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 شرايط پذيرش مقاله
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 ريزی روستايیپژوهش و برنامه ة( مجلدوشماره / ساله يكفرم اشتراك )                                         

 

بانك  896922524حساب جاري شماره  ريال به. . . . . . . . . . . . . . با ارسال فیش بانکی به مبلغ. . . .  . . . شغل . . . . . . . . . . . . .. . . . . جانب . . . . . . . . . . . .  اين

 .مهستبه 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
 

  

 دكتر مرتضي اكبری )  استادیار دانشكده كارآفریني دانشگاه تهران(

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

 استادیار جغرافیا و برنامه ریزی روستایي دانشگاه پیام نور استان تهران(  دكتر معصومه پازوكي )

 استادیار جغرافیا و برنامه ریزی روستایي دانشگاه تهران( دكتر محمدامین خراساني )

 دكتر وحید ریاحي ) دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی روستایي دانشگاه خوارزمي(

 ریزی روستایي دانشگاه فردوسي مشهد(استاد جغرافیا و برنامه مید شایان )حدكتر 

 ریزی روستایي دانشگاه آزاد اسالمي واحد مرودشت(استادیار جغرافیا و برنامه دكتر علي شمس الدیني )

 ریزی روستایي دانشگاه فردوسي مشهد(صادقلو )  استادیار جغرافیای برنامهدكتر طاهره 

 دكتر مهران علي الحسابي ) دانشیار معماری دانشگاه علم و صنعت ایران(

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

 ر جغرافیا و برنامه ریزی روستایي دانشگاه سیستان و بلوچستان(دكتر سیروس قنبری )  استادیا

 ریزی شهری دانشگاه شهید باهنر كرمان(استادیار جغرافیا و برنامه دكتر صادق كریمي )

 ریزی روستایي دانشگاه شیراز(دانشیار جغرافیا و برنامه دكتر علي گلي)

 ی و توسعه روستایي دانشگاه رازی كرمانشاه(دكتر علي اصغر میرک زاده ) استادیار ترویج كشاورز

 ریزی روستایي دانشگاه زابل(استادیار  جغرافیا و برنامه دكتر محمودرضا میرلطفي )

 استادیار ترویج كشاورزی و توسعه روستایي دانشگاه یاسوج( دكتر مهدی نوری پور)

 شگاه پیام نور مریوان(ریزی روستایي داندكتر فرزاد ویسي ) استادیار جغرافیا و برنامه
 

 

 

  از زحمات بی دريغ جناب آقاي دكتر رضا پیش قدم معاونت محترم پژوهش و فناوري دانشکده ادبیات و علووم انسوانی دانشوگاه فردوسوی

 می گردد. مشهد بابت همکاري در زمینه مشاوره علمی و ويراستاري مجدد چکیده هاي انگلیسی )مبسوط و ساختار يافته( تشکر و سپاسگزاري

 

 



  

 

 فهرست مندرجات

 
 صدحه عنوان

  مطالعة موردي: منطقة  رضايتمندي روستاييان از مسکن روستاييارزيابي عوامل مؤثر بر(

 اورامانات استان کرمانشاه(

 اهلل نوري، عليرضا جمشيدي، محمدصادق ابراهيميداود جميني، سيدهدايت

(15-1)  

 روستايي )مطالعةة مةوردي: ب ةش  نواحي اقتصادي نقش توانمندي شغلي زنان در توسعة

 کوناني شهرستان کوهدشت(

 مهدي چراغي فرشاد سوري، ،معصوم، جمشيد عيناليمجتبي قديري

(75-11)  

  ارائة مدلي براي تبيين ارتبةا  بةين يايةداري ن ةام کشةاورزي بةا کيديةت زنةد ي در منةاطق

 ا()مطالعة موردي: دهستان مياندة شهرستان فسروستايي

 محمدرضا بسحاق، احمد تقديسي، حمزه رحيمي

(99-71)  

  :بررسي تحليلي عوامل بازدارندة توسعة کشاورزي در نةواحي روسةتايي)مطالعة مةوردي

 شهرستان خنداب، استان مرکزي(

 خديجه بوزرجمهري ،اکبر عنابستانيعلي ،حميد شايان ،رضا خسروبيگي برچلويي

(45-93)  

 هاي کيديت زنةد ي در ي اسالمي روستاها به اولويت شاخصسنجش نگرش اعضاي شورا

 نواحي روستايي )نمونة موردي: روستاهاي شهرستان دهگالن( 

 زهره قادرمرزي ،هادي عليزاده ،عاطده احمدي  ،وحيد رياحي

(54-55)  

 کار شايسته و جايگاه آن در مناطق روستايي ايران 

 محمدي مهرجرديشاه ابوالدضل ،اهلل لطديعزت ،يورمحمدعلي فيض

(14-55)  

  شهرسةتان  مةوردي: ةمطالعهاي روستايي)هبر سکونتگاهادي  اجراي طرحارزيابي اثرات

 (نيشابور

 حسن احمدآبادي ،فرشته احمدآبادي ،علي شماعي

(99-15)  

 هاي کيديت زنةد ي بةا لحاظ شاخصهاي شهرستان جيرفت بهبندي مراکز دهستانرتبه

 ايسيس استداده از مدل ت

 يورمهدي نوري ،صالح شاهرخي ساردو

(107-93)  

 هةاي وکار در نواحي روستايي استان  لسةتان و تةیثير آموزشاندازي کسبملزومات راه

 ها اي بر آنوحرفهفني

 سروستاني، ييمان کال ر، محمدرضا محبوبي، احمد عابدي زادهغالمحسين عبداهلل

(115-109)  

 ها بر خانوارهاي روستايي)مطالعة مةوردي: اول طرح هدفمندي يارانه تحليل اثرات مرحلة

 شهرستان بينالود(

 مريم قاسمي ، سمانه عبداللهي، حديثه خاکشور امان آباد

(190-111)  

 


