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هعبًٍت تحمیمبت ٍ فٌبٍسی

ٍیزاستار ادتی :ثْضاد حکیویًیب
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هذیز هسؤٍل :دکتش ػیذ اػکٌذس صیذایی
اػتبدیبس گشٍُ رغشافیبی داًـگبُ اصفْبى

صفحِ آرایی ٍ طزاحی جلذ :ثْضاد حکیویًیب
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هذیز اجزایی :دکتش علی ثشاتیبى
E-mail: a.baratian@ltr.ui.ac.ir
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اػضای ّیأت تحزیزیِ
دکتش عیؼی اثشاّین صادُ

داًـیبس رغشافیب ( ثشًبهِ سیضی ؿْشی)

داًـگبُ ػیؼتبى ٍ ثلَچؼتبى

دکتش عجبع ثخـٌذُ ًصشت

اػتبد رغشافیب (آهبیؾ ػشصهیي)

داًـگبُ خَاسصهی

دکتش هؼعَد تمَایی

اػتبد رغشافیب (ثشًبهِ سیضی ؿْشی)

داًـگبُ اصفْبى

دکتش صّشا حزبصی صادُ

اػتبد رغشافیب (اللین ؿٌبػی)

داًـگبُ خَاسصهی

دکتش هحوذحؼیي ساهـت

اػتبد رغشافیب (طئَهَسفَلَطی)

داًـگبُ اصفْبى

دکتش ػیذ اػکٌذس صیذائی

اػتبدیبس رغشافیب (ثشًبهِ سیضی سٍػتبیی)

داًـگبُ اصفْبى

دکتش اصغش ضشاثی

اػتبد رغشافیب ( ثشًبهِ سیضی ؿْشی)

داًـگبُ اصفْبى

دکتش هْذی لش خلَ

داًـیبس رغشافیب (ثشًبهِ سیضی ؿْشی)

داًـگبُ تْشاى

دکتش اثشاّین همیوی

داًـیبس رغشافیب (طئَهَسفَلَطی)

داًـگبُ تْشاى

دکتش حویذسضب ٍاسحی

داًـیبس رغشافیب (ثشًبهِ سیضی ؿْشی)

داًـگبُ اصفْبى

*ایي هزلِ هؼؤٍل آسا ٍ ًظشات هٌذسد دس همبالت ًیؼت.
همبالت سػیذُ ثبصگـت دادُ ًویؿَدً .مل هغبلت ثب رکش ًبم هزلِ ٍ ًَیؼٌذُ ثالهبًع اػت.
ًطاًی پستی هجلِ :اصفْبى – داًـگبُ اصفْبى – ػبصهبى هشکضی – هعبًٍت تحمیمبت ٍ فٌبٍسی – دظٍّـکذُ علَم رغشافیبیی  -دفتش
هزلِ ثشًبهِسیضی فضبیی
کذدؼتی81746-73441 :

تلفکغ0311-7934431 :

تلفي0311-7934431 :

هتي كاهل هجلِ در پایگاُّای اطالع رساًی سیز ًوایِ هیضَد
دبیگبُ الکتشًٍیکی هزلِ

http://uijs.ui.ac.ir/sppl

دبیگبُ اػتٌبدی علَم رْبى اػالم ()ISC

http://www.ISC.gov.ir

ػبیت ایٌتشًتی رْبد داًـگبّی

http://www.SID.ir

ثبًك اعالعبت ًـشیبت کـَس

http://www.magiran.com

دشتبل ربهع علَم اًؼبًی

http://www.ensani.ir/

ًـبًی دؼت الکتشًٍیکی

sppl@res.ui.ac.ir

ّوکاراى ػلوی ایي ضوارُ

اعضاااابی هحتااااشم ّیااااگت علواااای داًـااااگبُّااااب ٍ هؤػؼاااابت آهَصؿاااای ٍ دظٍّـاااای
کـاااَس کاااِ دس داٍسی ٍ اسصیااابثی همااابالت ایاااي ؿاااوبسُ ثاااب هزلاااِ ثشًبهاااِ سیاااضی
فضااابیی ّوکااابسی داؿاااتِاًاااذ هعشفااای ؿاااذُ ٍ اص خاااذهبت علوااای آًْاااب تماااذیش
هیگشدد:

دکتااش اصااغش ضااشاثی  -دکتااش ػاایذ اػااکٌذس صاایذایی -دکتااش یَػا

لٌجااشی-

دکتش هفیذ ؿبعشی  -دکتش ػیذ ّذایت الِ ًَسی  -دکتش داسیاَؽ سحیوای -
دکتش هشتضای کشیوای کشدآثابدی-دکتاش ؿابُ ثختای سػاتوی -دکتاش سػاَل
حیذسی  -دکتش هزیذ غیبث  -دکتش اهایي دّمابًی  -دکتاش ًاشگغ ٍصیاي -
دکتش هحوذ صجَسی  -دکتش علی ثشاتیبى

