


راهنمای نویسندگان

انجمن  پژوهشی   - علمی  نشریه  به  پژوهشی  و  علمی  نوشتارهای  ارسال  شرایط  و  تهیه  راهنمای 
معماری و شهرسازی ایران:

نوشتارهای علمی و پژوهشی، تحلیلی و گزارش های علمی در زمینه معماری ، شهرسازی و سایر رشته های هنری مرتبط برای درج 

در نشریه پذیرفته شده و پس از داوری و تصویب هیات تحریریه به چاپ می رسند.

متن مقاله باید فارسی باشد.

ارجاعات مربوط به منابع در متن شامل: نام خانوادگی نویسنده )گان(، سال انتشار و شماره صفحه)ها( پس از نقل مطالب در داخل 

پرانتز می آید.

مقاالت ارسالی نباید قباًل در مجله علمی دیگر یا کتابی چاپ شده باشد.

فهرست منابع به ترتیب الفبایی نام خانوادگی یا نام اشهر نویسندگان در انتهای مقاله می آید.

مقاله علمی و پژوهشی دارای خالصه فارسی و انگلیسی، مقدمه، کلید واژه، طرح مسئله، فرضیه، روش شناسی تحقیق، بحث، نتیجه گیری 

و فهرست منابع بوده و روش ارجاع نویسی آن مطابق روش مورد تائید این نشریه باشد.  

ترتیب عناصر اطالعات کتابشناختی در مورد مقاالت ، کتب، گزارش ها و سایر مراجع به شرح زیر است:

مقاالت: نام خانوادگی و نام نویسنده )گان(، سال انتشار، عنوان کامل مقاله، نام مجله، جلد، شماره، شماره صفحات مقاله در مجله 
مربوطه.

مقاالت در کتب ویرایشی: نام خانوادگی و نام نویسنده )گان(، سال انتشار، عنوان کامل مقاله، نام ویرایش گر)ان( عنوان کتاب،نام 
ناشر، محل انتشار، شماره صفحات مقاله در کتاب مربوطه.

الکترونیکی  صفحه اول مقاله باید شامل نام و نام خانوادگی نویسنده)گان(،عنوان)مرتبه علمی(، نشانی، تلفن، دورنگار و آدرس 

باشد. همچنین چنانچه مقاله مستخرج از طرح پژوهشی یا رساله باشد، عنوان طرح پژوهشی یا رساله نیز در صفحه اول درج گردد. 

صفحه دوم باید بدون نام و مشخصات نویسنده)گان( و فقط شامل: عنوان مقاله، چکیده فارسی و واژه های کلیدی باشد،عنوان 

نوشتار باید کوتاه، گویا و بیان کننده محتویات نوشتار باشد.

در نوشتارهای علمی، پژوهشی و تحلیلی الزم است واژه های کلیدی مربوط به متن و عنوان مقاله بالفاصله بعد از خالصه و بین 

6-4 کلمه نوشته شود.

عکس ها، تصاویر و نمودارهای مقاله عالوه بر ذکر منبع، باید در ارتباط مستقیم با محتویات مقاله و اسنادی باشد که توسط نگارنده 

ارائه گردیده و تصاویر اضافه حذقف خواهد شد.

نوشتارها باید دارای چکیده فارسی و انگلیسی باشند، چکیده مقاله باید شامل: بیان مسئله، هدف، چگونگی پژوهش، یافته های مهم 

و نتیجه باشد. این بخش باید به تنهایی بیان کننده تمام مقاله و به ویژه نتایج به دست آمده باشد، چکیده فارسی و انگلیسی باید هر 

کدام حداکثر در 300 کلمه باشد.

نوشتارها و مقاله ها باید در سه نسخه تایپ شده با نرم افزار Word در قطع   A4 ) کلمات فارسی با فونت 12 نازنین و کلمات التین 

با فونت Times New Roman 12 (، به همراه فایل الکترونیکی آن بصورت Word و Pdf و نامه ای به عنوان سررسید نشریه آقای 

دکتر مصطفی بهزادفر به نشانی مجله به صورت پستی برای نشریه ارسال گردد.

مقاالت رسیده به دفتر نشریه به نویسند)گان( عودت داده نمیشود.
صحت نوشتارهای علمی بر عهده نویسنده )گان( است.

چاپ مقاالت نشریه انجمن  بدون ذکر ماخذ در مجله های دیگر ممنوع می باشد.
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هیات تحریریه)به ترتیب حروف الفبا(:
دکتر ایرج اعتصام، استاد دانشکده معماری، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران

دکتر داراب دیبا، استاد دانشکده معماری، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران 

دکتر منوچهر طبیبان، استاد دانشکده شهرسازی، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران
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دکتر فریدون قریب، استاد دانشکده شهرسازی، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران

دکتر فرهنگ مظفر، دانشیار دانشکده معماری و  شهرسازی،دانشگاه علم و صنعت ایران 
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مقاالت چاپ شده لزوما نقطه نظرات نشریه نبوده و مسئولیت مقاالت به عهده نویسندگان محترم است.
این شماره با حمایت دانشکده معماری وشهرسازی دانشگاه علم و صنعت ایران به چاپ رسیده است.

این نشریه طبق آیین نامه کمیسیون انجمن های علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، و مجوز شماره 3/211003 
مدیرکل دفتر سیاستگذاری و برنامه ریزی امور پژوهشی از پاییز 1389 علمی - پژوهشی محسوب می شود.



ارتقاي فضاي گردشگري دریاجه پارك جنگلي تلو )پیشنهاد طراحي بر مبناي 
رویکردهاي سه گانه اکولوژیکي، زیبایي شناختي و اجتماعي(

بررسی تطبیقی رویکردهای سنجش کیفیت در طراحی فضاهای عمومی 
شهری

بکارگیری  با  پیاده مدار  محورهاي  ایجاد  بر  موثر  معیار های  سنجش 
سیستم اطالعات مکانی)GIS( و چیدمان فضا 

طراحی میدان راه آهن مشهد با تکیه بر اصول ادراك محیط

تحلیل کیفیت بصری فضای مسکونی با توجه به قابلیت و میزان دید
 نمونه موردی:خانه های بافت قدیم بوشهر

بررسی خودکفایی در شهرهای جدید،مقایسه تجربه ایران )شهر جدید هشتگرد( 
و کره جنوبی

خوانش ساختار شهر؛ گامي به سوي شکل شناسِي شهري

محمد رضا پور جعفر, مریم علوی با المعنی

مهدی خاک زند, شیرین هاللی

مجتبی رفیعیان, علی اکبر تقوایی, مسعود خادمي, روجا علي پور

مصطفی عباس زادگان، عباس آذری

راضیه رضازاده, سارامیرحیدر

مهران علی الحسابی ، سید باقر حسیني ، فاطمه نسبي  

علی یاران, حامد محمدی خوش بین

سید عبدالهادي دانشپور, مریم روستا
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