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  دانشگاه علم و صنعت ،دانشيار شهرسازي دكتر اسماعيل شيعه
  رشت اسالمي، دانشگاه آزاد ،استاد برنامه ريزي روستايي دكتر نصراهللا مواليي هشتجين

  تربيت مدرسدانشگاه  ،دانشيار شهرسازي دكتر مجتبي رفعيان
  دانشگاه مازندران ،يار جغرافيا و برنامه ريزي شهريدانش دكتر رحيم بردي آنامراد نژاد
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  دانشگاه مازندران ،استاد جغرافيا و برنامه ريزي شهري دكتر صديقه لطفي

و وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي  20/2/91مورخ 4796/91با مجوز شمارهاين فصلنامه
مورخ  2/205949/3شماره به  ت و فن آوريوزارت علوم، تحقيقا تاييد كميسيون نشريات 

.انتشار يافته است25/10/91



 
  راهنماي تهيه مقاالت

  
فصلنامه مطالعات برنامه ريزي شهري، مقاالتي را منتشر مي كند كه حاصل فعاليت هاي، پژوهشهاي بنيادي، 

 .كاربردي و توسعه اي در حيطه برنامه ريزي شهري باشد
  :در هنگام تدوين مقاالت توجه نويسندگان محترم را به مطالب ذيل جلب مي نمايد

  :اصول كلي) فال
سانتيمتر  1سطرها  كه فاصله B Nazanin 12مقاله به زبان فارسي و با رعايت قواعد دستوري و با قلم  .1

   .زبان فارسي دارند، خودداري گردد باشد، نوشته و از آوردن اصطالحات خارجي كه معادل هاي اساسي در
  .صفحه تنظيم شود 20مقاله حد اكثر در  .2

  .مي باشد Original Article نشريه مقاالت قابل انتشار در .3

  .نشريات ارسال نشده باشد مقاله قبال در نشريه ديگري به چاپ نرسيده باشد ويا بطور همزمان براي ساير .4

  .اين نشريه از انتشارات مقاالت ترجمه شده معذور است .5

، واژه هاي )كلمه 200 هر كدام حداكثر تا(مقاله پژوهشي بايد مشتمل بر عنوان،چكيده فارسي و انگليسي  .6
شناسي، يافته ها، بحث و نتيجه گيري،  ، مقدمه، اهداف، روش)واژه 5حداكثر (كليدي فارسي و انكليسي 

  .سپاسگزاري در صورت لزوم و فهرست منابع باشد

اهداف ) ب) Problem statement(طرح مسئله ) الف: بايد در بر گيرنده) انگليسي و فارسي(چكيده مقاله  .7
)Aims ((روش شناسي ) جMethodology ((يافته ها يا نتايج ) دFindings or Results (بحث ) ح
)Discussion ((جمع بندي ) جConclusion (باشد . 

  . منبع باشد 20حداقل ) رفرنس(تعداد منابع  .8
  . سانتيمتر از هر طرف تايپ شود 3مقاله با حاشيه  .9

   .تنظيم شود 2003هترجيحا نسخWord مقاالت ارسالي بايد تحت نرم افزار .10
  .دكليه مقاالت فقط از طريق سيستم الكترونيكي قابل بر رسي مي باش .11

 .و تكميل فرم تعهد عدم ارسال مقاله به نشريات ديگر از وب سايت نشريه  دريافت .12
 :نحوه تنظيم مقاالت) ب

گان، درجه علمي و نشاني بايد شامل عنوان مقاله، نام و نام خانوادگي نويسند Title)صفحه عنوان ( صفحه اول. 1
، محل انجام دادن پژوهش و )كد پستي، تلفن، دورنگار، تلفن همراه، پست الكترونيكي(دقيق كليه نويسندگان 
  .تاريخ ارسال مقاله باشد

  .، شامل خالصه فارسي و انگليسي مقاله و كلمات كليدي انگليسي و فارسي باشدصفحه دوم و سوم. 2
گذشته ) مباني نظري و پيشينه تحقيق(ه و هدف از اجرا با مروري بر بررسي هاي ، شامل بيان مسئلمقدمه. 3

  .باشد
، شامل شرح دقيق طرح پژوهش، مواد و روش ها، جامعه آماري و روشهاي آماري بكار روش شناسي تحقيق. 4

  .گرفته شده و قابل تحليل و تكرار بوسيله ديگران باشد
  .هاي پژوهش را در بر گيرد شرح كامل يافته: نتايج و يافته ها. 5
شامل شرح نكات مهم يافته ها و مقايسه آن با يافته هاي حاصل از مطالعات ديگر و توجيه و تفسير موارد : بحث. 6

  .مشترك، موارد اختالف تحقيق حاضر با محققان ديگر
ي هاي اين مقاله و ارائه پيشنهادهاي حاصل از بيان كاربرد احتمالي يافته ها و نتايج، اشاره به نوآور: جمعبندي. 7

  .از بيان پيشنهادات كلي خودداري گردد. يافته هاي اين تحقيق باشد



  

اگر كساني بطور مستقيم يا غير مستقيم در انجام دادن تحقيق شركت داشته اند، در انتهاي مقاله از آنان : تذكر*
  .قدرداني بعمل آيد

