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 شرايط پذيرش مقاله
 

شود به نکات زير توجه مايل به چاپ مقاالت علمی خود در اين نشريه هستند، درخواست می که یپژوهشگران همةاز  ،امر داوری و چاپ مقاالت به برای سرعت بخشیدن

 : داشته باشندکافی 

کهه جهواپ پهشيرز از نشهريه دارد نويسندگان محترم تا هنگامی تحريريه انتظار ئتهیداخلی يا خارجی چاپ شده باشد.  ةال شده نبايد قبالً در هیچ نشريارس ة. مقال 1

 چاپ ارسال نفرمايند.  برایديگری  ةخود را به مجل ةمقال ،ستنرسیده ا

از باال  ه)با حاشی A4روی کاغش  ،مقاالت تهیه شود. Wordبا نرم افزار   Times New Roman11و مقاالت انگلیسی با قلم نازک 12نازک  نازنین. مقاالت فارسی با قلم  2

باشد.  singleصورت  فواصل بین خطوط بهمتر بین دو ستون و سانتی 1متن به صورت دو ستونی با رعايت فاصله . شودمتر( تايپ سانتی 2و چپ  2و راست  2و پايین  3
  
و فهرسهت فارسهی  خالصهه اشکال، جداول،)با در نظر گرفتن محل  بیشتر باشدچاپی به قطع نشريه  ةصفح 15کلمه و يا حداکثر  12511. حجم مقاله نبايد ازحدود  3

 منابع(.

 .شودتايپ  سیاه 10سیاه  نازنینو با قلم  کندحرف تجاوز  01گرفتن فواصل بین کلمات نبايد از عنوان مقاله با در نظر ،برای مقاالت فارسی . 4

 . شود و در صورت چند نويسنده با شماره مشخص 11نازنین نازک عنوان علمی يا شغلی او نیز با قلم  ،11سیاه  نازنینمقاله با قلم  ة. نام نويسند 5

 Timesعنوان علمی يا شغلی او بها قلهم  Times New Roman10مقاله با قلم سیاه  ة، نام نويسند Roman14 Times New. برای مقاالت انگلیسی، عنوان با قلم  0

New Roman10 در پاورقی آورده شودمسؤول  ةويسندنو شماره تلفن  در زير عنوان مقاله ذکر شود. ضمناً آدرس الکترونیکی. 

  باشد.ستونی  صورت تکه ب Times New Roman 11و برای مقاالت انگلیسی با قلم نازک 11نازک  نازنینبرای مقاالت فارسی با قلم ساختاريافته مقاله  ة. چکید 7 

هها قلم ة. انهدازشهودارائه  dpi 011دقت  و با ( PDF ،Word ،Excelو دارای کیفیت مطلوپ باشد. فايل اصلی اشکال )تحتاصل  و نمودارهای مقاله حتماً هاشکل.  8

 (. 11سیاه  نازنینشدن مقیاس شکل برای چاپ نیز خوانا باشند )زيرنويس اشکال، ای انتخاپ شوند که پس از کوچکنهگو ( به legendها )خصوصاً در مورد منحنی

 . ساختار مقاله شامل عناصر زير است:  9

نشهانی دقیه) )کهد پسهتی، تلفهن، دورنگهار و پسهت  ،علمهی ةدرج ،)نويسندگان( نام و نام خانوادگی نويسنده ،ايد عنوان مقالهشناسنامه ب ةعنوان: در صفح ةصفح 1. 9

 دار مکاتبات بايد با عالمت ستاره مشخص شود.ول مقاله و تاريخ ارسال( درج شود. عهدهؤمس ،محل انجام پژوهش ،الکترونیکی(

است. تا  (کلمه( 0تا  3و واژگان کلیدی ) ؛ اصالت و ارززها؛ راهکارهای عملیها؛ محدوديتاختار يافته )شامل هدف؛ روز؛ يافتهس فارسی هایچکیده: شامل چکیده 2. 9

مجله شدن مايهبه دلیل نعالوه براين، تهیه شود. چکیده فارسی ساختار يافته  انگلیسی در مطابقت کامل با هایچکیده. کلمه تجاوز نکند  311مقاله از  ةچکید حد امکان

گیری و ها، بحه،، نتیجههروز، يافتههمبهانی نظهری، مقدمهه، حهاوی کلمهه باشهد و  1111تا  751بین  انگلیسی ةچکیدالمللی، الزم است های اطالعاتی بیندر بانک

 ترجمه و همراه چکیده ارائه شود. منابع فارسی نیز به انگلیسی  .کردصورت جداگانه چاپ ه به طوری که آن را بتوان ب ،مقاله باشدهای کلیدواژه
Extended abstract: 

