راﻫﻨﻤﺎي ﺗﺪوﻳﻦ ﻣﻘﺎﻻت
ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺗﺄﺧﻴﺮ در داوري و اﻧﺘﺸﺎر ﺑﻤﻮﻗﻊ ﻣﻘﺎﻟﻪ ،ﻟﻄﻔﺎً ﺑﻪ ﻧﻜﺎت زﻳﺮ ﺗﻮﺟﻪ ﻓﺮﻣﺎﻳﻴﺪ
 .1ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺣﺎﺻﻞ ﻛﺎر ﭘﮋوﻫﺸﻲ و ﻋﻠﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﻗﺒﻼً در ﻧﺸﺮﻳﺔ دﻳﮕﺮي اﻋﻢ از داﺧﻠﻲ ﻳﺎ ﺧﺎرﺟﻲ و ﻳﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻘﺎﻻت ﺳﻤﻴﻨﺎرﻫﺎ و ﻣﺠﺎﻣﻊ ﻋﻠﻤﻲ ﭼﺎپ ﻧﺸﺪه و ﻳﺎ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺮاي ﻧﺸﺮﻳﻪ دﻳﮕﺮي
ارﺳﺎل ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه  .1آن دﺳﺘﻪ از ﻣﻘﺎﻻت اراﺋﻪ ﺷﺪه در ﻣﺠﺎﻣﻊ ﻋﻠﻤﻲ ﻛﻪ ﺻﺮﻓﺎً ﺧﻼﺻﺔ آﻧﻬﺎ ﭼﺎپ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ )ﻣﺸﺮوط ﺑﻪ ذﻛﺮ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻛﺎﻣﻞ ﻣﺠﻤﻊ( ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮرﺳﻲ اﺳﺖ.
ﺗﺒﺼﺮه  .2ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﺮوري ) (Review Articleاز ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﺮب و ﺻﺎﺣﺐ ﻣﻘﺎﻻت ﭘﮋوﻫﺸﻲ در زﻣﻴﻨﺔ ﻣﻮردﻧﻈﺮ ،ﺑﻪﺷﺮﻃﻲ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ در ﺗﺪوﻳﻦ آن ﻣﻨﺎﺑﻊ در ﺧﻮر ﺗﻮﺟﻪ و ﻣﺘﻌﺪدي،
ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
 .2زﺑﺎن رﺳﻤﻲ ﻧﺸﺮﻳﻪ ،ﻓﺎرﺳﻲ اﺳﺖ اﻣﺎ ﻣﻘﺎﻻت ﺑﻪ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ﻧﻴﺰ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮرﺳﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
 .3ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺎﻳﺪ داراي اﻧﺸﺎﻳﻲ روان و از ﻧﻈﺮ دﺳﺘﻮر زﺑﺎن و آﻳﻴﻦ ﻧﮕﺎرش ﺧﺎﻟﻲ از اﺷﻜﺎل ﺑﺎﺷﺪ.
 .4ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺣﺠﻢ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺘﻦ ،ﺷﻜﻞﻫﺎ ،ﻧﻤﻮدارﻫﺎ و ﺟﺪولﻫﺎ  20ﺻﻔﺤﻪ اﺳﺖ.
