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  معرفی و اهداف:
بار بسیاري بر جاي گذاشته است. تغییرات مخرب اقلیمی و فرهنگی ناشی از جانبه، آثار زیاناصولی و یکسازهاي غیر و ، ساختهاي اخیرطی دهه

از موارد چالش برانگیزي است که رویکرد، بدون در نظر گرفتن اهمیت محیط زیست و ارتباط مستقیم آن با سالمت روح و جسم افراد جامعه، این 
  .ثیر قرار داده استأاي زندگی شهري و روستایی را تحت تامروزه به صورت قابل مالحظه

ثر در جلوگیري از گسترش معضالت زیست محیطی و آشنایی با ضرورت ؤفاي نقش ممعماري نسبت به ای يجامعه و هوشیاريسازي لزوم آگاه
  ت.اسبیش از گذشته داراي اهمیت ي زمانی در این برهه ،م پایداريکارگیري اصول مدیریت انرژي در ساختمان و مفاهیبه

عدم انعکاس  امابسیار ارزشمند و درخور تقدیر است؛ هاي متنوع انرژي حوزهدانشگاهی و انتشار مقاالت تخصصی در  -گستردگی وجود نشریات علمی 
  .جاي تأمل دارد ،تنیازمند نگاه جامع و چند وجهی اسکه خود  ،ساخت و سازدر بازار ها گونه پژوهشثیر کالن اینأو ت

هاي معماري و شهرسازي، با نگاهی در حوزه دو تفکر علمی و اجرایی کشور بینکارا  يپیوندایجاد ي با هدف و انگیزه »معماري و انرژي« يفصلنامه
جهت گسترش فرهنگ پایداري در  ،ايي معماران حرفهامروز جامعهو شرایط نیاز  متناسب با ،کاربردي مقاالت و نوشتارهاییبه پذیرش ، اقدام علمی

  ها نموده است.مصرف انرژي در ساختمانو مدیریت 
پذیرفته شده و پس از داوري و تصویب  مجله، به منظور درج در »معماري و انرژي«ي مرتبط با اهداف و مباحث مورد توجه فصلنامه ينوشتارها

  رسند.شوراي سردبیري به چاپ می
  

  :معماري و انرژي يمباحث مورد توجه در فصلنامه
 مطالعات اقلیمی -
 انرژي و معماري -
 پایدارو معماري  سبزمعماري  -
 )passive(غیرفعال هاي سامانه -
 )Active(هاي فعال سامانه -
 هاي نوینوريافن -
 شهرسازي پایدار -
 بنديهاي رتبهامانهس -
 اقلیمی –معماري بومی  -
  ممیزي انرژي در ساختمان -
 انرژي يساز حوزهافزارهاي شبیهنرم -
 )کهن و تاریخی(با رویکردهاي پایداري  اقلیمی –بازسازي بناهاي بومی  -
 )فتارهاي پایدار و ترویج فرهنگ پایداري در جامعه (سبک زندگی پایدارر -
 )جهانی –(ایرانی با رویکردهاي پایداري هاي موردي تحلیل و بررسی نمونه -

  mag.ir-articles@ae: مقاالت دریافت ایمیل

 ي محتوا:اختار نگارشی و ارائهس
 در نظر گرفته شود.اي) معماران حرفه يجامعهخصوصاً (عنوان نوشتارها کوتاه، جذاب و گیرا، متناسب با محتواي مقاله و مخاطبین مجله  •
کامالً بسیار حائز اهمیت است که متن ارائه شده به فصلنامه، برخالف مقاالت علمی، و فنی باشد و  بر مباحث علمی باید مبتنی محتوا •

  .با خود همراه سازد مقاله،انتهاي  المقدور به زبان ساده ارائه شود تا بتواند خوانندگان را تاو گیرا و حتی کاربردي
ت علمی دانشگاه به عنوان أعضو هی باید ها تهیه شده است، حتمات علمی دانشگاهأدر مقاالتی که توسط دانشجویان به همراه اعضاي هی •

 مسئول در ابتداي اسامی نویسندگان آورده شود. ينویسنده
جهت انجام مکاتبات بعدي  یک نفر را به عنوان نماینده نویسندگان به صورت کتبی،الزم است که داراي چند نویسنده باشد،  چنانچه مقاله •

  به دفتر نشریه معرفی نمایند.
مقاله باشد. اندازه  اهداف کلی يکنندهمقاله الزم است به تنهایی بیان يفارسی و انگلیسی باشند. چکیده ينوشتارها باید داراي چکیده •

