
 :پژوهشي داخلي مرتبط با حوزه فعالیت گروه -علمي  مقاالت چاپ شده در مجالت۱

 سال چاپ شماره مجله عنوان مجله عنوان مقاله رديف

۱ 
نگرشي جغرافيايي بر مفاهيم توسعه و نقش آن در ساختار مركز ـ 

 .پيراموني اقتصاد جهاني
پژوهشي تحقيقات  فصلنامه علمي ـ

 جغرافيايي،
1۱ ۱731 

 هنگ كنترل جمعيت و تنظيم خانوادهضرورت نهادينه كردن فر ۲
مجله علمي ـ پژوهشي دانشکده ادبيات 

 و علوم انساني دانشگاه فردوسي مشهد،
73 ۱73۱ 

7 

فضايي مادر شهر هاي منطقه اي با مراكز  ـبررسي روابط مکاني 

مادر شهر مشهد و شهر  :مورد مطالعه)جمعيتي پيرامون آنها

 (.طرقبه

 ۱733 1و  1شماره هاي  مجله دانشکده علوم زمين

1 
مورد : نقش مسافت در برنامه هاي كنترل جمعيت و تنظيم خانواده

 .دهستان چهار فريضه
 ۱733 ،سال 3و  6،شماره هاي مجله دانشکده علوم زمين

1 
با مراكز ( شهرستان جلفا) فضايي هاديشهر  بررسي روابط مکاني ـ

 .جمعيتي پيرامون در راستاي ساماندهي
 ۱73۱ ،3و 3شماره هاي  ، مجله دانشکده علوم زمين

6 
فرايند جهاني شدن و تاثير آن بر ساختار مکاني ـ فضايي  اقتصادي 

 .توسعه يافته
 ۱73۲ ۲و  ۱شماره هاي  مجله علمي ـ پژوهشي دانشگاه اصفهان

3 

فضايي مهاجرت هاي درون  -بررسي علل و پيامدهاي اجتماعي 

 3تهرانپارس در منطقه : بافت قديم: شهري  مطالعه موردي

 شهرداري تهران

 ۱733 66 مجله پژوهش هاي جغرافياي انساني

3 
: علل و پيامدهاي اجتماعي ـ فضايي مهاجرت درون شهري اهواز 

 .مورد مطالعه كيان پارس

مجله علمي ـ پژوهشي علوم انساني 

 دانشگاه اصفهان
 ۱733 (۱)شماره ۲2جلد 

2 
بررسي تطبيقي تحوالت مکاني ـ فضايي مراكز جمعيتي پيرامون 

 .(.رودهن و بومهن)كالنشهر تهران 

علمي ـ پژوهشي علوم فصلنامه 

 جغرافيايي
 ۱736 2و3شماره  6جلد

۱3 

تحليل اجتماعي ـ فضايي بافتهاي فرسوده شهري در راستاي احيا 

محله دباغ ها : مطالعه موردي  و پيشگيري از فرسودگي بيشتر 

 .زنجان

فصلنامه علمي ـ پژوهشي علوم 

 جغرافيايي
 ۱736 ۱۱و ۱3، شماره 3جلد 

۱۱ 
تشکيل نهادهاي غير دولتي در راستاي ساماندهي سکونتگاه هاي 

 مورد مطالعه  اسالمشهر، ميان آباد: غير رسمي 

پژوهشي علوم  فصلنامه علمي ـ. 

