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ــوزش، حمايــت و     .۱ ــرح آم ــيابي ط ارزش

دهي زنان روستايي استان كرمانشاه  سازمان
شهره كرمي، / اي دكمه منظور توليد قارچ به

، ۱۲ زن، سال پاپ عبدالحميد آگهي، حسين
 . ۱۵۳-۱۲۷، صص ۱۳۸۸ تابستان ،۲ شماره

كرمانشــاه / اي دكمــه  قــارچ: هــا كليــد واژه
  .زنان روستايي)/ استان(
سـازي   ارزيابي اقتصادي و مالي يكپارچـه  .۲

اراضي روسـتايي دشـت هـراز در اسـتان     
حميــداميرنژاد، حامــد رفيعــي، / مازنــدران

ــال  ــتان ۴، ش ۱۲س ، صــص ۱۳۸۸، زمس
۹۹-۱۲۳ . 

ــد ــا واژه كلي ــه: ه ــي  يكپارچ ــازي اراض س
/ ارزيابي مالي/ ارزيابي اقتصادي/ روستايي

  .)استان(مازندران )/ دشت(هراز 
ــاتي .۳ ــدوكاو انقالب ــعه در كن ــرت /توس  راب

ص،  ۲۳۲ ،۲۰۰۸ اسكن، ارث :لندن چمبرز،
-۱۸۹ صــص ،۱۳۸۸ بهــار ،۱ ش ،۱۲ ســال
 . بررسي كتاب از ميترا معظمي. ۱۹۳

هـاي دوم بـر    انـه بررسي آثـار كالبـدي خ   .۴
مطالعـه  : هـاي روسـتايي   توسعه سكونتگاه

/ موردي روسـتاهاي ييالقـي شـهر مشـهد    
ــي ــال   عل ــتاني، س ــر عنابس ، ۴، ش ۱۲اكب

 . ۱۶۶-۱۴۹، صص ۱۳۸۸زمستان 
/ هــاي روســتايي گردشــگاه: هــا كليــد واژه

ــگري ــتايي / گردشـ ــگري روسـ / گردشـ
ــه ــاي دوم خان ــگري / ه ــديريت گردش / م

  . روستاها)/ شهر(مشهد / مطالعه موردي

بررسي اثر آزادسازي تجـاري بـر امنيـت     .۵
حسين / غذايي خانوارهاي روستايي ايران 

مهرابــي بشــرآبادي، حميــده موســوي    
، ۱۳۸۸، تابسـتان  ۲، ش ۱۲محمدي، سال 

 . ۱۳-۱صص 
خانوارهـاي  / امنيـت غـذايي  : ها كليد واژه

  .آزادسازي تجاري/ روستايي ايران
ــي .۶ ــرد بررسـ ــت عملكـ ــعه در دولـ  توسـ

اجتمــاعي روســتاهاي اســتان  -اقتصــادي
  ، ۱۲حميـد سـپهر دوسـت، سـال     / همدان

 . ۸۵-۶۹، صص ۱۳۸۸، تابستان ۲ش 
توسـعه  )/ عملكـرد (دولـت  : هـا  كليد واژه
ــادي ــاعي / اقتص ــعه اجتم ــدان / توس هم

  . روستاها)/ استان(
بررسي ميزان جبران خسـارت كشـاورزان    .۷

از صندوق بيمه محصوالت كشاورزي در 
محمــود محمدقاســمي، / منطقــه سيســتان

اله گلي محمودي،  كوهكن، حبيب شيرعلي
ــال  ــتان ۴، ش ۱۲س ، صــص ۱۳۸۸، زمس

۳۹-۴۸ . 
بيمـه  / خسـارات كشـاورزان  : ها كليد واژه

/ صــندوق بيمــه/ محصــوالت كشــاورزي
  .  )منطقه(ان سيست

پيامدهاي فضايي اسكان عشاير در اسـتان   .۸
ــاري ــوكلي، / چهارمحــال و بختي جعفــر ت

، ۱، ش ۱۲محندحســن ضــيا توانــا، ســال 
 . ۸۶-۵۳، صص ۱۳۸۸بهار 

  نماية اصلي بر اساس كد بازيابي 
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ــد واژه ــا كلي / اســكان عشــاير/ عشــاير: ه
چهارمحــال و / هــاي عشــايري ســكونتگاه
  ). استان(بختياري 

