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 شرايط پذيرش مقاله
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 .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 طیاله بدون مشخصات: در محمق 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 طي. شرا14

 . ريزی روستايیبرنامه دفتر مجلة پژوهش و -ادبیات و علوم انسانی دانشکده -پرديس دانشگاه فردوسی مشهد -میدان آزادی -مشهدآدرس پستی: 
 Rplanning@um.ac.ir پست الکترونیکی              851-39486978: و نمابر تلفن 8144879993 :کد پستی

   /http://jrrp.um.ac.ir :وپ سايت

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

 

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

  

 ریزی روستایي دانشگاه آزاد اسالمي واحد رشت(رافیا و برنامهدكتر تیمور آمار )دانشیار جغ

 دكتر امیر احمد پور )استادیار ترویج  و آموزش كشاورزی دانشگاه آزاد اسالمي واحد ساری(

 دكتر مصطفي احمدوند )استادیار ترویج  و آموزش كشاورزی دانشگاه یاسوج(

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

 ریزی روستایي دانشگاه سیستان و بلوچستان(دكتر ابوذر پایدار )استادیار جغرافیا و برنامه

 ریزی شهری دانشگاه خلیج فارس(دكتر جهانگیر حیدری )استادیار جغرافیا و برنامه

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

 ریزی اجتماعي دانشگاه گلستان(فر )استادیار برنامهدكتر غالمرضا خوش

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

 شناسي دانشگاه فردوسي مشهد(دكتر رضا دوستان )استادیار  اقلیم

 و برنامه ریزی روستایي دانشگاه تهران(دكتر محمدرضا رضواني )استاد جغرافیا 

 زاده لسبوئي )استادیار گردشگری دانشگاه مازندران(دكتر مهدی رمضان

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

 مشهد( ریزی روستایي دانشگاه فردوسيدكتر حمداهلل سجاسي قیداری )استادیار جغرافیا و برنامه

 ریزی روستایي دانشگاه فردوسي مشهد(دكتر حمید شایان )استاد جغرافیا و برنامه

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

 ریزی روستایي دانشگاه فردوسي مشهد(دكتر طاهره صادقلو )استادیار جغرافیا و برنامه

 دكتر علیرضا عبدپور )استادیار مهندسي آب و مدیریت كشاورزی دانشگاه محقق اردبیلي(

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

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

 ریزی روستایي دانشگاه تهران()استاد جغرافیا و برنامه دكتر مجتبي قدیری معصوم

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

 دكتر صادق كریمي )استادیار اقلیم شناسي دانشگاه شهید باهنر كرمان(

 ریزی روستایي دانشگاه شیراز(جغرافیا و برنامهدكتر علي گلي )دانشیار 

 ریزی روستایي دانشگاه زنجان(دكتر بهروز محمدی یگانه )استادیار جغرافیا و برنامه

 زاده )استادیار ترویج  و آموزش كشاورزی دانشگاه رازی كرمانشاه(دكتر علي اصغر میرک
 

 



 فهرست مندرجات

 
 صفحه عنوان

 تعیین اثبرات آن در مناسباات  روستایی و های دوم در نواحیانهتحلیل اهداف ساخت خ

 روستا ممااععه موردی: بخش مرکزی ه رستان گرگان( -ه ر

 م دی خداداد، آرام آقاجانی ،زینب وصال ،جعفر میر کتوعی

(1-11م  

 اطالعبات سیسبتم از اسبتفاده ببا روستایی مناطق در طایعی مخاطرات خار یبندپ نه 

 ه رسبتان هبزار دو دهسبتان: مبوردی ممااععه عغزشنیزم فاکتور بر تأکید اب جغرافیایی

  تنکابن(

 مینا یارمحمدی، سید یاسر حکیم دوست، غریب فاضل نیا 

(11-11م  

 ممااععه موردی زعفرانکاران ه رستان فردوس( راباه ابعاد سرمایه اجتماعی و کارایی 

 یاصف ان عفرج محمد دیس ،فارس حسن محمد، ییم دی نادر میکر

(11-54م  

 گردهگری حامی فقرا، راهاردی ببرای توسبعه متبوازن و پایبدار اجتماعبات روسبتایی  

 عصر در مجاورت تخت جمشید(ممااععه موردی: روستای ه رک وعی

 پورمحمود جمعه، محمد گودرزی

(53-47م  

 بایجبان مناطق روسبتایی اسبتان آذر های مسکن درتحلیلی بر وضعیت نابرابری هاخص

 غربی

 ادریس یوسف زاده ،عیسی ب اری، اع ام ویسی،  یوسف قناری،  نصرت مرادی

(31-73م  

 ببا اسبتفاده از تکنیبک   روستاهای دهسبتان قراتبوره کشاورزی توسعهساوح  سنجش

 تاپسیس 

 یمیکر فرزاد، فرحناز رستمی، میرک زاده اصغریعل، ژیال مرادی

(76-67م  

  اثبرات و: ه رسبتان سبیروان، اسبتان ایبالم در اقلیمی تغییراتسازگاری کشاورزان با 

 سازگاری هایگزینه

 محمدصادق ابراهیمی ،اهلل نوری زمان آبادیسیدهدایت، علیرضا جمشیدی

(67-73م  

 یافتگی نبواحی روسبتایی ممااععبه مبوردی: تحلیل فضبایی و سبنجش سباح توسبعه

 های استان چ ارمحال و بختیاری(ه رستان

 اع ام ویسی ،سید رضا حسینی ک نوج، صادق مختاری چلچه ،امانپورسعید 

(76-111م  

 پایدارممااععبه  های توعید روستایی با رویکرد توسبعه کشباورزیارزیابی عملکرد تعاونی

 موردی: ه رستان نیشابور(

 محسن نوغانی دخت ب منی ،حمید هایان، خدیجه بوزرجم ری، مریم هادیزاده بزاز

(111-113م  

  بررسی وضعیت حمایت ماعی کسب و کارهای گردهگری روستایی از یکدیگر با رویکرد تحلیل

 هاکهممااععه موردی: رستوران ای روستاهای محور هراز، بخش الریجان، ه رستان آمل(

 محمدرضا رضوانی، م دی حسام

(116-141م  

 یممااععه مبورد یزاریدر مزار  هاع یاراض یسازکپارچهیطرح  یاجرا یامدهایپ لیتحل :

 (یوعشکال ه رستان سار یروستا

 محمد حسن موسوی، امیر احمدپور

(145-137م  

 ها با اسبتفاده از رهیافبت ارزیبابی مشبارکتی مروسبتای تحلیل منابع درآمدی دهیاری

 نارجوئیه ه رستان جیرفت(

 اهلل بیادحایب ،ابوذر پایدار، نژادعلی حاجی

(136-161م  

  ی کاربری اراضی بر عمران روستایی در ه رستان بجنوردابیمکانبررسی تأثیر 

 عیدا مقدسی، علی اکار عنابستانی

(165-317م  

 


