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 :پژوهشي داخلي مرتبط با حوزه فعالیت گروه -علمي  مقاالت چاپ شده در مجالت ۲-

  

 سال چاپ شماره مجله عنوان مجله عنوان مقاله رديف

 با ویژگی های طبیعی، انسانی و منحصریوگوسالوی کشوری  ۱
 1۳۳1 ۳ فصلنامه تحقیقات جغرافیایی

 کشاورزی ارزشی فراموش شده در برنامه ریزی برای توسعه ۲
 1۳۳۱ 1 فصلنامه تحقیقات جغرافیایی

 پالئو کلیماتولوژی علمی نوپا در خدمت بشر ۳
 1۳۳۳ ۳۳ فصلنامه تحقیقات جغرافیایی

 سازمان دهی فضا در تالش  -تغییرات جدید اقتصادی ۴
 1۳۳۳ ۳۳ فصلنامه تحقیقات جغرافیایی

 تحوالت ژئوپلیتیک و بحران کوزوو ۵
 1۳۳۱ 1 مجله جغرافیا و توسعه

۶ 
بحثی پیرامون اقتصاد روستایی و دامپروری، مطالعه موردی بخش قلندر 

 آباد شهرستان فریمان

 1۳۳۱ ۳-۶ نشریه دانشکده علوم زمین

 شهر یا روستا کدام یک؟ نمونه شهر حمیدیه در استان خوزستان ۷
 1۳۳1 ۹و  ۳ نشریه دانشکده علوم زمین

 (کشاورزی ایران عروج یا نزولژ) گذر شهر از میان مزرعه  ۸
فصللن ناملله سللرزمین دانشلل اه آزاد  

 اسالمی

1 1۳۳۳ 

 مطالعات شمال ایران و خزر در متون کهن جغرافیایی ۹
 1۳۳۳ ۹۹ پژوهش های جغرافیاییفصلنامه 

۱۱ 
گسترش صنعت در عرصه کشاورزی، مطالعه روستای ایرج، دهستان رویین 

 شهرستان اسفراین

 1۳۳۶ ۳۹ فصلنامه پژوهش های جغرافیایی

۱۱ 
با )کشاورزی و استراتژی توسعه اقتصادی در برنامه ریزی ملی کشور

 (تجزیه و تحلیناستفاده از مدل فرایند تحلین سلسله مراتبی و مدل 

 1۳۳۶ ۱ فصلنامه جغرافیا 

 ن رش های نو در عرصه کشاورزی ۱۲

فصلللنامه علمللی پژوهشللی جغرافیللا  

دانشلل اه آزاد اسللالمی، واحللد مرکللز 

 تهران

1 1۳۳۶ 

۱۳ 
عوامن مؤثر بر مشارکت زنان در حفظ محیط شهری، با تأکید بر ن رش اکو 

 فمینیستی

 1۳۳۳ ۳ فصلنامه آمایش جغرافیایی



 (شهر مشهد: مطالعه موردی)نفش گردش ری در توسعه پایدار شهری  ۱۴
 1۳۳۹ ۱۳ فصلنامه جغرافیایی سرزمین

