دورۀ هفتم ،شمارۀ  ،1بهار و تابستان 1394
شمارۀ استاندارد بينالمللي2008-8981 :
امتياز علمي پژوهشي:

3/11/1144

1388/7/6

کميسيون بررسي نشریات علمي کشور ،وزارت علوم ،تحقيقات و فناوری

مجله توسعۀ محلی (نام سابق :مجله توسعۀ روستایی) با کلید عنوان « »Tusiah-i Rustayiاز سال  2010در سایت  ،Ulrich'sو از سال 1389
در پایگاه استنادی جهان اسالم ( )ISCایندکس میشودwww.ISC.gov.ir & www.Ulrichweb.com .

مدیرمسئول :دکتر یونس نوربخش

سردبیر :دکتر سيد احمد فيروزآبادی

مدیر داخلی :حسن بخشيزاده

صاحب امتیاز :دانشکده علوم اجتماعي ،دانشگاه تهران

اعضای هیئت تحریریه :دکتر مهدی طالب (استاد دانشگاه تهران) ،دکتر مصطفي ازکيا (استاد دانشگاه تهران) ،دکتر اسماعيل
شهبازی (استاد دانشگاه شهيد بهشتي) ،دکتر عباس سعيدی (استاد دانشگاه شهيد بهشتي) ،دکتر فرهنگ ارشاد (استاد دانشگاه شهيد
چمران اهواز) ،دکتر سوسن باستاني (استاد دانشگاه الزهرا سالما ...عليها) ،دکتر عبدالرضا رکنالدین افتخاری (دانشيار دانشگاه تربيت

مدرس) ،دکتر غالمرضا غفاری (دانشيار دانشگاه تهران) ،دکتر پویا عالءالدیني (دانشيار دانشگاه تهران) ،دکتر هوشنگ نایبي

(دانشيار دانشگاه تهران) ،دکتر محمود مسکوب (مدرس ارشد موسسه بين المللي مطالعات اجتماعي ،دانشگاه اراسموس روتردام)،
دکتر حسين ایماني جاجرمي (دانشيار دانشگاه تهران).
داوران این شماره :دکتر مهدی طالب (استاد دانشگاه تهران) ،دکتر مصطفي ازکيا (استاد دانشگاه تهران) ،دکتر عليرضا محسني
تبریزی (استاد دانشگاه تهران) ،دکتر علي شکوری (دانشيار دانشگاه تهران) ،دکتر موسي عنبری (دانشيار دانشگاه تهران) ،دکتر پویا
عالءالدیني (دانشيار دانشگاه تهران ) ،دکتر وکيل حيدری ساربان (دانشيار دانشگاه محقق اردبيلي) ،دکتر زهرا فرضيزاده (استادیار
دانشگاه تهران) ،دکتر ولياله رستمعلي زاده (استادیار موسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصي جمعيت کشور)  ،دکتر حسين
دانشمهر (استادیار دانشگاه کردستان).
صفحهآرایی :حسن بخشيزاده

ویراستار :صدیقه پيری

ناشر :دانشگاه تهران

چاپ و صحافی :مؤسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران

شمارگان 1000 :نسخه

ترجمه چكیدهها :محسن حسينپور

تاریخ چاپ :مرداد ماه 1395

بها 15.000 :ریال

نشانی :تهران ،پل گيشا ،دانشکده علوم اجتماعي دانشگاه تهران ،کدپستي ،14137 :صندوق پستي14395-773 :
نمابر ،)021( 88012524 :تلفن)021( 61117816 :
وب سایتhttps://jrd.ut.ac.ir :

پست الکترونيکي:

