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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 علمينوع مقاالتي كه نشريه مي -2

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

بايست يك نسخه از مقاله را با )، مي/http://juas.uk.ac.ir( نشريهنويسندة مسئول پس از ثبت نام در سايت  -4
به همراه  Word2007بدون نام نويسنده/نويسندگان صرفاً در قالب فايل  ةنام نويسنده/نويسندگان و يك نسخ

 ارسال نمايد.  نشريهاز طريق سايت  دنامهم تعهو فر آنها pdfفايل 

تيجة را تا زمان اعالم ن نشريههد گردند مقالة ارسالي به اين است كه نويسنده/ نويسندگان متعالزامي -5
 .مايندننالمللي 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  Wordتوجه داشته باشيد در فايل 

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

 -مقدمه -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

 .هرست منابع باشدها (در صورت لزوم) و فيادداشت

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

فاصله از عنوان و  با دو خط B Lotus10 Boldبايست با قلم نويسنده/ نويسندگان مي نام و نام خانوادگي -9
در  ،ص، نام دانشگاه، شهر، كشوررتبة علمي يا مقطع تحصيلي و تخصبه صورت زير هم آورده شده و 

 عّلق بهكه ترجيحاً متزير عنوان سمت چپ نوشته شود و نشاني پست الكترونيك نويسندة مسئول 
 زيرنويس شود. وي باشد،دانشگاه يا موسسة 

كليدي اختصاص يابد. چكيدة فارسي شامل شرح  هايهچكيده: صفحة نخست مقاله به چكيدة فارسي و واژ -10
كلمه  250گيري حداكثر در ها و نتيجهها، روشكيد بر طرح مسأله، هدفااز محتواي مقاله با ت صر و جامعيمخت
 باشد.مي

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

 مقدمه: از صفحة دوم شروع شود. -12

و فاصله  cm12سـطر و طول هر سـطر   26صـفحات يكرو و در هر صـفحه    متن مقاله و فهرسـت منابع در  -13
 تايپ شود.   Singleسطرها 

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

 



 

 

ـناسي، بحث و نتيجه ها و روشمحتواي مقاالت شـامل: مقدمه، داده  -15  B Lotus13 بايست با قلمگيري ميش
 تايپ شود. نازك

ــلي مقاله با قلم  -16 تايپ  B Lotus12 Boldو عناوين فرعي با قلم  B Lotus13 Boldعناوين اصـ
  گذاري شوند... شماره.و  -2-1-2، -1-1-2،  -1-2صورت ضمناً عناوين فرعي در بخش بحث به شود.

هاي ها و هدفها، فرضيهسـؤال هاي قبلي، بايسـت با طرح مسـأله و مرور پژوهش  محتواي بخش مقدمه مي -17
قدمه شود بخش مطور واضـح بيان نمايد. ضـمناً يادآوري مي  تحقيق را توجيه كند و نوآوري در تحقيق را به

 بايست يكپارچه و بدون زيربخش باشد.مي

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

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

هاي رياضـي با يك سـايز كوچكتر از متن مقاله و از سـمت چپ تايپ شده و در    روابط و فرمول -20
حسب كاربرد، لزوماً در متن نيز  ) آورده شود.1رابطة ( شـماره آنها به صورت صرفاً:  ،سـمت راسـت  

 .اشاره شود هرابط ةبايست به شمارمي

ــي اعم  منابعارجاع به  ةنحو -21 ــي و انگليس يا ) 17: 2005 وودز، (از كتاب و مقاله در داخل متن:  فارس
منابع و اســامي التين گردد كيد ميا. ت)190: 1996و همكاران،  يا (وارد) 55: 1392(غضــنفرپور و همكاران، 

 .بايست به صورت فارسي تايپ شونددر متن، مي

ــت  در بخش -22 ـارســي با قلم    منـابع،  فهرسـ ـابع ف ـپس منابع انگليســي با قلم  B Lotus12ابتـدا من                و سـ
Times New Roman12   .به منظور يكدسـت شـدن فهرسـت منابع فارسـي و انگليسي تمامي     تايپ شـود

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

  .51-62، صفحات 20 ةنظر، شمار
 .زيارتيكيد بر گردشگري اجغرافياي 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
ـايت نشرية   -24 شود قالب مي ، يك قالب ورد آماده قرار داده شده است. پيشنهاد)/http://juas.uk.ac.ir(در وب س