راٌّوای تٌظین ٍ ًگارش هقاالت
تزای جلَگیزی اس تأخیز در داٍری ٍ اًتطار تِ هَقغ هجلِ ،لطفاً تِ ًکات سیز تَجِ فزهاییذ.
اًطثاق هقالِ تا هحَرّای فؼالیت هجلِ اس جولِ:
 دشاکٌذگی فضبیی دس اثعبد التصبدی ارتوبعی ٍ فشٌّگی اسایِ تئَسی ّب سٍؽ ّب ٍ تکٌیك ّب دس ثشًبهِ سیضی فضبیی ساثغِ تَػعِ دبیذاس ٍ تَػعِ فضبیی ًمؾ في آٍسی ّبی رذیذ  ICT ٍ ITدس ثشًبهِ سیضی تَػعِ فضبیی ًمؾ فضبّب ٍ ػکًَتگبّْبی هزبصی دس تَػعِ فضبیی ثشسػی ٍ تحلیل ػیؼتن ّبی ؿْشی ٍ سٍػتبیی داًبیی هحَسی ٍ ثشًبهِ سیضی تَػعِ فضبیی گشدؿگشی ٍ ثشًبهِ سیضی تَػعِ فضبیی رْبًی ؿذى ٍ استجبط آى ثب ثشًبهِ سیضی تَػعِ فضبیی* همبالت ًجبیذ دس هزالت خبسری ٍ داخلی ٍ ػویٌبسّب چبح اسائِ ٍ یب اسػبل ؿذُ ثبؿذ.
* همبالت ٍاصلِ عَدت دادُ ًویؿَد.
* همبالت ثبیذ اص ػغح علوی هٌبػجی ثشخَسداس ثَدُ ٍ ثِ ؿیَُ دظٍّـی ٍ تحلیلی تذٍیي ٍ لَاعذ ًگبسؿی دس آى
هشاعبت ؿذُ ٍ ثِ صَست سٍاى ثبؿذ.
 ًحَُ سفشًغ دّی دس هتي (ؿکَیی  ٍ )124 :1384هٌبثع ایٌتشًتی( ) /www.google.com؛ حزن همبلِ ثِ عَس هتَػظ  20-15صفحِ؛ حبؿیِّبی هتي همبلِ اص ثبال  3.5ػبًتی هتش عشفیي  2ػبًتی هتش ٍ اص دبییي  3ػبًتی هتش ثبؿذ. رذٍلّب ًوَداسّب ًمـِّب ٍ تصبٍیش ّوشاُ ثب رکش هٌجع ّش کذام ثصَست رذاگبًِ اص ؿوبسُ یك الی آخش ؿوبسُگزاسی ؿًَذ؛ (هگخز آًْب دس لؼوت دبییي ػوت چخ آٍسدُ ؿَد)
 للن هَسد اػتفبدُ دس هتي همبلِ :عٌَاى همبلِ ثب للن ثی لَتَع ػیبُ  16توبهی عٌَاىّبی دس هتي ثب للن ثی لَتَعػیبُ  ٍ 13هتي همبلِ ثب للن ثی لَتَع هعوَلی  13هتي چکیذُ اًگلیؼی ثب للن تبینًیَسٍهي .11

ساختار هقالِ:
چکیذُ فبسػی ٍ اًگلیؼی ؿبهل :عشح هؼگلِ سٍؽ تحمیك اثضاس روع آٍسی دادُّب تکٌیك ثکبس سفتِ ًتبیذ ٍ
ٍاطُّبی کلیذی( 4تب ٍ 6اطُ) چکیذُ حذاکخش دس یك صفحِ
 - 1هقذهِ
ؿبهل -1-1 :عشح هؼگلِ  -2-1اّویت ٍ ضشٍست  -3-1اّذاف  -4-1ػَاثك  -5-1ػائَالّاب ٍ فشضایِّاب -6-1
سٍؽ تحمیك ٍ هشاحل آى (سٍؽ تحمیك ربهعاِ آهابسی سٍؽ ًوًَاِ گیاشی حزان ًوًَاِ ٍ سٍؽ تعیایي آى اثاضاس
گشدآٍسی دادُّب ٍ اعتجبسػٌزی آًْب)  -7-1هعشفی هتغیشّب ٍ ؿبخصّب  -8-1هحذٍدُ ٍ للوشٍ دظٍّؾ
 -1هفاّین ،دیذگاُّا ٍ هثاًی ًظزی
 -1-2تعبسی

ٍ هفبّین  -2-2دیذگبُّب ٍ هجبًی ًظشی ٍ ...