  کلمه است. 300و حداکثر  150 حداقلکلمه و چکیده انگلیسی  350 و حداکثر 200حداقل چکیده فارسی 
  کلمه نوشته شود. 6تا  4هاي کلیدي مربوط به متن و عنوان مقاله بالفاصله بعد از چکیده و بین واژه •



د، نمتن باش دروندر بندي مناسب و پایان نتیجهتحقیق،  يمقدمه، طرح مسئله، بدنههاي داراي بخشکه نوشتارهاي ارائه شده الزم است  •
االمکان به به بیان دیگر بهتر است که متن حتی ي عرف مقاالت علمی نیست.»هازیرعنوان«توسط  هااین بخشمجزا کردنِ  الزامی براياما 

  توسط زیرعناوین مرتبط، وجود ندارد.» ي تحقیقبدنه«بندي صورت یکپارچه ارائه گردد. هرچند که محدودیتی براي تقسیم
 .ملموس و براي عموم مخاطبین قابل درك باشد ها کامالًو انسجام بین پارگراف دروان و جذاب ارائه گرد ساختار نوشتار  •
 هاي مقاله به غیر از چکیده) باشد.کلمه (با احتساب تمام بخش 3000کلمه و حداکثر  1000باید حداقل ي نوشتارها میاندازه •
 ي تصاویر الزم است گویا، با کیفیت و ابعاد بزرگ، به صورت رنگی و متنوع بوده و از لحاظ بصري داراي ارزش هنري نیز باشند.کلیه •

 ارائه گردد.قید و ها شود در ذیل آنتوضیحات کامل و زیرنویس گویا به ترتیبی که در متن به آن اشاره میبا  ها و جداولها، نگارهعکس(
 )نیز ارائه گردد. TIFFیا  JPGبا فرمت  Word فایل همچنین تمام تصاویر، خارج از

 .کردتوان از رنگ به عنوان عامل تمایز در تصاویر و نمودارها استفاده با توجه به کیفیت گالسه و چاپ رنگی مجله، می •
گذاري شده و در پایان مقاله و توضیحات و غیره) الزم است در متن به ترتیب شمارهها، هاي واژههاي مقاله (اصطالحات و معادلنوشتاپ •

 شوند. ها گنجاندهنوشتاقبل از فهرست منابع نیز تحت عنوان پ
  آید.خانوادگی نویسندگان در انتهاي مقاله میفهرست منابع به ترتیب الفبایی نام •
 ها و سایر مراجع به شرح زیر است:شناختی در مورد مقاالت، کتب، گزارشترتیب عناصر اطالعات کتاب •

  سال انتشار، عنوان کامل مقاله، نام نشریه، جلد، شماره، شماره صفحات مقاله در نشریه. ،مقاله ينام نویسندهخانوادگی و مقاالت: نام
 سال انتشار، عنوان کتاب، نام مترجم یا مصحح، نام ناشر، محل انتشار. ،خانوادگی و نام نویسندهکتب: نام

ر  14با قلم شماره  B_Nazaninفونت عنوان  • توپ(Bold)  فونت و محتواي نوشتارهاB_Nazanin  و متون انگلیسی با فونت  12قلم شماره با
Times New Roman  باشد. 10و قلم شماره 

ي علمی، شماره موبایل و ایمیل هر شخص به صورت مجزا و با فونت نام و نام خانوادگی نویسنده (نویسندگان) به همراه مرتبه ،بعد از عنوان •
B_Nazanin  درج گردد.  12ي قلم شمارهو 

 رعایت گردد. ((-) + Ctrl)متن به صورت کل ها در فاصلهنگارش نیم •
 ویرگول و ... الزامی است.همچون نقطه، ویرگول، نقطههاي نگارشی منديِ به جا از عالمترعایت اصول نگارش و بهره •
فاصله نیز رعایت استفاده شود و نیم "ي"به جاي همزه از  ،رودکار میه که بعد از اسامی مختوم به هاي غیرملفوظ ببراي یاي میانجی  •

 )"پایداري خانه"نوشته شود:  "پایدار خانۀ"به عنوان مثال به جاي (گردد. 
 )"هاآن"نوشته شود:  "آنها"به جاي ( به عنوان مثال به کلمات اضافه شود.  فاصلهصورت جداگانه و با رعایت نیمبه  "ها"عالمت جمعِ  •

 یآن در متن مقاالت، آگه رنظای و هامحصوالت، پروژه یبه معرف میمستقریغ ایو  میمستق يهرگونه اشارهدر انتها ذکر این نکته الزامی است که 
  خواهد شد. يو انرژ يمجله معمار هايیسازمان آگه يمطابق با تعرفه غاتیتبل ينهیو مشمول پرداخت هز دهیمحسوب گرد یغاتیتبل

 
 

  

 