باشد، منابع در بخش رفرنس ها به ترتيب حروف الفبا براي منابع ) APA(سيستم منابع بايد بر مبناي : منابع. 8
  :نحوه تنظيم منابع به شرح زير است.. فارسي و انگليسي براي منابع خارجي باشد

نام خانوادگي، نام نويسنده، سال انتشار، عنوان كتاب، نام و نام خانوادگي مترجم يا : (منابع بصورت كتاب - 
اصغرپور، : مثال). ، شماره چاپ محل انتشار، نام ناشر، شماره صفحه)صورتي كه كتاب ترجمه استدر (مترجمان 

  .تصميم گيري هاي چندمعياره، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ چهارم) 1385(محمدجواد 
ماره نام خانوادگي، نام، سال انتشار، عنوان مقاله، عنوان نشريه، شماره نشريه، ش: (منابع بصورت مقاله - 

شهر فشرده و شهر : توسعه پايدار و پارادايم هاي توسعه جديد شهري) 1381(مثنوي، محمدرضا  :مثال).صفحه
  .89-104: ، صفحات31يط شناسي، شماره حگسترده، مجله م

  ).نام نام خانوادگي دانشجو، سال ، عنوان ، گروه، دانشگاه: (منابع به صورت مقاله پايان نامه
سنجش رابطه توسعه گردشگري و محيط زيست پايدار با كاربست مدل ) 1390(معصومه  ميرابوطالبي،: مثال

AHP درشهرستان رامسر، پايان نامه كارشناسي ارشد، گروه جغرافيا و برنامه ريزي شهري، دانشگاه مازندران.  
  :منابع التين

  :نمونه انگليسي كتاب
Collingworth, B. & Nadin, V. (2006) Town and country planning in the UK. Routledge. 14th 
edition. 

 :نمونه انگليسي مقاله
Holt, N. L. & Spence, J. C. (2009) “Neighborhood physical activity opportunities for inner-
city children and youth.” Health Place, 15(4), 1022–1028. 

 .شود كليه منابع فارسي و انگليسي شماره گذاري - 

 .در سراسر مقاله نوشته شود) شماره شكل(عكس ها، نمودار ونقشه ها تحت عنوان شكل  - 

  .جدول هاي مربوط به مقاله به همراه توضيحات آنها درمتن اصلي مقاله آورده و شماره گذاري شود - 
ياه و سفيد چاپ مي خوداري نماييد چون مجله به صورت س) نقشه، نمودارو تصاوير(لطقا از ارسال اشكال رنگي  - 

  .شود
عكس ها، نمودار و جدول هاي مربوط به مقاله به همراه توضيحات آنها، جداگانه و در دنباله متن اصلي مقاله آورده 

  .و شماره گذاري شود
هيئت تحريريه نشريه در پذيرش و يا رد و يا اصالح مقاله، آزاد است و از پس دادن مقاله و پيوستهاي آن، معذور  - 

  .نويسندگان مقاالت، مسئول نوشته ها و مدافع مطالب چاپ شده مقاله خود در نشريه خواهند بود .است
  .استفاده از مندرجات نشريه با ذكر كامل مĤخذ، آزاد است - 

در پايان، از شما، نويسنده محترم، در خواست مي شود ضمن مطالعه مندرجات راهنماي نويسندگان، مقاله خود را 
  .به سايت الكترونيكي فصلنامه ارسال فرماييد تنظيم نماييد و

  .مقاالتي كه فرمت مجله را بطور كامل و دقيق رعايت نكنند از ارسال به داوري خودداري خواهد شد :توجه
  
  
  
  
  

  



  

  »فهرست مقاالت «
  

 صفحه نام نويسنده عنوان
   

شهرداري  15 تحليلي بر وضعيت مبلمان شهري منطقه
 تهران

  حسينيدكتر پروانه شاه 
 مريم عاشورمراد

11 

استراتژي بهينه تحقق عدالت فضايي پراكنش جمعيت و 
مطالعه (خدمات شهري با استفاده از مدل تركيبي 

 )شهر بناب: موردي

  دكتر حسن اسماعيل زاده
 زهرا افضلي

  

25 

هاي ، در محله)FAR(بررسي و تحليل تراكم ساختماني
له گلباد شهر نمونه موردي مح: LUIشهري با استفاده از 

 تبريز

  دكتر فيروز جعفري
 دكتر رسول قرباني

53 

گيري شهرِ شهروندمدار نقش فضاي عمومي در شكل
 )پارك شفق محله يوسف آباد تهران: مطالعه موردي(

  ژيال سجادي
 بهرنگ كالنتري

75 

پذيري اجتماعي مناطق شهري در تحليل فضايي آسيب
: مونه موردين( SVI مقابل زلزله با استفاده از مدل

 )شهرداري تبريز 2منطقه 

  دكتر شهريور روستايي
 محمدتقي معبودي

105 

فضايي تغيير كاربري اراضي  –پيامدهاي كالبدي 
 كالن شهر تهران 18كشاورزي منطقه 

  دكتر جميله توكلي نيا
  دكتر فرهاد عزيزپور نيا

 طيبه انصاري

127 

ان با تحليل فرايند مديريت مواد زائد جامد در شهر بوك
و   آوري و حملسازي، جمعتأكيد بر عناصر توليد، ذخيره

 نقل

  موسي كمانرودي كجوري
  نويد آهنگري

 محمد رضا اقبال كورائيم

147 


