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  لهراهنماي تدوين مقا
كليدي طبق راهنماي ذيل تهيه و براي  هايهانگليسي و واژ ةبايست به زبان فارسي همراه با چكيدمقاالت مي - 1

 بررسي به وب سايت نشريه ارسال شوند.

 كاربردي) است. ياپژوهشي (بنيادي  - پذيرد صرفاً علميمي نوع مقاالتي كه نشريه - 2

في شده باشد. (مطالعات نواحي شهري) و محورهاي معرّ ةنشريبايست در حوزة عنوان مقالة ارسالي مي - 3
 د.بديهي است به مقاالت خارج از اين حوزه ترتيب اثر داده نخواهد ش

بايست يك نسخه از مقالـه را  )، مي/http://juas.uk.ac.ir( نشريهنويسندة مسئول پس از ثبت نام در سايت  - 4
بـه   Word2007بدون نام نويسنده/نويسندگان صرفاً در قالب فايـل   ةبا نام نويسنده/نويسندگان و يك نسخ

 ارسال نمايد.  نشريهاز طريق سايت  دنامهو فرم تعه آنها pdfهمراه فايل 

را تا زمان اعالم نتيجة  نشريهقالة ارسالي به اين هد گردند ماست كه نويسنده/ نويسندگان متعالزامي - 5
 .ننمايندالمللي ارسال بين نهايي توسط داوران به هيچ نشرية داخلي، خارجي و يا كنفرانس ملّي و

با عنايت به محرمانه بودن داوري و ناشناخته بودن هويت نويسنده/ نويسندگان و داوران محترم براي همديگر،  - 6
گونه اثري از نام نويسنده/ نويسندگان در تمامي هيچبدون نام،   pdfو  Wordدر فايل توجه داشته باشيد 

 ي در قسمت مشخصات فايل) وجود نداشته باشد. ها و حّتها، جدولاز شكل هاي مقاله (اعمبخش

 - دمهمق - كليدي فارسي هايهواژ - چكيدة فارسي - ساختار مقاله بايد بر اين اساس تنظيم شود: عنوان مقاله - 7
(در صورت لزوم)،  پيشنهادها (در صورت لزوم)، قدرداني - گيرينتيجه - بحث - شناسيها و روشداده

 .ها (در صورت لزوم) و فهرست منابع باشديادداشت

 .تايپ شود  B Titr 11 Boldدقيق و بيان روشني از موضوع مقاله باشد كه با قلم ،عنوان: كوتاه - 8

فاصله از عنوان  با دو خط B Lotus10 Boldبايست با قلم ويسندگان مينويسنده/ ن نام و نام خانوادگي - 9
، ص، نام دانشگاه، شهر، كشوررتبة علمي يا مقطع تحصيلي و تخصو به صورت زير هم آورده شده و 

كه ترجيحاً متعلّق در زير عنوان سمت چپ نوشته شود و نشاني پست الكترونيك نويسندة مسئول 
 زيرنويس شود. ي باشد،ودانشگاه يا موسسة  به

كليدي اختصاص يابد. چكيدة فارسي شامل شرح  هايهچكيده: صفحة نخست مقاله به چكيدة فارسي و واژ - 10
 250يري حداكثر در گها و نتيجهها، روشكيد بر طرح مسأله، هدفاصر و جامعي از محتواي مقاله با تمخت

 باشد.كلمه مي

بايست به نحوي تعيين شوند كه بتوان از آنها جهت تهية ه، ميواژ 5تا  3هاي كليدي فارسي: شامل واژه - 11
  .) استفاده نمودIndexفهرست موضوعي (

 شروع شود. دوممقدمه: از صفحة  - 12

و فاصـله   cm12سطر و طـول هـر سـطر    26صفحات يكرو و در هر صفحه  متن مقاله و فهرست منابع در - 13
 تايپ شود.   Singleسطرها 

 .  ننمايد) تجاوز 13 با رعايت بند(تايپ شده  ةصفح 20مقاالت از  - 14



  
  
 

 B Lotus13 بايست بـا قلـم  گيري ميشناسي، بحث و نتيجهها و روشمحتواي مقاالت شامل: مقدمه، داده - 15
 تايپ شود. نازك

تايـپ   B Lotus12 Boldو عناوين فرعي بـا قلـم    B Lotus13 Boldعناوين اصلي مقاله با قلم  - 16
  گذاري شوند.شماره.. .و  - 2- 1- 2، - 1- 1- 2،  - 1- 2ث به صورت ضمناً عناوين فرعي در بخش بح شود.