1-Introduction 2- Theoretical bases  3– Methology 4– Discussion              5– Conclusion 6– Refrences 

 Key words 

 سواب). -4اهداف؛  -3اهمیت و ضرورت؛  -2ه؛ طرح مسئل -1شامل مقدمه:  3. 9

گیری، حجم نمونه و روز آماری، روز نمونه ةروز تحقی) و مراحل آن )روز تحقی)، جامع  -2محدوده و قلمرو پژوهش؛  -1در برگیرندة   شناسی تحقی):روز 4. 9

 ها و فنون. کاربرد روز -5ها؛ معرفی متغیرها و شاخص -4  ها؛ها و فرضیهالسؤ -3ها(؛ ها و اعتبارسنجی آنتعیین آن، ابزار گردآوری داده

 ها و مبانی نظری؛ و ... .ديدگاه -2تعاريف و مفاهیم؛  -1ها و مبانی نظری: شامل مفاهیم، ديدگاه 5. 9

 های مهم با رعايت اصول علمی و با استفاده از جداول و نمودارهای الزم.نتايج دقی) يافته ةها: ارائيافته 0. 9

پشيری و کاربرد توضیح قابلیت تعمیم ،ها و علل آنهای مشابه ديگر با تأکید بر مغايرتهای پژوهشيافته های پژوهش وآثار و اهمیت يافته شاملگیری: بح، و نتیجه 7. 9

 ها و پیشنهادهای احتمالی. گیری و توصیهپژوهش در ارتباط با موضوع، نتیجه ةرهنمودهای الزم برای ادام ةها و ارائعلمی يافته

 .عناوين دکتر و مهندس خودداری شودارائه شود و از ذکر  استفادهتشکر و قدردانی: قبل از منابع مورد  8. 9

 متنی و همچنین در پايان مقاله ذکر شود. منابع و مآخش بايد به صورت درون ارجاعات: ة. نحو11

سال انتشار و صفحه ذکر شود. شايان ذکر است که  ،نای که ابتدا نام مؤلف يا مؤلفابه گونه ؛باشد 0نسخه  (APAداخل پرانتز ) ةارجاعات در متن مقاله بايد به شیو 1. 11

 ( يها51 ، ص.1387، شهکوئی. به عنهوان نمونهه: )و در اسامی التین معادل آن در زير نويس همان صفحه ارائه شودبوده زبان فارسی  فقط بهارجاع به کارهای چاپ شده 

                .(27 ، ص.2115وودز، )

 تنظیم گردد.  APAبر اساس الگوی فهرست نويسی  نام خانوادگی نويسنده  به ترتیب الفبايیِ ،در پايان مقاله، منابع مورد استفاده در متن مقاله 2. 11

 نمونه فارسی:

 نشر قومس.تهران:  چهارم. چاپ .در ايران روستايی ةريزی توسعبرنامه  .(1391) .ر .رضوانی، م -



مجلة  بررسی نقش اعتبارات بر تغییر الگوی مسکن در نواحی روستايی )مطالعة موردی: شهرستان بهمئی(.(. 1391ايان، ح.، و بنیادداشت، ا. )عنابستانی، ع. ا.، ش -
 .03-81(، 3)1، ريزی فضايیبرنامه
 انگلیسی:  ةنمون

- Bourne, L. S. (1981). The geography of housing. London: Edward Arnold. 
- Turgat, H. (2001). Culture, continuity and change: Structural analysis of the housing pattern in squatter settlement. Global 
Environment Research (GBER), 1(1), 17-25. 

های مرسوم، مشخص گشاریبا حروف نازک و استفاده از نشانه  ،از منابع و مآخش به دست آمدهنقل به مضمون و مطالب   (،مستقیم و غیر مستقیم)ها نقل قولانواع . 3. 11

 و شماره صفحات منابع و مآخش، بالفاصله در میان پرانتز نوشته شود.  و نام صاحبان آثار، تاريخ شود

 شود.ولیت استاد راهنما منتشر میؤو با مس نامه دانشجويان با نام استاد راهنما، مشاوران و دانشجو به صورت توأمانپايانو . مقاالت برگرفته از رساله 4. 11

 ای تأمین مالی شده باشد، بايد نام مؤسسه در صفحه اول درج شود.. چنانچه مخارج تحقی) يا تهیه مقاله توسط مؤسسه 5. 11

 .شودتمام منابع فارسی به انگلیسی ترجمه شده و به همراه چکیده مبسوط ارائه  .0. 11

جهدای از ارزشهیابی کیفهی  ،شوند. داوران محترمبرای داوران خبره در آن موضوع ارسال می ،: مقاالت ارسالی که شرايط پشيرز را احراز کنند. شیوه ارزيابی مقاالت 11