Rural.Development1388@gmail.com
jrd@ut.ac.ir

الف) درباره مجله
مجله توسعۀ محلی (روستایی-شهری) ،مجلهای دانشگاهی است كه تحقيقات بنيادی ،كاربردی و توسعۀای در حوزه توسعۀ محلی را منتشر
میكند .هدف از انتشار آن معرفی آخرین یافتههای پژوهشی و نظری محققان و اندیشمندان در كشور است .توصيه میشود مقاالت شامل
بخشهای عنوان ،چكيده ،مقدمه ،مبانی و چارچوب نظری ،روششناسی ،یافتههای تحقيق ،بحث و نتيجهگيری و منابع باشد.
ب) اصول كلي
* در نگارش مقاالت ضمن رعایت آئين نگارش فارسی ،حتیالمقدور از كلمات فارسی برای بيان مطالب استفاده شود.
* پذيرش اوليه مقاله ضرورتاً منوط به رعايت راهنماي نگارش مقاالت و پذيرش نهايي و چاپ منوط به تأييد هيأت تحريريه و داوران
است .در صورت عدم رعايت هر يک از نکات مندرج در راهنماي نگارش ،مقاله رد ميشود همچنين مجله متعهد به پس دادن مقاالت
رسيده نيست.
* مقاله باید روی كاغذ ( )A4در محيط  word 2003و با حاشيه  6سانتيمتر از باال و  4سانتيمتر از پایين ،راست و چپ تایپ شود .متن
فارسی با  ،B lotus12چكيده فارسی با  ،B lotus 10زیر نویس با  B lotus 8و منابع فارسی با  B lotus 11همچنين كليه متن انگليسی
داخل مقاله با فونت (التين  )Times New Roman 10زیر نویس (التين  )Times New Roman 8منابع انگليسی با (التين Times
 )New Roman 8و چكيده انگليسی با (التين  )Times New Roman 10تنظيم گردند.
* حجم مقاالت بدون چكيده انگليسی از  20صفحه ( 6500كلمه) تجاوز نكند .اصل مقاله در  3نسخه همراه دیسكت آن به دفتر مجله ارسال
شود یا از طریق سيستم نشریات الكترونيكی دانشگاه تهران ارسال گردد.
* مقاالت نباید در مجلههای دیگر چاپ یا برای چاپ ارسال شده باشد .الزم است كليه نویسندگان مقاالت ،ضمن ارائه نامه درخواست چاپ
مقاله ،آن را امضاء نمایند .ضمناً یكی از نویسندگان بهعنوان فرد پاسخگو به دفتر سردبيری مجله معرفی گردد.
* پذیرش اوليه مقاله ضرورتاً منوط به رعایت راهنمای نگارش مقاالت و پذیرش نهایی و چاپ منوط به تأیيد هيأت تحریریه و داوران است.
مجله متعهد به پس دادن مقاالت رسيده نيست.
* نام نویسنده یا نویسندگان و ضمناً رتبه علمی آنان ،نشانی محل كار ،تلفن و پست الكترونيكی ( )Emailنویسنده پاسخگو در صفحه
جداگانهای همراه مقاله بيان گردد.
* چكيده مقاالت (به فارسی و انگليسی) باید حاوی  150تا  250كلمه بوده و شامل هدف مقاله ،چارچوب نظری ،روش كار و مهمترین
یافتههای تحقيق است .در پایان چكيده ،واژگان كليدی مقاله بين  5تا  8واژه بيان میگردند.
* ارجاع منابع و مآخذ ،در متن مقاله در پایان نقل قول یا موضوع استفاده شده داخل پرانتز به شكل زیر آورده شود:
 منابع فارسی( :نام خانوادگی مؤلف ،سال نشر ،جلد :صفحه)؛ مثال( :روحانی.)371 :1376 ، منابع التين( :صفحه :جلد ،سال نشر ،نام خانوادگی مؤلف)؛ مثال.)Morgan, 1965: 17( : چنانچه از نویسنده ای در یك سال بيش از یك اثر انتشار یافته باشد ،با ذكر حروف الفبا پس از سال انتشار ،از یكدیگر متمایز شوند.* در پایان مقاله (منابع) ،فهرست الفبایی منابع فارسی و التين بهطور جداگانه بهصورت زیر ارائه شود:
 كتاب :نام خانوادگی و نام نویسنده (تاریخ چاپ) .نام كتاب (ایرانيك) .نام مترجم .محل انتشار :نام ناشر ،شمارهی چاپ ،جلد. مقاله مجله (اگر صفحات هر شماره در ادامه شماره قبلی شروع شود) :نام خانوادگی و نام نویسنده (تاریخ) .نام مقاله .نام مجله(ایرانيك) .شماره مجله ،صفحه.
 مقاله دائرهالمعارف :نام خانوادگی و نام نویسنده (تاریخ) .نام مقاله ،نام دائرهالمعارف (ایرانيك)( .جلد و صفحه) محل نشر :نام ناشر. مقاله روزنامه :نام خانوادگی و نام نویسنده (تاریخ :روز ،ماه ،سال) .عنوان مقاله .نام روزنامه (ایرانيك) .شمارهی صفحه. مقاله وب سایت :نام خانوادگی و نام نویسنده (تاریخ) .نام مقاله (ایرانيك) .بازیابی شده در تاریخ (تاریخ بازیابی به ترتيب روز ،ماه،سال) .نام ناشر سایت ،آدرس سایت.
توجه :كليه منابع مورد استفاده بايد داراي صفحه باشند.
* معادل انگليسی اسامی خاص یا اصطالحات در پایين هر صفحه آورده شود .توضيحات اضافی در انتهای مقاله در بخش یادداشتها درج
گردد .اگر ارجاع و اسناد در یادداشتها باشد ،مثل متن مقاله ،روش درون متنی خواهد بود.
* شكلها و تصویرها باید به گونهای ترسيم یا تهيه شوند كه برای تكثير و نسخهپردازی مناسب باشند .جدولها به ترتيبی كه در متن آمدهاند
شمارهگذاری شوند و تاریخ تهيه و مأخذ آنها بهطور دقيق در زیر آنها قيد گردد.
* كليه منابع فارسی باید به زبان انگليسی به همراه چكيده انگليسی ارایه گردد.
* هر گونه تشكر و قدردانی از افراد و سازمانهایی كه در انجام مطالعه یا تهيه مقاله همكاری داشتهاند ،در پایان مقاله قبل از پینوشتها
آورده شود.
* مسئوليت محتویات و نظرات مندرج در مقاالت با نویسنده یا نویسندگان است.
* دفتر مجله در ویرایش ادبی مقاالت مختار است.
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