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 درباره مجله( الف

هدف از انتشار آن . كند يي را منتشر ميروستااي در حوزه توسعه بنيادي، كاربردي و توسعهاي دانشگاهي است كه تحقيقات  مجله توسعه روستايي، مجله
هاي عنوان، چكيده، مقدمه، مباني و  شود مقاالت شامل بخش توصيه مي .هاي پژوهشي و نظري محققان و انديشمندان در كشور است معرفي آخرين يافته

 .گيري و منابع باشد ، بحث و نتيجهي تحقيقها شناسي، يافته چارچوب نظري، روش
 اصول كلي( ب
 .المقدور از كلمات فارسي براي بيان مطالب استفاده شود نگارش مقاالت ضمن رعايت آئين نگارش فارسي، حتي در* 
در . پذيرش اوليه مقاله ضرورتاً منوط به رعايت راهنماي نگارش مقاالت و پذيرش نهايي و چاپ منوط به تأييد هيأت تحريريه و داوران است* 

 .شود همچنين مجله متعهد به پس دادن مقاالت رسيده نيست درج در راهنماي نگارش، مقاله رد ميصورت عدم رعايت هر يک از نکات من
 Bمتن فارسي با . سانتيمتر از پايين، راست و چپ تايپ شود 4سانتيمتر از باال و  6و با حاشيه  word 2003در محيط ( A4)مقاله بايد روي كاغذ * 

lotus12 چكيده فارسي با ،B lotus 10ير نويس با ، زB lotus 8  و منابع فارسي باB lotus 11  التين )همچنين كليه متن انگليسي داخل مقاله با فونت
Times New Roman 10 ) زير نويس( التينTimes New Roman 8 ) منابع انگليسي با( التينTimes New Roman 8 ) و چكيده انگليسي با

 .تنظيم گردند( Times New Roman 10التين )
نسخه همراه ديسكت آن به دفتر مجله ارسال شود يا از  3اصل مقاله در . تجاوز نكند( كلمه 6022)صفحه  02حجم مقاالت بدون چكيده انگليسي از * 

 .طريق سيستم نشريات الكترونيكي دانشگاه تهران ارسال گردد
ست كليه نويسندگان مقاالت، ضمن ارائه نامه درخواست چاپ مقاله، آن را الزم ا. باشديا براي چاپ ارسال شده هاي ديگر چاپ  مقاالت نبايد در مجله* 

 .عنوان فرد پاسخگو به دفتر سردبيري مجله معرفي گردد ضمناً يكي از نويسندگان به. امضاء نمايند
مجله متعهد . ت تحريريه و داوران استپذيرش اوليه مقاله ضرورتاً منوط به رعايت راهنماي نگارش مقاالت و پذيرش نهايي و چاپ منوط به تأييد هيأ* 

 .به پس دادن مقاالت رسيده نيست
ي همراه ا انهجداگنويسنده پاسخگو در صفحه ( Email)و پست الكترونيكي  ، تلفن، نشاني محل كارآناننام نويسنده يا نويسندگان و ضمناً رتبه علمي * 

 .بيان گردد مقاله
 هاي تحقيق ين يافتهتر مهمكلمه بوده و شامل هدف مقاله، چارچوب نظري، روش كار و  002تا  002يد حاوي با( به فارسي و انگليسي)چكيده مقاالت * 

 .گردند واژه بيان مي 8تا  0در پايان چكيده، واژگان كليدي مقاله بين  .است

 :  ل زير آورده شودارجاع منابع و مآخذ، در متن مقاله در پايان نقل قول يا موضوع استفاده شده داخل پرانتز به شك* 
 (. 330: 0336روحاني، : )؛ مثال(صفحه: نام خانوادگي مؤلف، سال نشر، جلد: )منابع فارسي -
  (.Morgan, 1965: 17: )؛ مثال(جلد، سال نشر، نام خانوادگي مؤلف: صفحه: )منابع التين -
 . كر حروف الفبا پس از سال انتشار، از يكديگر متمايز شونداي در يك سال بيش از يك اثر انتشار يافته باشد، با ذ چنانچه از نويسنده -

 :  صورت زير ارائه شود طور جداگانه به ، فهرست الفبايي منابع فارسي و التين به(منابع)در پايان مقاله * 
 . ي چاپ، جلد شماره نام ناشر،: محل انتشار. نام مترجم(. ايرانيك)نام كتاب (. تاريخ چاپ)نام خانوادگي و نام نويسنده : كتاب -
شماره (. ايرانيك)نام مجله . نام مقاله(. تاريخ)نام خانوادگي و نام نويسنده (: اگر صفحات هر شماره در ادامه شماره قبلي شروع شود)مقاله مجله  -

