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 شرايط پذيرش مقاله
 

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

 : داشته باشندکافی 
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باشد.  singleصورت  فواصل بین خطوط بهتون و متر بین دو سسانتی 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
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 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 شود.مسؤول  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  زنیننابرای مقاالت فارسی با قلم ساختاريافته مقاله  ة. چکید 7 

هها قلم ة. انهدازشهودارائه  dpi 011و با دقت  ( 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
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 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 ارززی عملیها؛ راهکارهاها؛ محدوديتساختار يافته )شامل هدف؛ روز؛ يافته فارسی هایچکیده: شامل چکیده 2. 9

مجله شدن به دلیل نمايهعالوه 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 ةیدچکالمللی، الزم است های اطالعاتی بیندر بانک

 منابع فارسی نیز به انگلیسی ترجمه و همراه چکیده ارائه شود.  .کردصورت جداگانه چاپ ه به طوری که آن را بتوان ب ،مقاله باشدهای کلیدواژه
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 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
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های مرسوم، مشخص گشاریه از نشانهبا حروف نازک و استفاد  از منابع و مآخش، به دست آمدهنقل به مضمون و مطالب   (،مستقیم و غیر مستقیم)ها نقل قولانواع . 3. 11
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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
 

  

 (وستایي دانشگاه شیرازریزی راستادیار جغرافیا و برنامه دكتر سعیدرضا اكبریان رونیزی )

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

 (رشتستایي دانشگاه آزاد اسالمي واحد ریزی رواستادیار جغرافیا و برنامه) عیسي پوررمضاندكتر 

 (رازی كرمانشاهیي دانشگاه ریزی روستابرنامهو )استادیار جغرافیا دكتر جعفر توكلي 

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

 (كاربردی-جامع علميریزی روستایي دانشگاه برنامه و )استادیار جغرافیادكتر صدیقه حسیني حاصل 

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

 دانشگاه فردوسي مشهد( شهریریزی ر جغرافیا و برنامهاستادیا) امیدعلي خوارزميدكتر 

 ریزی روستایي دانشگاه تهران(استادیار  جغرافیا و برنامه )دكتر حسن دارابي 

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

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

 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 

 (زابلدانشگاه  شهریریزی جغرافیا و برنامه دانشیار)كیانياكبر دكتر 

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

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

 (فردوسي مشهددانشگاه  دانشیار علوم اجتماعي) محسن نوغاني دخت بهمنيدكتر 
 

 



  

 

 فهرست مندرجات

 
 صفحه عنوان

 شهرساتان  کارآفريني روستايي و تعياين عوامال ماؤثر بار آن )مطالعاة ماوردي: روساتاهاي

 مينودشت(

 احمد تقديسي، عليرضا جمشيدي، رمضان طوسي

(11-1)  

 هساتان )مطالعة ماوردي: د ارزيابي کيفيت محيط زندگي درنواحي روستايي از ديدگاه ساکنان

 مياند  شهرستان فسا(

 محمد نوري، محمدرضا بسحاق، حمزه رحيمي، حميد برقي

(52-11)  

 شاهري در روساتاهاي ريراشاهري  -ارزيابي الگوي روابط ارگانيک و غيرارگانيک روساتايي

 شهر بابل(مون )مطالعة موردي: روستاهاي ريرا

 يالهه انزاي، رور روشنليال مهدي، الدين افتخاريعبدالرضا رکن، مهدي رورطاهري

(15-52)  

 ترويجاي مراکاز  –هااي آموزشاي ثر بر مشارکت زنان روستايي در برنامهؤشناسايي عوامل م

 کشاورزي )مطالعة موردي: شهرستان آمل(مدما  جهاد 

 هالليهادي مؤمني، مستانه عليزاده، امير احمدرور

(27-13)  

 بخا  در آن بر مؤثر عوامل و کوهستاني -جنگلي روستاهاي مسکن بهداشت وضيعت تحليل 

 بابل شهرستان شرقي بندري

 فيروزجايي تبارمهرعلي مرتضي، فيروزجايي زادهعليقلي ناصر، معصومقديري مجتبي

(51-12)  

 هاي  کيفيت زندگي در روستاهاي دهستان کرسف شهرستان مدابندهسنج  و ارزيابي مؤلفه 

 زاده زينب ولي، مهدي حاجيلو، محمدامين مراساني

(37-52)  

 شهرستاني مرکز بخ ي روستاها دري زندگ تيفيک بهبود بري هاد طرحي اجرا اثرا  ليتحل 

 رشت

 روررمضاني سيع، روري نقيعل ميمر

(75-37)  

 مطالعاة ماوردي:  زلزلاه مخااطرا  باا مقابله نق  مديريت در توسعة جوامع روستايي براي(

 آباد(دهستان زاغة شهرستان مرم

 حيدر صالحي ميشاني، جمشيد عينالي، احمد رومياني

(105-71)  

 بررسي توانمندي زنان روستايي در بهبود امنيت غذايي مانوار در شهرستان ديواندره 

 ژيال دانشور عامري ،حسين شعبانعلي فمي ،مسلم سواري

(151-103)  

 و عوامل مؤثر بر آن  هاهاي محلي در تأمين بودجة ساالنة دهياريبررسي جايگاه درآمد 

 ي(مراسان شمال)مطالعة موردي: استان 

 علي قرباني، اکبر عنابستانيعلي

(112-151)  

 


