سال هشتم ،شماره سوم ،پاییز 1397
شمــــاره استــاندارد بیـنالمللــی چاپی2228- 7485 :
شماره استاندارد بینالمللی الكترونیك2476- 3357 :
مدير مسئول
دکتر سید اسکندر صیدایی
دانشگاه اصفهان
s.seidiy@geo.ui.ac.ir

کارشناس نشريه
زهرا ظهرابی

سردبیر
دکتر یوسف قنبری
دانشگاه اصفهان
ghanbari@geo.ui.ac.ir

دبیران تخصصی

sppl@res.ui.ac.ir

هیات تحريريه
دکتر عیسی ابراهیم زاده

دکتر سید اسکندر صیدائی

دانشگاه سیستان و بلوچستان

دانشگاه اصفهان

دکتر عباس بخشنده نصرت

دکتر اصغر ضرابی

دانشگاه خوارزمی

دانشگاه اصفهان

دکتر مسعود تقوایی

دکتر مهدی قر خلو

دانشگاه اصفهان

دانشگاه تهران

دکتر زهرا حجازی زاده

دکتر ابراهیم مقیمی

دانشگاه خوارزمی

دانشگاه تهران

دکتر محمدحسین رامشت

دکتر حمیدرضا وارثی

دانشگاه اصفهان

دانشگاه اصفهان

نشريه برنامه ريزی فضايی بر اساس ابالغیه کمیسیون بررسی نشرريات للمری وزارت للروح تحایارات و فنراوری
دارای درجه للمری

پژوهشری و شرماره اسرتاندارد بری المللری  2228- 7485از سرازمان اسرناد و کتابخانره ملری

جمهوری اسالمی ايران است.

یشود :
متن کامل نشریه در پایگاههای اطالعرسانی زیر نمایه و فهرست م 
http://sppl. ui.ac.ir

ساي ت اختصاصی نشريه
پايگاه استنادی للوح جهان اسالح
ابسكو :میزبان پايگاه های اطاللاتی

http://www.ISC.gov.ir
http://www.ebscohost.com

ساي ت اينترنتی جهاد دانشگاهی
بانك اطاللات نشريات کشور

نشانی پستی
اصفهان خیابان هزارجريب دانشگاه اصفهان
ساختمان کتابخانه مرکزی معاونت پژوهش و
فناوری ادا ره انتشارات
کد پستی8174673441 :

http://www.SID.ir
http://www.magiran.com

شماره تماس
) 031(37934335
) 031(37932177
sppl@res.ui.ac.ir

فهرست



بررسی موانع و چالشهای پیش روی زنان در بازاریابی فرآوردههای لبنی (مطالعة موردی :مناطق

1 - 18

روستایی دهستان سرچهان ،شهرستان بوانات)
خديجه بوزرجمهری؛ مهدی معصومی



تحلیل آثار تابآوری بر سرزندگی خانوارهای روستایی در شرایط خشکسالی در شهرستان دیواندره

19 - 40

مسلم سواری؛ بهم خسروی پور



تحلیل آثار فناوری اطالعات و ارتباطات بر حکمروایی خوب روستایی مطالعة موردی :شهرستان

41 - 64

مشکینشهر
وکیل حیدری ساربان



ارزیابی انرژی باد در ایستگاه سینوپتیک اردبیل

65 - 82

حسی لساکره؛ آذر بیرانوند؛ سیدمهدی دوستكامیان



شناسایی اولویت جاذبههای گردشگری بیرجند

83 - 106

مهدی مودودی ارخودی؛ مهدی جوانشیری؛ مرجان نیك شعار



برنامهریزی راهبردی سفرهای درون شهری ایمن و روان با تاکید بر اهداف سفر مطالعه موردی:
محدوده مرکزی شهرکرمان
حسی غضنفرپور؛ مسلم قاسمی؛ محمد رحیمی

107 - 130

