
 
 
 

:مقاالت  داخلی  مرتبط  با حوزه فعالیت    

 

 

 

 

 

 سال چاپ شماره مجله عنوان مجله عنوان مقاله رديف

 1831 11 ها شهرداري ريزي برنامه ضرورت و ها جمعیت دركرانه 1

2 

 
 1831 -- دريا و بندر    ICZM  كاربري مطلوب اراضی در طرح

 پايدار توسعه نخست گام اي منطقه ـ ملی كالبدي هاي طرح 8
 1832 18 شهري  مديريت

 1831 11 مديريت شهري مثبت مهاجرت روستا به شهرنقش  1

 1831 -- مجله گیله وا توسعه يافتگی ياتوسعه نیافتگی مساله اين است 5

 1831 --- مجله گیله وا آسیب شناسی سازمانیابی فضا در استان گیالن 6

 1831 6 شهري مديريت اي منطقه ريزي شهر و انباشت سرمايه از ديدگاه برنامه 1

 1816 11 رشد جغرافیا میلیمتر 211طرح ريزي كالبدي در نواحی زير همبارش  3

 1811 5 ايران شناسی سیماي شهرهاي ايران در دوره قاجاريه 9

 1811 1 ايران شناسی 1891تا1865نوشهرهاي ايران و توزيع فضايی آن در بین سالهاي  11

 1869 26 اقتصاد مسكنمجله  نقش سوانح طبیعی در تخريب ساختمان در ايران 11

 1831 66 گیله وا تاريخ نوين گیالن چگونه آغاز شد ؟ 12

 1832 69-63 گیله وا جنگل منشاء تئوريك شكست انقالب 18

 12 گیله وا (باستان و فلز سنگ، عصر در گیالن) ها ريشه 11
16 



 
 
 
 

 :كتب تأليف شده مرتبط با حوزه فعاليت گروه -2

 نوبت چاپ سال چاپ انتشارات محل انتشار و رشته كتاب موضوع عنوان كتاب رديف

 اول 1831 نشرنیكا مشهد برنامه ريزي شهري  پويش شهرنشینی ومبانی نظام شهري، مشهد ،  1

2 
متدولوژي مطالعات شـبكه سـكونتگاههاي شـهري    

 وروستايی در طرحهاي كالبدي منطقه اي، 
 تهران آمايش سرزمین

مركز مطالعات وتحقیقات 

 شهرسازي ومعماري

 اول 1838

 اول 1831 نشر نیكا مشهد آمايش سرزمین برنامه ريزي منطقه اي ، شهر و انباشت سرمايه،  8

توان هـاي و محـدوديت هـاي طبیعـی در برنامـه        1

 ريزي ملی و منطقه اي ، نشر ژرف

 اول 1891 نشر ژرف تهران آمايش سرزمین

 اول 1891 نشر ژرف تهران آمايش سرزمین برنامه ريزي كاربري زمین در منطقه،  5

 

 