هـاي  هـا و هـدف  ها، فرضيههاي قبلي، سؤالبايست با طرح مسأله و مرور پژوهشمحتواي بخش مقدمه مي - 17
شود بخـش مقدمـه   طور واضح بيان نمايد. ضمناً يادآوري ميتحقيق را توجيه كند و نوآوري در تحقيق را به

 ه و بدون زيربخش باشد.بايست يكپارچمي

... و در صورت لزوم مأخـذ در   -1ها به صورت كامالً واضح با ذكر عنوان در زير آنها: شكلشكل - 18
 نازك آورده شود. B Lotus11) با قلم 50: 1387، شكوئي داخل پرانتز (مأخذ:

 .با ذكر عنوان در باالي آنها Table Gridها به صورت كامالً واضح با فرمت جدول - 19

هاي رياضي با يك سايز كوچكتر از متن مقاله و از سمت چـپ تايـپ شـده و در    بط و فرمولروا - 20
ـتن نيـز     ) آورده شود.1( رابطةشماره آنها به صورت صرفاً:  ،سمت راست حسب كاربرد، لزومـاً در م

 .اشاره شود هرابط ةبايست به شمارمي

يـا  ) 17: 2005 ، 1وودز(در داخل مـتن:   از كتاب و مقاله فارسي و انگليسي اعم منابعارجاع به  ةنحو - 21
ـين  كيد ميا. ت)190: 1996و همكاران،  2يا (وارد) 55: 1392(غضنفرپور و همكاران،  گردد منابع و اسامي الت

 .بايست به صورت فارسي تايپ شونددر متن، مي

ـا قلـم      منـابع،  فهرسـت   در بخـش  - 22 ـابع فارسـي ب ـا قلـ      B Lotus12ابتـدا من ـابع انگليسـي ب ـپس من                مو س
Times New Roman12  .تمـامي  فهرسـت منـابع فارسـي و انگليسـي      به منظور يكدست شدنتايپ شود

  نماييد: پيرويذيل  از الگوهايمقاالت، 
باغ  ة. فصلنامريزي شهر دوستدار كودك از ديدگاه كودكانتحليل برنامه). 1391زاده، علي. (كياني، اكبر. اسماعيل - 

  .51- 62صفحات ، 20نظر، شماره 
 .كيد بر گردشگري زيارتياجغرافياي گردشگري با ت). 1392اهللا. (غضنفرپور، حسين. پايدار، ابوذر. شرفي، حجت - 

  .نشر نور علم :تهران ،... چاپ 
- Ward, J.S., Parker, G.R., Fernandina, F.J., (1996). Landscape principles and issues to 
be considered when developing district plan. European Planning Studies. No.25, 
pp:189-202. 
- Woods, M.,  (2005).  Rural Geography. First ed. Sage Publication, London.  

  بايست در پايان مقاله در يك صفحه جداگانه تايپ شود. انگليسي مي ةچكيد - 23
شود قالـب  مي پيشنهاد، يك قالب ورد آماده قرار داده شده است. )/http://juas.uk.ac.ir(در وب سايت نشرية  - 24

  آماده شده خود را در قالب آن تنظيم نماييد. ةانلود نموده و محتويات مقالمذكور را د
25 - ه در ويرايش مقاالت آزاد است. دفتر نشري  
26 - گان است.ت صحت مطالب مقاالت از نظر حقوقي بر عهده نويسنده/ نويسندمسئولي  
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2        3شمارة   مطالعات نواحي شهرية نشري 

هاي گيران مرتبط با امور شهري، نيل به اهداف و ارزشريزان و تصميماوج علم و هنر پژوهشگران، برنامه

يابد كه ريزي شهري است، اين وضعيت هنگامي تحقق ميدر تمام ابعاد برنامه» نه و عدالت محورگراياعدالت«

هاي هاي روز و آينده مورد توجه قرار گيرد و در شرايط ابهام از رشتههمواره دانش و تجربيات كافي توأم با فناوري