سـتاري و رفتـاري در   يرويكردهاي نوين ا .۹
هاي و مطالعات ترويج كشاورزي و  آموزه

بيـژن ابـدي، داريـوش    / توسعه روسـتايي 
، ۳، ش ۱۲حياتي، مـريم حيـدري، سـال    

 . ۱۳۵-۱۱۵، صص ۱۳۸۸پاييز 
رفتــار / تــرويج كشــاورزي: هــا كليــد واژه
آمـوزش  / نگـرش كشـاورزان  / كشاورزان
  . توسعه روستايي/ كشاورزي

ــاعي    .۱۰ ــجام اجتم ــأثير انس ــر ت ــزان  ب مي
مطالعه موردي بخش : مشاركت روستاييان
 شيري گل زهرا /بروجن گندمان، شهرستان

اصفهاني، حسين خادمي، رضـا صـديقي،   
، ۱۳۸۸، بهـار  ۱، ش ۱۲مهدي تازه، سـال  

  . ۱۶۷-۱۴۷صص 
جام انسـ / مشاركت اجتماعي: ها كليد واژه
ان گنـــدم/ مطالعـــه مـــوردي/ اجتمـــاعي

  . )شهرستان(وجن رب)/ بخش(
ثير توسـعه گردشـگري روسـتايي بـر     تأ .۱۱

/ اشــتغال در منطقــه اورامانــات كرمانشــاه
، زمسـتان  ۴، ش ۱۲رحمت ميرزايي، سال 

 . ۷۶-۴۹، صص ۱۳۸۸
/ گردشــگري روســتايي : هــا كليــد واژه

ــگري ــات / گردشـ ــاه(اورامانـ  /)كرمانشـ
  . ) استان(كرمانشاه 

تحليل ابعاد و عوامـل مـؤثر بـر توسـعة      .۱۲
: روســتاييكــارآفريني كشــاورزي منــاطق 

ــتان    ــتاهاي شهرس ــوردي روس ــه م مطالع

الـدين افتخـاري،    عبدالرضا ركن/ خدابنده
 سجاســي حمــداهللا طاهرخــاني، مهــدي

ــال   ــداري، س ــاييز ۳، ش ۱۲قي ، ۱۳۸۸، پ
 . ۷۲-۴۳صص 

ــد واژه ــارآفريني كشــاورزي : هــا كلي / ك
ــارآفريني ــاطق روســتايي/ ك ــده / من خدابن

  ). شهرستان(
كشاورزان در هاي مشاركت  زمينهتحليل  .۱۳

رساني بخـش جرقويـه    مديريت شبكه آب
زهرا زارعي دستگردي،  /اصفهان شهرستان

هوشنگ ايرواني، حسين شعبانعلي فمـي،  
 ۳، ش ۱۲آرزو مختاري حصـاري، سـال   

 . ۹۲-۷۳، صص ۱۳۸۸پاييز 
شـبكه  / مشاركت كشـاورزان : ها كليد واژه

مـديريت  / مديريت كشاورزي/ رساني آب
)/ بخـش (قويـه  جر/ مشاركتي كشـاورزي 

   ). شهرستان(اصفهان 
ــت    .۱۴ ــزان مطابقـ ــواي ميـ ــل محتـ تحليـ

هاي توسعه اجتمـاعي،   هاي برنامه سياست
اقتصادي و فرهنگـي پـس از انقـالب بـا     

 ،كريم نادري مهديي/ الگوي توسعه پايدار
  خليــل كالنتــري، ســيد محمــود حســيني، 

، ۱۳۸۸، پـاييز  ۳، ش ۱۲علي اسدي، سال 
 . ۲۵-۱صص 

ــد واژه ــا كلي ــوا : ه ــل محت ــعه / تحلي توس
ــاعي ــادي / اجتم ــعه اقتص ــعه / توس توس
/ توسعه پايدار/ هاي توسعه برنامه /فرهنگي

  . جمهوري اسالمي ايران 
هـاي مردمـي در    تحليل مشاركت تشكل .۱۵

هاي ترويجي پيرامون توسعه پايـدار   برنامه
ــتايي ــوردي  : روس ــه م ــوراهاي مطالع ش
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 ميانـدوآب  هاي شهرستان روستايي اسالمي

ــدالهي، محمــد  / دژ شــاهينو  ــوض عب عي
ندا عليزاده، / راد چيذري، غالمرضا پزشكي

ــال ــاييز  ،۳ ش ،۱۲ سـ ــص۱۳۸۸پـ   ، صـ
 ۲۷-۴۲ . 