  آماده شده خود را در قالب آن تنظيم نماييد. ةمحتويات مقالمذكور را دانلود نموده و 
25- ه در ويرايش مقاالت آزاد است. دفتر نشري  
26- ت صحت مطالب مقاالت از نظر حقوقي بر عهده نويسنده/ نويسندگان است.مسئولي  

  



 

 

 ي نگارشراهنماي كلّ

كارگيري عالئم سجاوندي است و مقاله نيازمند اصالحات نگارشي و ويرايشي، خصوصاً در بههر 

د فرهنگستان زبان فارسي مقاله را مور» دستور خط فارسي«الزم است كه نويسندة محترم بر اساس جزوة 

  بازنگري قرار دهند.

  ." "استفاده شود. نه گيومة غير فارسي «» از گيومة  فارسي  -

گذاشته شود  Spaceو گيومه، يك  ها، بين كلمة قبل و بعد بيرون از پرانتزقبل از پرانتزها و گيومه -

هاي درون آنها چسبيده باشند؛ مثال: اين مقاله ها به كلمات يا شمارهولي عالمت پرانتزها و گيومه

 چاپ شده است.» فرهنگ و رسانه«در مجَلة 

 Spaceنقطه، نقطه ويرگول به كلمات پيش از خود چسبيده باشد و به واسطة يك كاما، نقطه، دو -

 دي فاصله داشته باشد.از كلمات بع

 كلية منابع درون متن، داخل پرانتز قرار داده شود و به صورت (مولف، سال: صفحه) آورده شوند. -

 استفاده شود:» ة«براي كلمات مختوم به هاي غير ملفوظ، در حالت مضاف و موصوف، از عالمت  -

 خانة من، نامة او، خانة خوب، زندگي نامة، جامعة، مقايسة و ...

تركيباتي مثل: زمينه بررسي، پيشينه تحقيق، رابطه خدا به صورت: زمينة بررسي، پيشينة تحقيق، رابطة  -

 خدا نوشته شوند.

شود، عالمت تشديد گذاشته شود؛ مثال: علي، علَي / در موارد الزم و مواردي كه موجب ابهام مي -

 مبين، مبين

 در موارد الزم رعايت شود؛ مثال:» نيم فاصله« -

، »نوشته است«جاي به» استنوشته«، افعال اسنادي مانند »مي رود«جاي به» رودمي«استمراري:  افعال

جاي به »شناسيباستان«و كلمات مركب مانند » به كار بردن«جاي به» بردنكاربه«افعال مركب مانند 

» زادگينجيب«، »طبقه بندي«جاي به» بنديطبقه«، »كريم خان«جاي به» خانكريم«، »باستان شناسي«

» هاي« نوشته شود.» ... جامه اي«جاي به» ايجامه«ي نكره/ وحدت مانند  »نجيب زادگي«جاي به

له به فاصاند، با استفاده از نيمهايي كه از دو يا چند جزء تشكيل شدهها، و كلمهجمع، پسوند فعل

  صورت جدا نوشته شوند.

  د.متن خالي از اشتباهات تايپي و اماليي باش -
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 سخن سردبير

 و شيپژوه مراحل شهري نواحي پايدار توسعه راستاي در ،»سبز شهر يا خانه« و »انرژي صفر شهر يا خانه« رويكرد

. هستند استفاده و مشاهده قابل آن اجرايي هاينمونه و گذراندمي ايران و دنيا شهرهاي از برخي در را اجرايي

 خود يشخص نيز تجربيات و حتي شهروندان هاها، شركتنهاي اينترنتي؛ مراكز علمي، سازماكه در شبكهطوريبه

 شهر يا خانه« اهداف تحقق براي مناسبي بستر ايران شهرهاي اقليمي وضعيت و جغرافيايي نمايند. شرايطمي ارائه را

 رد مختلفي اجرايي و علمي هايفعاليت اخير سال چند طي. است نموده مهيا »سبز شهر يا خانه« و »انرژي صفر

  . ...) و كرج، اردبيل، يزد، طبس، دشت،ينمشك تهران،( است شده انجام ايران سطح

 هرش يا خانه« و» انرژي صفر شهر يا خانه« هايايده با مرتبط منابع در زيادي و متنوع بسيار اهداف و فوايد

 و وضوعاتم رو، اين از نمايند،مي ميل شدن عملياتي معناي به پايدار توسعه راستاي در بيشتر كه دارد وجود» سبز