 .5ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺎﻳﺪ داراي ﺳﺎﺧﺘﺎر زﻳﺮ ﺑﺎﺷﺪ:
 ﺻﻔﺤﺔ اول :ﻋﻨﻮان ﻛﺎﻣﻞ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﻲ و اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ؛ ﻧﺎم ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه ﻳﺎ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﻲ و اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ )ﻧﺎم ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه ﻣﺴﺌﻮل ﻣﻜﺎﺗﺒﺎت ﺑﺎ ﺳﺘﺎره ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد(؛ آﺧـﺮﻳﻦ ﻣـﺪرك ﺗﺤﺼـﻴﻠﻲ،ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻋﻠﻤﻲ و ﻣﺤﻞ اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﻲ و اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ؛ ﻧﺸﺎﻧﻲ ﻛﺎﻣﻞ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه ﻣﺴﺌﻮل ﻣﻜﺎﺗﺒﺎت ﺷﺎﻣﻞ آدرس ﭘﺴﺘﻲ ،ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ ،ﺷﻤﺎره دورﻧﮕﺎر ،ﻧﺸﺎﻧﻲ ﭘﻴﺎمﻧﮕﺎر )ﭘﺴﺖ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ( ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﻲ
و اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ؛ ﻧﺎم ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺗﺄﻣﻴﻦﻛﻨﻨﺪه ﻣﺨﺎرج ﻣﺎﻟﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻳﺎ ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ )در ﺻﻮرت ﺗﻤﺎﻳﻞ(.
 ﺻﻔﺤﻪ دوم :ﻋﻨﻮان ﻛﺎﻣﻞ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﻲ؛ ﭼﻜﻴﺪه ﻓﺎرﺳﻲ )ﺣﺪاﻛﺜﺮ  300ﻛﻠﻤﻪ و ﺣﺪاﻗﻞ  250ﻛﻠﻤﻪ(؛ ﻛﻠﻴﺪواژﮔﺎن ﻓﺎرﺳﻲ )ﺣﺪاﻛﺜﺮ  5واژه( .ﻋﻨﻮان ﻛﺎﻣﻞ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ؛ ﭼﻜﻴﺪه ﻣﺒﺴـﻮطاﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ) .(Extended Abstractﭼﻜﻴﺪه ﻣﺒﺴﻮط اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ﺑﺎﻳﺪ داراي ﺳﺎﺧﺘﺎر زﻳﺮ ﺑﺎﺷﺪ:
 ﺻﻔﺤﻪ اول :ﻋﻨﻮان ﻣﻘﺎﻟﻪ ،ﻧﺎم ،ﻣﺤﻞ اﺷﺘﻐﺎل و ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻋﻠﻤﻲ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه )ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن( ﺻﻔﺤﻪ دوم :ارﻛﺎن ﭼﻜﻴﺪه ﻣﺒﺴﻮط ﺷﺎﻣﻞIntroduction, Materials and methods, Results and discussion, Conclusion, Keywords : اﻳﻦ ﺧﻼﺻﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺣﺪاﻗﻞ  700و ﺣﺪاﻛﺜﺮ  1000ﻛﻠﻤﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﺻﻔﺤﺎت ﺑﻌﺪي :ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻘﺪﻣﻪ ،ﻣﻮاد و روشﻫﺎ ،ﻳﺎﻓﺘﻪﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻖ ،ﻧﺘﻴﺠﻪﮔﻴﺮي ،ﺳﭙﺎسﮔﺰاري ،ﻣﻨﺎﺑﻊ.ﺗﺒﺼﺮه  :1ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه  /ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪﺟﺰ در ﺻﻔﺤﻪ اول ،ﻧﺒﺎﻳﺪ در ﻫﻴﭻ ﻗﺴﻤﺖ دﻳﮕﺮي از ﻣﻘﺎﻟﻪ ذﻛﺮ ﺷﻮد.
ﺗﺒﺼﺮه  :2اﺻﻄﻼﺣﺎت ﺧﺎرﺟﻲ ﺑﺎ ﻣﻌﺎدلﻫﺎي دﻗﻴﻖ و رﺳﺎ در زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﻲ و ﻧﺎم ﻛﺎﻣﻞ واژه و ﻋﺒﺎرتﻫﺎي اﺧﺘﺼﺎري ﺑﻪﻛﺎر رﻓﺘﻪ در ﻣﺘﻦ ،ﺑﻪ زﻳﺮﻧﻮﻳﺲ ارﺟﺎع ﺷﻮﻧﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه  :3ﻧﻘﺸﻪﻫﺎ و ﻧﻤﻮدارﻫﺎ ﺑﻪﺻﻮرت ﺳﻴﺎه و ﺳﻔﻴﺪ و ﺑﺎ ﻛﺎرﻛﺮد ﻣﺤﺘﻮاﻳﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﻮد .در ﺻﻮرت ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﭼﺎپ رﻧﮕﻲ ﻧﻘﺸﻪﻫﺎ و ﻧﻤﻮدارﻫﺎ ﻫﺰﻳﻨﻪ آن ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و درﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲﺷﻮد.