توسـعه  / هاي ترويجـي  برنامه: ها كليد واژه
مطالعه / مشاركت مردمي/ پايدار روستايي

ــوردي / شــوراهاي اســالمي روســتايي / م
ــي   ــان غرب ــتان(آذربايج ــدوآب )/ اس ميان

  .  )شهرستان(دژ  شاهين)/ شهرستان(
ــار   .۱۶ ــابي كـ ــل و ارزيـ ــي آتحليـ يي فنـ

هاي صيد و صيادي بـا اسـتفاده از    تعاوني
مطالعه موردي منطقه : تابع مرزي تصادفي

تبـار،   هاشمي محمود دهمرده، نظر/ چابهار
، صــص ۱۳۸۸، بهــار ۱، شــماره ۱۲ســال 
۱۶۹-۱۸۸ . 

/ هـا  تعـاوني / صيد و صيادي: ها كليد واژه
مطالعــه / ارزيــابي/ تصــادفيتــابع مــرزي 

  .  چابهار/ موردي
نويسـنده  / هاي موفق پـروژه  تشكيل تيم .۱۷

مرتضـي  : كي؛ مترجمـان وويسـ  رابرت كي
اركان دانـش  : كوشا، محمود رفيعي، تهران

 جهــاد كشــاورزي، وزارت ]ســفارش بــه[  
سال  ص، ۲۸۳ ،۱۳۸۶ مهندسي، پژوهشكده

-۱۸۵، صـص  ۱۳۸۸، پـاييز  ۳، شماره ۱۲
 .شجاعي اب از علي شاهبررسي كت. ۱۸۹

ــانوار   .۱۸ ــل درون خ ــه عوام ــين رابط و تعي
مهاجرت اعضـاي خانوارهـاي روسـتايي    

/ ۱۳۸۳شهرستان مرند به شهرها در سـال  
آبادي،  جديدي، احمد خاتون موثقي حسين
ــاييز ،۳ ، ش۱۲ ســال -۹۳ صــص ،۱۳۸۸ پ
۱۱۴ . 

مهـاجرت  / مهاجرت شـهري : ها كليد واژه
/ خانوار روسـتايي )/ عوامل درون خانوار(

    ). شهرستان(مرند 
 معيشت،: طبيعي منابع مديريت و جنسيت .۱۹

ــايي ــداخالت و جابجـ ــگران /مـ  :ويرايشـ
 هرسـت،  الـم  ربكا و نزركشر .پي دت،برنا

 ۲۶۸ ،۲۰۰۸ اسـكن،  ارث :اسـترلينگ  لندن،

، صص ۱۳۸۸، تابستان ۲، ش ۱۲ سال ص،
 . شجاعي شاه علي از كتاب بررسي .۱۷۹-۱۸۲

عبـاس  / بنـدي روسـتاهاي كشـور    سطح .۲۰
ــران ــاد مســكن انقــالب : ســعيدي، ته بني

، ۱۳۸۸اسالمي، معاونت عمران روستايي، 
، ۱۳۸۸، بهــار ۱، ش ۱۲ص، ســال  ۲۰۰

بررسي كتـاب از علـي   . ۱۹۷-۱۹۴صص 
 . شجاعي شاه

بندي و ارزيـابي تخصـيص بهينـه     سطح .۲۱
هاي  دهياري به خدماتي - عمراني تجهيزات
ســيدعلي  آســتانه، دربــان عليرضــا /كشــور

، صص ۱۳۸۸، بهار ۱، ش ۱۲بدري، سال 
۸۷-۱۰۷ . 

