
 :مرتبط با حوزه فعالیت گروه ISI مقاالت چاپ شده در مجالت -1

 سال چاپ شماره مجله عنوان مجله عنوان مقاله رديف

1 
Monitoring land use change and measuring urban 

sprawl based on its spatial forms: The case of Qom 

city.  

The Egyptian Journal of Remote 

Sensing and Space Science. -- 6112 

6 
Measuring the food deserts via GIS-based multi-

criteria decision making: the case of Tehran  
Professional Geographer 

-- 6112 

3 
 Typology of the ecotourism development approach 

and an evaluation from the sustainability view: The 
case of Mazandaran Province, Iran 

Tourism Management Perspectives,  
-- 6112 

4 
Analyzing the potential impacts of climate change on 

rainfed wheat production in Hamedan Province, Iran, 

via generalized additive models.  

Journal of Water and Climate 

Change -- 6112 

2 
Investigation of the impacts of social capital on 

organizational entrepreneurship in Tehran 

municipality 

Makara Hubs-Asia -- 6112 

2 competitiveness of Iran’s health  Measuring the

tourism 
Tourism Policy --- 6112 

 

 :مرتبط با حوزه فعالیت گروه پژوهشي داخلي -علمي  چاپ شده در مجالت مقاالت -2

 سال چاپ شماره مجله عنوان مجله عنوان مقاله رديف

1 
بر کاربری زمین ( BRTمترو و )ارزیابی اثرات توسعه حمل و نقل عمومی 

 (شهرداری تهران 2منطقه : نمونه موردی)شهری 

 پژوهش های دانش زمین
-- 

1332 

6 
: های موردینمونه ، تحلیلی بر نقش مشارکت مردمی در پایداری محله

 محالت جماران و ولنجک
 پژوهش های دانش زمین

-- 
1332 

3 
علمی مقاالت تولید دانش و توسعه در هزاره سوم و بررسی معیارهای 

 پژوهشی جغرافیای شهری ایران

 پژوهش های جغرافیای انسانی
-- 

1931 

4 
سرای محله درب : ، مورد پژوهشیهای سرای محلهبررسی و ارزیابی برنامه

 شهرداری تهران 3دوم، منطقه 

 جغرافیا و پایداری محیطی
-- 

1333 

2 

فضایی تحلیلی برالگوی گسترش : از پراکنده رویی تا رشد هوشمند

روستاهای آخوند محله و : مطالعه موردی _سکونتگاه های روستایی

 سلیمان آباد، ناحیه تنکابن

 پژوهش و برنامه ریزی روستایی

-- 

1332 

2 
 سپهر استراتژی جامع مدیریت شهری

-- 
1331 

2 
 آمایش محیط امکان سنجی پیاده راه سازی خیابان های مرکز شهر همدان

-- 
1336 

8 
پیاده راه سازی خیابان های اطراف حرم حضرت  اولویت بندی

 شهر قم( س)معصومه
 پژوهش های منظر شهر

-- 
1332 

3 
بررسی عوامل موثر بر قیمت مسکن شهری با استفاده از مدل هدانیک 

 (منطقه دو شهر سنندج: نمونه موردی)قیمت 
 اقتصاد و مدیریت شهری

-- 
1336 

https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjOgunmu97LAhXEVRQKHRIYAU4QFggcMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.sciencedirect.com%2Fscience%2Farticle%2Fpii%2FS0169204604000763&usg=AFQjCNGyzW1WFgOFOekTC6Nd2bJY4_bcVw&sig2=407QAB8iK_dmU3M_B5S-tQ&bvm=bv.117868183,d.d24
https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjOgunmu97LAhXEVRQKHRIYAU4QFggcMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.sciencedirect.com%2Fscience%2Farticle%2Fpii%2FS0169204604000763&usg=AFQjCNGyzW1WFgOFOekTC6Nd2bJY4_bcVw&sig2=407QAB8iK_dmU3M_B5S-tQ&bvm=bv.117868183,d.d24


11 
نارسائی برنامه های نگاهی به ترافیک و آموزش در شهر، با تأکید بر 

 درسی و آموزشی کودکان

 مطالعات مدیریت ترافیک
-- 

1336 

11 
 آمایش و توسعه سنجش کیفیت زندگی شهری طبس

-- 
1332 

16 
 آمایش و توسعه تحلیلی بر فرصت ها و چالش های توسعه گردشگری در جوانرود

-- 
1332 

13 
مطالعه )سرمایه اجتماعی و رابطه آن با پایداری اجتماعی سنجش 

 (اوین: موردی
 توسعه پایدار محیط جغرافیایی

-- 
1332 

14 
محله های : مطالعه موردی)سنجش پایداری حمل و نقل درون شهری، 

 (ولنجک و تجریش

 فصلنامه جغرافیا و مطالعات محیطی
-- 

1332 

12 
هزاره سوم، مطالعات شهر ایرانی  تقابل شهر اسالمی با چالش های شهری

 اسالمی

اسالمی-مطالعات شهر ایرانی  --- 1332 

12 
 پژوهش های انتظامی و اجتماعی زنان و خانواده زنان و فضامندی ترس در فضاهای حمل و نقل همگانی

--- 
1332 

12 
 کنکاشی در پدیده دستفروشی زنان در متروی کالنشهر تهران

 

 اقتصاد و مدیریت شهری
--- 

1332 

 

 

 :كتب تألیف شده مرتبط با حوزه فعالیت گروه 

 نام نويسندگان به ترتیب ذكر شده روی جلد سال انتشار عنوان كتاب رديف

(تألیف)برنامه ریزی شهری  اندیشه های نو در 1 -شورای شهر تهران 

1333 

سن محمدیان مصممح -دکتر جمیله توکلی نیا -دکتر مظفر صرافی  

 