 بافت فرسوده مالیر و راه های ساماندهی آن ۱۵
 1۳۳۹ ۳ فصلنامه آمایش جغرافیایی

۱۶ 
امکان سنجی توسعه پایدار گردش ری در شهر مالیر با اسفاده از مدل 

SWOT 

 1۳۳۹ ۳ مطالعات محیطیفصلنامه جغرافیا و 

۱۷ 
علن و عوامن مؤثر بر رکود صنعت قالیبافی در اقتصاد روستایی، نمونه 

 (بخش مرکزی شهرستان نایین) موردی روستای بافران

فصلنامه مطالعات جغرافیایی و برنامه 

 ریزی محیطی

 1۳۳۹ ۹و  ۳

۱۸ 
آبریز برنامه ریزی جامع کاربری اراضی و آمایش سرزمین در حوضه های 

 شهری

 1۳۹۱ 1۳ فصلنامه جغرافیایی آمایش محیط

۱۹ 
: مطالعه موردی)امکان سنجی توسعه گردش ری در نواحی روستایی

 (دهستان آب رم از بخش سرعین در استان اردبین

 1۳۳۹ 1۳ فصلنامه علمی پژوهشی جغرافیا 

۲۱ 
ارزیابی دیدگاه ساکنان دهستان جوکندان تالش نسبت به چالش های 

 فراروی مدیریت ریسک سیالب

 1۳۹۱ ۳۹ فصلنامه جغرافیایی

۲۱ 
 SWOTامکان سنجی توسعه گردش ری شهری با استفاده از مدل 

 (مطالعه موردی شهر شوش)

 1۳۹۱ 1۱ فصلنامه علمی پژوهشی جغرافیا 

۲۲ 
بررسی و شناسایی توان های طبیعی و انسانی گردش ری در نواحی 

 (دهستان آب گرم سرعین در استان اردبینمطالعه مورد یک )روستایی 

 1۳۹1 ۱ فصلنامه فضای گردش ری

 کالنشهر ها، مهاجرت ناحیه ای، ان یزه ها و پیامدها ۲۳
فصلنامه آمایش محیط دانش اه آزاد 

 اسالمی، واحد مالیر

1۶ 1۳۹1 

۲۴ 
جای اه مشارکت روستاییان در انتخاب مجلس و آثار آن بر تحوالت 

 کارکردی -ساختاری

 1۳۹1 1 فصلنامه مطالعات انتخاب

 بررسی وضعیت امکانات و خدمات در مراکز گردش ری شهر همدان ۲۵
فصلللنامه گردشلل ری و چشللز انللداز 

 آینده

۹ 1۳۹۱ 

۲۶ 
فرصت ها، چالش ) جمعیت روستایی، وزن ژئوپلیتیک و کالن شهر تهران 

 دهستان سلوقان: ، مطالعه مرودی(ها

 1۳۹۱ ۱۳ فصلنامه آمایش محیط

 عملکرد مدیریت نوین روستایی در پایداری اقتصادی سکونت اه ها ۲۷
 1۳۹۳ ۹۱ فصلنامه جغرافیا

۲۸ 
کارکردی فضاهای روستایی در ایران و اثرات آن بر  -تحوالت ساختاری 

 روستاهای جوانمردی و باغ: توسعه بافت در نواحی روستایی، موردپژوهی

 بهزاد، شهرستان لردگان

 1۳۹۳ ۳۳ شهرینشریه مدیریت 

 :ترويجي داخلي مرتبط با حوزه فعالیت گروه –علمي  مقاالت چاپ شده در مجالت -۳

 سال چاپ شماره مجله عنوان مجله عنوان مقاله رديف

 منابع جغرافیایی ایران ۱
مجله علوم انسانی دانش اه سیستان و 

 بلوچستان

۳ 1۳۳۳ 

 

 

 

 

 

 



 :گروه كتب تألیف شده مرتبط با حوزه فعالیت -۹

 

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

  1۳۳۳ دانش اه پیام نور تهران برنامه  ریزی  برنامه ریزی کشاورزی با تأکید بر ایران 1

 پنجز 1۳۳1 انتشارات سمت تهران جغرافیا درآمدی بر منابع و مآخذ جغرافیایی ایران ۱

اصطالحات جغرافیاییفرهنگ  ۳  دوم 1۳۳۹ انتشارات علوی تهران جغرافیا 

  1۳۳۳ انتشارات علوی تهران اقتصاد  بنیادهای جغرافیایی اقتصاد ایران ۹

  1۳۳۳ انتشارات سرا تهران جغرافیا  کامپیوتر و کاربرد آن در جغرافیا ۳

  1۳۳۳ انتشارات دانش اه آزاداسالمی تهران جغرافیا جغرافیای ورزش ۶

 

 


