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  راهنماي تدوین مقاالت

کلیدي طبق راهنماي ذیل تهیه و براي  هايهانگلیسی و واژ ةبایست به زبان فارسی همراه با چکیدمقاالت می - 1
 بررسی به وب سایت نشریه ارسال شوند.

 کاربردي) است. یاپژوهشی (بنیادي  - صرفاً علمیپذیرد نوع مقاالتی که نشریه می - 2

فی شده باشد. بدیهی ه (مطالعات نواحی شهري) و محورهاي معرّبایست در حوزة عنوان مجلّمقالۀ ارسالی می - 3
 د.است به مقاالت خارج از این حوزه ترتیب اثر داده نخواهد ش

بایست یک نسخه از مقالـه را بـا   )، می/http://juas.uk.ac.irه (نویسندة مسئول پس از ثبت نام در سایت مجلّ - 4
به همـراه   Word2007بدون نام نویسنده/نویسندگان صرفاً در قالب فایل  ۀنام نویسنده/نویسندگان و یک نسخ

 ه ارسال نماید. از طریق سایت مجلّ دنامهو فرم تعه آنها pdfفایل 

5 - ه را تا زمان اعالم نتیجۀ ی به این مجلّهد گردند مقالۀ ارسالالزامی است که نویسنده/ نویسندگان متع
 المللی ارسال ننمایند.بین نهایی توسط داوران به هیچ نشریۀ داخلی، خارجی و یا کنفرانس ملّی و

با عنایت به محرمانه بودن داوري و ناشناخته بودن هویت نویسنده/ نویسندگان و داوران محترم براي همدیگر،  - 6
گونه اثري از نام نویسنده/ نویسندگان در تمامی هیچبدون نام،   pdfو  Wordتوجه داشته باشید در فایل 

 ی در قسمت مشخصات فایل) وجود نداشته باشد. ها و حتّها، جدولاز شکل هاي مقاله (اعمبخش

 - مقدمه - کلیدي فارسی هايهواژ - چکیدة فارسی - ساختار مقاله باید بر این اساس تنظیم شود: عنوان مقاله - 7
(در صورت لزوم)،  پیشنهادها (در صورت لزوم)، قدردانی - گیرينتیجه - بحث - شناسیها و روشداده

 .ها (در صورت لزوم) و فهرست منابع باشدیادداشت

تایپ  B Titr Bold11 Boldدقیق و در بردارندة بیان روشنی از موضوع مقاله باشد که با قلم ،عنوان: کوتاه - 8
 .شود

با دو خط فاصله از عنوان  B Lotus10 Boldبایست با قلم ده/ نویسندگان مینویسن نام و نام خانوادگی - 9
، ص، نام دانشگاه، شهر، کشوررتبۀ علمی یا مقطع تحصیلی و تخصو به صورت زیر هم آورده شده و 

که ترجیحاً متعلّق در زیر عنوان سمت چپ نوشته شود و نشانی پست الکترونیک نویسندة مسئول 
 زیرنویس شود. وي باشد،سسۀ دانشگاه یا مو به

کلیدي اختصاص یابد. چکیدة فارسی شامل شرح  هايهچکیده: صفحۀ نخست مقاله به چکیدة فارسی و واژ - 10
 250یري حداکثر در گها و نتیجهها، روشمختصر و جامعی از محتواي مقاله با تأکید بر طرح مسأله، هدف

 باشد.کلمه می

بایست به نحوي تعیین شوند که بتوان از آنها جهت تهیۀ واژه، می 5تا  3هاي کلیدي فارسی: شامل واژه - 11
  .) استفاده نمودIndexفهرست موضوعی (

 شروع شود. دوممقدمه: از صفحۀ  - 12

و فاصله  cm12سطر و طول هر سطر 26صفحات یکرو و در هر صفحه  متن مقاله و فهرست منابع در - 13
 تایپ شود.  Singleسطرها 

 . ننماید) تجاوز 13با رعایت بند شده ( تایپصفحه  20مقاالت از  - 14



  
  

 B Lotus13 بایست با قلمگیري میشناسی، بحث و نتیجهها و روشمحتواي مقاالت شامل: مقدمه، داده - 15
 تایپ شود. نازك

تایـپ   B Lotus12 Boldو عناوین فرعی با قلـم   B Lotus13 Boldعناوین اصلی مقاله با قلم  - 16
و ...  - 3- 2، - 2- 2.. ، .، - 2- 1- 2، - 1- 1- 2،  - 1- 2بحث به صورت ضمناً عناوین فرعی در بخش  شود.