 ال خواهد شد. برای نويسنده مقاله ارس ،داوران محترم به طور کامل، اما بدون نام و نشان داور هایکنند. پیشنهادای پیشنهاد میراهبردهای سازنده ،مقاالت

گردد. اصل مقاالت رد يها انصهراف داده شهده پهس از سهه مهاه از دارد و مقاالت مسترد نمی. مجله ح) رد يا قبول و نیز ويراستاری مقاالت را برای خود محفوظ می 12

 خواهد داشت. هیچ مسئولیتی در اين ارتباط ن ريزی روستايیپژوهش و برنامه مجموعه آرشیو مجله خارج خواهد شد و مجله

آماده چاپ برای انجهام آخهرين تصهحیحات احتمهالی بهه نشهانی  ای از مقالهرو، نسخهی نويسندگان مقاله است. از اينولیت ارائه صحیح مطالب مقاله بر عهدهؤ. مس 13

معنای موافقت آنها با اصالحات انجهام شهده تلقهی و  الکترونیکی نويسنده ارسال خواهد شد. چنانچه ظرف مدت يک هفته پاسخی از سوی نويسندگان واصل نگرديد به

 شود.نسبت به چاپ آن اقدام می

 .خواهد بود و مجله از پشيرز مقاالت دستی يا پستی معشور خواهد بود (http://jrrp.um.ac.ir)دريافت مقاله صرفاً از طري) سامانه مجله . 14

 قرار نخواهد گرفت. یابيارز نديبازگردانده شده و در فرآ سندهينشده باشند به نو هیکه مطاب) فرمت مجله ته یمقاالت ،یگرام سندگانينو .15

 سامانه عبارتند از: )يارسال از طر یبرا یضرور یها لي. فا10

 .یسیو انگل یبه فارس  سندگانيو مشخصات نو یشامل اسام word  طی: در محسندگانيمشخصات نو لي( فاالف

 .یمعادل فارس یسیانگل دهیهمراه با چک سندگانيو مشخصات نو یمقاله بدون اسام یشامل متن اصل word طیت: در محمقاله بدون مشخصا یاصل لي( فاپ

در قالهب  یسهیبه انگل یآن و برگردان منابع فارس یبه همراه اصل نسخه فارس یسیمبسوط انگل دهیشامل چک Word طیمبسوط )مکمل( مقاله: در مح دهیچک لي( فاج

 . ليفا کي

 ارائه شده است. سندگانينگارز و ارسال مقاله توسط نو یراهنما ليدر فا زیتر ن )یتر و دق یجزئ طيشرا .17
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بانك  896922524حساب جاري شماره  ريال به. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . با ارسال فیش بانکی به مبلغ. . . .  . . . شغل .. . . . . جانب . . . . . . . . . . . .  اين

 .هستم. . . . . . . . . . .به نام عوايد اختصاصی دانشکده ادبیات و علوم انسانی، متقاضی اشتراك فصلنامه از شماره . . . . . . . .  8960تجارت شعبه دانشگاه مشهد كد 
آن را به شماره حساب مذكور  واريز و اصل  يهآن از طريق پست پیشتاز باشند، بايد هزين يهچنانچه صاحبان مقاالت منتشر شده متقاضی دريافت مجلّه و تیراژ

 فیش پرداختی را به نشانی دفتر مجلّه ارسال كنند.

 كدپستی: ........................    ...............................................................................................................................نشانی: ................................

 

 
 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 به ترتیب حروف الفبا داوران اين شماره
 

  

 

 
 (ارآفریني دانشگاه تهراناستادیار دانشكده ك )  مرتضي اكبریدكتر 

 (ریزی روستایي دانشگاه شیرازاستادیار جغرافیای برنامه )  دكتر سعیدرضا اكبریان رونیزی

 ریزی روستایي دانشگاه فردوسي مشهد(برنامه و  دانشیار جغرافیا )دكتر خدیجه بوزرجمهری 

 (انشگاه عالمه طباطبایيای ددانشیار برنامه ریزی اجتماعي و منطقه)  پورمحمود جمعهدكتر 

 (دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی روستایي دانشگاه خوارزمي )  حمید جاللیاندكتر 

 (ار جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه پیام نور استان گیالناستادی  ) سیدعلي حسینيدكتر 