 .6ﺣﺮوﻓﭽﻴﻨﻲ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺎﻳﺪ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ  Wordو ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﺣﺎﺷﻴﻪ  3ﺳﺎﻧﺘﻲﻣﺘﺮ در ﻫﺮ ﻃﺮف و ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻳﻚ ﺳﺎﻧﺘﻲﻣﺘﺮ ﻣﻴﺎن ﺳﻄﻮر ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد .ﻻزم اﺳﺖ در ﻣﺘﻦ ﻓﺎرﺳﻲ از ﻗﻠﻢ ﻟﻮﺗﻮس ﻧـﺎزك  13و
در ﻣﺘﻦ ﻻﺗﻴﻦ از ﻗﻠﻢ ﺗﺎﻳﻤﺰ  11اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد.
 .7ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮرد اﺳﺘﻨﺎد در داﺧﻞ ﻣﺘﻦ ﺑﺎ ذﻛﺮ ﻧﺎمﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه ،ﺳﺎل اﻧﺘﺸﺎر و ﺷﻤﺎره ﺻﻔﺤﻪ داﺧﻞ ﭘﺮاﻧﺘﺰ آورده ﺷﻮد) :ﮔﻨﺠﻲ.(22 ،1376 ،
 .8ﺷﻴﻮه ﻧﮕﺎرش ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻣﺮاﺟﻊ در اﻧﺘﻬﺎي ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﺣﺮوف اﻟﻔﺒﺎ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑﻪﺻﻮرت ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎي زﻳﺮ ﺑﺎﺷﺪ:
ﻛﺘﺎب :ﮔﻨﺠﻲ ،ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻦ ،1367 ،ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎ در اﻳﺮان از داراﻟﻔﻨﻮن ﺗﺎ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻲ ،ﭼﺎپ اول ،ﻣﺆﺳﺴﻪ ﭼﺎپ و اﻧﺘﺸﺎرات آﺳﺘﺎن ﻗﺪس رﺿﻮي ،ﻣﺸﻬﺪ.
ﻣﺠﻠﻪ :ﺷﻜﻮﺋﻲ ،ﺣﺴﻴﻦ و ﺳﻴﺪﻣﻬﺪي ﻣﻮﺳﻲ ﻛﺎﻇﻤﻲ ﻣﺤﻤﺪي ،1381 ،ﺳﻨﺠﺶ ﭘﺎﻳﺪاري اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺷـﻬﺮ ﻗـﻢ ،ﻓﺼـﻠﻨﺎﻣﻪ ﭘـﮋوﻫﺶﻫـﺎي ﺟﻐﺮاﻓﻴـﺎﻳﻲ ،ﺳـﺎل ﺳـﻲوﭼﻬـﺎرم ،ﺷـﻤﺎره ،43
ﺻﺺ.41-27 .
Book: Glasson, J., 1994, An Introduction to Regional Planning, Hedge, London.
Journal: Charlotte, L., 2007, Global Cities in the South, Cities, Vol. 24, No. 6, pp. 448-461.

ﺗﺒﺼﺮه :در ﺻﻮرت اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺎﻳﺎنﻧﺎﻣﻪ ﻳﺎ رﺳﺎﻟﻪﻫﺎي داﻧﺸﺠﻮﻳﻲ ،ذﻛﺮ ﻧﺎم اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ ،ﻋﻨﻮان رﺷﺘﻪ و ﻧﺎم داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺮﺑﻮط ،اﻟﺰاﻣﻲ اﺳﺖ.