 -3کبسثشد سٍؽّب تکٌیكّب ثحج ثشسػی ٍ تزضیِ ٍ تحلیل فشضیِّب ٍ ػَالّب ثب اػتفبدُ اص سٍؽّبی کوی ٍ
کیفی.
 - 4روعثٌذی ٍ ًتیزِگیشی دس ساػتبی اّذاف ػؤالّب ٍ فشضیِّب ٍ ًتبیذ حبصل اص ثکبسگیشی تکٌیكّب ٍ
آصهَىّب
 -5دیـٌْبدّب ٍ ساّجشدّب دس رْت حل هـکلّب ٍ ثْشُگیشی اص تَاًوٌذیّب ثب تعییي اٍلَیت صهبًی ٍ هکبًی ٍ
دظٍّؾّبی آتی
هٌاتغ:
ثب تشتیت الفجبیی ؿبهل:
 -کتبة تبلی

ؿذًُ :بم خبًَادگی ًبم(هؤل ) ػبل ًبم کتبة ًبؿش ًَثت چبح هحل چبح

 کتبة تشروِ ؿذًُ :بم خبًَادگی ًبم(هؤل ) ػبل ًبم کتبة ًبم ٍ ًبم خبًَادگی هتشرن ًبؿش ًَثت چبحهحل چبح
 همبالتً :بم خبًَادگی ًبم ػبل ًبم همبلِ ًبم هزلِ ؿوبسُ هؼلؼل هحل چبح هٌبثع ایٌتشًتی) /www.google.com ( : دبیبىًبهِّبً :بم خبًَادگی ًبم ًَیؼٌذُ ػبل عٌَاى دبیبى ًبهِ ًبم خبًَادگی ٍ ًبم اػتبد ساٌّوب داًـگبُ ٍ گشٍُ. -هٌبثع التیي ّوبًٌذ چیذهبى ٍ تشتیت هٌبثع فَق الزکش اػت.

فْزست هطالة
■

سطح تٌذی ٍ هیشاى تَسؼِ یافتگی خذهات تْذاضتی ٍ درهاًی ضْزستاىّای استاى كزهاى

1-18

تا استفادُ اس ضاخصّای توزكش
حؼیي غضٌفشدَس
■ دستیاتی تِ ضاخصّای كیفی تزای الگَگیزی اس هٌظز تافتّای تاریخی در تَسؼِّای

19-36

پیزاهَى؛ ًوًَِ هَردی هحلِ ػلی قلیآقا در اصفْاى
هحوذ هؼعَد فشٍغ هذًی ثْبسُ تذیي
■ كارتزد هذل  SWOT- QSPMدر تذٍیي استزاتضی تَسؼِ گزدضگزی ضْز كاضاى

37-58

اصغش ضشاثی هحوذسضب هحجَة فش
■ ارسیاتی هیشاى تأثیزگذاری گَیِّای تثلیغاتی تز افشایص جذب گزدضگز در ضْز گزگاى

59-76

رثیح اهلل تشاثی هحوذعلی فیشٍصی هشتضی ًعوتی

■

ارسیاتی تاثیزػَاهل صئَهَرفَلَصی در تَسؼِ ضْز ًطیٌی ضْز سٌٌذج
هظگبى اًتظبسی ًز

77-94

آثبدی فبعوِ یَػفی

■ تزرسی ًقص ضزكتّای تؼاًٍی رٍستایی سًاى در ٍضؼیت اقتصادی ٍ اجتواػی اػضا

95-116

(هطالؼِ هَردی ضزكتّای تؼاًٍی خَسف ٍ خزاضاد در استاى خزاساى جٌَتی)
هحوَد فبل ػلیوبى رَاد هیکبًکی حزت ا ...صبدلی عبلیِ دصگی

■

الگَی فضایی حَادث تزافیک درٍى ضْزی در ضْز ضیزاس

117-132

کشاهتالِ صیبسی فضل الِ کشیوی لغت آثبدی فشٍغ لبػوی

■

تحلیل ٍ ارسیاتی ػولکزد جوؼیتپذیزی ضْزّای جذیذ (ًوًَِ هطالؼِ :ضْز جذیذ

133-154

هْاجزاى)
حویذسضب ٍاسحی هْذی احوذیبى سحین غالهحؼیٌی
■ تزرسی هیشاى هطاركت سًاى رٍستایی در فؼالیتّای كطاٍرسی (دّستاى استزآتاد ضوالی
ضْزستاى گزگاى)
حویذ ثشلی احوذ تمذیؼی سلیِ تبصیکی صلیخب ًبدسخبًی

155-174