 نقل و صفر، منابع طبيعي انرژي)، حمل پسماند صفر، آالينده كربن: گيرندمي قرار نظر مد زير موارد همچون مباحثي

 و ميراث ،زيستي تنوع و طبيعي وحش حيات و گاهزيست آب، پايدار منبع محلي، و پايدار مصالح از استفاده پايدار،

 وشمنده ايجاد اشتغال و توسعه اقتصاد محلي، خودكفايي، رشد شادابي، و سالمتي عادالنه، تجارت و برابري فرهنگ،

 فوق ايلوس از استفاده تعاملي، و هوشمند) الكتريكي( برقي خودروهاي از استفاده فسيلي، هايسوخت حذف شهري،

 جنبش فاضالب، و پسماند كاهش تجديدپذير، هايانرژي از استفاده ،...) و اتو، يخچال، ،LED المپ( مصرف كم

 از فادهاست منابع، جابجايي رساني تهويه طبيعي، حداقل شهري، سواري، كشاورزيگستري و جنبش دوچرخهپياده

 هايلپن وجود از جلوگيري و ساختمان كامل كاريعايق ساختمان، بهينه گيريجهت و خورشيدي غيرفعال طراحي

 گلخانه و يربادگ از روز، استفاده نور از حداكثري استفاده مناسب، گذر نور سطح با و بهينه پنجره از استفاده حرارتي،

 هتج ساختمان اينرسي از استفاده طول سال، در ويژهبه حرارتي بارهاي كاهش و ساختمان طبيعي تنفس جهت

 جهت بهينه رلكنت بكارگيري و خورشيدي گرم آب سيستم از استفاده ساختمان، حرارتي نياز پيك كاهش و بار پخش

 اقليم با همساز معماري بادي، و انرژي خورشيدي برق سيستم از استفاده نيز و خورشيدي انرژي دريافت حداكثر

  است:  طرح قابل سؤاالتي راستا، اين شهري و ساير موارد مرتبط. در نواحي

 رارق تأثير تحت ايران در را شهري ريزيبرنامه نظام ،»سبز شهر يا خانه« و» انرژي صفر شهر يا خانه« چگونه

 رصف شهر يا خانه« تحقق در حد چه تا هاشركت و سازمان ها،دستگاه پژوهشي، – علمي مراكز ها،دانشگاه دهد؟مي

 در) ونير انتقال( برق هايكابل و تأسيسات ناكارآمد حذف وضعيت دارند؟ كارآيي» سبز شهر يا خانه« و» انرژي

 شد حذف شهرها گرمايشي سيستم در گازوئيل و سفيد نفت دهه چند از بعد كههمچنان شد؟ خواهد چگونه شهرها

 ايران ايشهره از...)  و بنزين( ديگر فسيلي انرژهاي موقع چه است، مشكل شهرها در سفيد نفت يافتن اكنون هم و

يش هاي فسيلي (بنزين) اولويت زمانخواهند شد؟ آيا دسترسي به شارژ خودروهاي الكتريكي، نسبت به سوخت حذف

شوند؟ چه موقع شرايط زيست فراگير ميدر دهه آينده تغيير خواهد نمود؟ چه موقع خودروهاي دوستدار محيط

طح را در س »سبز شهر يا خانه« و» انرژي صفر شهر يا خانه«ريزي و مديريت شهري ها، برنامهجغرافيايي، فنĤوري

 منازل بعمن بين برق انرژي تعامل و منازل برق ذخيره و داند؟ توليدنواحي شهري ايران را تحقق يافته و اجرايي مي

 و» يانرژ صفر شهر يا خانه« معماري سيستم بخشند؟مي رونق را شهري پايدار توسعه چگونه برقي، خودروهاي و

 ننوي هايروش ،... و نانو نوين مصالح و مواد( »هوشمند هايساختمان مهندسي« با تعامل در» سبز شهر يا خانه«

 هايراهبرد چگونه شهري ريزيبرنامه نظام در »هوشمند شهر« و) هوشمند تجهيزات ها وسازه كنترل طراحي تحليل

 ريشه مديريت و ريزيبرنامه نظام در باال، موارد و باآلخره اينكه چگونه نمود؟ خواهند تعيين را اجرايي و علمي

  كنند؟و قابليت اجرايي پيدا مي الگوسازي، استانداردسازي ايران، شهري نواحي وضعيت با متناسب

1394پاييز اكبر كياني،   
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