تجهيزات عمراني / ها دهياري: ها كليد واژه
ـ / بنـدي  سطح/ ـ خدماتي تحليـل  / ابيارزي

  .  اي شهوتحليل خ/ عاملي
ســــنجش رضــــايتمندي از فعاليــــت  .۲۲

مرزنشــينان اســتان  تعــاوني هــاي شــركت
لطفعلـي آذري، محمـود   / خراسان رضوي

، ۱۲هوشمند، سميه سادات نقـوي، سـال   
 .۱۱۱-۸۷، صص ۱۳۸۸، تابستان ۲ش 

هـاي   شـركت / رضـايتمندي : هـا  كليد واژه
ــاوني ــينان/ تع ــوي / مرزنش ــان رض خراس

  .  سنجش)/ استان(
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ــاكنان    .۲۳ ــايتمندي س ــزان رض ــنجش مي س
آثـار آن بـر    و گيروستايي از كيفيت زنـد 

مطالعه موردي بخش : امنيت مناطق مرزي
محمدباقر قاليباف، / سود استان كرمانشاهنو

اسـالم يـاري    سـبويي، ل زاده رمضان مهدي
 صص ،۱۳۸۸ پاييز ،۳ ش ،۱۲ شگفتي، سال

۱۶۳-۱۸۲ . 
ــد واژه ــا كلي ــدگي: ه / امنيــت/ كيفيــت زن

  .  )بخش(نوسود / مناطق مرزي
ســنجش نگــرش عشــاير اســكان يافتــه  .۲۴

كان در اسـتان چهارمحـال و   نسبت به اس
مسعود مهدوي، پژمان رضـايي،  / بختياري

، ۱۳۸۸، پاييز ۳، ش ۱۲فضليه خاني، سال 
 .۱۶۲-۱۳۷صص 
 /يافتـه  اسـكان  عشـاير  /عشاير :ها واژه كليد

ــوچ ــكان /ك ــال /اس ــاري و چهارمح  بختي

    ). استان(
در عوامل مؤثر بر پذيرش بيمه اجتماعي  .۲۵

ــاورزان  ــان كشـ ــوردي  : ميـ ــه مـ مطالعـ
ن، اســتان گــالهــاي قــروه و ده شهرسـتان 
محمــدامين شــريفي، محمــود / كردســتان

، ۱۳۸۸، تابسـتان  ۲، ش ۱۲حسيني، سـال  
 . ۶۷-۳۷صص 

ــد واژه ــا كلي ــاعي : ه ــه اجتم ــأمين / بيم ت
مطالعـه  / روسـتاييان / كشاورزان/ اجتماعي
ن الدهگــ) شهرســتان(قــروه / مــوردي

  .  )استان(كردستان )/ شهرستان(
عوامل مؤثر بر مشـاركت كشـاورزان در    .۲۶

سازي اراضي اسـتان   اجراي طرح يكپارچه
مطالعه موردي شهرستان شـيروان و  : ايالم

عليرضــا جمشــيدي، مصــطفي / چــرداول
ــوروش     ــري، ك ــد حاض ــوري، محم تيم

، صص ۱۳۸۸، بهار ۱، ش ۱۲وستا، سال ر
۱۰۹-۱۲۷ . 

مشـاركت  / توسعه كشاورزي: ها كليد واژه
ايـالم  / سـازي اراضـي   يكپارچه/ روستايي

ــتان( ــوردي )/ اس ــه م ــيروان/ مطالع  و ش
  .  )شهرستان(چرداول 

كاربرد فرايند تحليل سلسـله مراتبـي در    .۲۷
مطالعه : هاي اقتصادي تعيين اولويت بخش

مرتضي توكلي، / موردي شهرستان نيشابور
نيا، علي اكبر گنجعلي، سـال   غريب فاضل

 .۹۸-۷۷، صص ۱۳۸۸، زمستان ۴، ش ۱۲
سلسله مراتبـي  تحليل فرايند : ها ليد واژهك

(AHP) /مطالعــه / هــاي اقتصــادي بخــش
  .  )شهرستان(نيشابور / موردي

مديريت اجتمـاعي منـاطق روسـتايي و     .۲۸
مطالعـه مـوردي روسـتاهاي    : كاهش فقـر 
رسـتم  / آباد غينـاب سربيشـه   منطقه حسين

  ، ۱۲فـر، صـديقه قيصـاري، سـال      صابري
 . ۳۶-۱۵، صص ۱۳۸۸، تابستان ۲ش 

/ كاهش فقر/ مناطق روستايي: ها كليد واژه
مطالعه )/ روستا(آباد غيناب سربيشه حسين
  .  موردي

