،بهار 5931
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