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ارکی )استادیار دانشگاه مراغه(، امیدعلی خوارزمی )استادیار دانشگاه فردوسی مشهد(، فردوسی مشهد(، دکتر امید مب

زاده )عضو هیئت علمی دانشگاه شهید باهنر دکتر میرنجف موسوی )استاد تمام دانشگاه ارومیه(، محبوبه اسالمی
بدالهی )دانشیار دانشگاه شهید اصغر عکرمان(، دکتر سعید ملکی )استاد تمام دانشگاه شهید چمران اهواز(، دکتر علی

ثانی )استادیار دانشگاه استادیار دانشگاه کاشان، دکتر محمد اسکندریباهنر کرمان(، دکتر صدیقه کیانی سلمی )
خانی )استادیار دانشگاه باختر ایالم(، دکتر رسول حیدری سورشجانی )استادیار دانشگاه بیرجند(، دکتر پاکزاد آزاد

ذری )شرکت بازآفرینی شهری وزارت راه و شهرسازی(، امین ابراهیمی دهکردی )عضو هیئت کاشان، دکتر کمال نو
علمی دانشگاه مازیار مازندران(، دکتر محسن پورخسروانی )دانشیار دانشگاه شهید باهنر کرمان(، دکتر مهدی 

ه تربیت مدرس، مجتبی سلیمانی امیرکافی )دانشیار دانشگاه شهید باهنر کرمان(، دکتر صفر قائد رحمتی )دانشیار دانشگا
 .دامنه )دکتری دانشگاه سیستان و بلوچستان(
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 به مجلّه لیهارسال اوّ برای لهمقا ساختاری و محتواییراهنمای 

 الزامات کلّی تهیه و ارسال مقاله:

 ارسال شوند. مجلّهانگلیسی طبق راهنمای ذیل تهیه و برای بررسی به وب سایت  ةبایست به زبان فارسی همراه با چکیدمقاالت می -

 کاربردی( است. یاپژوهشی )بنیادی  -پذیرد صرفاً علمیمی مجلّهنوع مقاالتی که  -

 در ویرایش مقاالت آزاد است.  مجلّهدفتر  -

 مقاالت بر عهده نویسنده/ نویسندگان است.و محتوای ت صحت مطالب از نظر حقوقی مسئولیّ -
. )( فی شده باشدمحورهای معرّدر راستای یکی از  حداقل شهری( و جغرافیای اجتماعی) نشریۀبایست در حوزة عنوان مقالۀ ارسالی می -

 .شدبدیهی است به مقاالت خارج از این حوزه ترتیب اثر داده نخواهد 

یک بایست یک نسخه از مقاله را با نام نویسنده/نویسندگان و (، می/jusg.uk.ac.ir) مجلّهنویسندة مسئول پس از ثبت نام در سایت  -
از  و تعهار  منهاف    دنامهه و فرم تعهّ آنها pdfبه همراه فایل  Word 2013بدون نام نویسنده/نویسندگان صرفاً در قالب فایل  ۀنسخ

 ارسال نماید.  مجلّهطریق سایت 

را تا زمان اعالم نتیجهۀ نههایی توسه      مجلّههد گردند مقالۀ ارسالی به این است که نویسنده/ نویسندگان متعّالزامی -
 .ننمایندالمللی ارسال بین داوران به هیچ نشریّۀ داخلی، خارجی و یا کنفرانس ملّی و

با عنایت به محرمانه بودن داوری و ناشناخته بودن هویّت نویسنده/ نویسندگان و داوران محترم برای همدیگر، توجه داشته باشید در  -
ی ها و حتّها، جدولاز شکل های مقاله )اعمّبخش نویسندگان در تمامیگونه اثری از نام نویسنده/ هیچبدون نام،  pdfو  Wordفایل 

 در قسمت مشخصات فایل( وجود نداشته باشد. 

