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 فصلنامه مطالعات عمران شهری    6931، زمستان سوم دور اول، شماره

 

 راهنمای نویسندگان فصلنامه مطالعات عمران شهری

 راهنمای تنظیم مقالات

 . حاصل پژوهش نویسنده/ نویسندگان باشد که پذیرد که در زمینۀ شهرسازی، جغرافیا، معماری، عمران و علوم مرتبطفصلنامه مقالاتی را می. 1

 اندازه کاغذ و محدوده متن. 9

 9های کاغذ عبارتند از فاصله نوشتار از لبه. باشدمی A4سانتیمتر مطابق با ابعاد کاغذ  9/97در  91صفحه بوده که اندازه کاغذ در اینجا  94بایست حداکثر مقاله میهر 

 . متن اصلی مقاله به صورت تک ستونه باشد. سانتیمتر برای راست و چپ 9سانتیمتر برای بالا و پایین و 

 مقاله به ترتیب شامل: . 9

نویسی شامل طرح مسئله، هدف از تحقیق، مواد و رو ش تحقیق و نتایج تحقیق (، کلمه، بر اساس معیارهای صحیح چکیده 944تا  944چکیده فارسی و لاتین )بین 

 کلمه(،  1تا  9کلمات 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 بندی و نو آوری تحقیق(، مبانی نظری و- 

 بررسی( مواد و روش تحقیق )شامل روش تحقیق، نوع تحقیق، جامعه اماری، حجم نمونه، روایی، پایایی، روش تجزیه و تحلیل داده ها و شاخص های مورد-

 ه مورد مطالعه محدود- 

  تجزیه و تحلیل داده ها -

 اتگیری و پیشنهادبحث و نتیجه-

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

 . ودش عنوان مقاله آوردهنامه، تلفن و دورنگار( در صفحۀ اول بعد از مشخصات نویسنده/ نویسندگان )نام و نام خانوادگی، مرتبۀ علمی، نام مؤسسۀ متبوع، رایان. 0

با فاصله بین خطوط و  Word 9449برای متن انگلیسی تایپ در برنامۀ  Time new Roman 11برای متون فارسی و با قلم  19شده با قلم لوتوس مقالۀ تایپ. 5

single ی مجله به نشانرسانی رونیکی اطلاعمطابق با معیارهای مندرج در این راهنما، لزوماً از طریق پایگاه الکتcom. utojournals. www 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

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

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

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

ای باشد که جدول یا شکل در آن قرار ارجاع به جدول یا شکل در متن مقاله در همان صفحه. به جدول و شکل در متن مقاله با استفاده از شماره آنها صورت گیرد ارجاع

 . دارند

 . وسط چین باشندنوشته شوند و همگی به صورت  B Lotusو فونت  14های درون جدول در سطر اول و سایر سطرها همگی با اندازه نوشته

 . باشندمی Boldهای ردیف اول جدول از نوع نوشته

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

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

 . 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، شماره، شمارۀ صفحات مقالهمقاله* 

 . نامه )ایتالیک(، مقطع تحصیلی، دانشگاهن پایان: نام خانوادگی، نام؛ )سال(، عنوانامهپایان* 

 . : نام خانوادگی، نام؛ )سال انتشار(، عنوان مقاله )داخل گیومه(، نام ویراستار یا گردآورنده، نام مجموعه مقالات )ایتالیک(، محل نشرهامجموعه *

 . ، )عنوان موضوع(، نام و نشانی سایت اینترنتی به صورت ایتالیکروزرسانینام خانوادگی، نام نویسنده، آخرین تاریخ به های اینترنتی:سایت* 

 . ارجاعات در متن مقاله بین پرانتز )نام خانوادگی مؤلف، سال انتشار: شمارۀ صفحه( نوشته شود. 8

 . صفحه بیایدعمل شود و معادل لاتین اعلام و واژگان تخصصی در پایین  APAدر صورت ارجاع به منابع لاتین لازم است به روش . 7

در صورت نیاز به بازنگری، نویسندۀ مسئول موظف به انجام . پس از دریافت و بررسی، نتیجۀ داوری و ارزیابی مقاله به اطلاع نویسنده/ نویسندگان خواهد رسید -14

 . باشداصلاحات و ارائۀ توضیحات لازم به سردبیر می

 . های دیگر، ارائه یا به چاپ رسیده باشدشی یا همایشژوهها، نشریات علمی و پمقاله نباید در سایت. 11

 . گیرندهای کارشناسی ارشد و دکتری تنها در صورت قید نام استاد راهنما و مشاور در کنار نام نویسنده مورد بررسی قرار مینامههای برگرفته از پایانمقاله. 19

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

 صفحه                      عنوان و نام نویسنده

 

ادهزپور، محمد سلاورزی/ پاکزاد آزادخانی، سونیا بریمی شهر اصفهان یدر توسعه گردشگر (CDS) یتوسعه شهر ینقش راهبرد

 ............................................................................................................................................................................................ 19-0 

  18-99 / منور ارغا، پاکزاد آزادخانی، رویا کریمی دوستان لامیشهر ا یگردشگر داریو توسعه پا ینیدر کارآفر ینقش گردشگر

 / : کلانشهر اهواز(ی)مطالعه مورد  HDIو استفاده از مدل کپارچهی تیریمد کردیبا رو یشهر داریتوسعه پا ییفضا یابیارز

 90-08 .................................................................................................................................... سیدنادر پورموسوی، الیاس مودت

/ داود حاتمی، وحید رحیمی، رانشهری: شهر اینمونه مورد ،یبه شبکه شهر یدر تعادل بخش یانیم یبر نقش شهرها یلیتحل

 07-10 ....................................................................................................................................................... پورسیدمهدی موسوی

 یسلسله مراتب لیو تحل ARC GIS یفاز یعملگرها یقیتلف یهابا استفاده از مدل یشهر لابیس سکیر سهیو مقا یبندپهنه زیر

 15-99 .......................................................... قاسم فرهمند  ،یملک دی، سعیخالد اریشهر/  (هی: شهر ارومی)مطالعه مورد یفاز

قباد  ،داود حاتمیوطالب کاظمی، / اب تیاز روش پانل عل یکاربرد خوب؛ یو حکمران یتوسعه انسان نیب یرابطه عل یبررس

 98-81 .......................................................................................................................................................................... یطهماسب

ار سجادیان/ سعید ملکی، مهی حاصل از حمل و نقل کلانشهر تهران یهوا یو آلودگ یتوپوگراف یمایتعامل س ایبر تقابل  یقیتدق

 ....................................................................................................................................................................................... 141-89 

/ جعفر میرکتولی،  گرگان یمسکن شهر یهاگونه ییفضا-یکالبد یهادر ساختار و شاخص یاقتصاد یهامؤلفه یاثربخش

 149-119 ........................................................................................................................................................... کیامصطفی آریان
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 



 
 


