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 راهنمای تهیه مقاالت

 

شهری، مقاالتی را منتشر می کند که حاصل پژوهشهای بنیادی،  ساختار و کارکردفصلنامه مطالعات 

 شهری باشد. مسائلکاربردی و توسعه ای در حیطه 

 دگان محترم را به مطالب ذیل جلب می نماید:در هنگام تدوین مقاالت توجه نویسن

 الف( اصول کلی:

 1سطرها  که فاصله B Nazanin 12مقاله به زبان فارسی و با رعایت قواعد دستوری و با قلم  .1

زبان فارسی دارند،  سانتیمتر باشد، نوشته و از آوردن اصطالحات خارجی که معادل های اساسی در

  .خودداری گردد

  .صفحه تنظیم شود 20ر مقاله حد اکثر د .2

  .می باشد Original Article مقاالت قابل انتشار در نشریه .3

نشریات ارسال نشده  مقاله قبال در نشریه دیگری به چاپ نرسیده باشد ویا بطور همزمان برای سایر .4

  .باشد

  .این نشریه از انتشارات مقاالت ترجمه شده معذور است .5

کلمه(،  200 ،چکیده فارسی و انگلیسی )هر کدام حداکثر تامقاله پژوهشی باید مشتمل بر عنوان .6

شناسی، یافته ها، بحث و  واژه(، مقدمه، اهداف، روش 5واژه های کلیدی فارسی و انکلیسی )حداکثر 

  .نتیجه گیری، سپاسگزاری در صورت لزوم و فهرست منابع باشد

یافته ها  ، روش شناسی، اهداف ، طرح مسئلهچکیده مقاله )انگلیسی و فارسی( باید در بر گیرنده:  .7

   جمع بندی باشد.  وبحث ، یا نتایج 

 یسیمبسوط انگل یدهالزم است چک المللی،ینب یاطالعات یهاشدن مجله در بانک یهنما یلبه دل .8

Extended Abstract  ( شامل یدیمنبع کل 6کلمه )با در نظر گرفتن حداکثر  1000تا  750  ینب

و  ها یافته، Materials and Methods ها ، مواد و روشIntroduction ، مقدمهAbstract یدهچک

   Key words یدیکل های، واژه Conclusions یریگ یجه، نتDiscussion and Resultsبحث 

 گردد. یمتنظ   Referencesو منابع 

 و شماره گذاری گردد. منبع باشد 30ابع )رفرنس( حداقل تعداد من .9

 متر از هر طرف تایپ شود. سانتی 3مقاله با حاشیه  .10

  .تنظیم شود 2003ترجیحا نسخهWord مقاالت ارسالی باید تحت نرم افزار .11

مقاله حتما باید از سوی  د.رسی می باشز طریق سیستم الکترونیکی قابل برکلیه مقاالت فقط ا .12

یل محل با آدرس ایمبه عنوان نویسنده مسئوول )با رتبه استادیاری و باالتر(  و   عضو هیات علمی

  یاهو، جی میل و مانند آن قابل پذیرش نیست( سابمیت شود. )اشتغال 

 .و تکمیل فرم تعهد عدم ارسال مقاله به نشریات دیگر از وب سایت نشریه  دریافت .13

 ب( نحوه تنظیم مقاالت:

باید شامل عنوان مقاله، نام و نام خانوادگی نویسندگان، درجه  Title))صفحه عنوان  صفحه اول. 1

لمی و نشانی دقیق کلیه نویسندگان )کد پستی، تلفن، دورنگار، تلفن همراه، پست الکترونیکی(، محل ع

 انجام دادن پژوهش و تاریخ ارسال مقاله باشد.

 ، شامل خالصه فارسی و انگلیسی مقاله و کلمات کلیدی انگلیسی و فارسی باشد.صفحه دوم و سوم. 2

، شامل بیان مسئله و هدف از اجرا با مروری بر بررسی های )مبانی نظری و پیشینه تحقیق( مقدمه. 3

 گذشته باشد.

، شامل شرح دقیق طرح پژوهش، مواد و روش ها، جامعه آماری و روشهای روش شناسی تحقیق. 4

 آماری بکار گرفته شده باشد.



 

 گیرد. : شرح کامل یافته های پژوهش را در برنتایج و یافته ها. 5

: شامل شرح نکات مهم یافته ها و مقایسه آن با یافته های حاصل از مطالعات دیگر و توجیه و بحث. 6

 تفسیر موارد مشترک، موارد اختالف تحقیق حاضر با محققان دیگر.

: بیان کاربرد احتمالی یافته ها و نتایج، اشاره به نوآوری های این مقاله و ارائه پیشنهادهای جمعبندی. 7

 حاصل از یافته های این تحقیق باشد. از بیان پیشنهادات کلی خودداری گردد.

: اگر کسانی بطور مستقیم یا غیر مستقیم در انجام دادن تحقیق شرکت داشته اند، در انتهای 1تذکر*

       مقاله از آنان قدردانی بعمل آید.

