
  

  
    



  
  

  راهنماي نويسندگان
 

پژوهشـي انجمـن    -راهنماي تهيه و شرايط ارسال نوشتارهاي علمي و پژوهشي به نشـريه علمـي   
  :معماري و شهرسازي ايران

 هاي هنري مرتبط براي درج در  زمينه معماري، شهرسازي و ساير رشتههاي علمي در  نوشتارهاي علمي و پژوهشي، تحليلي و گزارش
 .رسند نشريه پذيرفته شده و پس از داوري و تصويب هيات تحريريه به چاپ مي

 متن مقاله بايد فارسي باشد. 

 مقاالت ارسالي نبايد قبالً در مجله علمي ديگر يا كتابي چاپ شده باشد. 

  گيـري و   شناسـي تحقيـق، بحـث، نتيجـه     فارسي، مقدمه، كليد واژه، طرح مسئله، فرضـيه، روش مقاله علمي و پژوهشي داراي خالصه
 .نويسي آن مطابق روش مورد تائيد اين نشريه باشد فهرست منابع بوده و روش ارجاع

 الـب در داخـل   پس از نقـل مط ) ها(، سال انتشار و شماره صفحه)گان(نام خانوادگي نويسنده: ارجاعات مربوط به منابع در متن شامل
 .آيد پرانتر مي

 آيد فهرست منابع به ترتيب الفبايي نام خانوادگي يا نام اشهر نويسندگان در انتهاي مقاله مي. 

 ها و ساير مراجع به شرح زير است ترتيب عناصر اطالعات كتابشناختي در مورد مقاالت، كتب، گزارش: 

، عنوان كامل مقاله، نام مجله، جلد، شماره، شـماره صـفحات مقالـه در مجلـه     ، سال انتشار)گان(نام خانوادگي و نام نويسنده :مقاالت
  .مربوطه

، عنوان كتاب، نـام  )ان(گر ، سال انتشار، عنوان كامل مقاله، نام ويرايش)گان(نام خانوادگي و نام نويسنده :مقاالت در كتب ويرايشي
  .ناشر، محل انتشار، شماره صفحات مقاله در كتاب مربوطه

  نشاني، تلفن، دورنگار و آدرس الكترونيكي باشد)مرتبه علمي(، عنوان )گان( اول مقاله بايد شامل نام و نام خانوادگي نويسندهصفحه ، .
 .همچنين چنانچه مقاله مستخرج از طرح پژوهشي يا رساله باشد، عنوان طرح پژوهشي يا رساله نيز در صفحه اول درج گردد

 هاي كليدي باشد، عنوان نوشتار  غنوان مقاله، چكيده فارسي و واژه: و فقط شامل) گان( ات نويسندهصفحه دوم بايد بدون نام و مشخص
 .تار باشدكننده محتويات نوش بايد كوتاه، گويا و بيان

 4-6هاي كليدي مربوط به متن و عنوان مقاله بالفاصله بعد از خالصه و بـين   در نوشتارهاي علمي، پژوهشي و تحليلي الزم است واژه 
 .كلمه نوشته شود

 بايد در ارتباط مستقيم با محتويات مقاله و اسنادي باشد كـه توسـط نگارنـده      ها، تصاوير و نمودارهاي مقاله عالوه بر ذكر منبع، عكس
 .ارائه گردد و تصاوير اضافه حذف خواهد شد

 هاي مهم و  ن مسئله، هدف، چگونگي پژوهش، يافتهبيا: نوشتارها بايد داراي چكيده فارسي و انگليسي باشند، چكيده مقاله بايد شامل
كننده تمام مقاله و به ويژه نتايج به دست آمده باشد، چكيده فارسي و انگليسـي بايـد هـر     اين بخش بايد به تنهايي بيان. نتيجه باشد

 .كلمه باشد 300كدام حداكثر در 

 افزار  ها بايد در سه نسخه تايپ شده با نرم نوشتارها و مقالهWord  در قطعA4 ) نازنين و كلمات التين بـا   12كلمات فارسي با فونت
اي به عنـوان سررسـيد نشـريه آقـاي      و نامه Pdfو  Word، به همراه فايل الكترونيكي آن بصورت )Times New Roman 12فونت 

 .به نشاني مجله به صورت پستي براي نشريه ارسال گردد فردكتر مصطفي بهزاد

 شود عودت داده نمي) گان(ر نشريه به نويسندهمقاالت رسيده به دفت. 

 است) گان(صحت نوشتارهاي علمي بر عهده نويسنده. 

 باشد هاي ديگر ممنوع مي چاپ مقاالت نشريه انجمن بدون ذكر ماخذ در مجله.  
    



  
  پژوهشي انجمن معماري و شهرسازي ايران –نشريه علمي 

  1393، بهار و تابستان 7شماره 
  

  انجمن علمي معماري و شهرسازي ايران: امتيازصاحب 
  دكتر محسن فيضي: مدير مسئول

  دكتر مصطفي بهزادفر: سردبير
  

  ):به ترتيب حروف الفبا(هيأت تحريريه 
  استاد دانشكده معماري، پرديس هنرهاي زيبا، دانشگاه تهران دكتر ايرج اعتصام،

  استاديار دانشكده معماري، پرديس هنرهاي زيبا، دانشگاه تهران دكتر عباسعلي ايزدي،
  استاد دانشكده معماري و شهرسازي، دانشگاه علم و صنعت تهران دكتر مصطفي بهزادفر،

  واحد علوم و تحقيقات –دانشيار دانشكده معماري و شهرسازي، دانشگاه آزاد اسالمي  دكتر فرح حبيب،
  ه معماري، پرديس هنرهاي زيبا، دانشگاه تهراناستاد دانشكد دكتر داراب ديبا،