)اصل مقاله بدون اولیۀ مقاله هایبرای تهیۀ فایلورد آماده  هایقالب قسمت راهنمای نویسندگان، (/jusg.uk.ac.ir)در وب سایت نشریّۀ  -
قرار داده شده است. جهت ارسال به مجله  عادی التین، چکیده مبسوط فارسی و چکیده مبسوط التین(مشخصات نویسندگان، چکیده 

 هایجزئیات ویرایش فایل تنظیم نمایید. هاآماده شده خود را در قالب آن ۀمذکور را دانلود نموده و محتویات مقال هایشود قالبمی پیشنهاد
 :شودمی الگو، در ادامه آورده

ولیه مقاله و پرداخت هزینه بررسی و داوری مقاله، بایستی مقاله خود را طبق چهار الگوی نهائی برای انتشار)اصل مقاله با ابعد از پذیرش - -
 ند.سوط التین( تنظیم و مجدد ارسال کمشخصات نویسندگان، چکیده عادی التین، چکیده مبسوط فارسی و چکیده مب

 :الهنحوۀ تدوین ساختار و محتوای مق

پیشینۀ  -پیشینۀ نظری -مقدّمه -کلیدی فارسی هایهواژ -چکیدة فارسی - ساختار مقاله باید بر این اساس تنظیم شود: عنوان مقاله -
و مناب   )در صورت لزوم( قدردانی - پیشنهادها )در صورت لزوم( -نتایج -هایافته -قلمرو پژوهش -شناسیها و روشداده -عملی
 .باشد

 .تایپ شود  B Titr 14 Boldدقیق و بیان روشنی از موضوع مقاله باشد که با قلم ،عنوان: کوتاه -

فاصله از عنوان و به صورت زیر هم آورده  خ  یکبا  B Mitra10 Boldبا قلم  بایدنویسنده/ نویسندگان  نام و نام خانوادگی -
 راستدر زیر عنوان سمت با یک خ  فاصله ، ص، نام دانشگاه، شهر، کشوررتبۀ علمی یا مقط  تحصیلی و تخصّشده و 

دانشگاه یا موسسۀ  متعلّق به الزم استکه نشانی پست الکترونیک نویسندة مسئول  . سپس آدرس پستی ونوشته شود
 زیرنویس شود. وی باشد،

تبیین موضوع، شامل ) باید به صورت ساختارمند : صفحۀ نخست مقاله به چکیدة فارسی اختصاص یابد. چکیدة فارسیة فارسیچکید -
 باشد.کلمه می 022تا  022ها( حداکثر بین کلیدواژه ها، نتایج و روش، یافته

( Indexبایست به نحوی تعیین شوند که بتوان از آنها جهت تهیۀ فهرست موضوعی )واژه، می 5تا  4فارسی: شامل ی هاکلیدواژه -
 .استفاده نمود

 های تحقیق باشد.و باید دربرگیرندة بیان مسألۀ، اهداف و در صورت لزوم فرضیه م شروع شودمقدمه: از صفحۀ دو -

ق و بر اساس آخرین دستاوردهای نظری دانشمندان در حوزة مورد مطالعه باشد؛ به باید دربرگیرندة مبانی نظری تحقی پیشینۀ نظری: -
 طوری که الگووارة تحقیق، میتنی بر آن تنظیم شود.

دربرگیرندة ادبیات تحقیق باشد. استفاده از مناب  قدیم و جدید به ترتیب زمانی الزم و ضروری است. برای حفظ نظم پیشینۀ عملی: باید  -
 از قدیم به جدید آورد شود. رعایتخارجی از قدیم به جدید و سپس پیشینۀ  داخلی  های است ابتدا پیشینهها، بهتر در توالی پیشینه

 ها الزامی است.پیشینهبندی مناسب بین اجزای پاراگراف

ها و فرآیند پردازش آنها را تشریح نماید؛ سپس به شرح شناسی: در این قسمت الزم است ابتدا نویسنده نحوة اکتساب دادهها و روشداده -
خود )به صورت  های به کار گرفته در تحقیق خود بپردازد و در ادامه این قسمت، به تشریح فرآیند انجام کارها و الگوریتمها، مدلروش

 گام به گام( بپردازد. 



