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  راهنماي تهيه مقالات
  

شهري، مقالاتي را منتشر مي كند كه حاصل پژوهشهاي  ساختار و كاركردفصلنامه مطالعات 
 شهري باشد. مسائلبنيادي، كاربردي و توسعه اي در حيطه 

  در هنگام تدوين مقالات توجه نويسندگان محترم را به مطالب ذيل جلب مي نمايد:
  الف) اصول كلي:

 كه فاصله B Nazanin ١٢مقاله به زبان فارسي و با رعايت قواعد دستوري و با قلم  .١

زبان  سانتيمتر باشد، نوشته و از آوردن اصطلاحات خارجي كه معادل هاي اساسي در ١سطرها 
   .فارسي دارند، خودداري گردد

  .صفحه تنظيم شود ٢٠مقاله حد اكثر در  .٢

  .مي باشد Original Article مقالات قابل انتشار در نشريه .٣

نشريات  مقاله قبلا در نشريه ديگري به چاپ نرسيده باشد ويا بطور همزمان براي ساير .٤
  .ارسال نشده باشد

  .عذور استاين نشريه از انتشارات مقالات ترجمه شده م .٥

 200 مقاله پژوهشي بايد مشتمل بر عنوان،چكيده فارسي و انگليسي (هر كدام حداكثر تا .٦

شناسي، يافته  واژه)، مقدمه، اهداف، روش ٥كلمه)، واژه هاي كليدي فارسي و انكليسي (حداكثر 
  .ها، بحث و نتيجه گيري، سپاسگزاري در صورت لزوم و فهرست منابع باشد

 ، روش شناسي، اهداف ، طرح مسئلهگليسي و فارسي) بايد در بر گيرنده: چكيده مقاله (ان .٧
   جمع بندي باشد.  وبحث ، يافته ها يا نتايج 

مبسوط  يدهلازم است چك المللي،ينب ياطلاعات يهاشدن مجله در بانك يهنما يلبه دل .٨
منبع  ٦ثر كلمه (با در نظر گرفتن حداك ١٠٠٠تا  ٧٥٠  ينب  Extended Abstract يسيانگل
 Materials and ها ، مواد و روشIntroduction، مقدمه Abstract يده) شامل چكيديكل

Methods ،و بحث  ها يافتهDiscussion and Resultsيريگ يجه، نت Conclusions ،
 گردد. يمتنظ   Referencesو منابع    Key words يديكل هايواژه 

  و شماره گذاري گردد. منبع باشد ٣٠ابع (رفرنس) حداقل تعداد من .٩
  سانتيمتر از هر طرف تايپ شود.  ٣مقاله با حاشيه  .١٠
   .تنظيم شود ٢٠٠٣ترجيحا نسخهWord مقالات ارسالي بايد تحت نرم افزار .١١
مقاله حتما بايد از  د.رسي مي باشز طريق سيستم الكترونيكي قابل بركليه مقالات فقط ا .١٢

با آدرس (با رتبه استادياري و بالاتر)  و به عنوان نويسنده مسئوول   عضو هيات علميسوي 
  ياهو، جي ميل و مانند آن قابل پذيرش نيست) سابميت شود. (اشتغال ايميل محل 

 .و تكميل فرم تعهد عدم ارسال مقاله به نشريات ديگر از وب سايت نشريه  دريافت .١٣

 ب) نحوه تنظيم مقالات:

مقاله، نام و نام خانوادگي نويسندگان، بايد شامل عنوان  Title)(صفحه عنوان  صفحه اول. ١
درجه علمي و نشاني دقيق كليه نويسندگان (كد پستي، تلفن، دورنگار، تلفن همراه، پست 

  الكترونيكي)، محل انجام دادن پژوهش و تاريخ ارسال مقاله باشد.
، شامل خلاصه فارسي و انگليسي مقاله و كلمات كليدي انگليسي و صفحه دوم و سوم. ٢

  ي باشد.فارس



  

، شامل بيان مسئله و هدف از اجرا با مروري بر بررسي هاي (مباني نظري و پيشينه مقدمه. ٣
  تحقيق) گذشته باشد.

، شامل شرح دقيق طرح پژوهش، مواد و روش ها، جامعه آماري و روش شناسي تحقيق. ٤
  روشهاي آماري بكار گرفته شده باشد.

  رد.: شرح كامل يافته هاي پژوهش را در بر گينتايج و يافته ها. ٥
: شامل شرح نكات مهم يافته ها و مقايسه آن با يافته هاي حاصل از مطالعات ديگر و بحث. ٦

  توجيه و تفسير موارد مشترك، موارد اختلاف تحقيق حاضر با محققان ديگر.
ي هاي اين مقاله و ارائه : بيان كاربرد احتمالي يافته ها و نتايج، اشاره به نوآورجمعبندي. ٧

  پيشنهادهاي حاصل از يافته هاي اين تحقيق باشد. از بيان پيشنهادات كلي خودداري گردد.
: اگر كساني بطور مستقيم يا غير مستقيم در انجام دادن تحقيق شركت داشته اند، در ١تذكر*

        انتهاي مقاله از آنان قدرداني بعمل آيد.
مقاله بايد يكي از اساتيد همراه مقاله باشد براين اساس دانشجو نويسنده مسئول  :٢تذكر *

مسئول را به عهده داشته  نمي تواند نقش نويسنده (درتمامي مقاطع دكترا، ارشد و كارشناسي) 
  باشد.                     