/ ريــزي روســتايي اي بــر برنامــه مقدمــه  .۲۹
ي، انتجــ يک گلنــت، مــريــن: نويســندگان

، ۲۰۰۸راتلـج،  : ، لنـدن شـاو يود و ديکسو
، ۱۳۸۸، زمستان ۴، ش ۱۲، سال ص ۳۸۴

مهـدي  ، بررسي كتاب از ۱۷۲-۱۶۹صص 
 . ابراهيمي

طـي  ايـران   رشد بخش كشـاورزي  منابع .۳۰
، ديآبا شاه ابوالفضل /۱۳۸۵تا ۱۳۴۲هاي سال

ــال  ــتان ۴، ش ۱۲س ، صــص ۱۳۸۸، زمس
۱۲۵-۱۴۷ . 



  ۱۷۹ ۴، شماره ۱۲فصلنامه روستا و توسعه، سال   ۱۳۸۸نماية فصلنامة روستا و توسعه، 
  

توسـعه  / بخـش كشـاورزي  : هـا  كليد واژه
 بانــك /كشــاورزي وري بهــره /كشــاورزي

 منــابع /ايــران اســالمي جمهــوري مركــزي
  .  كشاورزي

ــتاييان   .۳۱ ــنجي از روسـ ــورد نظرسـ در مـ
مطالعه : هاي توسعه پايدار روستايي چالش

 /ق، شهرسـتان اراك وموردي دهستان سار
محمدحسين كـريم، ابوالحسـن هاشـمي،    

ــال  ــتان ۲، ش ۱۲س ، صــص ۱۳۸۸، تابس
۱۵۵-۱۷۸ . 

/ توســعه پايــدار روســتايي: هــا كليــد واژه
)/ دهستان( ساروق/ نظرسنجي/ روستاييان

  ). شهرستان(اراك 
هفتگـي روسـتايي در   هاي  نقش بازارچه .۳۲

/ اقتصادي روستاهاي استان تهران تحوالت
ناصر شفيعي ثابت، ابوالقاسم براتي طرقي، 

 .۵۲-۲۹، صص ۱۳۸۸بهار  ،۱ ش ،۱۲ سال
ــد واژه ــا كلي / هــاي روســتايي بازارچــه: ه
ــتاها ــاري / روس ــهيالت اعتب ــران / تس ته

  .  )استان(
نقش گردشگري در توسعه اجتمـاعي ـ    .۳۳

ــتاي  ــاطق روسـ ــادي منـ ــتان اقتصـ ي اسـ
مطالعــه مــوردي : چهارمحــال و بختيــاري

سيد رامين غفاري، معصومه / بخش سامان
، تابسـتان  ۲، ش ۱۲تركي هرچگاني، سال 

 . ۱۲۶-۱۱۳، صص ۱۳۸۸
ــد واژه ــا كليـ ــگري: هـ ــعه / گردشـ توسـ
منــاطق / توســعه اقتصــادي / اجتمــاعي
ــتايي ــتايي / روس ــعه روس ــه / توس مطالع
چهارمحــال و )/ بخــش(ســامان / مــوردي

  .  )استان(ري بختيا

: بــافي در توســعه روســتايي نقــش قــالي .۳۴
بـافي دهسـتان    قالي  مطالعه موردي كارگاه

حســن افراختــه، / كاشــمر» بــاال واليــت«
نژاد،  اسمعيل مرتضي ثاني، اسكندري محمد
 .۲۸-۱، صص ۱۳۸۸، بهار ۱ ش، ۱۲سال 

/ توسـعه روسـتايي  / بافي قالي: ها كليد واژه
  .  )كاشمر(باالواليت / كارگاه فرش

هـاي   نقش مديريت در عملكرد شـركت  .۳۵
تعاوني توليـد روسـتايي اسـتان خراسـان     

محمود دانشور كـاخكي، حسـن   / رضوي
اكبـر سـروري،    عاقل، حكيمه هاتف، علي

ــال  ــتان ۴، ش ۱۲س ، صــص ۱۳۸۸، زمس
۲۳-۳۷ . 

