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 راهنمای تهیه مقاالت
 

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

 شهری باشد.  مسائلبنیادی، کاربردی و توسعه ای در حیطه 

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

 الف( اصول کلی: 

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

زبان   سانتیمتر باشد، نوشته و از آوردن اصطالحات خارجی که معادل های اساسی در  1سطرها  

  .فارسی دارند، خودداری گردد

  .صفحه تنظیم شود 20مقاله حد اکثر در  .2

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

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

  .ارسال نشده باشد

  .عذور استاین نشریه از انتشارات مقاالت ترجمه شده م .5

 200 مقاله پژوهشی باید مشتمل بر عنوان،چکیده فارسی و انگلیسی )هر کدام حداکثر تا .6

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

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

  ،  روش شناسی ،  اهداف   ،  طرح مسئلهگلیسی و فارسی( باید در بر گیرنده:  چکیده مقاله )ان .7

    جمع بندی باشد.   و بحث ، یافته ها یا نتایج  

دل .8 بانک  یه نما  یلبه  در  مجله  چک  المللی،ینب  ی اطالعات  یهاشدن  است  مبسوط    یده الزم 

منبع    6ثر  کلمه )با در نظر گرفتن حداک  1000تا    750   ینب   Extended Abstract  یسیانگل

 Materials and  ها  ، مواد و روشIntroduction، مقدمه  Abstract  یده( شامل چکیدیکل

Methods  ،بحث    ها یافته نتDiscussion and Resultsو  ، Conclusions  یریگ یجه، 

 گردد.   یمتنظ   Referencesو منابع    Key words یدیکل  هایواژه 

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

 سانتیمتر از هر طرف تایپ شود.   3مقاله با حاشیه  .10

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

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

با آدرس  )با رتبه استادیاری و باالتر(  و  به عنوان نویسنده مسئوول      عضو هیات علمیسوی  

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

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

 ب( نحوه تنظیم مقاالت: 

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

پست   همراه،  تلفن  دورنگار،  تلفن،  پستی،  )کد  نویسندگان  کلیه  دقیق  نشانی  و  علمی  درجه 

 الکترونیکی(، محل انجام دادن پژوهش و تاریخ ارسال مقاله باشد. 

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

 ی باشد. فارس



 

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

 تحقیق( گذشته باشد. 

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

 روشهای آماری بکار گرفته شده باشد. 

 رد.ی پژوهش را در بر گی: شرح کامل یافته هانتایج و یافته ها. 5

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

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

نوآورجمعبندی.  7 به  اشاره  نتایج،  و  ها  یافته  احتمالی  کاربرد  بیان  ارائه  :  و  مقاله  این  های  ی 

 ل از یافته های این تحقیق باشد. از بیان پیشنهادات کلی خودداری گردد. پیشنهادهای حاص

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

        انتهای مقاله از آنان قدردانی بعمل آید.

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

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

 باشد.                      

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

برای منابع فارسی وحروف   باشد.  الفبا  برای منابع خارجی  منابع حتما شماره گذاری   انگلیسی 

نحوه تنظیم  همه منابع مطرح شده در متن مقاله باید در فهرست پایانی بیاید و بالعکس.    شود.

 منابع به شرح زیر است:

 منابع فارسی:

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

خانوادگی مترجم یا مترجمان )در صورتی که کتاب ترجمه است(، شماره چاپ محل انتشار، نام  

( محمدجواد  اصغرپور،  مثال:  صفحه(.  شماره  چندمعیاره(  1385ناشر،  های  گیری  ،  تصمیم 

 انتشارات دانشگاه تهران، چاپ چهارم.

 :  منابع بصورت مقاله -

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

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

 . 89-104: 31، یط شناسیحمجله م و شهر گسترده، 

 :  منابع به صورت مقاله پایان نامه

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

( معصومه  میرابوطالبی،  زیست (  1390مثال:  محیط  و  گردشگری  توسعه  رابطه  سنجش 

مدل   کاربست  با  رامسر،    AHPپایدار  گروه  درشهرستان  ارشد،  کارشناسی  نامه  پایان 

 جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه مازندران.

    منابع بصورت مقاله همایشی:

  ی راه  یتوسعه صنعت گردشگر  یراهبرد  یزی( برنامه ر1390مهسا )   یان،ه، غفورعاطف  ی، صداقت

اقتصاد  یبرا مورد  -شهرها    یتوسعه  ن  ینمونه  اقتصاد شهر  یناول  یشابور،شهر    ، یکنفرانس 

 مشهد. یران،ا

 منابع التین: 

 نمونه انگلیسی کتاب:



Collingworth, B. & Nadin, V. (2006) Town and country planning in 

the UK. Routledge. 14th edition. 
 :در مجالت  نمونه انگلیسی مقاله

Holt, N. L. & Spence, J. C. (2009) “Neighborhood physical activity 

opportunities for inner-city children and youth.” Health Place, 15(4): 

1022–1028. 