  دانشيار دانشكده معماري و شهرسازي، دانشگاه شهيد بهشتي دكتر فرهاد فخار تهراني،
  استاد دانشكده معماري و شهرسازي، دانشگاه علم و صنعت ايران دكتر محسن فيضي،
  شگاه تهراناستاد دانشكده شهرسازي، پرديس هنرهاي زيبا، دان دكتر فريدون قريب،

  استاد دانشكده معماري و شهرسازي، دانشگاه علم و صنعت ايران دكتر اصغر محمد مرادي،
  دانشيار دانشكده معماري و شهرسازي، دانشگاه علم و صنعت ايران دكتر غالمحسين معماريان،

  دانشيار دانشكده معماري و شهرسازي، دانشگاه علم و صنعت ايران دكتر فرهنگ مظفر،
  دانشيار دانشكده معماري و شهرسازي، دانشگاه علم و صنعت ايران نژاد، شمها شمها دكتر

  
  مهلباني دكتر يوسف گرجي :مشاور تحريريه و ويراستار

  نسخه 1000 :تيراژ
  ريال 5000 :قيمت
  الهام منتي محب :بندي و فرمتينگ صفحه
  دانشگاه علم و صنعت ايران :چاپ

  تهران، دانشگاه علم و صنعت ايران، دانشكده معماري و شهرسازي، دفتر انجمن علمي معماري و شهرسازي ايران :نشاني نشريه
  3206داخلي  77240540 :تلفن

  77240468 :دورنگار
  Iranian.arch_urban@yahoo.com :نشاني الكترونيكي

  www.isau.ir :سايت و سامانه الكترونيكي نشريه انجمن
  

  .شده لزوما نقطه نظرات نشريه نبوده و مسئوليت مقاالت به عهده نويسندگان محترم استمقاالت چاپ 
  .اين شماره با حمايت دانشكده معماري و شهرسازي دانشگاه علم و صنعت ايران به چاپ رسيده است

  211003/3 هاي علمي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، و مجوز شماره نامه كميسيون انجمن  اين نشريه طبق آيين
  .شود پژوهشي محسوب مي –علمي  1389ريزي امور پژوهشي از پاييز  مدير كل دفتر سياستگذاري و برنامه

   



  
  
  

  داوران اين شماره

  
  
  

  فهرست

  
  
  
  
  

  :صفحه :عنوان مقاله  
  پرديس بهمني

  عباس تركاشوند
  مهدي خاك زند

  سيد محمد ذاكري
  امير شكيبامنش

  اكبر عبداهللا زاده طرف
  عظيميمريم 

  ميترا غفوريان
  محسن فيضي
  يوسف گرجي

  ساناز ليتكوهي
  سيد رضا مرتضايي

  فرهنگ مظفر
  مازيار مظلومي

  سيد عباس يزدانفر

 پژوهشگر
  گيالندانشگاه 

  علم و صنعت ايراندانشگاه 
  دانشگاه شيراز
  دانشگاه هنر تهران
  دانشگاه آزاد اسالمي
  پژوهشگر
  دانشگاه علم و صنعت ايران

  و صنعت ايراندانشگاه علم 
  )ره(دانشگاه بين المللي امام خميني 

  دانشگاه پيام نور
  دانشگاه علم و صنعت ايران
  دانشگاه علم و صنعت ايران
  دانشگاه آزاد اسالمي
  دانشگاه علم و صنعت ايران

تدوين راهبردهاي طراحي مبادي ورودي شـهرها بـا رويكـرد    
جنـوب   ورودي: نمونه مـورد مطالعـه  (بصري  -كيفيات ادراكي 

  )شرقي كالن شهر تهران
  عبدالهادي دانشپور، مهدي ماستياني

5  

شـهري در خيابـان    هاي مـؤثر بـر گردشـگري   ارزيابي كيفيت
  شريعتي كرمان

  نويي، مريم بهرامي محمود قلعه

23  

ارتقاء حس تعلق به مكان ازطريق نوسازي بافـت فرسـوده بـا    
  )شاطر تهرانمحله باغ : نمونه موردي(توجه به فضاي واسط 

  زهرا صدريان، سيدباقر حسيني، سعيد نوروزيان ملكي

35  

هاي تقويت  شناخت ويژگي(در حياط خانه ايراني پذيرياجتماع
 )هاي سينمايي كننده حضور در حياط، از طريق تحليل سكانس

  حسين باقريعبدالحميد نقره كار، مهدي حمزه نژاد، 

45  

بررسي عوامل مؤثر بر ارتقاء تعامالت اجتماعي در ميان ساكنان 
 )تهران –محله دركه : نمونه موردي(محله مسكوني 

  عبدالحميد قنبران، مرضيه جعفري

57  

 هاي يادگيري انگيزي، راهبرد طراحي محيطبازي

  كريم مردمي، سيما ابراهيمي
65  

ويژه كودكـان  هاي معماري فضاهاي آموزشي دستيابي به مولفه
 پذير توان ذهني آموزش كم

  مهدي خاك زند، كوروش آقابزرگي، محمدرضا كدخدا

75  

الگوهاي چيدمان فضا در بناهاي آموزشـي همسـاز بـا اقلـيم     
 Cfمعتدل و مرطوب 

  سيد مجيد مفيدي، مهدي فاضلي، الهام فالح

83  

مطالعه موردي (معيارهاي طراحي سرپناه موقت با رويكرد زلزله 
 )خراسان رضوي

  حسن صادقي نائينيمهدي خرم، مهسا طيراني نجاران، 

95  

        
        
        
        
       
        
        
        
        

   