 .9ﻻزم اﺳﺖ ﻛﻠﻴﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻓﺎرﺳﻲ را ﺑﺮاﺳﺎس ﻓﺮﻣﺖ زﻳﺮ ﺑﻪ ﻻﺗﻴﻦ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻛﻨﻴﺪ.
 ﻋﻠﻴﺠﺎﻧﻲ ،ﺑﻬﻠﻮل ،1366 ،راﺑﻄﻪ ﭘﺮاﻛﻨﺪﮔﻲ ﻣﻜﺎﻧﻲ ﻣﺴﻴﺮﻫﺎي ﺳﻴﻜﻠﻮﻧﻲ ﺧﺎورﻣﻴﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎي ﻫﻮاي ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻ ،ﻓﺼﻞﻧﺎﻣﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ،ﺷﻤﺎره  ،4ﺻﺺ .125-144Alijani B., 1987, Relation between Cyclonic Tracks and Upper Level Flow Pattern in Middle east, Geography Research Quarterly, No. 6,
pp. 24-48.
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ﻣﻘﺎﻻت ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﭘﺎﻳﺎنﻧﺎﻣﻪ و رﺳﺎﻟﺔ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﺎ ﻧﺎم اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ ،ﻣﺸﺎوران و داﻧﺸﺠﻮ ﺑﻪﺻﻮرت ﺗﻮأم و ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﻲﺷﻮد.
ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﺻﺤﺖ و ﺳﻘﻢ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪﻟﺤﺎظ ﻋﻠﻤﻲ و ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺑﺮ ﻋﻬﺪة ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه ﻳﺎ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن اﺳﺖ.
ﻧﺸﺮﻳﻪ »ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎي ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ« ﺣﻖ رد ﻳﺎ ﻗﺒﻮل و ﻧﻴﺰ وﻳﺮاﺳﺘﺎري ﻣﻘﺎﻻت را ﺑﺮاي ﺧﻮد ﻣﺤﻔﻮظ ﻣﻲدارد و از ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪن ﻣﻘﺎﻻت درﻳﺎﻓﺘﻲ ﻣﻌﺬور اﺳﺖ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺿﺮورت ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه  /ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن ﻣﺤﺘﺮم در ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎي آﻣﺎدهﺳﺎزي ،ﭼﺎپ و اﻧﺘﺸﺎر ﻧﺸﺮﻳﻪ ،از ﻫﺮ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺗﺄﻳﻴﺪﺷﺪه ﺑﺮاي ﭼﺎپ ،ﻣﺒﻠﻎ دوﻳﺴﺖﻫﺰار رﻳﺎل ﺑﻪ ازاي ﻫـﺮ
ﺻﻔﺤﻪ درﻳﺎﻓﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﺗﻌﺪاد ﺻﻔﺤﺎت ﻫﺮ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻧﺒﺎﻳﺪ از ﺳﻘﻒ ﻣﺠﺎز  20ﺻﻔﺤﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺷﻮد.
ﻣﻘﺎﻻت رد ﻳﺎ اﻧﺼﺮاف داده ﺷﺪه ﭘﺲ از ﺳﻪ ﻣﺎه از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ آرﺷﻴﻮ ﻣﺠﻠﻪ ﺧﺎرج ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﻣﺠﻠﻪ ﻫﻴﭻﮔﻮﻧﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺘﻲ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
ارﺳﺎل ﻣﻘﺎﻻت ﺻﺮﻓﺎً از ﻃﺮﻳﻖ آدرس اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ geogins@ut.ac.ir :اﻧﺠﺎم ﻣﻲﭘﺬﻳﺮد.