 

های کمّی یا کیفی تحقیق خود را به صورت جدول و شکل خروجی حاصل از تجزیه تحلیل در این قسمت، ها: محقّق الزم استیافته -
 را به صورت منظم بیاورد و به تشریح آنها بپردازد.)نمودار، نقشه و ...( 

بندی جدول و شکل در این قسمت خودداری شود. در این قسمت، محقّق الزم است به جم ها و آوردن : از تکرار یافتهگیرینتیجه -
 های خود و بیان علمی آنها بپردازد.یافته

پیشنهادها: در صورتی که محقّق ایده و یا پیشنهادهایی را برای انجام تحقیقات بعدی؛ بعالوه پیشنهادهایی برای حل مسألۀ مورد بحث  -
 در این قسمت آورده شود )آوردن پیشنهادها اختیاری است(.خود دارد، الزم است 

های تحقیقاتی( و قدردانی از آنها در این قسمت نامه، طرح یا پروژهقدردانی: اشاره به حامیان تحقیق و یا منب  اصلی تحقیق )رساله، پایان -
 آورده شود.

قسمت مناب  آورده شود. تنظیم دقیق مناب  پایانی مطابق استاندارد  مناب : تمامی مناب  فارسی و انگلیسی مورد استفاده در تحقیق در ذیلِ -
APA  .طبق نمونۀ فایل الگو( الزامی است( 

چکیدة انگلیسی: نویسندة محترم الزم است مطابق فایل الگو و با رعایت اصول ترجمه، تمامی محتویات صفحۀ چکیدة فارسی خود را  -
 صفحه پایانی مقالۀ خود بیاورد.به زبان انگلیسی برگردان نماید و در 

ها چکیده مبسوط فارسی: نویسندة باید مطابق فایل الگو، محتویات چکیده مبسوط فارسی که شامل )تبین موضوع، روش شناسی، یافته -
 ند.باشد در آن جایگزین ککلمه می 0222تا  522گیری( و بین و نتیجه

ق فایل الگو و با رعایت اصول ترجمه، تمامی محتویات صفحۀ چکیدة مبسوط چکیده مبسوط التین: نویسندة محترم الزم است مطاب -
 فارسی خود را به زبان انگلیسی برگردان نماید و همراه سه فایل دیگر در سامانه بارگذاری کند..

-  

 نحوۀ انتخاب قلم و سایز مطالب مقاله:
متن یا لغات انگلیسی باید با تمامی و  B Mitra13 Regularبا قلم  باید( قدردانی)از مقدمه تا پایان مقاله فارسی متن  -

 تایپ شود.  Times New Roman12قلم 

تیترها باید با همان قلم ولهی یهک سهایز    رو به همان ترتیب زی B Mitra13 Boldسرتیترهای اصلی باید با قلم  -
 کوچکتر از سرتیتر اصلی خود تایپ شود.

 . مایدنتایپ شده تجاوز صفحۀ  02از  نباید)از چکیدة فارسی تا چکیدة انگلیسی( فایل اصلی مقاله کل  -

در آنهها   منبه  و در صورت لهزوم  ( ...و  -0، شکل -0شکل) صورت کامالً واضح با ذکر عنوان در زیر آنها ها بهشکل -
 آورده شود.در ادامۀ عنوان  B Mitra11 Regular( با قلم 52: 0031، شکوئی :منب داخل پرانتز )

و در ( ...و  -0، جدول -0)جدول با ذکر عنوان در باالی آنها Table Gridها به صورت کامالً واضح با فرمت جدول -
ا قلم ( ب0031های تحقیق، ( )یافته0031)نگارندگان،  (52: 0031، شکوئی :منب در داخل پرانتز )آنها صورت لزوم مأخذ 

B Mitra11 Regular  ههای مهتن   های داخل جداول با همان قلهم محتویات و نوشته آورده شود.در زیر جدول
 تنظیم شود.  B Mitra  02باید با فونت ها اصلی تنظیم شود. سایز مطالب داخل جدول

داخل ورد  نویسیِصفحه با روش فرمولهای ریاضی با یک سایز کوچکتر از متن مقاله و از سمت چپ رواب  و فرمول -
حسب کاربرد، لزوماً در  آورده شود. ( و ...0، رابطۀ )(0شماره آنها به صورت صرفاً: رابطۀ ) ،و در سمت راست ودتایپ ش
ها از سایر مناب  به داخل مقاله جدّاً از کپی پیست کردن عکس یا تصویر فرمول .اشاره شود ۀ مذکوررابط ةبه شمار مقاله بایدمتن 

