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 شرايط پذيرش مقاله
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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  2پايین  و 3
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است. تا  (کلمه( 0تا  3و واژگان کلیدی ) ؛ اصالت و ارززها؛ راهکارهای عملیها؛ محدوديتساختار يافته )شامل هدف؛ روز؛ يافته فارسی هایچکیده: شامل چکیده 2. 9
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 ريزی روستايیپژوهش و برنامه ة( مجلدوشماره / ساله يكفرم اشتراك )                                         

 

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

 .هستمشماره . . . . . . . . . . . . . . . . . . .به نام عوايد اختصاصی دانشکده ادبیات و علوم انسانی، متقاضی اشتراك فصلنامه از  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
 

  

 (كشاورزی دانشگاه آزاد اسالمي واحد ساریو آموزش  استادیار ترویج ) ورامیر احمد پدكتر 

 (فردوسي مشهدجغرافیا و برنامه ریزی روستایي دانشگاه  دانشیار) خدیجه بوزرجمهریدكتر 

 (خلیج فارسدانشگاه  شهریریزی استادیار جغرافیا و برنامه) جهانگیر حیدریدكتر 

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

 دكتر علیرضا دربان آستانه )استادیار جغرافیا و برنامه ریزی روستایي دانشگاه تهران(

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

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

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

 (دانشیار ترویج و آموزش كشاورزی دانشگاه علوم كشاورزی و منابع طبیعي گرگان) زادهابوالقاسم شریفدكتر 

 (آزاد اسالمي واحد مرودشتشگاه جغرافیا و برنامه ریزی روستایي دان استادیار) الدینيعلي شمسدكتر 

 ریزی روستایي دانشگاه فردوسي مشهد(جغرافیا و برنامه یار)استاد طاهره صادقلودكتر 

 ریزی روستایي دانشگاه سیستان و بلوچستان(نیا )استادیار جغرافیا و برنامهدكتر سیدهادی طیب

 (زی دانشگاه علوم كشاورزی و منابع طبیعي گرگاناستادیار ترویج و آموزش كشاور) غالمحسین عبداهلل زادهدكتر 

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

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

 ریزی روستایي دانشگاه پیام نور مركز تهران(ار جغرافیا و برنامهدكتر قدیر فیروزنیا )استادی

 ریزی روستایي دانشگاه فردوسي مشهد(دكتر مریم قاسمي )استادیار جغرافیا و برنامه

 ریزی روستایي دانشگاه تبریز(زاده )استادیار جغرافیا و برنامهدكتر كریم حسین

 (ریزی شهری دانشگاه زابلهدانشیار جغرافیا و برنامدكتر اكبر كیاني)

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

 ریزی روستایي دانشگاه پیام نور مركز مریوان(دكتر فرزاد ویسي )استادیار جغرافیا و برنامه
 

 



 فهرست مندرجات

 
 صفحه عنوان

  مطالعه موردیم  ی در مناطق روستاییبر توسعه گردشگر مؤثرشناسایی و تحلیل عوامل(

 مناطق روستایی شهرستان جیرفت(

 حمید عسگری، مهدی احمدیان ،وارثی درضایحم، احمد تقدیسی

(11-1)  

 عهاملی تحلیهل از اسهتفاده بها مادرشهرها حریم روستاهای پذیریجمعیت علل تحلیل 

 (مشهد خیابان قلعهم موردی مطالعه)

 محمدرحیم رهنما ،مید شایانح ،جعفر جوان ،مریم شریفی 

(95-11)  

  مطالعهه مهوردیم  زاییبر میزان موفقیت صنایع روستایی در اشتغال مؤثربررسی عوامل(

 استان اصفهان(

 الهیمحمود سیف ،اصغر صالحی ،سیامک شهابی

(14-92)  

 مطالعهه مهوردیم  سازی الگوی کشت محصوالت زراعی در راستای توسعه پایهداربهینه(

 آباد(سهلدشت 

 احمد رومیانی ،پورمحمد حجی ،حسن افراخته 

(11-11)  

 تولیهد ههایتعهاونی در کشهاورزان مشهارکت یسازماندرون اجتماعی هایکنندهیینتع 

 بویراحمد شهرستان روستایی

 فرزاد کریمی ،صالح شاهرخی ساردو ،پوربهروز حسن ،شهاب میرزایی

(95-15)  

 بخهشی )مطالعه مورد روستایی توسعه در محلی مدیران تیمهار هایویژگی نقش تحلیل 

 (المیا شهرستانی مرکز

 رویا تیموریان ،قدیر فیروزنیا

(51-92)  

  مطالعهه مهوردیم دهسهتان  ی روستاییانطیمحستیزی هایآگاهبر  مؤثربررسی عوامل(

 جاقرد در شهرستان بینالود( 

 ب وصالزین ،اکبر نجفی کانیعلی ،علیرضا خواجه شاهکویی

(21-51)  

 مطالعهه مهوردیم بخهش مرکهزی ه پذیری نواحی روستایی از خطر زلزلهارزیابی آسیب(

 شهرستان مرند(

 میابکلثوم ذاکری ،هیرمحسن آقایاری ،محمد ظاهری

(111-25)  

  نمونه مهوردیم منهاطق روسهتایی  ی اراضی کشاورزیکاربر رییتغبررسی عوامل مؤثر بر(

 شهرستان رشت(

 اللی مقدمژیال ک

(119-111)  

 کنویسهت دهسهتانم موردی مطالعه) روستایی مناطق در مسکن کیفیت تحلیل و ارزیابی 

 (مشهد شهرستان

 محمودی حمیده ،صادقلو طاهره ،سجاسی قیداری حمداهلل

(115-111)  

 گیهری از روش دلفهیگذاری برای توسعه صنایع تبدیلی کشهاورزی بها بهرهبندی سرمایهاولویت 

 طالعه موردی شهرستان همدان()م

 سارا قزوینها... سعدی، حشمت ،حمید باللی

(112-112)  

 گردشگری قرب   شناسایی موانع و مشکالت توسعه گردشگری در نواحی روستایی هدف

 شهرستان مریوان

 سوران منوچهری ،حسین فراهانی

(159-191)  

  و ارتباطات  اتر فناوری اطالعاتبر رضایت شغلی مدیران دف مؤثرتحلیل عاملی متغیرهای

 در استان گیالن روستایی

 سیدجابر علویون ،سیداسکندر صیدایی
 ج

(151-151)  

 