  گذاري شوند.شماره
هاي ها و هدفها، فرضیههاي قبلی، سؤالبایست با طرح مسأله و مرور پژوهشمحتواي بخش مقدمه می - 17

قدمه شود بخش مطور واضح بیان نماید. ضمناً یادآوري میتحقیق را توجیه کند و نوآوري در تحقیق را به
 بایست یکپارچه و بدون زیربخش باشد.می

... و در صورت لزوم مأخذ در  -1ها به صورت کامالً واضح با ذکر عنوان در زیر آنها: شکلشکل - 18
 نازك آورده شود. B Lotus11) با قلم 50: 1387، شکوئی داخل پرانتز (مأخذ:

 .ن در باالي آنهابا ذکر عنوا Table Gridها به صورت کامالً واضح با فرمت جدول - 19

هاي ریاضی با یک سایز کوچکتر از متن مقاله و از سمت چپ تایـپ شـده و در   روابط و فرمول - 20
حسب کاربرد، لزوماً در مـتن نیـز    ) آورده شود.1( رابطۀشماره آنها به صورت صرفاً:  ،سمت راست

 .اشاره شود هرابط ةبایست به شمارمی

یـا  ) 17: 2005 ، 1وودز(از کتاب و مقاله در داخل متن:  اعمفارسی و انگلیسی  منابعارجاع به  ةنحو - 21
گردد منابع و اسامی التین . تأکید می)190: 1996و همکاران،  2یا (وارد) 55: 1392(غضنفرپور و همکاران، 

 .بایست به صورت فارسی تایپ شونددر متن، می

ـپس  B Lotus12ابتـدا منـابع فارسـی بـا قلـم      منـابع،  فهرسـت   در بخـش  - 22                منـابع انگلیسـی بـا قلـم     و س
Times New Roman12  .تمـامی  فهرست منابع فارسی و انگلیسـی   به منظور یکدست شدنتایپ شود

  نمایید: پیرويذیل  از الگوهايمقاالت، 
باغ  ۀ. فصلنامریزي شهر دوستدار کودك از دیدگاه کودکانتحلیل برنامه). 1391زاده، علی. (کیانی، اکبر. اسماعیل - 

  .51- 62، صفحات 20نظر، شماره 
 .جغرافیاي گردشگري با تأکید بر گردشگري زیارتی). 1392اهللا. (غضنفرپور، حسین. پایدار، ابوذر. شرفی، 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.  

  

  بایست در پایان مقاله در یک صفحه جداگانه تایپ شود. انگلیسی می ةچکید - 23
شود قالب پیشنهاد  می، یک قالب ورد آماده قرار داده شده است. )/http://juas.uk.ac.ir(ریۀ در وب سایت نش - 24

  آماده شده خود را در قالب آن تنظیم نمایید. ۀانلود نموده و محتویات مقالمذکور را د
25 - ه در ویرایش مقاالت آزاد است. دفتر نشری  
26 - ر عهده نویسنده/ نویسندگان است.ت صحت مطالب مقاالت از نظر حقوقی بمسئولی  
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2        2شمارة   مطالعات نواحی شهريۀ نشری 

  به نام خدا
  سخن سردبیر

         ،شماره این در. شد اشاره شهري نواحی ریزيبرنامه چالشی و ايپایه هايجنبه از برخی به ،قبل ةشمار در
 محیط زیرا د،شومی پرداخته) شهر طبیعی محیط( طبیعی جغرافیاي هايرشته با مرتبط شهري ریزيبرنامه ابعاد به
 ترکاربردي هايجنبه به آینده هايشماره در. است شهر نواحی در ریزيبرنامه بسترهاي یناول عنوان به ،بیعیط

  . شد خواهد اشاره
 . بنابراین،است ايرشته بین و سیستمی رویکرد داراي ،شهري ریزيبرنامه اجرایی و علمی مطالعات اساساً

