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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.است به مقاالت خارج از اين حوزه ترتيب اثر داده نخواهد ش

مقاله را با بايست يك نسخه از   )، مي/http://juas.uk.ac.ir( نشريه نويسندة 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  دنامهو فرم تعه آنها pdfفايل 

را تا زمان اعالم نتيجة  نشريه هد گردند مقالة ارسالي به اين  است كه نويسنده/ نويسندگان متع   الزامي - 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 هيچنام،  بدون  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

 .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 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 

 كه ترجيحاً متعّلق بهزير 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، هدفاصر و جامعي از محتواي مقاله با تمخت
 باشد.مي

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

 م شروع شود.مقدمه: از صفحة دو - 12

ست منابع در  - 13 صفحه     متن مقاله و فهر سطر    26صفحات يكرو و در هر  صله    cm12سطر و طول هر  و فا
 تايپ شود.   Singleسطرها 

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

 



 

 

  B Lotus13 بايست با قلم گيري ميشناسي، بحث و نتيجه  ها و روشمحتواي مقاالت شامل: مقدمه، داده  - 15
 تايپ شود. نازك

ــلي مقاله با قلم  - 16 تايپ  B Lotus12 Boldو عناوين فرعي با قلم  B Lotus13 Boldعناوين اصـ
   شود.

ست با طرح محتواي بخش مقدمه مي - 17 سأله و مرور پژوهش  باي سؤال م هاي  ها و هدفها، فرضيه هاي قبلي، 
شود بخش مقدمه   طور واضح بيان نمايد. ضمناً يادآوري مي  تحقيق را توجيه كند و نوآوري در تحقيق را به

 بايست يكپارچه و بدون زيربخش باشد.مي

شكل    ها بهشكل  - 18 ضح با ذكر عنوان در زير آنها:  صورت لزوم مأخذ در  ... و د -1صورت كامالً وا ر 
 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

شده و در        روابط و فرمول - 20 سمت چپ تايپ  سايز كوچكتر از متن مقاله و از  ضي با يك  هاي ريا
ست    صرفاً: رابطة (     ،سمت را صورت  شود. 1شماره آنها به  حسب كاربرد، لزوماً در متن نيز    ) آورده 

 .اشاره شود هرابط ةبايست به شمارمي

يا  ) 17: 2005 وودز، (از كتاب و مقاله در داخل متن:  فارســي و انگليســي اعم   منابعارجاع به  ةنحو - 21
ضنفرپور و همكاران،   سامي التين   كيد ميا. ت)190: 1996و همكاران،  يا (وارد) 55: 1392(غ گردد منابع و ا

 .بايست به صورت فارسي تايپ شونددر متن، مي

ــت  در بخش - 22 نابع،  فهرسـ با قلم       م نابع فارســي  تدا م با قلم     B Lotus12اب نابع انگليســي  ـپس م                و سـ
Times New Roman12   .شود سي و       تايپ  ست منابع فار شدن فهر ست  سي تمامي   به منظور يكد انگلي

  نماييد: پيرويذيل  مقاالت، از الگوهاي
سماعيل  - شهر دوستدار كودك از ديدگاه كودكان  تحليل برنامه). 1391زاده، علي. (كياني، اكبر. ا باغ  ة. فصلنام ريزي 

  .51-62، صفحات 20 ةنظر، شمار
 .كيد بر گردشگري زيارتي اگردشگري با ت جغرافياي ). 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 قالب  مي ، يك قالب ورد آماده قرار داده شده است. پيشنهاد    )/http://juas.uk.ac.ir(در وب سايت نشرية    -24

  آماده شده خود را در قالب آن تنظيم نماييد. ةمذكور را دانلود نموده و محتويات مقال
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

ست و اكارگيري عالئم سجاوندي ويرايشي، خصوصاً در بهمقاله نيازمند اصالحات نگارشي و هر 

ه را مورد فرهنگستان زبان فارسي مقال» 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 بعد بيرون از پرانتز و گيومه، يك  ها، بين كلمة قبلقبل 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 

 Spaceة يك نقطه، نقطه ويرگول به كلمات پيش از خود چسبيده باشد و به واسطكاما، نقطه، دو -

 از كلمات بعدي فاصله داشته باشد.

 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  -

 عة، مقايسة و ...نامة، جامخانة من، نامة او، خانة خوب، زندگي

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

 خدا نوشته شوند.

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

نمبين، مبي 

 شود؛ مثال: در موارد الزم رعايت» فاصلهنيم« -

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

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

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

  صورت جدا نوشته شوند.

  ايپي و اماليي باشد.متن خالي از اشتباهات ت -

  

   



 

 

  نشريه: جذب مقاالت در محورهاي

دهد كه در ارتباط با شهر، نواحي بررسي و چاپ قرار مي مقاالتي را در دستور كار ،اين نشريه

  ة يكي از محورهاي ذيل باشد:و مناطق داخلي شهر و در حوز

  ريزي شهريشهري و برنامه مطالعات آمايش -

  شهريبهسازي و نوسازي  مطالعات -

  محيطي شهري مطالعات زيست -

  شهري مطالعات مسكن -

  پژوهي شهريمطالعات آينده -

  هوشمند مطالعات شهر -

  هواشناسي شهر و نواحي شهري مطالعات آب و -

  ژئومورفولوژي شهر و نواحي شهري مطالعات -

  بالياي طبيعي شهر و نواحي شهري مطالعات -

  پايدار شهري مطالعات توسعه -

  غيرعامل و امنيت شهريپدافند  مطالعات -

  توريسم شهري مطالعات -

  نقل و ترافيك شهر و نواحي شهري مطالعات حمل و -

  شناسي شهريمطالعات جامعه -

  ها و نواحي شهريمديريت بحران در حوزه مطالعات -

 مديريت و حكمروايي خوب شهري مطالعات -
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با رويكرد  فضاهاي عمومي و كاركرد سيماي شهري تحليل تطبيقي دسترسي به
  شهر كرمان)  2و  1مناطق (مطالعة موردي:  توسعة پايدار

  فاطمه بلوچ امدادي، رحيمي دكتر بهنام مغاني، دكتر حسين غضنفرپور

101-124  

  پايدار ةهاي توسعهاي ايران از لحاظ شاخصتطبيقي كالنشهر ةمطالع
  آرمان مسلمي ،محمد پور اكرمي ،اهللا پاشاپورحجت، راددكتر عبدالرضا فرجي

125-146  

كهن  هايبافت تجاري و اقتصادي ساخت در مدرن شهرسازي واكاوي تأثيرات
  (مطالعة موردي: بافت كهنِ شهر زنجان) شهري

  دكتر ابوالفضل مشكيني، محمدجواد حيدري

147-171  
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