 جغرافيايي
 ۱733 ۱۱شمارهً  3جلد 

۱۲ 

و شاخص هاي پوشش گياهي در  IRSكاربرد داده هاي ماهواره اي 

تعيين سطح جنگل هاي حراي نايبند مجاور تاسيسات پارس 

 .جنوبي

 فصلنامه علمي ـ پژوهشي علوم محيطي
شماره اول ) سال هشتم 

) 
۱732 

۱7 
بررسي وضعيت مشاركت مردم در مديريت شهري با رويکرد محله 

 .تهران  ۱1مطلعه موردي محله شکيب منطقه : محوري 

فصلنامه علمي ـ پژوهشي جغرافيا 

دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران 

 مركزي

 ۱732 ۱7سال چهارم شماره 

۱1 

تحليل اجتماعي ـ فضايي بافتهاي فرسوده شهري به منظور در 

مطالعه موردي : احيا و جلوگيري از فرسودگي بيشتر  راستاي

 .تهران ۱3منطقه 

فصلنامه علمي ـ پژوهشي معماري و 

 شهرسازي صفه

سال بيست و يکم، 

 11شماره 
۱723 

۱1 
تحليلي بر مهاجرت هات روستايي ـ شهري با تاكيد بر نقش 

 (.شهرستان ممسني: مورد)مسافت و دسترسي

 مطالعات و پژوهشي-مجله علمي

 پژوهش هاي شهري و منطقه اي
 ۱723 3سال دوم، شماره 

۱6 
تاثير سياست هاي واگذاري زمين و مسکن دولتي در گسترش 

 (.شهر كرمانشاه: نمونه موردي) كالبدي شهرهاي ايران

مجله علمي ـ پژوهشي جغرافيا و 

 توسعه
۲7 ۱723 

۱3 
سنجش نقش فاصله در تغييرات فضايي روستاهاي دهستان نور 

 .بيگ شهرستان ساوهعلي 

نشريه علمي ـ پژوهشي تحقيقات 

كاربردي علوم جغرافيايي دانشگاه 

 تربيت معلم

 23 ۲۱شماره  ۱3جلد 



۱3 
بهسازي و نو سازي بافتهاي فرسوده شهري با تاكيد بر مشاركت 

 .مورد محله دوالب تهران: مردمي

آمايش محيط، فصل نامه جعرافيايي 

 مالير،دانشگاه آزاد اسالمي واحد 
۱1 ۱723 

۱2 
تحليل اجتماعي ـ فضايي بافت هاي فرسوده شهري مطالعه موردي 

 بافت مركزي شهر مرودشت،: 

مجله علمي ـ پژوهشي پژوهش و برنامه 

ريزي شهري دانشگاه آزاد اسالمي واحد 

 مرودشت،

 ۱723 6سال دوم شماره 

۲3 
تقسمات كشوري و توسعه پايدار شهري با رويکرد بوم شناختي 

 مورد مطالعه بجنورد
 ،۱723 1 پژوهش هاي دانش زمين،مجله 

۲۱ 
نمونه )ساماندهي سگونتگاه هاي غير رسمي با شيوه توانمند سازي 

 موردي باقر شهر ـ محله بابا جعفري

مجله علمي ـ پژوهشي فصلنامه 

 تحقيقات جغرافيايي

سال بيستم و ششم 

شماره پياپي  7شماره 

۱3۲ 

۱723 

۲۲ 

ضرورتي در بهسازي سگونت گاه : پذيري زنانتحليل مشاركت 

هاي غير رسمي مطالعه موردي محله ي آبک منطقه ي يک شهر  

 تهران

پژوهشي پژوهشهاي  مجله علمي ـ

 جغرافياي انساني

شماره ي  11ي  دوره

1، 
۱72۱ 

۲7 
مورد پژوهش  :شهري ـتحليل كيفيت زندگي در يک محيط روستا 

 ،شهر سگز آباد
 ،۱72۱ 73 ،شهري  مديريتفصلنامه  دو 

۲1 
بررسي علل مهاجرت روستاييان و پيامدهاي حاصل از آن در 

 (دهستان ايل گورک:مورد)ان بوكانشهرست

فصلنامه نگرش هاي نو در جغرافياي  ،

 انساني
6 ۱72۱ 

۲1 
 اسالم شهرستان: موردي مطالعه) فعاليت و جمعيت پراكنش 

 ،(شهر

جغرافيا،فصلنامه بين المللي ، مجله 

 انجمن جغرافياي ايران
 ۱72۲ 72سال يازدهم شماره 

 ۱72۲ 3 فصلنامه آمايش جغرافيايي فضا، بررسي مکان گزيني مسکن و اثرات آن بر الگوهاي توسعه شهري ۲6

۲3 
شهرستان : مطالعة موردي سنجي گردشگري ساحلي پايدار، ظرفيّت

 كنگان

جغرافيايي مناطق مجله كاوش هاي 

 بياباني
۲ ۱72۲ 

۲3 
 3-۱محله : مطالعه موردي)تحليل كاربري اراضي بافت فرسوده 

 ،(شهر مراغه
 ۱72۲ ۱۱ پژوهشهاي دانش زمين

۲2 
ها در كاهش فقر  كنش جمعي، توسعة اجتماعات محلي و نقش آن

 ۱727 ۱۱ جغرافيا آمايش شهري منطقه اي ،نعمت آباد تهران: مورد شناسيشهري 

73 
ارزيابي ميزان تحقق كاربري زمين در طرح هاي توسعه شهري با 

 ۱727 ۱ هردو فصلنامه پژوهشهاي منظر ش (شهر دورود: مطالعه موردي)تأكيد بر كاربري فضاي سبز 

7۱ 
تحليل پايداري اجتماعي اثرات توسعه صنعتي منطقه ويژه پارس  

 ۱727 1۱ نشريه جغرافيا ، ،جنوبي در بخش عسلويه

7۲ 
: رسي و ارزيابي ميزان امنيت اجتماعي شهروندان مورد پژوهيبر

 ،بافت نوساز و برنامه ريزي شده و بافت فرسوده شهر جوانرود
 ۱727 3 جغرافياي انتظامي پژوهشنامه