/ هاي تعاوني مديريت شركت: ها كليد واژه
  .  )استان(خراسان رضوي / توليد روستايي

مهندسين ناظر در كاهش ضايعات  نقش  .۳۶
وحيده بيرجنـدي،  / گندم در استان قزوين

اهللا حســيني، ســيدمهدي  ســيدجمال فــرج
 ،۱۳۸۸بهـار  ، ۱، ش ۱۲، سـال  ميردامادي

 .۱۴۶-۱۲۹صص 
مهندسـين  / ضـايعات گنـدم  : هـا  كليد واژه

  .)استان(قزوين / ناظر
ــا .۳۷ ــت   وواك ــر موفقي ــؤثر ب ــل م ي عوام

/ كرمانشـاه  ستانهاي روستايي شهر تعاوني
بيگـي،   علي نكويي نائيني، اميرحسين علي

، ۴، ش ۱۲كيـــومرث زرافشـــاني، ســـال 
 . ۲۲-۱، صص ۱۳۸۸زمستان 
/ تعاون/ هاي روستايي تعاوني: ها كليد واژه

  .  )شهرستان(كرمانشاه / موفقيتعوامل 
  

  



 

 

  
  

  آ

  ۱۵  )استان( يغربآذربايجان 
  ۵  آزادسازي تجاري 
  ۹  آموزش كشاورزي

  الف
  ۳۱  ) شهرستان(اراك 

  ۲۱، ۱۶  ارزيابي 
  ۲  يابي اقتصاديزار

  ۲  ارزيابي مالي 
  ۸  اسكان 

  ۸  اسكان عشاير 
  ۱۱  اشتغال 
  ۱۳  )شهرستان(اصفهان 
  ۲۳  امنيت

  ۵  امنيت غذايي 
  ۱۰  انسجام اجتماعي 

  ۱۱  )كرمانشاه(اورامانات 
  ۵  ايران 
  ۲۶  )استان(ايالم 

  ب
  ۳۰  بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران 

  ۳۲  هاي روستايي بازارچه
  ۳۴  )كاشمر(باال واليت 

  ۳۰  بخش كشاورزي
  ۲۷  هاي اقتصادي  بخش
  ۱۲  ريزي روستايي  برنامه

  ۱۵  هاي ترويجي  برنامه
  ۱۴  هاي توسعه  برنامه

  ۱۰  ) شهرستان(بروجن 
  ۳۰  وري كشاورزي  بهره

  ۲۵  بيمه اجتماعي 
  ۷  بيمه محصوالت كشاورزي 

  ت
  ۲۵  تأمين اجتماعي 

  ۱۶  تابع مرزي تصادفي 
  ۲۱  تجهيزات عمراني ـ خدماتي 

  ۲۱  اي  تحليل خوشه
  ۲۱  تحليل عاملي
  ۱۴  تحليل محتوا 

  ۹  ترويج كشاورزي 
  ۳۲  تسهيالت اعتباري روستايي 

  ۳۷  تعاون 
  ۱۶  ها تعاوني
  ۳۷  هاي روستايي  تعاوني

  ۳۳، ۱۴، ۶  توسعه اجتماعي 
  ۳۳، ۱۴، ۶  توسعه اقتصادي 

  ۱۴  توسعه پايدار 
  ۳۱، ۱۵  توسعه پايدار روستايي 

  ۳۴، ۳۳، ۹  توسعه روستايي
  ۱۴  توسعه فرهنگي 

  ۳۰، ۲۶  توسعه كشاورزي 
  ۳۵  توليد روستايي

  ۳۲  ) استان(تهران 

  ) ها كليد واژه(نماية موضوعي 



  ۱۸۱ ۴، شماره ۱۲فصلنامه روستا و توسعه، سال   ۱۳۸۸نماية فصلنامة روستا و توسعه، 
  
  ج

  ۱۳  )بخش(جرقويه 
  ۱۴  جمهوري اسالمي ايران 