Childers Daniel L; Cadenasso Mary L; Grove, J. Morgan; Marshall, V; 

McGrath, B & Steward T. A. (2015) An Ecology for Cities: A 

Transformational Nexus of Design and Ecology to Advance Climate 

Change Resilience and Urban Sustainability, Journal of 

Sustainability, 7 (4): 3774-3791. 
 نقشه ها تحت عنوان شکل )شماره شکل( در سراسر مقاله نوشته شود. عکس ها، نمودار و -

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

 شماره گذاری شود.

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

 باید.    10نمودار ها در زیر آنها  با فونت   تصاویر و

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

مطالب چاپ شده   مدافع  و  ها  نوشته  مسئول  مقاالت،  نویسندگان  است.  معذور  آن،  پیوستهای 

 مقاله خود در نشریه خواهند بود.

 جات نشریه با ذکر کامل مآخذ، آزاد است.استفاده از مندر -

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

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

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

 خواهد شد. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 
 

 « 1399پاییز  24شماره  فهرست مقاالت  »
 صفحه گاننام نویسند عنوان 

ک   لیتحل بر  مؤثر  در    یاجتماع  یزندگ  تیفیعوامل  شهروندان 

فرهنگ شهر   دانیمعاصر  )نمونه مورد مطالعه: م  یشهر  یفضاها

 (زدی

 هاجر اسدپور 

 ی علی ریاحی دهکرد 

   دکتر علی اسدپور 

 

32-7  

شاخص ها و عوامل مؤثر بر دستیابی به شهر زیست پذیر    تحلیل

موردی:  )مطالعه  شهری  فرسوده  غیر  و  فرسوده  های  بافت  در 

 تهران( 10منطقه 

 

   فر یدیوح وشیپر

 ی اصغر رضوان یعل دکتر

 ی کرمان ینور یعل کترد
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اراضی   کاربری  تغییرات  از    ساری شهرآشکارسازی  استفاده  با 

 سنجش از دور  

 

 57-72 دکنر کریم سلیمانی 

فضایی تغییرات  کاربری   -واکاوی  و  گرمایی شهری  زمانی جزایر 

 اراضی با رویکرد زیست محیطی در شیراز

 

   انیحلب نیرحس یدکتر ام

 ی سلطان هراز

97-73 

تاکید  با  ناهنجار  الگوهای رفتاری  نقش فضاهای شهری در خلق 

پیشگیبر عام ثامن رل  در محله چهارباغ منطقه  از وقوع جرم  ی 

 مشهد

 

 نژاد  یحجت حاتم

 نژاد  یحاتم نیحس دکتر

 ی اریکرامت اله ز دکتر

 احمد پوراحمد  دکتر

127-99 

سازی مسکن، ارزیابی نقاط ضعف مسکن مهر در های انبوهچالش

 مقیاس ملی

   یزنگنه شهرک   دیدکتر سع

   خواهیفرهاد نیحس

   یدری ح اصغر

  یمهربان یحفتو باقر

 فالح  یعباس دیوح

   یفرهاد میابراه

   یابدال عقوبی

154-129 

بن   یاجرا  یسنجامکان دانش  کالن  انیشهر  تبردر  با    زیشهر 

 بر دانش  یتوسعة مبتن کردیرو

  ینیاصغر عابددکتر 

   یلیخل نیام

 خرم  فائزه

 یقربان وایش

175-155 

بازآفر  یدی کل  یها  شرانیپ  یواکاو بر  ناکارآمد محال  ینیمؤثر  ت 

تأک   یشهر تأم  د یبا  مورد  نیبر  مطالعه  منطقه  یمسکن   :12  

 ران هر تهشکالن

 ی محمد جاهد قدم

 ب یعندل رضایعل دکتر

 ی ماجد دی حم کترد

177-204 

تحل  ییشناسا و  گردشگر  لیاثرات  رضا  ینقش  و   یتمندیدر 

گردشگر  تیحما مقاصد  مورد)م  ی ساکنان  گردشگاه  یطالعه   :

 بروجن( اسردیس

   یسلم یانیک  قهیصد

   یبروجن انیصادق نجمه

 ی نوروز آورگان اصغر

205-229 

 


