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قاالت گارش  ول   ا

 زاراف نرم توسط مقالهي ها قسمت هيكل MS-Word 2010  شود پيتاي ستون دو صورت به. 
 شود استفاده 12)   زيسا (اندازه ميضخ و نازك نينازني ب) فونت (قلم از بيترت به مقالهي ها قسمت عنوان و مقاله متن پيتا جهت.  
 هر از صفحات هيوحاش) انيم در خط كي (متر يسانت 1 خطوط نيب فاصله ،)صفحه شماره درج با (صفحه 12 حداكثر مقاله صفحات تعداد 

 .مترباشد يسانت 3 طرف
 نام شامل(ي خارج اصطالحات و ها واژه بردن بكار از و شودي فارس زبان دستور نظر از جمالت بودن رسا بهي ا ژهيو توجه است الزم 

 شوند، يم نوشته  (Italic) بمور صورت به كه ها گونهي علمي اسام بجز ...) و هاواژهي اختصار عالئم ،ييايميش بيترك اشخاص، مكان،
  . گرددي خوددار

 قلم با سيپانو صورت به واژه اصل و نوشتهي فارس زبان به را آن ،يخارج واژهي براي فارس ريفراگ معادل نبودن صورت در Times New Roman  
 . شود آورده 10 ضخامت با

 و تشكر ،يريگجهيبحث،نت و جيها،نتاروش و مواد مقدمه، ،يفارس دهيچك مقاله، عنوان مقاله، شناسه برگ شامل بيترت به ديبا مقاله ليفا 
 .باشد استفاده مورد منابع وي  قدردان

 و در )رانيا نامه وهيش( براساس خيتار-سندهينو نظام دري شناختكتاب وي متن  دروني ده ارجاع روش MS-Word 2010 ي  شيوه به
)Chicago (ددهي ارسال گرد باشد، و اصل فايل ارجاع.  

   : توجه
 افتيدر www.daneshpajoohan.ac.ir/usd آدرس به مجله تيسا به مراجعه با را فصلنامه مقاالت نگارشي الگو ليفا توانيم سندگانينو
  .دينمائ مكاتبه  journal@daneshpajoohan.ac.ir يكيالكترون آدرس با شتريب اطالعات كسب جهت ا يو
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غير انتفاعي بوده كه پس از كسب مجوز از  - از مؤسسات آموزش عالي غير دولتي آموزش عالي دانش پژوهان مؤسسه
  دانشجو   3000 شروع به فعاليت نموده و در حال حاضر بيش از 85وزارت علوم تحقيقات و فناوري در سال 

 صنايع ،ساختمان( كارداني ناپيوسته، )ساختمان، جوشكاريمعماري، (  پيوستهيكاردان ؛ رشته در مقاطع36در 
  مهندسي معماري داخلي،مهندسي معماري،( كارشناسي پيوسته، )، جوشكاري، معماري، طراحي صنعتيفلزي

 برداري، نقشه -  مهندسي عمرانمواد، مهندسي عمران،متالوژي و مهندسي شهرسازي، مهندسي مكانيك، مهندسي 
  مهندسي،كاربردي معماري علمي( پيوسته ناكارشناسي، )ه، مهندسي صنايعژهندسي كامپيوتر، مديريت پروم

مهندسي مهندسي اجرايي عمران، ي عمران، ژساخت و توليد، مهندسي تكنولوتكنولوژي مهندسي ، شهرسازي
 )برداري  نقشهتكنولوژيسي  مهند سخت افزار،-مهندسي كامپيوتر  مهندسي تكنولوژي معماري، ساختمان،تكنولوژي

سازه،  -، مهندسي عمران، مهندسي مواد، مهندسي مكانيكريزي شهري برنامهمهندسي معماري، ( كارشناسي ارشد
اين . در آن مشغول به تحصيل هستندهاي مختلف  با گرايش )ترابريوراه -عمرانمهندسي زلزله و  -عمرانمهندسي 
 و  پايدارتوسعه(ا كنون اقدام به برگزاري سه دوره كنفرانس ملي با عنوان  در راستاي اهداف پژوهشي خود تمؤسسه

ها با استقبال  ، كه اين كنفرانساست نموده 93المللي در سال  و كنفرانس بين 92 ، 91 ، 90هاي  در سال) عمران شهري
، دانشجويان تحصيالت كه هر ساله صدها مقاله از اساتيدنظير اساتيد و پژوهشگران مواجه گرديده است، به نحوي  كم

  .گردد هاي مرتبط به دبيرخانه كنفرانس ارسال مي تكميلي و متخصصان سازمان
توان به نكات زير  ميباشد  هاي مؤسسه مي در دست انجام و يا در افق برنامهپژوهشي علمي و هاي  از ديگر فعاليت

  :اشاره كرد
هاي صنعتي مونيخ، صنعتي دورتموند، بوخوم، اينگولشتات، وايمار و ارفورت  نشگاهالملل با دا ارتباط بين -

 )IAAC(آلمان با مؤسسه عالي معماري اسپانيا 

 مركز راهبردهاي پژوهشي در توسعه پايدار استانداري اصفهان -

  توسعه پايدار ايجاد پژوهشكده  -
 انتشارات مؤسسه -

  مورد آزمايشگاه و كارگاه36سه با حدود اندازي مجتمع آزمايشگاهي و كارگاهي مؤسراه -

  مورد تارنماي اطالعاتي10رساني در بيش از اطالع -

  دفتر ارزيابي پژوهشي جهت سازماندهي و هدايت طرحهاي تحقيقاتي -
   براي تبديل به پايلوت علمي تخصصي توسعه پايدار شهري در عرصه ملي،مؤسسه به اهداف پژوهشي و تالش با توجه 

   علمي پژوهشي در همين حوزه  اقدام به انتشار مجله مؤسسهوري اين اشود معاونت پژوهش و فن نده ميبه اطالع رسا
شود تا با ارائه نظرات و برهمين اساس از همه عالقمندان و فرهيختگان دعوت ميبا عنوان توسعه پايدار شهري نموده 

  .يندو آثار علمي خود زمينه خدمت هرچه بيشتر اين مجله را فراهم نما
  