77 
حالت گسترش بي رويه شهري و تأثير آن در فرسوگي م

 ۱721 1۱ فصلنامه فضاي جغرافيايي اهر (مراغه  3-۱مطالعه موردي محله )مركزي

71 
شهري خوي بر اساس مدل هاي جرم در پارک هاي  تحليل زمينه

 تركيبي

پژوهشي پژوهشهاي  مجله علمي ـ

 جغرافياي انساني

 3 انتشار آنالين از تاريخ

 شهريور
۱721 

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

 سال چاپ شماره مجله عنوان مجله عنوان مقاله رديف

۱ 
محروميت اجتماعي ـ فضايي ناحيه شهيد رجايي آبدانان علل و پيامدهاي 

 (استان ايالم)

علوم جغرافيايي و علوم محيطي نسيم 

 بامداد
 ۱736 تابستان و پائيز

۲ 
،وحيد ياري ژيال سجادي جهاني شدن و تاثير آن بر تحوالت شهري،

 ، تابستانقلي، بهرنگ كالنتري، 
 ۱733 6 دانشگاه زنجان مجله انديشه جغرافيايي
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 ،۱732 23 مجله شهرداريها توسعه شهري و نوسازي ـ بي ساماني در سامان بخشي، 7

 ۱723 پاييز مجله آمايش و توسعه پايدار پيامدهاي  فضايي احداث مترو بر توسعه ي نواحي پيراموني، 1

 محله محوري انگاره اي نو در تقويت جامعه مدني 1
فصلنامه مطالعات جغرافيايي و برنامه 

 ريزي محيطي نسيم بامداد
۲3-۲۱ ۱72۲ 

 ۱732 3 دانشگاه زنجان مجله انديشه جغرافيايي مدرن عناصر شهرهاي اسالمي در گذار به شهرسازيتغيير 6

 ۱72۱ تابستان مجله آمايش و توسعه پايدار مشاركت شهروندي و شهر الکترونيک،  3

 معرفي پيتر هاگت 3
برنامه فصلنامه مطالعات جغرافيايي و 

 ريزي محيطي نسيم بامداد
 ۱733 تابستان

2 
ارزيابي اثرات اجراي طرح تقسيمات استاني خراسان بر پايداري 

 توسعه شهر بجنورد

فصلنامه مطالعات جغرافيايي و برنامه 

 ريزي محيطي نسيم بامداد
 ۱723 ۱۲و  ۱۱شماره 

۱3 
فضايي مراكز جمعيتي پيرامون  -بررسي تطبيقي تحوالت مکاني

 كالنشهر تهران رودهن و بومهن
 علوم جغرافيايي دانشگاه تربيت معلم

جلد شش شماره 

و پاييز و زمستان 

 بهار

۱736 

۱۱ 

فضايي بافتهاي فرسوده شهري در راستاي احيا و  -تحليل اجتماعي

 –محله دباغ ها : پيشگيري از فرسودگي بيشتر   مطالعه موردي

 زنجان

 ۱736  3، جلد 3دوره  معلمعلوم جغرافيايي دانشگاه تربيت 

۱۲ 
بررسي وضعيت مشاركت مردم در مدبريت شهري با رويکرد محله 

 تهران  ۱1مطلعه موردي محله شکيب منطقه : محوري 

فصلنامه جغرافيا دانشگاه آزاد اسالمي 

 واحد تهران مركز
۱7 ۱732 

۱7 
خراسان بر پايداري ارزيابي اثرات اجراي طرح تقسيمات استاني 

 توسعه شهر بجنورد،

مجله مطالعات جغرافيايي و برنامه ريزي 

 محيطي نسيم بامداد
 ۱723 بهار و تابستان

۱1 
 ۱3بررسي عدم تعادل و نابرابري فضايي، كالبدي در منطقه 

 3تهران نمونه موردي محله ، ۱3شهرداري 

فصلنامه جغرافيا دانشگاه آزاد اسالمي 

 واحد تهران مركز
 ۱723 زمستان

۱1 
تشکيل نهادهاي غير دولتي در راستاي ساماندهي سکونتگاه هاي غير 

 مورد مطالعه  اسالمشهر، ميان آباد: رسمي 

تحقيقات كاربردي علوم  فصلنامه 

 جغرافيايي
۱۱ ۱733 

 

 :كتب ترجمه شده مرتبط با حوزه فعالیت گروه -7

 نام نويسنده عنوان كتاب رديف
سال نسخه 

 چاپاصلي 

كشور و 

 انتشارات

انتشار 

 ترجمه

سال 

 انتشارترجمه

كار (/ نفرچندم)كار مشترك 

 انفرادي

روش هاي تحقيق در برنامه ريزي شهري و  ۱

 منطقه اي

شين هائو 

راينر ، وانگ

 آلفرد فوم هوفه
۲333 

 امريکا

Springer 

 

نشر دانش 

 نگار، تهران
 نفر اول ۱727

شهرهاي در سايه ميلياردها محله حاشيه  ۲

 نشين در دنياي جديد شهري

نويويرث رابرت  
۲331 

امريکا، 

Routledge 

دانشگاه 

 تهران
 نفر سوم ۱732
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