


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.

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

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 4-6 

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 حذف 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 نویسنده )گان( عودت داده نمی شود.
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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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.



ارزیابی تجارب جهانی حمل و نقل و سیاستهای مداخله در بافتهای کهن 
شهری با تکیه بر پیاده مداری 

ارائه مدلی برای تبیین پارامترهای تاثیرگذار در معنای مکان در محیطهای 
آموزشینمونه موردی: مقایسه معنای مکان در دانشکده معماری و غیر معماری

طراحی تعامالت، هنر تسهیل ارتباط متقابل انسان با محصول و خدمات

ارتقاء  جهت  پیاده مدار  امن  مکانهای  خلق  در  موثر  شاخص های  تعیین 
تعامالت اجتماعی )نمونه موردی: خیابان بهار آزادی محله خاک سفید تهران(

در  سازه  آموزش  کیفیت  بهبود  بر  تعاملی  های  چندرسانه  بکارگیری  تاثیر 
رشته معماری

حلقه گمشده روان شناسی محیط در آموزش معماری

بازتوسعه زمین های قهوه ای، رهیافتی به سوی توسعه محلی پایدار

بازی انگیزی، راهبرد طراحی محیط های یادگیری

اصول سامانه های سرمایش ایستا در عناصر معماری سنتی ایران

بررسی مشوق ها و بازدارنده های استفاده از دوچرخه در حمل و نقل درون 
شهری )مطالعه موردی شهر اصفهان(

کیومرث حبیبی

علی اکبر حیدری، سید عباس یزدانفر، نازگل بهدادفر

ناصر کلینی ممقانی، حسن صادقی نایینی، زهره اریسیان

سپیده سیف الهی فخر، تایماز الریمیان، امیر محمد معززی مهر طهران

سارا سلیماني

علی نمازیان، فاطمه قارونی

سید علیرضا نوفل، پارین کلبادی

کریم  مردمی، سیما ابراهیمی

رزا وکیلی نژاد، فاطمه مهدیزاده سراج، سیدمجید مفیدی شمیرانی

علی سلطانی، سمانه شریعتي
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گردشگری)مورد پژوهی اولویت بندی مسیرهای گردشگری پیاده در شهر اصفهان(

پردیس بهمنی

رویکرد پایداری در طراحی اشیای کهن ایران )نمونه پژوهش : ظروف خانگی قرون 
اولیه اسالمی تا پنجم هجری( 

دانشگاه علم و صنعت ایراناسماعیل شیعه

دانشگاه علم و صنعت ایران

دانشگاه علم و صنعت ایران 

دانشگاه علم و صنعت ایران
دانشگاه علم و صنعت ایران

دانشگاه علم و صنعت ایران

دانشگاه تهران

دانشگاه تهرانمنوچهر طبیبان

دانشگاه تهران
دانشگاه تهران
دانشگاه هنر تهران
دانشگاه الزهرا )س(

دانشگاه  شهید بهشتی

دانشگاه  شهید بهشتی

دانشگاه  آزاد اسالمی

دانشگاه علم و صنعت ایران

پژوهشگر آزاد

دانشگاه تهران

دانشگاه هنر تهران

دانشگاه تهران

دانشگاه هنر اصفهان

دانشگاه بین المللی امام خمینی)ره( یوسف گرجی
حسن صادقی نائینی

محمد رزاقی
اصغر محمدمرادی

احمد اخالصی
سید رضا مرتضایی

وحید چوپانکاره
امیر منصوری
ایرج داداشی

محسن وفامهر

زهرا قیابکلو

جهانشاه پاکزاد

کامران ذکاوت

فرامرز محمدی نژاد

فریدون قریب

سیمون آیوازیان

فرهنگ مظفر

فرح حبیب

مصطفی بهزادفر

اشرف السادات موسوی لر