ه باشد براین اساس دانشجو )درتمامی نویسنده مسئول مقاله باید یکی از اساتید همراه مقال :2تذکر *

 مسئول را به عهده داشته باشد.                      نمی تواند نقش نویسنده مقاطع دکترا، ارشد و کارشناسی( 

( باشد، منابع در بخش رفرنس ها به ترتیب حروف الفبا APA: منابع باید بر مبنای سیستم )منابع. 8

همه منابع مطرح  منابع حتما شماره گذاری شود. ای منابع خارجی باشد.انگلیسی بر برای منابع فارسی و

 نحوه تنظیم منابع به شرح زیر است:شده در متن مقاله باید در فهرست پایانی بیاید و بالعکس. 

 منابع فارسی:

)نام خانوادگی، نام نویسنده، سال انتشار، عنوان کتاب، نام و نام خانوادگی  منابع بصورت کتاب: -

ترجم یا مترجمان )در صورتی که کتاب ترجمه است(، شماره چاپ محل انتشار، نام ناشر، شماره م

، انتشارات دانشگاه تهران، تصمیم گیری های چندمعیاره( 1385صفحه(. مثال: اصغرپور، محمدجواد )

 چاپ چهارم.

 : منابع بصورت مقاله -

 نشریه، شماره نشریه، شماره صفحه(.)نام خانوادگی، نام، سال انتشار، عنوان مقاله، عنوان 

( توسعه پایدار و پارادایم های توسعه جدید شهری: شهر فشرده و شهر 1381مثنوی، محمدرضا ) مثال:

 .89-104: 31، یط شناسیحمجله مگسترده، 

 : منابع به صورت مقاله پایان نامه

 )نام نام خانوادگی دانشجو، سال ، عنوان ، گروه، دانشگاه(.

سنجش رابطه توسعه گردشگری و محیط زیست پایدار با ( 1390رابوطالبی، معصومه )مثال: می

پایان نامه کارشناسی ارشد، گروه جغرافیا و برنامه ریزی درشهرستان رامسر،  AHPکاربست مدل 

 شهری، دانشگاه مازندران.
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 ر سراسر مقاله نوشته شود.عکس ها، نمودار ونقشه ها تحت عنوان شکل )شماره شکل( د -



ه و شماره به همراه توضیحات آنها درمتن اصلی مقاله آورد ( 10)با فونت  جدول های مربوط به مقاله -

 گذاری شود.

منابع جداول، تصاویر و تصاویر در زیر گذاشته شود. و  و عنوان نمودار، نقشهعنوان جداول در باال  -

 باید.   10نمودار ها در زیر آنها  با فونت 

هیئت تحریریه نشریه در پذیرش و یا رد و یا اصالح مقاله، آزاد است و از پس دادن مقاله و پیوستهای  -

آن، معذور است. نویسندگان مقاالت، مسئول نوشته ها و مدافع مطالب چاپ شده مقاله خود در نشریه 

 خواهند بود.

 ت.استفاده از مندرجات نشریه با ذکر کامل مآخذ، آزاد اس -

در پایان، از شما، نویسنده محترم، در خواست می شود ضمن مطالعه مندرجات راهنمای نویسندگان، 

 مقاله خود را تنظیم نمایید و به سایت الکترونیکی فصلنامه ارسال فرمایید.

مقاالتی که فرمت مجله را بطور کامل و دقیق رعایت نکنند از ارسال به داوری خودداری خواهد  توجه:

 شد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 «فهرست مقاالت »

 صفحه نام نویسنده عنوان

 یایفض یعبا تحلیل توز یهشهر اروم یتراکم یتارتقاء ظرف یبررس

 یریگ یمتصم یکو با استفاده از تکن یشهر یتراکم ها

 یاره چندمع

 منیره عمرانی 

محمد تقی  دکتر

 معصومی 

 حسین نظم فر  دکتر

7-37 

 یطیعدالت مح یکردبا رو یشهر های تانبه بوس یدسترس یلتحل

 )مورد مطالعه: اسالمشهر(

 حبیب اله فصیحیدکتر

 ریزادیدکتر طاه

 محسن حمیدی

 

39-58 

ر دشده بر سرمایه اجتماعی و پایداری اجتماعی تأثیر محیط ساخته

 افتبافت تاریخی )نمونه موردی: محالت هم پیوند با بازار در ب

 تاریخی کرمان(

 میترا قربی

 نقوی ریمم

 محمدی دکتر حمید

59-84 

 یمرکز فرسوده بافت ای لرزه پذیری آسیب بندی پهنه و ارزیابی

 لمد از استفاده با عامل، غیر پدافند مالحظات با سنندج، شهر

IHWP و GIS 

 فالحی فرهاد

 چاره جو فرزیندکتر 

 

109-85 

 خی باهای تاریمحوری در بافت های پیادهتحلیل و ارزیابی سیاست

 رمیه(بی اوراه خیام جنوها )مطالعه موردی: پیادهراهتأکید بر پیاده

 

 حبیبی دکتر کیومرث

 احمدی احمد شیخ

 

136-111 

تحوالت  بررسی و تحلیل پراکنده رویی شهری با تأکید بر

 نمونه مطالعاتی: شهر قم() تقسیمات سیاسی

 علی حسینی سید

 ای میره دکتر محمد

 دکتر محمد حسینی

159-137 

تابش  هایویژگی راتییبا تغ یشهر یاراض یهایارتباط کاربر

 شهرهای میانی استان مازندران )مطالعه موردی: 

 طاهر صفرراد، دکتر 

غالمرضا جانباز دکتر 

 قبادی

 عباس ابراهیمی 

161-178 

 


