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ای در بنیادی، کاربردی و توسعۀای دانشگاهی است که تحقیقات  ، مجلهشهری(-)روستایی محلیمجله توسعۀ 

های پژوهشی و نظری محققان و  یافتهکند. هدف از انتشار آن معرفی آخرین  را منتشر می حوزه توسعۀ محلی

های عنوان، چکیده، مقدمه، مبانی و چارچوب  شود مقاالت شامل بخش توصیه می اندیشمندان در کشور است.

 .گیری و منابع باشد ، بحث و نتیجهی تحقیقها شناسی، یافته نظری، روش

 نویسندگان محترم در تنظیم مقاالت به موارد ذیل توجه داشته باشند:

المقدور از کلمات فارسی برای بیان مطالب استفاده  در نگارش مقاالت ضمن رعایت آئین نگارش فارسی، حتی* 

 شود.

پذیرش اولیه مقاله منوط به رعایت راهنمای نگارش مقاالت و پذیرش نهایی و چاپ منوط به تأیید هیأت * 

شود  راهنمای نگارش، مقاله رد می تحریریه و داوران است. در صورت عدم رعایت هر یک از نکات مندرج در

 همچنین مجله متعهد به پس دادن مقاالت رسیده نیست.

سانتیمتر از پایین، راست و چپ تایپ شود.  4سانتیمتر از باال و  6و با حاشیه  word 2003* مقاله باید در محیط 

 B lotus 11و منابع فارسی با  B lotus 8، زیر نویس با B lotus 10، چکیده فارسی با B lotus12متن فارسی با 

 Times New( زیر نویس )التین Times New Roman 10همچنین کلیه متن انگلیسی داخل مقاله با فونت )التین 

Roman 8 ( منابع انگلیسی با )التینTimes New Roman 8 ( و چکیده انگلیسی با )التینTimes New Roman 

 ( تنظیم گردند.10

 کلمه( تجاوز نکند.  8000صفحه ) 20یده انگلیسی از * حجم مقاالت بدون چک

مقاله باشد. الزم است کلیه نویسندگان مقاالت، یا برای چاپ ارسال شده های دیگر چاپ  مقاالت نباید در مجله* 

با نام و بدون نام نویسندگان به ضمیمه گزارش عدم همپوشانی، فرم تعارض منافع و اصالت اثر را در سامانه 

 رگذاری کنند.نشریه با

پذیرش اولیه مقاله ضرورتاً منوط به رعایت راهنمای نگارش مقاالت و پذیرش نهایی و چاپ منوط به تأیید * 

 هیأت تحریریه و داوران است. مجله متعهد به پس دادن مقاالت رسیده نیست.

( Emailلکترونیکی )و پست ا ، تلفن، نشانی محل کارآناننام نویسنده یا نویسندگان و ضمناً رتبه علمی * 

 بیان گردد. ای همراه مقاله جداگانهنویسنده پاسخگو در صفحه 

کلمه بوده و شامل هدف مقاله، چارچوب  250تا  150چکیده مقاالت )به فارسی و انگلیسی( باید حاوی * 

واژه بیان  8 تا 5در پایان چکیده، واژگان کلیدی مقاله بین  است. های تحقیق ترین یافته نظری، روش کار و مهم

 گردند. می

* ارجاع منابع و مآخذ، در متن مقاله در پایان نقل قول یا موضوع استفاده شده داخل پرانتز به شکل زیر آورده 

 شود: 

 (. 371: 1376رفرنس درون متن )نام خانوادگی مؤلف، سال نشر، جلد: صفحه(؛ مثال: )روحانی،  -

یک اثر انتشار یافته باشد، با ذکر حروف الفبا پس از سال انتشار، از  ای در یک سال بیش از چنانچه از نویسنده -

 یکدیگر متمایز شوند. 

 صورت زیر ارائه شود:  طور جداگانه به * در پایان مقاله )منابع(، فهرست الفبایی منابع فارسی و التین به



 ام مترجم، محل انتشار: نام ناشر. کتاب: نام خانوادگی و نام نویسنده )تاریخ چاپ(، نام کتاب )ایرانیک(.، ن -

مقاله مجله )اگر صفحات هر شماره در ادامه شماره قبلی شروع شود(: نام خانوادگی و نام نویسنده )تاریخ(، نام  -

 مقاله، نام مجله )ایرانیک(، شماره مجله: صفحات از کم به زیاد

المعارف )ایرانیک(، )جلد و صفحه(  ام مقاله، نام دائرهالمعارف: نام خانوادگی و نام نویسنده )تاریخ(، ن مقاله دائره -

 محل نشر: نام ناشر. 

