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

 

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

 .هستمبه 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  يهپست پیشتاز باشند، بايد هزين آن از طريق 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(

 (خویواحد  ریزی روستایي دانشگاه آزاد اسالمي)استادیار جغرافیا و برنامهباقرزادهدكتر علي 

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

 (تربیت مدرساستادیار ترویج كشاورزی و توسعه روستایي دانشگاه ) مسعود بیژنيدكتر 

 (رازی كرمانشاهریزی روستایي دانشگاه )استادیار جغرافیای برنامهدكتر جعفر توكلي 

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

 (عالمه طباطبایيدانشگاه  ریزی اجتماعيبرنامهر دانشیا) پورمحمود جمعهدكتر 

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

 (تهرانریزی روستایي دانشگاه جغرافیای برنامه )استادیار علیرضا دربان آستانهدكتر 

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

 (بیرجندریزی روستایي دانشگاه )استادیار جغرافیای برنامهدكتر مفید شاطری 

 (علوم كشاورزی و منابع طبیعي گرگانانشگاه )استادیار ترویج كشاورزی و توسعه روستایي د زادهمحمدشریف شریفدكتر 

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

 (خوارزميریزی روستایي دانشگاه جغرافیا و برنامه یار)استاد فرهاد عزیزپوردكتر 

 (ریزی روستایي دانشگاه پیام نور مركز كاشمرو برنامه استادیار جغرافیا) سیدامیرمحمد علویزادهدكتر 

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

 (شهرریزی روستایي دانشگاه پیام نور مركز شاهیناستادیار جغرافیا و برنامه) سید رامین غفاریدكتر 

 (یزددانشگاه  اقتصاد صنعتي)استادیار  پورمحمدعلي فیضدكتر 

 (مركز اردستانریزی روستایي دانشگاه پیام نور استادیار جغرافیا و برنامه)بهروز قرني آرانيدكتر 

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

 (فردوسي مشهددانشگاه  يدانشیار علوم اجتماع) محسن نوغاني دخت بهمنيدكتر 
 

 



  

 

 فهرست مندرجات

 
 صفحه عنوان

 سازی مساکن روستایی دربرابر زلزله بررسی متغیرهای تمایل به دریافت وام،جهت مقاوم 

 ریز(طشک واقع در شهرستان نی)مطالعة موردی: بخش آباده 

 نژاد،  علی عسگری، جعفر قادری،  معصومه زارعیعلی حاجی

(11-1)  

 زراعی  زمینة مدیریت خاک وامل مؤثر بر دانش کشاورزان گندمکار استان اردبیل درع 

 وکیل حیدری ساربان

(59-11)  

 هاایگیری از تکنیکدر ساحل سد مهاباد با بهره یابی دهکدة گردشگریمکان GIS، AHP  و

SWOT   
 مهدی صفری نامیوندی ،پورآزاد آریان ،نظرمامند خوش ،نصرت مرادی 

(89-52)  

 گذار استان اصفهانهای تخموری مرغداریهای مدیریتی بر بهرهارزیابی اثر مهارت 

 پورسودابه سرایی، مریم نظری امیرمظفر امینی، علی یوسفی،

(21-93)  

  کارکرد تلفیقی دانش بومی و نوین و نقش آن در توسعة روستایی )مطالعاة ماوردی: ناواحی

 روستایی شهرستان بیرجند(

 د مرادیمحمو 

(16-12)  

 ی درجایترو -یآموزشا یهااکالس در باغداران شرکتتمایل و  بر رگذاریثأت عوامل لیتحل 

 استان آذربایجان غربی

 ضرغام عبدالهی، عبدالمطلب رضایی ،علی اسدی ،مرتضی اکبری

(47-96)  

  های بخاش مرکازی شهرساتان روساتا خادماتی -ة زیرسااختیسطح توساعبررسی و تحلیل

 کوهدشت

 مراد ابراهیمی ،زادهاصغر میرکجعفر توکلی، علی  

(48-27)  

 فراتحلیلی بر مطالعات گردشگری روستایی در ایران: پژوهشی درچارچوب روش شناسی کیو  

 سیّدعلی بدری، محمدرضا رضوانی، حسنعلی فرجی سبکبار ،بیات ناصر

(33-28)  

  ی در توساعة کاارآفرینی و الخاناهگو تهدیدهای کشات  هافرصت، هاضعف، هاقوتتحلیل

 یی روستایی )مطالعة موردی: روستاهای شهرستان پاکدشت(زااشتغال

 زادههدایت اهلل درویشی، معصومه پازکی، حجت اله صادقی، مریم بیرانوند

(411-111)  

 های روستایی از دیدگاه روستاییان بررسی اثرات حضور گردشگران مذهبی بر توسعة سکونتگاه 

 موردی: روستای نوده انقالب ا شهرستان خوشاب()مطالعة 

 آزیتا رجبی ،زهرا عنابستانی

(571-211)  

 