 . مجله، صفحه
 . نام ناشر: محل نشر( جلد و صفحه(. )ايرانيك)ف المعار نام مقاله، نام دائره(. تاريخ)نام خانوادگي و نام نويسنده : المعارف مقاله دائره -
 . ي صفحه شماره(. ايرانيك)نام روزنامه . عنوان مقاله(. روز، ماه، سال: تاريخ)نام خانوادگي و نام نويسنده : مقاله روزنامه -
نام (. تاريخ بازيابي به ترتيب روز، ماه، سال)ريخ بازيابي شده در تا(. ايرانيك)نام مقاله (. تاريخ)نام خانوادگي و نام نويسنده : مقاله وب سايت -

 .ناشر سايت، آدرس سايت
  .كليه منابع مورد استفاده بايد داراي صفحه باشند: توجه

اگر . ها درج گردد توضيحات اضافي در انتهاي مقاله در بخش يادداشت. معادل انگليسي اسامي خاص يا اصطالحات در پايين هر صفحه آورده شود* 
 .ها باشد، مثل متن مقاله، روش درون متني خواهد بود ع و اسناد در يادداشتارجا
اند  ها به ترتيبي كه در متن آمدهجدول. پردازي مناسب باشند اي ترسيم يا تهيه شوند كه براي تكثير و نسخهها و تصويرها بايد به گونهشكل* 

 .قيد گردد ها آنق در زير طور دقي  به ها آنگذاري شوند و تاريخ تهيه و مأخذ  شماره
 .كليه منابع فارسي بايد به زبان انگليسي به همراه چكيده انگليسي ارايه گردد* 

 .ها آورده شود نوشت قبل از پي مقاله پاياناند، در  يي كه در انجام مطالعه يا تهيه مقاله همكاري داشتهها سازمانتشكر و قدرداني از افراد و  هر گونه* 
 .ويات و نظرات مندرج در مقاالت با نويسنده يا نويسندگان استمسئوليت محت* 
 .دفتر مجله در ويرايش ادبي مقاالت مختار است* 
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 سخن سردبیر

مين شماره مجله، الزم ديدم خدمت همه عزيزان و پزوهشگران موضوعات روستائي سالمي عرض كنم و آرزوي توفيق به هنگام نشر ده

هاي هيأت تحريريه، داوران محترم مجله و مدير اجرايي مجله آقاي حسن بخشي  در عرض اين پنج سال با تالش. آنها را داشته باشم

در طول اين مدت همه تالش و . ، در دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه تهران گرديديمجلد به صورت دوفصلنامه 02زاده، موفق به چاپ 

عنوان زيربناي  دغدغه ما چاپ مقاالت برتر و ايجاد جلب توجه در محيط دانشگاهي و اجرايي كشور به مسئله توسعه روستايي به

شناسانه در اين حيطه، شاهد موفقيت و تأثيرگذاري مجله  كه به عنوان اولين مجله جامعه طوري به .است  ايراني بوده-پيشرفت اسالمي

چون سردبيري مجله به همكار ارجمند آقاي دكتر سيداحمد . و ميزان ارجاع مجله به بيشتر از ده هزار دانلود رسيده است ايم بوده

 . رمفيروزآبادي محول گردبده است از خداوند متعال براي ايشان در دوره جديد مجله آرزوي موفقيت دا

شود از ابتدا ترتيبي اتخاذ شد تا مقاالت مجله از طريق  مندان مستلزم صرف وقت و هزينه مي از آنجا كه عرضه مجله به همه عالقه

در اختيار همه گذاشته شود كه اين امر ضمن اينكه ما را از انبار كردن محله رهانيد، امكان دسترسي  (www.jrd.ut.ac.ir) سايت مجله

تا  0اي از وضيعت ارجاع مجله و ميزان دانلود از شماره  مندان، خالصه عالقهجهت اطالع . فراهم نمودمندان  تر مجله را به عالقه سريع

 :باشد شود ضمناً اطالعات مبسوط در سايت مجله نيز موجود مي در جدول زير ارائه مي 9شماره 

بابت نيز زاده  از خانم دكتر فرضي

در خاتمه جا . شود ويراستاري مجله تشكر مي

زاده مدير  دارد از زحمات آقاي حسن بخشي

گيري چاپ و  كه مديريت و پي ،اجرايي مجله

گيري مجله تاكنون بر  غاز شكلنشر مجله را از آ

اند  و از اينكه پذيرفته نمايمتشكر   اند عهده داشته

كه كماكان به همكاري خود با مجله ادامه دهند 

از خداي بزرگ براي ايشان آرزوي توفيق و 

 . دارمسالمتي 

 

 

 با تشکر

 دكتر مهدي طالب، سردبير مجله توسعه روستايي
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