 (تهرانگاه یار جغرافیا و برنامه ریزی روستایي دانشاستاد ) محمدامین خراسانيدكتر 

 (دانشگاه تهران ریزی روستایيجغرافیا و برنامه استادیار  ) حسن دارابيدكتر 

 رافیا و برنامه ریزی روستایي دانشگاه تهران(علیرضا دربان آستانه ) استادیار جغدكتر 

 (خوارزميرافیا و برنامه ریزی روستایي دانشگاه وحید ریاحي ) دانشیار جغدكتر 

 (آزاد اسالمي واحد مرودشتریزی روستایي دانشگاه استادیار جغرافیا و برنامه )لدیني علي شمس ادكتر 

 (شهید باهنر كرماندانشگاه شهری ریزی جغرافیا و برنامهاستادیار  ) حجت اله شرفيدكتر 

 دانشگاه فردوسي مشهد( GISریزی روستایي و اكبر عنابستاني ) دانشیار جغرافیا و برنامهدكتر علي

 ریزی روستایي دانشگاه پیام نور كاشمر(دكتر سیدامیرمحمد علویزاده ) استادیار جغرافیا و برنامه

 (پیام نور مركز شاهین شهرریزی روستایي دانشگاه جغرافیا و برنامهاستادیار  ) سید رامین غفاریدكتر 

 (بیرجندگاه روستایي دانش ریزی و برنامه یار جغرافیااستاد ) محمود فال سلیماندكتر 

 (سیستان و بلوچستانریزی روستایي دانشگاه جغرافیا و برنامه یاراستاد )سیروس قنبریدكتر 

 (فردوسي مشهدریزی روستایي دانشگاه جغرافیا و برنامه یاراستاد )مریم قاسميدكتر 

 (شیرازریزی روستایي دانشگاه جغرافیا و برنامهدانشیار  )علي گليدكتر 

 

 جناب آقای دکتر رضا پيش قدم معاونت محترم پژوهش و فناوری دانشکده ادبيات و علومم اناوانی دانشو اه فردو وی بی دریغ  از زحمات

 مشهد بابت همکاری در زمينه مشاوره علمی و ویرا تاری مجدد چکيده های ان ليای )مبامط و  اختار یافته( تشکر و  پا  زاری می گردد.

 

 



  

 

 فهرست مندرجات

 
 صفحه نعنوا

 شناسی اثرات توسعة مشاغل خانگی در مناطق روستایی )مطالعة موردی: روستاهای بخش دیشموو  آسیب

 شهرستان کهگیلویه(

 زاده، یوسف بدخشسیدامیرمحمد علوی ،محمودرضا میرلطفی

(11-1)  

 یتانسمیل بندی سطح کارآفرینی اکوتوریستی در منماطق روسمتایی)مطالعة مموردی: روسمتاهای بما اولویت

 ای استان تهران(گردشگری روددره

 الدین افتخاری، مهدی پورطاهریعبدالرضا ركن ،قیداریحمداهلل سجاسی

(95-11)  

در  9631کوه بعد از زلزلة سال های روستایی یس از زلزله)نوونة موردی: اسطلخجایی سکونتگاهارزیابی جابه

 زنجان( -گیالن

 پوریپیسرت محسن، هیدومه میمر، سیدهزادهمانیسل مایس

(39-92)  

های آن )مطالعه موردی: شالیکاران شهرستان رشت( کنندهتحلیل توانوندی اقتصادی روستاییان و تعیین 

 موسی اعظمی، مهدی خیاطی

(77-31)  

  طالعمة مموردی: شهرسمتان )متحلیل آثار تغییرات اجتواعی در زندگی روستاییان بر الگوی مسکن روستایی

 د(بینالو

 اكبر عنابستانیعلی

(93-75)  

 )بررسی تأثیر گردشگری در توسعة یایدار نواحی روستایی)مطالعه موردی: دهستان دوهزار، شهرستان تنکابن 

 صادق صالحی، زهرا حیدری، هادی كریمی

(39-92)  

 های روستایی ایرانسناریوهای آیندة سکونتگاه 

 اكبر تقیلوعلی

(29-31)  

بخشی به اقتصاد روستایی )مطالعمة مموردی: دهسمتان حصمار های دوم در تنوعشگری خانهارزیابی نقش گرد

   ولیعصر در شهرستان آوج(

 جمشید عینالی

(105-25)  

 مطالعة مموردی: شهرسمتان روستایی  های مؤثر در تغییر کاربری اراضی کشاورزیشناسایی و تحلیل مؤلفه(

 ساری(

 اسماعیل علوی ،امیر احمدپور

(190-102)  

 یذیری تأمین سوخت روستاهای کشور ازطریق بیوگازحاصل از فضوالت دامیبررسی امکان 

 حسین صادقی، فرزانه قائمی

(113-191)  

 


