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 الف( درباره مجله

را منتشر  محلی توسعۀای در حوزه توسعۀبنيادی، كاربردی و ای دانشگاهی است كه تحقيقات  ، مجلهشهری(-)روستایی محلی توسعۀمجله 
شود مقاالت شامل  توصيه می های پژوهشی و نظری محققان و اندیشمندان در كشور است. كند. هدف از انتشار آن معرفی آخرین یافته می

 .دگيری و منابع باش ، بحث و نتيجهی تحقيقها شناسی، یافته های عنوان، چكيده، مقدمه، مبانی و چارچوب نظری، روش بخش
 ب( اصول كلي

 المقدور از كلمات فارسی برای بيان مطالب استفاده شود. در نگارش مقاالت ضمن رعایت آئين نگارش فارسی، حتی* 
* پذيرش اوليه مقاله ضرورتاً منوط به رعايت راهنماي نگارش مقاالت و پذيرش نهايي و چاپ منوط به تأييد هيأت تحريريه و داوران 

شود همچنين مجله متعهد به پس دادن مقاالت  يت هر يک از نکات مندرج در راهنماي نگارش، مقاله رد مياست. در صورت عدم رعا
 رسيده نيست.

سانتيمتر از پایين، راست و چپ تایپ شود. متن  4سانتيمتر از باال و  6و با حاشيه  word 2003( در محيط A4* مقاله باید روی كاغذ )
همچنين كليه متن انگليسی  B lotus 11و منابع فارسی با  B lotus 8، زیر نویس با B lotus 10، چكيده فارسی با B lotus12فارسی با 

 Times( منابع انگليسی با )التين Times New Roman 8( زیر نویس )التين Times New Roman 10داخل مقاله با فونت )التين 

New Roman 8 ( و چكيده انگليسی با )التينTimes New Roman 10.تنظيم گردند ) 
نسخه همراه دیسكت آن به دفتر مجله ارسال  3كلمه( تجاوز نكند. اصل مقاله در  6022صفحه ) 02* حجم مقاالت بدون چكيده انگليسی از 

 شود یا از طریق سيستم نشریات الكترونيكی دانشگاه تهران ارسال گردد.
باشد. الزم است كليه نویسندگان مقاالت، ضمن ارائه نامه درخواست چاپ رای چاپ ارسال شده یا بهای دیگر چاپ  مقاالت نباید در مجله* 

 عنوان فرد پاسخگو به دفتر سردبيری مجله معرفی گردد. مقاله، آن را امضاء نمایند. ضمناً یكی از نویسندگان به
نهایی و چاپ منوط به تأیيد هيأت تحریریه و داوران است.  پذیرش اوليه مقاله ضرورتاً منوط به رعایت راهنمای نگارش مقاالت و پذیرش* 

 مجله متعهد به پس دادن مقاالت رسيده نيست.
( نویسنده پاسخگو در صفحه Emailو پست الكترونيكی ) ، تلفن، نشانی محل كارآناننام نویسنده یا نویسندگان و ضمناً رتبه علمی * 

 بيان گردد. ی همراه مقالها انهجداگ
ین تر مهمكلمه بوده و شامل هدف مقاله، چارچوب نظری، روش كار و  002تا  002مقاالت )به فارسی و انگليسی( باید حاوی چكيده * 

 گردند. واژه بيان می 8تا  0در پایان چكيده، واژگان كليدی مقاله بين  است. های تحقيق یافته

  استفاده شده داخل پرانتز به شكل زیر آورده شود: * ارجاع منابع و مآخذ، در متن مقاله در پایان نقل قول یا موضوع
 (. 330: 0336منابع فارسی: )نام خانوادگی مؤلف، سال نشر، جلد: صفحه(؛ مثال: )روحانی،  -
  (.Morgan, 1965: 17منابع التين: )صفحه: جلد، سال نشر، نام خانوادگی مؤلف(؛ مثال: ) -
 ك اثر انتشار یافته باشد، با ذكر حروف الفبا پس از سال انتشار، از یكدیگر متمایز شوند. ای در یك سال بيش از ی چنانچه از نویسنده -