  چ
  ۱۶  چابهار 

  ۳۳، ۲۴  ) استان(چهارمحال و بختياري 

  ح
  ۲۸  )روستا(ناب سربيشه يآباد غ حسين

  خ
  ۱۸، ۵  خانوارهاي روستايي 

  ۴  هاي دوم  خانه
  ۱۸  خانوار روستايي 

  ۱۲  ) شهرستان(خدابنده 
  ۳۵، ۲۲  ) استان(خراسان رضوي 

  ۷  خسارات كشاورزان 

  د
  ۶  )عملكرد(دولت 

  ۲۵  )شهرستان(دهگالن 
  ۲۱  ها  دهياري

  ر
  ۲۲  رضايتمندي 

  ۹  رفتار كشاورزان 
  ۳۲، ۶، ۴  روستاها 

  ۳۱، ۲۵  روستاييان 

  ز
  ۱  زنان روستايي 

  س
  ۳۱  ) دهستان(ساروق
  ۳۳  ) بخش(سامان 
  ۲۱  بندي  سطح

  ۲۲  سنجش 
  ۷  ) منطقه(سيستان 

  ش
  ۱۵  ) شهرستان(دژ  شاهين

  ۱۳  رساني  شبكه آب
  ۳۵، ۲۲، ۱۵  هاي تعاوني  شركت

  ۲۶  ) شهرستان(شيروان چرداول 

  ص
  ۷  صندوق بيمه 

  ۱۶  صيد و صيادي 

  ض
  ۳۶  ضايعات گندم 

  ع
  ۲۴، ۸  عشاير 

  ۲۴  عشاير اسكان يافته 
  ۳۷  عوامل موفقيت 

  ف
  ۲۷  (AHP)سلسله مراتبي  تحليل يندافر

  ق
  ۱  اي  قارچ دكمه

  ۳۴  بافي  قالي
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  ۲۵  ) شهرستان(قروه 
  ۳۶  )استان(قزوين 

  ك
  ۱۲  كارآفريني 

  ۱۲  كارآفريني كشاورزي 
  ۳۴  كارگاه فرش 

  ۲۸  كاهش فقر 
  ۲۵  )استان(كردستان 
  ۱۱، ۱  ) استان(كرمانشاه 
  ۳۷  )شهرستان(كرمانشاه 

  ۲۵  كشاورزان 
  ۲۴  كوچ

  ۲۳  كيفيت زندگي 

  گ
  ۴  هاي روستايي  گردشگاه

  ۳۳، ۱۱، ۴  گردشگري 
  ۱۱، ۴  گردشگري روستايي 

  ۱۰  )بخش(گندمان 

  م
  ۲  ) استان(مازندران 
  ۳۵  مديريت 

  ۱۳  مديريت كشاورزي 
  ۴  مديريت گردشگري 

  ۱۳  مديريت مشاركتي كشاورزي 
  ۲۲  مرزنشينان 

  ۱۸  ) شهرستان(مرند 
  ۱۰  مشاركت اجتماعي 
  ۲۶  مشاركت روستايي
  ۱۵  مشاركت مردمي 

  ۴  ) شهر(مشهد 
  ، ۲۷، ۲۶، ۲۵، ۱۶، ۱۵، ۴،۱۰  مطالعه موردي 

۲۸ ،۳۳  
  ۱۳  مشاركت كشاورزان 

  ۳۰   كشاورزيمنابع 
  ۳۳، ۲۸، ۱۲  مناطق روستايي 

  ۲۳  مناطق مرزي 
  ۱۸  مهاجرت شهري 

  ۱۸  ) عوامل درون خانوار(مهاجرت 
  ۳۶  مهندسين ناظر

  ۱۵  )شهرستان(مياندوآب 

  ن
  ۳۱  نظرسنجي 

  ۹  نگرش كشاورزان 
  ۲۳  )بخش(نوسود 

  ۲۷  )شهرستان(نيشابور 

    ه
  ۲  )دشت(هراز 

  ۶  ) استان(همدان 

  ي
  ۲۶، ۲  اراضيسازي  يكپارچه

  
  
 

 



 

 

  

  