  و تجربيات موفق استوار نمود.  تخصصي كمك گرفته و هر گونه برنامه، طرح و تصميمي را مبتني بر دانش

محور براي شهرهاي ايران قابل طرح راهكارهاي متعددي به منظور نائل شدن به اهداف آرماني و عدالت

هاي راهبردي مبتكرانه و خالق، ريزي شهري، طرحاصالح ساختار اداري و كاركردي نظام برنامه است. از جمله

ريزي و مديريت برنامههاي شهري، هاي شهري، مستندسازي طرحزهكاداستر شهري، بانك زمين و شناسنامه سا

اي هوشمند) به منظور هاي رايانههاي خبره و هوشمند (مبتني بر قوانين يا رولاستفاده از سيستمشايسته شهري، 

شهري هاي زمين تر كاربريريزي شهري و تخصيص بهينهنظام برنامهجلوگيري از سوء استفاده افراد ناهنجار در 

هاي تحقق شهر الكترونيكي و شهرداري الكترونيكي و سيستم .گيري شهريهاي پشتيباني تصميم(همانند سيستم

        و ... نياز به  كاوي شهريهاي انباره اطالعات و دادهيكپارچه در تمام ابعاد شهري و مديريت بحران، سيستم

          با مسائل شهري  هاي مرتبطها و سازماني، وزارتخانهمطالعاتي و عملياتي دارند. مراكز دانشگاه هايطرح

نمايند، در عرصه جهاني شدن و تبادالت سريع جانبه شهرها ارايه ميهاي متعارفي براي توسعه پايدار و همهتالش

زين بايست جايگهاي علمي و تجربيات ارزشمند ميهاي خالقانه و مبتكرانه مبتني بر پژوهشفضاي مجازي، روش

  هاي متعارف گردد، روش

هاي شهري متناسب محورانه و دانش كافي، الزم است مطالعات علمي و اجراي طرحعالوه بر رويكرد عدالت

پسماندها و « هاي پيشها و سالدر دهه اي انجام گردد. براي مثالپژوهانههاي روز دنيا و با نگاه آيندهوريابا فن

                شد صرف آن مي» هزينه و بودجه«كه قبالً در حاليرا طي نموده است يند جالبي افر» هاي شهريزباله

طالي «به عنوان از  امروزهآوري) ها و پسماندهاي شهري، حمل و نقل و جمعگزيني محل دفن زباله(مكان

 گرددتا، مالحظه مي(توليد كمپوست، توليد انرژي و ...). در اين راس شودياد مي» منبع ثروت و درآمد«و » كثيف

   .كرد علمي و اجرايي به مسأله در طي كمتر از دو دهه تغييراتي داشته استيرو

وري روز اپذير توأم با فنهاي راهبردي و انعطافدنبال طرحبه ريزان شهري همين منظور است كه برنامه هب

ريزي شهري هنگامي ي در نظام برنامهپژوهشآيندهدر اين ميان روند. دنيا (با ضريب شكست تكنولوژيكي كمتر) مي

هاي مرتبط با امور شهري به خوبي ديده وري ساير رشتهاهاي علمي و فنوردهايابد كه دستطور واقعي تحقق ميبه

ميالدي نسل خودروهاي با سوخت كربني در روي كره  2050شود تا سال شود. براي مثال هنگامي كه مطرح مي

روهاي الكتريكي هوشمند (بدون راننده) و تعاملي (ارتباط خودروها با همديگر و با زمين بايد برچيده شود و خود

نمايند يا شهرهاي بدون آالينده كربني توسعه پيدا مي هاي هوشمندشوند، يا ساختمانمي سيستم شهري) فراگير

استقبال شهرهاي امروزه به عنوان مثال  گردد.ريزان شهري مضاعف ميرنامه، وظيفه بدر حال گسترش هستند

       مطالبات بسياري از شهروندان و مراكز علمي و اجرايي  وايران از خودروهاي الكتريكي هوشمند تعاملي، جز

ها و قوانين الزم و زيرساخت ،هاي شهريد داشت در طرحنمتصديان شهري وظيفه خواه از اين رو .باشدمي

بندي جهت حذف ورود آن سوخت كربني و زمان با هايخودرو گانكنندتوليدبخشي (هشدار به تعامالت بين

  ها به شهرها) و ... را پيگيري و اجرايي نمايند.وخودر
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