 نهایی نامطلوب خواهد شد. pdfخودداری شود. چراکه کیفیت تصاویر مذکور در فایل 

یها )کریمهی و   ( 01: 0225 وودز، ) به صهورت  از کتاب و مقاله در داخل متن فارسی و انگلیسی اعمّ مناب ارجاع به  ةنحو -
های . در هنگام تنظیم پیشینه(Ward et al, 1996: 12( یا )55: 0030همکاران، یا )غضنفرپور و ( 0: 0031نژاد، اسمعیل

)مثهال،   نام نویسنده در ابتدای پاراگراف آورده شده بایستی به ترتیب داخلی و خارجی از سال قدیم به جدید،   داخلی و خارجی
برای راهنمایی آورده شود.   (0200(؛ وارد و همکاران )0200(؛ وارد و ریچارد )0422(؛ کریمی و همکاران )0422کریمی و سلیمانی )

 بیشتر، نمونۀ فایل الگو را مالحظه نمایید.

 Times New Roman12 و سپس مناب  انگلیسی با قلم B Mitra12ابتدا مناب  فارسی با قلم مناب ، فهرست  در بخش -
 رعایت عالئم .نمایید پیرویذیل  به منظور یکدست شدن فهرست مناب  فارسی و انگلیسی تمامی مقاالت، از الگوهایتایپ شود. 

 :(های بیشتر، فایل الگو را مالحظه نمایید.برای دیدن نمونه) نگارشی و ترتیب اجزای هر منب  الزامی است
 ةشمار ،5دورة  باغ نظر، ۀ. فصلنامریزی شهر دوستدار کودک از دیدگاه کودکانتحلیل برنامه(. 0030زاده، علی )اسماعیل ؛کیانی، اکبر
  .50-20 صص، 02

نشر  :، تهران0چاپ  .کید بر گردشگری زیارتیأجغرافیای گردشگری با ت(. 0030اهلل )شرفی، حجت ؛پایدار، ابوذر ؛غضنفرپور، حسین
 ص. 005، نور علم
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 لهمقا های نهایی آمادۀ انتشارفایل تدوین راهنمای
شان مورد نویسندگان محترمی که مقاله است.)راهنمای نویسندگان(، چهار فایل الگو آمده  مجلّهدر سایت  در این رابطه،

خود تنظیم و آماده  ۀچهار فایل را در خصوص مقال آن، سردبیر از طریق وبسایت مجلّهپذیرش علمی نهایی قرار گرفت، با اعالم 

 نموده و به مجله ارسال خواهند نمود.

  



 

 راهنمای کلّی نگارش

کارگیری عالئم سجاوندی هر مقاله نیازمند اصالحات نگارشی و ویرایشی، خصوصاً در به

فرهنگستان زبان « دستور خط فارسی»است و الزم است که نویسندة محترم بر اساس جزوة 

 مقاله را مورد بازنگری قرار دهند. ،فارسی

 ." "استفاده شود. نه گیومۀ غیر فارسی »« از گیومۀ  فارسی  -
 Spaceها، بین کلمۀ قبل و بعد بیرون از پرانتز و گیومه، یک قبل از پرانتزها و گیومه -

های درون آنها چسبیده ها به کلمات یا شمارهگذاشته شود ولی عالمت پرانتزها و گیومه
 چاپ شده است.« فرهنگ و رسانه»؛ مثال: این مقاله در مجلَۀ باشند

نقطه، نقطه ویرگول به کلمات پیش از خود چسبیده باشد و به واسطۀ یک کاما، نقطه، دو -
Space .از کلمات بعدی فاصله داشته باشد 

کلیۀ مناب  درون متن، داخل پرانتز قرار داده شود و به صورت )مولف، سال: صفحه( آورده  -
 ند.شو

استفاده « ة»برای کلمات مختوم به های غیر ملفوظ، در حالت مضاف و موصوف، از عالمت  -
 شود:

 نامۀ، جامعۀ، مقایسۀ و ...خانۀ من، نامۀ او، خانۀ خوب، زندگی

ترکیباتی مثل: زمینه بررسی، پیشینه تحقیق، رابطه خدا به صورت: زمینۀ بررسی، پیشینۀ  -
 تحقیق، رابطۀ خدا نوشته شوند.