  آ 
  ۲۲  آذري، لطفعلي 
  ۱  آگهي، حسين

  الف
  ۹  ابدي، بيژن

  ۲۹  ابراهيمي، مهدي 
  ۱۴  اسدي، علي 

  ۳۴  اسكندري ثاني، محمد
  ۳۴  نژاد، مرتضي اسمعيل

  ۱۲  الدين افتخاري، عبدالرضا ركن
  ۳۴  افراخته، حسن 

  ۱۹  الم هرست، ربكا 
  ۲  اميرنژاد، حميد 

  ۱۳  ايرواني، هوشنگ

  ب
  ۲۱  بدري، علي

  ۳۲  براتي طرقي، ابوالقاسم
  ۳۶  بيرجندي، وحيده 

  پ
  ۱  زن، عبدالحميد پاپ

  ۱۵  پزشكي راد، غالمرضا

  ت
  ۱۰  تازه، مهدي

  ۳۳  هرچگاني، معصومهتركي 
  ۸  توكلي، جعفر

  ۲۷  توكلي، مرتضي
  ۲۶  تيموري، مصطفي

  ج
  ۲۹  جانتي، مري

  ۲۶  جمشيدي، عليرضا

  چ
  ۳  چمبرز، رابرت

  ح
  ۲۶  حاضري، محمد
  ۲۵، ۱۴  حسيني، محمود

  ۹  حياتي، داريوش 
  ۹  حيدري، مريم

  خ
  ۱۸  آبادي، احمد خاتون

  ۱۰  خادمي، حسين
  ۲۴  خاني، فضيله

  د
  ۳۵  محموددانشور كاخكي، 

  ۲۱  دربان آستانه، عليرضا
  ۱۶  دهمرده، نظر

  ر
  ۱۹  .رزركشن، برنادت پي

  ۲۴  رضايي، پژمان 

  نماية پديدآورندگان 
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  ۲  رفيعي، حامد
  ۲۳  سبويي، مهديلزاده  رمضان

  ۲۶  روستا، كوروش 

  ز
  ۱۳  زارعي دستگردي، زهرا

  س
  ۲۲  سادات نقوي، سميه 
  ۶  سپهردوست، حميد

  ۱۲  سجاسي قيداري، حمداهللا 
  ۳۵  اكبر سروري، علي
  ۱۹  سعيدي، عباس

  ش
  ۲۹  شاو، ديو

 ۳۰  آبادي، ابوالفضل  شاه
  ۲۰، ۱۹، ۱۷  شجاعي، علي   شاه

  ۲۵  شريفي، محمدامين 
  ۱۳  شعبانعلي فمي، حسين 

  ۳۲  ثابت، ناصر  شفيعي

  ص
  ۲۸  فر، رستم  صابري

  ۱۰  صديقي، رضا 

  ض
  ۸  ضياتوانا، محمدحسن 

  ط
  ۱۲  طاهرخاني، مهدي 

  ع
  ۳۵  عاقل، حسن

  ۱۵  عبداللهي، عيوض
  ۳۷  بيگي، اميرحسين علي

  ۱۵  عليزاده ، ندا
  ۴  اكبر عنابستاني ، علي

  غ
  ۳۳  غفاري، رامين

  ف
   ۲۷  نيا، غريب فاضل
  ۳۶  حسيني، جمال اهللا فرج

 

  ق
  ۲۳  قاليباف، محمدباقر
  ۲۸  قيصاري، صديقه

  ك
  ۱  كرمي، شهره 

  ۳۱  كريم، محمدحسين 
  ۱۴  كالنتري، خليل 
  ۷  كوهكن، شيرعلي

  ۲۹  كيد، سو

  گ
  ۱۰  شيري اصفهاني، زهرا گل

  ۲۹  گلنت، نيك 
  ۷  اله محمودي، حبيب گلي

 ۲۷  اكبر  گنجعلي، علي
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  م

  ۷  محمدقاسمي، محمود
  ۱۳  مختاري حصاري، آرزو

  ۳  معظمي، ميترا 
  ۱۸  موثقي جديدي، حسين

  ۵  موسوي محمدي، حميده 
  ۲۴  مهدوي، مسعود

  ۵  مهرابي بشرآبادي، حسين
  ۳۶  ميردامادي، مهدي

  ۱۱  رحمتميرزايي، 

  ن
  ۱۴  نادري مهديي، كريم
  ۳۷  نكويي نائيني، علي

  و
  ۱۷  .ويسوكي، رابرت كي

    ه
  ۳۵  هاتف، حكيمه

  ۳۱  هاشمي، ابوالحسن
  ۱۶  تبار، محمود هاشمي

  ۲۲  هوشمند، محمود

  ي
  ۲۳  ياري شگفتي، اسالم 