  مقاله روزنامه: نام خانوادگی و نام نویسنده )تاریخ: روز، ماه، سال(، عنوان مقاله، نام روزنامه )ایرانیک(، شماره -

 صفحه. 

رانیک(. بازیابی شده در تاریخ )تاریخ مقاله وب سایت: نام خانوادگی و نام نویسنده )تاریخ(، نام مقاله )ای -

 بازیابی به ترتیب روز، ماه، سال(. نام ناشر سایت، آدرس سایت.

 توجه: کلیه منابع مورد استفاده باید دارای صفحه باشند. 

* معادل انگلیسی اسامی خاص یا اصطالحات در پایین هر صفحه آورده شود. توضیحات اضافی در انتهای مقاله 

ها باشد، مثل متن مقاله، روش درون متنی خواهد  ها درج گردد. اگر ارجاع و اسناد در یادداشت اشتدر بخش یادد

 بود.

ها پردازی مناسب باشند. جدول ای ترسیم یا تهیه شوند که برای تکثیر و نسخهها و تصویرها باید به گونه* شکل

 قید گردد. ها آنطور دقیق در زیر   ها به و مأخذ آن گذاری شوند و تاریخ تهیه اند شماره به ترتیبی که در متن آمده



  فهرست مطالب
 
 

 بر مؤثر عوامل و زیست محیطِ به نسبت روستایی جامعۀ پذیری مسئولیت وضع سنجش ■ 

 (مازندران استان: موردی مطالعه) آن
 صادق صالحی

 محلۀ: مطالعه مورد کربن؛ کم محلۀ رویکرد با شهری های محله پایداری ارزیابی  ■

 همدان شهر جوالنِ
 مهرجو مهرداد محمدپور؛ صابر

 معاصر و سنتی محلهِ دو تطبیقی بررسی) زندگی سبک ابعاد با سکونتی فضاهای ارتباط ■ 

 (تبریز شهر
 بیتی حامد آقاجری؛ هاشمی مهتاب بگلو؛ قره مینو

 توسعۀ زیربنای های ارزش و هویتی های سبک بین ارتباط شناختی جامعه مطالعۀ■ 

 (سنندج شهر جوانان: مطالعه مورد) جوانان میان در پایدار
  پورعلی پروین احمدی؛ یعقوب

 مبتنی توسعۀ: مطالعه مورد عمل تا ایده از( محور محله) محلی اجتماع بر مبتنی توسعۀ■ 

 تهران شهر در محلی اجتماع بر
 خانیشرف جعفر قادری؛ الدینصالح

 اجتماعی یابی  بازسازمان تا بقا برای ناگزیر تالش از خوابی؛ کارتن زیست■ 
 کرمانی مهدی غفاری؛ غالمرضا دیاری؛ مرتضی

 جهان  زیست واکاوی) ایران غرب مرزی مناطق در کولبری پدیدة اجتماعی برساخت■ 

 (بانه شهرستان در محلی کنشگران انتقادی
  زادهعبده سیروان عنبری؛ موسی

 روستایی جامعۀ: مطالعه مورد) کردستان در روستایی خانوادة تغییرات و مدرنیته■ 

 (موکریان
  فراحمدی رشید

 (قم استان روستاهای: مطالعه مورد) ایران در دیجیتالی شکاف کاهش بومی الگوی■ 
  نصرالهی اکبر قهرودی؛ مجیدی نسیم کسبی؛ عباسی هادی

  و دهیار انتخاب شرایط از روستایی مدیریت بازیگران تفسیر و تجربه واکاوی■ 

 (کالت شهرستان روستاهای مطالعه) آن پیامدهای
 الدین فلک زهرا در؛نایه مهدی ساداتی؛ کالته احمد

 و SLF رهیافت از استفاده با روستایی جوامع معیشت وضعیت دینامیک ارزیابی■ 

 (شهر دره شهرستان روستاهای: موردِمطالعه) CIPP الگوی از مندی بهره
 دهکردیکرمی مهدی رحیمی؛ زینب

 از برداری بهره عملیاتی راهکارهای از یزد استان کلیدی مطلعین و نفعان ذی ارزیابی ■ 

 آب منابع پایدار مدیریت راستای در اجتماعی های ظرفیت
 محمدآباد شیری حمیده افشانی؛ سیدعلیرضا
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