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ریزی شهری» طی ابالغیه شماره 3/18/127578
اعتبار علمی – پژوهشی فصلنامه «پژوهش های جغرافیای برنامه

بررسی نشریات وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری کشور صادر گردیده است.
مورخ  1394/6/30کمیسیون


ﺷﻤﺎرة3 :
ﺳﺎل :چهارم
ﻓﺼﻞ :پاییز 5331
ﻧﺎﺷﺮ :داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان
ﺗﻴﺮاژ :ﻧﺴﺨﻪ
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دورۀ 4
شمارۀ 3
پاییز 5331
شاپا چاپی2383-1456 :
شاپا الکترونیکی2423-7779 :
ﺻﺎﺣﺐ اﻣﺘﻴﺎز :ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎ ـ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان
ﻣﺪﻳﺮﻣﺴﺌﻮل :منصور جعفربیگلو
ﺳﺮدﺑﻴﺮ :احمد پوراحمد

اﻋﻀﺎي ﻫﻴﺌﺖ ﺗﺤﺮﻳﺮﻳﻪ
 .1عیسی ابراهیم زاده
 .2محمدرضا پورمحمدی
 .3مسعود تقوایی
 .4محمدرحیم رهنما
 .5اصغر ضرابی
 .6حسنعلی فرجی سبکبار
 .7مهدی قرخلو
 .8علی موحد
 .9فرشاد نوریان
 .11حمیدرضا وارثی

دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری – دانشگاه سیستان و بلوچستان
استاد جغرافیا و برنامه ریزی شهری – دانشگاه تبریز
استاد جغرافیا و برنامه ریزی شهری – دانشگاه اصفهان
دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری – دانشگاه فردوسی مشهد
استاد جغرافیا و برنامه ریزی شهری – دانشگاه اصفهان
دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی روستایی – دانشگاه تهران
دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری – دانشگاه تهران
دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری – دانشگاه خوارزمی
دانشیار برنامه ریزی شهری و منطقه ای – دانشگاه تهران
دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری – دانشگاه اصفهان

ﻫﻤﻜﺎران ﻋﻠﻤﻲ اﻳﻦ ﺷﻤﺎره:

محمد اسکندری نوده ،محمد اسکندری ثانی ،یوسف اشرفی ،لیال آقایی ،محمد اکبرپور ،نرگس احمدی فرد،
سعیدرضا اکبریان رونیزی ،احمد پوراحمد ،موسی پورموسوی ،موسی پژوهان ،ایرج تیموری ،جمیله توکلی نیا،
حسن جواهری ،حسین حاتمی نژاد ،لیال حبیبی ،محسن کالنتری ،حسین منصوریان ،عباس رجائی ،محمدامین
خراسانی ،سید هادی حسینی ،سید علی حسینی ،هادی حکیمی ،براتعلی خاکپور ،قهرمان رستمی ،رضا رسولی،
محمدرضا رضایی ،مهدی رمضان زاده ،مهدی زنگنه ،سعید زنگنه شهرکی ،رامین ساعد موچشی ،ژیال سجادی،
محمدحسین سرایی ،هادی سلطانی فرد ،علی اکبر شمسی پور ،رعنا شیخ بیگلو ،فرشید عشق آبادی ،اسماعیل
علی اکبری ،یونس غالمی ،زهره فنی ،صفر قائدرحمتی ،محمود قدیری ،مصطفی قدمی ،رسول قربانی ،ابوالفضل
قنبری ،حسین کریم زاده ،موسی کمانرودی کجوری ،علی رضا محمدی ،محمد میره ای ،میرنجف موسوی ،عامر
نیک پور ،سعید نگهبان ،سید محمود هاشمی.
ﻣﺪﻳﺮداﺧﻠﻲ :سعید زنگنه شهرکی
ویراستار :مطهره محمدی

ﺻﻔﺤﻪآراﻳﻲ :ﻃﺮح و ﻧﺸﺮﻫﺎﻣﻮن