) باشد، منابع در بخش رفرنس ها به ترتيب APA: منابع بايد بر مبناي سيستم (منابع. ٨
منابع حتما شماره گذاري  انگليسي براي منابع خارجي باشد. الفبا براي منابع فارسي وحروف 

نحوه تنظيم همه منابع مطرح شده در متن مقاله بايد در فهرست پاياني بيايد و بالعكس.  شود.
  منابع به شرح زير است:

  منابع فارسي:
ر، عنوان كتاب، نام و نام (نام خانوادگي، نام نويسنده، سال انتشا منابع بصورت كتاب: -

خانوادگي مترجم يا مترجمان (در صورتي كه كتاب ترجمه است)، شماره چاپ محل انتشار، نام 
، تصميم گيري هاي چندمعياره) ١٣٨٥ناشر، شماره صفحه). مثال: اصغرپور، محمدجواد (

  انتشارات دانشگاه تهران، چاپ چهارم.
  : منابع بصورت مقاله -

  ام، سال انتشار، عنوان مقاله، عنوان نشريه، شماره نشريه، شماره صفحه).(نام خانوادگي، ن
) توسعه پايدار و پارادايم هاي توسعه جديد شهري: شهر فشرده ١٣٨١مثنوي، محمدرضا ( مثال:

  .٨٩-١٠٤: ٣١، يط شناسيحمجله مو شهر گسترده، 
  : منابع به صورت مقاله پايان نامه

  ، عنوان ، گروه، دانشگاه). (نام نام خانوادگي دانشجو، سال
سنجش رابطه توسعه گردشگري و محيط زيست ) ١٣٩٠مثال: ميرابوطالبي، معصومه (

پايان نامه كارشناسي ارشد، گروه درشهرستان رامسر،  AHPپايدار با كاربست مدل 
 جغرافيا و برنامه ريزي شهري، دانشگاه مازندران.

     منابع بصورت مقاله همايشي:
 يراه يتوسعه صنعت گردشگر يراهبرد يزي) برنامه ر١٣٩٠مهسا ( يان،ه، غفورعاطف ي،صداقت

 ،يكنفرانس اقتصاد شهر يناول يشابور،شهر ن ينمونه مورد - شهرها  يتوسعه اقتصاد يبرا
  مشهد. يران،ا

  منابع لاتين:
  نمونه انگليسي كتاب:



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

 :در مجلات 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. 
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 شكل (شماره شكل) در سراسر مقاله نوشته شود.عكس ها، نمودار و -

ه و به همراه توضيحات آنها درمتن اصلي مقاله آورد ) ١٠(با فونت  جدول هاي مربوط به مقاله -
  شماره گذاري شود.

منابع جداول، تصاوير تصاوير در زير گذاشته شود. و  و عنوان نمودار، نقشهعنوان جداول در بالا  -
  بايد.   ١٠نمودار ها در زير آنها  با فونت  و
هيئت تحريريه نشريه در پذيرش و يا رد و يا اصلاح مقاله، آزاد است و از پس دادن مقاله و  -

پيوستهاي آن، معذور است. نويسندگان مقالات، مسئول نوشته ها و مدافع مطالب چاپ شده 
  مقاله خود در نشريه خواهند بود.

  جات نشريه با ذكر كامل مآخذ، آزاد است.استفاده از مندر -
در پايان، از شما، نويسنده محترم، در خواست مي شود ضمن مطالعه مندرجات راهنماي 

  نويسندگان، مقاله خود را تنظيم نماييد و به سايت الكترونيكي فصلنامه ارسال فرماييد.
ارسال به داوري خودداري  مقالاتي كه فرمت مجله را بطور كامل و دقيق رعايت نكنند از توجه:

  خواهد شد.
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  صفحه  نام نويسنده  عنوان

  دكتر عامر نيك پور  بر زيست پذيري در شهر نورآباد ممسنيعوامل مؤثر  شناسايي
  منصوره يار احمدي

٧- ٢٧  

 ايدر طراحي شبكه رسانه درخت پوشاي كمينهل مسأله ح
يريت بحران زلزله (مطالعه موردي: شهر اجتماعي ايزوله مد

  گرگان)

  دكتر محمد حسين سرايي 
  دكتر محمدرضا  رضايي

  محسن عادلي

  
٢٩-٥٥  

- ريزان شهري كلاننمودِ داوري عملي در رفتار جزرومدي برنامه

  شهر تهران
  پويا جودي گل لر

دكتر محمدحسين شريف  
  زادگان

٥٧- ٨٤  

 عيمحور در توز قاضامحور و ت استاندارد يكردهايرو سةيمقا
  ) ني: محلة راه آهن شهر قزوي(نمونة مورد يعادلانة خدمات شهر

  يرمضان ايمح
  يباباخان حهيمل دكتر
  هاشم پور ميرح دكتر
   يزارع ديمج دكتر

٨٥-١٠٦  

مطالعه  –داريبا توسعه پا يپراكنش شهر يرابطه الگو نييتب
  موردي شهر ساري 

   يپاكدامن كلت يرستم عل
   يمحمد محمود دكتر

  مسعود دكترمحمد

١٠٧-١٣٠  

مسكن  ياز منظر بافت كالبد يشهر يهامحله يسنجتياولو
  ): شهرگرگان)يپژوه(مطالعه يشهر ينيجهت بازآفر

  يدكتر خدارحم بز
  يمعمر ميابراه

  ادسالاريص نياسي

١٣١-١٥٠  

پذيري اجتماعي در سطح شهرهاي يبآسي و ارزيابي سازمدل
  استان اصفهان

  

  زياريامت الهكردكتر 
  اسماعيل نجفي

  سينا شهسواري محمد

١٥١-١٧١  

دهي تحليل و بررسي مفهومي نقش نواحي پيراموني در سازمان
شهر سياسي فضايي پايدار شهرهاي ايران؛ مطالعه موردي كلان

  تهران

  ١٩٢- ١٧٣  حيدر لطفيكتر د

  


