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فصلنامه در ویرایش مطالب آزاد . مندرج در مقالات نیست این فصلنامه مسئول آرا و نظریات

 . شوداست؛ مقالات دریافت شده برگردانده نمی
 

در زمینه جغرافیا )تخصصی( به زبان فارسی و ترتیب  "مطالعات عمران شهری"این فصلنامه با عنوان 

فرهنگ و ارشاد اسلامی از وزارت  12/40/1971مورخ  97527انتشار فصلنامه مجوز انتشار به شماره 

 . دریافت نموده است

 

 راهنمای نویسندگان فصلنامه مطالعات عمران شهری

 راهنمای تنظیم مقالات

حاصل  هک پذیرد که در زمینۀ شهرسازی، جغرافیا، معماری، عمران و علوم مرتبطفصلنامه مقالاتی را می. 1

 . پژوهش نویسنده/ نویسندگان باشد

 محدوده متناندازه کاغذ و . 2

سانتیمتر مطابق با ابعاد  9/27در  21صفحه بوده که اندازه کاغذ در اینجا  24بایست حداکثر هر مقاله می

سانتیمتر  9سانتیمتر برای بالا و پایین و  5/2های کاغذ عبارتند از فاصله نوشتار از لبه. باشدمی A4کاغذ 

 . باشد متن اصلی مقاله به صورت تک ستونه. برای راست و چپ

 مقاله به ترتیب شامل: . 9

نویسی شامل طرح کلمه، بر اساس معیارهای صحیح چکیده 944تا  244چکیده فارسی و لاتین )بین 

 کلمه(،  1تا  9مسئله، هدف از تحقیق، مواد و رو ش تحقیق و نتایج تحقیق (، کلمات کلیدی )بین 

 مقدمه) شامل بیان مسئله، اهمیت و ضرورت تحقیق و سوالات تحقیق( -

پیشینه تحقیق )شامل تعاریف و مفاهیم رویکردها و نظریه ها و پیشینه تحقیق و جمع  مبانی نظری و- 

 بندی و نو آوری تحقیق(،

 ایی، روشمواد و روش تحقیق )شامل روش تحقیق، نوع تحقیق، جامعه اماری، حجم نمونه، روایی، پای-

 تجزیه و تحلیل داده ها و شاخص های مورد بررسی(

 محدوده مورد مطالعه - 

  تجزیه و تحلیل داده ها -

 اتگیری و پیشنهادبحث و نتیجه-

 . هزار کلمه باشد 8تا  1ارسالی باید بین  و کل متن مقاله 

امه، تلفن نؤسسۀ متبوع، رایانمشخصات نویسنده/ نویسندگان )نام و نام خانوادگی، مرتبۀ علمی، نام م. 0

 . شود و دورنگار( در صفحۀ اول بعد از عنوان مقاله آورده
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برای متن  Time new Roman 11برای متون فارسی و با قلم  12شده با قلم لوتوس مقالۀ تایپ. 5

مطابق با معیارهای مندرج در  singleبا فاصله بین خطوط و  Word 2449انگلیسی تایپ در برنامۀ 

 com. utojournals. wwwی رسانی مجله به نشانرونیکی اطلاعاین راهنما، لزوماً از طریق پایگاه الکت

 . ارسال شود

 شکلها و جدولها. 1

 در متن مقاله هر جا که نیاز به درج شکل یا ترسیم جدول باشد توجه به نکات زیر لازم میباشد:

 . از وضوح کافی برخوردار باشندها شکل

 . اندازه شکل و جدول به صورتی باشد که جزئیات مورد نیاز به راحتی قابل مشاهده باشد

چین و در پایین شکل ضخیم، به صورت وسط B Lotus، فونت 14بایست با اندازه عنوان شکل می

 . نوشته شود

چین و در بالای جدول ضخیم، به صورت وسط B Lotus، فونت 14بایست با اندازه عنوان جدول می

 . نوشته شود

ارجاع به جدول یا شکل در . ارجاع به جدول و شکل در متن مقاله با استفاده از شماره آنها صورت گیرد

 . ای باشد که جدول یا شکل در آن قرار دارندمتن مقاله در همان صفحه

نوشته شوند  B Lotusو فونت  14با اندازه  های درون جدول در سطر اول و سایر سطرها همگینوشته

 . و همگی به صورت وسط چین باشند

 . باشندمی Boldهای ردیف اول جدول از نوع نوشته

 . ابعاد جدول و شکل نباید متجاوز از حدود نوشتار اصلی مقاله باشند

ح زیر آورده نویسنده به شر ترتیب الفبایی نام خانوادگی منابع مورد استفاده، در پایان مقاله و بر اساس. 9