تشدید گذاشته شود؛ مثال: علی، شود، عالمت در موارد الزم و مواردی که موجب ابهام می -
 نعلّی / مبین، مبیّ

 در موارد الزم رعایت شود؛ مثال:« فاصلهنیم» -

جای به« استنوشته»، افعال اسنادی مانند «می رود»جای به« رودمی»افعال استمراری: 
و کلمات مرکب « به کار بردن»جای به« بردنکاربه»، افعال مرکب مانند «نوشته است»

، «کریم خان»جای به« خانکریم»، «باستان شناسی»جای به« شناسیباستان»مانند 
ی نکره/ « نجیب زادگی»جای به« زادگینجیب»، «طبقه بندی»جای به« بندیطبقه»

جم ، پسوند « یها»نوشته شود. « ... جامه ای»جای به« ایجامه»         وحدت مانند 
فاصله به صورت اند، با استفاده از نیمهایی که از دو یا چند جزء تشکیل شدهو کلمه هافعل

 جدا نوشته شوند.
 از اشتباهات تایپی و امالیی باشد. باید عاریمتن  -

 

  



 

 :مجلّه جذب مقاالت در محورهای

جغرافیای دهد که در ارتباط با بررسی و چاپ قرار می مقاالتی را در دستور کار ،مجلّهاین 
 ة یکی از محورهای ذیل باشد:و در حوز اجتماعی شهری

 کیِ شهری.های اکولوژیها و خشونتجرائم، نا آرامی -
 های اکولوژیکی و اجتماعی شهری.اکولوژی اجتماعی و زیرساخت -
 های آشکار و پنهان و زوایای اکولوژی شهری.الیه -
 های اکولوژیکی شهری.تعادل -
 کالبدی شهری. -های اجتماعی و  فضایینابرابری -
 نیافتگی اکولوژیکی شهری.یافتگی و توسعهشناسی توسعهسنخ -
 آثار و نتایج اکولوژیکیِ جبر محیطی شهری. -
 آثار اکولوژیکی رشد ناموزون و خزش شهری. -
 های شهری.شناسی تبعیضات نژادی و اجتماعی بافتآسیب -
 دناپلیس شهری.و بحران هِ بزهکاری، نابهنجاری، وندالیسم -
 گری شهری.فقر و تکدّی -
 امرا  و انتحار شهری. -
 نشینی و اسکان غیر رسمی شهری.نشینی، زاغهنشینی، حاشیهحومه -
 گزینی اجتماعی و کیفیت زندگی شهری.گتوهای شهری، جدایی -

 رنگ باختگی، کج هویتی و بی هویتی شهری. -
 یران.خیز اگزینی اکولوژیکی شهرهای نفتجدایی -
 های اجتماعی درون شهری. شناسی حوزهاکولوژی تطبیقی شهرها و آسیب -
 ساخت اکولوژیکی شهرهای اسالمی و سایر مکاتب. -
 نگاری ساختار اکولوژیکی توسعۀ شهرهای اسالمی آینده.آینده -
 بهگشت و بهزیست اجتماعی شهری. -
 حکمروایی خوب و امنیت شهری. -
 ستر زمان.فرآیندهای اجتماعی مدرن شهری در ب -
 های اجتماعی و اکولوژیکی زمان )جمعیت، تکنولوژی، شرای  اجتماعی و ...(سیستم -
 پذیری و نافرمانی شهری.رفتارگرایی، جامعه -
تحرکات اجتماعی، مهاجرت و هجوم )اختیاری و اجباری(، جایگزینی اکولوژیکی و  -

 جابجایی طبقات شهری.

 کیفیت زندگی، مسکن اجتماعی و انتخاب محالت شهری.  -
 های اجتماعی شهری.توالی اکولوژیکی حوزه -
 شهرگرایی و فرهنگ شهرنشینی. -
 جابجایی بازارهای کار شهری. -
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