  صورت زیر ارائه شود: طور جداگانه به * در پایان مقاله )منابع(، فهرست الفبایی منابع فارسی و التين به
 ی چاپ، جلد.  مترجم. محل انتشار: نام ناشر، شمارهكتاب: نام خانوادگی و نام نویسنده )تاریخ چاپ(. نام كتاب )ایرانيك(. نام  -
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. 
 المعارف )ایرانيك(. )جلد و صفحه( محل نشر: نام ناشر.  المعارف: نام خانوادگی و نام نویسنده )تاریخ(. نام مقاله، نام دائره مقاله دائره -
 ی صفحه.  مقاله روزنامه: نام خانوادگی و نام نویسنده )تاریخ: روز، ماه، سال(. عنوان مقاله. نام روزنامه )ایرانيك(. شماره -
له وب سایت: نام خانوادگی و نام نویسنده )تاریخ(. نام مقاله )ایرانيك(. بازیابی شده در تاریخ )تاریخ بازیابی به ترتيب روز، ماه، مقا -

 سال(. نام ناشر سایت، آدرس سایت.
  توجه: كليه منابع مورد استفاده بايد داراي صفحه باشند.

ها درج  هر صفحه آورده شود. توضيحات اضافی در انتهای مقاله در بخش یادداشت * معادل انگليسی اسامی خاص یا اصطالحات در پایين
 ها باشد، مثل متن مقاله، روش درون متنی خواهد بود. گردد. اگر ارجاع و اسناد در یادداشت

اند  ها به ترتيبی كه در متن آمدهپردازی مناسب باشند. جدول ای ترسيم یا تهيه شوند كه برای تكثير و نسخهها و تصویرها باید به گونه* شكل
 قيد گردد. ها آنطور دقيق در زیر   به ها آنگذاری شوند و تاریخ تهيه و مأخذ  شماره

 كليه منابع فارسی باید به زبان انگليسی به همراه چكيده انگليسی ارایه گردد.* 

ها  نوشت قبل از پی مقاله پایاناند، در  یی كه در انجام مطالعه یا تهيه مقاله همكاری داشتهها سازمانتشكر و قدردانی از افراد و  * هر گونه
 آورده شود.

 * مسئوليت محتویات و نظرات مندرج در مقاالت با نویسنده یا نویسندگان است.
 * دفتر مجله در ویرایش ادبی مقاالت مختار است.



 فهرست مطالب
 
 

نهاد در نظارت بر عملكرد دولت  های مردم عوامل مؤثر بر استفاده از ظرفیت سازمان■ 

 یمحل ۀدر فرایند توسع

 .يو منصور وثوق يانيمسعود سل

 -اقتصادی -اجتماعی ۀحضور صنعت نفت بر توسع یامدهایشناختی پ تحلیل جامعه■ 

  یمحل نفعانیاز منظر ذ زیخ فرهنگی مناطقِ نفت

 دارخوین( ینفت دانیم ۀ)مورد مطالعه: ساکنان حوز

 .ايازك يو مصطف يشهرام فرض

 رانیدر ا یشهرستان نیب ـ یآثار توسعه بر مهاجرت داخل ییتحلیل نوسانات فضا■ 

 .يانيو محسن شکر يرسول صادق

 کشاورزان استان اصفهان انیدر م یخشكسال ۀدیپد یینظام معنا■ 

  .ييذكا ديو محمد سع يصادق صالح ،يمازندران يمحمدجواد زاهد ،يالسادات عبدالله مهيعظ

 در شهرستان تفت یفی: پژوهش کیدیمطلعان کل دیقنوات از د یماندگار■ 

 .زاده فيشر ميمر و يفهرج ينيراحله سادات حس

 تیمحرم كردیبا رو یخیمحالت تار یتحوالت کالبد ۀمطالع یماندگار■ 

 (زیتبر لریعزب دفتر یخیتار ۀ)مورد مطالعه: محل

 .يزداني و ثنا هاشم پور سايپر

 انیدر بخش ک ییمهاجرت روستا یامدهایعلل و پ یقیمدل معادالت ساختاری و تلف■ 

 شهرستان نهاوند

  . ياكبر برات يعل و ياريحجت ورمز ،ياسد يعل ،يانيك الديم
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