 شود:

  .نام خانوادگی، نام ؛ )سال انتشار(، نام کتاب )ایتالیک(، نام مترجم، محل نشر: نام ناشر کتاب:* 

: نام خانوادگی، نام؛ )سال انتشار(، عنوان مقاله )داخل گیومه(، نام نشریه )ایتالیک(، دوره/سال، مقاله* 

 . شماره، شمارۀ صفحات مقاله

 . نامه )ایتالیک(، مقطع تحصیلی، دانشگاه: نام خانوادگی، نام؛ )سال(، عنوان پایاننامهپایان* 

: نام خانوادگی، نام؛ )سال انتشار(، عنوان مقاله )داخل گیومه(، نام ویراستار یا گردآورنده، هامجموعه *

 . نام مجموعه مقالات )ایتالیک(، محل نشر

روزرسانی، )عنوان موضوع(، نام و ادگی، نام نویسنده، آخرین تاریخ بهنام خانو های اینترنتی:سایت* 

 . نشانی سایت اینترنتی به صورت ایتالیک
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  .ارجاعات در متن مقاله بین پرانتز )نام خانوادگی مؤلف، سال انتشار: شمارۀ صفحه( نوشته شود. 8

معادل لاتین اعلام و واژگان عمل شود و  APAدر صورت ارجاع به منابع لاتین لازم است به روش . 7

 . تخصصی در پایین صفحه بیاید

 .پس از دریافت و بررسی، نتیجۀ داوری و ارزیابی مقاله به اطلاع نویسنده/ نویسندگان خواهد رسید -14

در صورت نیاز به بازنگری، نویسندۀ مسئول موظف به انجام اصلاحات و ارائۀ توضیحات لازم به سردبیر 

 . باشدمی

  .های دیگر، ارائه یا به چاپ رسیده باشدژوهشی یا همایشها، نشریات علمی و پقاله نباید در سایتم. 11

های کارشناسی ارشد و دکتری تنها در صورت قید نام استاد راهنما و نامههای برگرفته از پایانمقاله. 12

 . گیرندمشاور در کنار نام نویسنده مورد بررسی قرار می

  .از پذیرش مقالاتی که بر اساس معیارهای ذکرشده تنظیم نشده باشد، معذور استفصلنامه . 19
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 فهرست مقالات

 صفحه       عنوان و نام نویسنده
 

/ پاکزاد آزادخانی، حمزه محمدیان، لامی( در شهر اCDS) یتوسعه راهبرد شهر یهاشاخص گاهیجا لیتحل

 1-91 ...................................................................................................................................... یونس آزادی

/ محمود احمدی، (1975تا  1972از سال ) هیشهر اروم یحرارت ریجزا یهسته ها یمکان راتییتغ یواکاو

 99-14 .................................................................................................................................. قاسم فرهمند 

/ منور  لامیاستان ا یدر صنعت گردشگر کیعوامل مؤثر بر گسترش و استفاده از خدمات الکترون یبررس

 11-74 ...................................................................................................................... ارغا، قاسمعلی شیری

 71-119 ....................... / مهران جنگلیلامیا یتوسعه شهر تیریمد یهاچالش یبندتیو اولو ییشناسا

/ داود حاتمی، اسماعیل رشد هوشمند کردیشهر چابهار با رو یکالبد – ییرشد فضا یالگو لیتحل

 118-197 .......................................................................................................................................رحمانی

  104-119 .. / مهیار سجادیان، سعید ملکیکلانشهر تهران یهوا یآلودگ یزمان-یمکان راتییبرتغ یقیتدق

پور/ زهرا صفائی(لامی: شهر ای)مطالعه مورد یشهر داریتحقق توسعه پا یدر راستا یشهر تیرینقش مد

 ................................................................................................................................................... 172-118 

/ سهراب : استان هرمزگان(یمورد ی)مطالعه یساحل یدر شهرها یشرج یدهیو پد ییآب و هوا راتییتغ

 179-214 ..........................................................................................................................................قائدی

 یهاتمانمحل استقرار ساخ یریپذبیجهت آس یریگمیمعکوس سلسله مراتب تصم تمیالگور یسازادهیپ

  211-294 ................................. العابدین/ سعید ملکی، زهراسادات زینحساس و مهم شهر اهواز یاتیح

 نینو یهاکیاز تکن یریگبا بهره هیدر شهر اشنو یامحله یهامنظور احداث پارکبه نهیبه یالگو یارائه

 291-259 ....................................................... دهگرجی تاش ی / حسن هوشیار، حسین رمضانشهرساز

 
 

 



 

 

 