 هايوريافنّ با متناسب دانش و علم از بستري بر بایستمی شهري زيریبرنامه یندافر اجراي و گیريتصمیم اتخاذ
شهري ریزيبرنامه اجرایی و علمی روند در را) کسوپاراد( تناقض کمترین که طوري به ،باشد مرتبط و صیتخص 
  . گیردمی قرار توجه مورد مرتبط صیتخص هايرشته کاربردي – علمی نتایج اساس، این بر. نماید ایجاد

رسد و آن پاسخ آن، حیاتی به نظر میکلیدي وجود دارد که  یسؤال ،ایران شهري ریزيبرنامه نظام یندافر در
 و علمی ةاستفاد مرتبط هايصتخص سایر کاربردي – علمی نتایج از حد چه تا سؤال این است که در این فرایند،

 اتتجربی( شهري رفولوژيوژئوم هايتقابلی و اهتوانایی با شهري ریزانبرنامه آیا مثال براي. گرددمی اجرایی
 شهري رفولوژيوژئوم رشته دارند؟ آشنایی شهري هايسیستم در...)  و آسیا شرقجنوب هلند، نظیر جهانی و داخلی

 شهري ریزيبرنامه در اجرایی و علمی صی،تخص طور به حد چه تا زمین هايکاربري ۀبهین تعریف و تخصیص در
 وضعیت افزارينرم سازيشبیه در شهري میکروکلیماتولوژي کاربردي – علمی نتایج از آیا. تاس شده استفاده
 طراحی زمجو و بازشوها ابعاد اقلیم، با همساز هايسازه زمجو صدور و مکانیابی...  و سبز فضاي کالبدي، -فیزیکی
 تطبیق گردد؟می استفاده مطلوب طور به...  و دمایی تبادالت سطوح و دما باد، تحلیل...  و معماري اقلیم، شهري
 ۀسای حذف یا ایجاد حرارت، درجه باد،( میکروکلیماتولوژیکی صحیح الگوي با شهري ریزيبرنامه و طراحی صحیح
 و است محاسبه قابل اقتصادي لحاظ از کالنشهرها در ویژه به...)  و آسایش حد انرژي، مصرف مضاعف، و متعارف

 چه تا ؟دارد اتیعملی و سازيشبیه قابلیت...  و) پزشکی( سالمت ةحوز و بهداشتی یارهايمع و اکولوژیکی لحاظ از
 ریزيبرنامه در آیا است؟ گرفته قرار توجه مورد ریزيبرنامه نظام در هیدرولوژیکی سیستم با شهر سازگاري حد

 توجه مورد آب ةقطر طرهق یحتّ ،)ایران شهرهاي بیشتر در( شهري فاضالب مسائل و آب کمبود وجود با شهري
 شوراهاي ها،شهرداري( اجرایی مراکز با )هادانشگاه( علمی مراکز ارتباط آیا است؟ گرفته قرار اجرایی و علمی مراکز
 انجام شایسته طور به موانع رفع و علمی نتایج از گیريبهره جهت  ،اجرایی هاينامه ینیآ و قوانین و...)  و شهر
 شدن اجرایی جهت تصمیم اخذ هنگام در ...) و شهر شوراهاي ها،شهرداري( شهري انگیرتصمیم آیا شود؟می

 شهري، رفولوژيوژئوم( شهر طبیعی محیط با مرتبط هايرشته علمی نتایج به جاري امور و شهري هايطرح
   هستند؟ واقف شهري زیست محیط و...)  و شهري هیدرولوژي شهري، میکروکلیماتولوژي

 طبیعی محیط هايپدیده مکانیزم و روندبایست می ،شهري گیرانتصمیم و ریزانبرنامه ت کهامر مسلّم آن اس
 خطا و آزمون جاي ،شهر. چرا که ندرنگذا باقی خطاو  آزمون براي جایی و نمایند شناسایی خوبی به را شهري
 مسئولیت شهروند هزاران مال و جان به نسبتکه  کنند اشتباه نباید شهري گیرانتصمیم و ریزانبرنامه .نیست
                    اشتباه یک  اما ،بروند بین از نفر چندین است ممکن ،کند اشتباه پزشک یک یا و خلبان یک اگر. دارند

خواهد  بین از را) طبیعی محیط حتی و( انسان هزار چندین، شهري گیرانتصمیم و ریزانبرنامه از ايمجموعه یا
             پیدا بیشتري تسنخی جغرافیایی، محیط موجود واقعیات با شهري ریزيبرنامه تطبیق تضرور رو، این از برد.
  . دنمایمی
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