
 :پژوهشي داخلي مرتبط با حوزه فعالیت گروه -علمي  مقاالت چاپ شده در مجالت -۱

 سال چاپ شماره مجله عنوان مجله عنوان مقاله رديف

۱ 
در تعیین  IRSکاربرد شاخص های گیاهي حاصل از داده های ماهواره ای 

 سطح جنگلهای حرای نايند در مجاورت تاسیسات نفتي پارس جنوبي

 ۱831 اول محیطيعلوم 

 ارزيابي نگرش نسبت به توسعه پايدار ۲
 ۱831 اول علوم محیطي

 پیامد های دخالت انسان در محیط 8
 ۱833 ۲8 جغرافیا

۴ 
جنوب الريجان ، و لنگرود ) پهنه بندی خطر زمین لغزش در باغهای چای  

) 

 ۱831 6 جغرافیا

 جغرافیا ، طبیعت و محیط زيست ۵
 ۱833 ۱6 جغرافیا

 ناحیه جغرافیا ، و سازماندهي فضا 6
 ۱81۱ 8۲ جغرافیا

 توسعه پايدار و سیر تحول مفهومي آننگاهي به  1
 ۱83۵ 3 جغرافیا

 نظام فظايي به مثابه جوهره مطالعات جغرافیايي 3
 ۱83۵ ۱1 جغرافیا

 ژئومورفولوژی  و مورفوتکتونیک تاقديس گچ 1
 ۱831 ۱ پژوهشهای علوم زمین

۱1 
بررسي میزان آسیب پذيری تپه های ماسه ای ساحلي در شبه جزيره 

 DVIمیانکاله با مدل 

 ۱81۲ ۱ پژوهشهای ژئومورفولوژی کمي

۱۱ 
( فرآيند ) شیمیايي بر تشديد سیستم های  –تاثیر آالينده های فیزيکو 

 هوازدگي در کالنشهر تهران

 ۱81۱ 3 پژوهشهای دانش زمین

 رودخانه کشکانشبیه سازی سیالب  ۱۲
 ۱81۲ ۱ سنجش از دور

۱8 
تحلیل پايداری اجتماعي اثرات توسعه صنعتي منطقه ويژه پارس جنوبي 

 در بخش عسلويه

فصلنامه علمي پژوهشي و بین 

 المللي انجمن جغرافیای ايران

۴۲ ۱818 

 تاثیر فصل و عوامل اکوژئومورفیک بر کیفیت آب رودخانه الشتر ۱۴
 ۱81۴ ۴۵ جغرافیا

۱۵ 
-EPMپهنه بندی فرسايش در حوضه آبخیز کهمان با استفاده از سه مدل 

BLM-Fargas 

 ۱81۴ ۲ هیدروژئومرفولوژی

 

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

 سال چاپ شماره مجله عنوان مجله عنوان مقاله رديف



 جهاني شدنعصر کالنشهرها و فرآيند  ۱
 ۱811  محیط زيست

۲ 
بهره برداری از زمین و دخالت بنیادين آن در روابط اجتماعي و شکل 

 گیری قدرت

 ۱811  محیط زيست

 يونسکو و محیط زيست 8
 ۱811  محیط زيست

 آموزش و برنامه ريزی  محیط زيست ۴
 ۱838  محیط زيست

 

 :کتب تألیف شده مرتبط با حوزه فعالیت گروه -3

 سال چاپ انتشارات محل انتشار موضوع و رشته کتاب عنوان کتاب رديف

 ۱81۱ مرکز نشر دانشگاهي تهران جغرافیا  اقتصادی جغرافیا اقتصاد فضا و آمايش سرزمین ۱

 


