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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

0 

استفاده از داده های سنجش از دور و شبيه سازی رخداد سيالب با 

بخشی از حوضه رودخانه : مطالعه موردی)مدل سلول های خودکار 

 تاالر قائم شهر

مجله جغرافيا نشريه علمی پژوهشی، انجمن 

 جغرافيايی ايران
0 0۸۳0 

0 
در کيفيت اطالعات  D8و  TOPAZمقايسه تأثير الگوريتم های 

 استخراج شده از مدل رقومی ارتفاع در توپوگرافيهای مختلف
 0۸۳۸ 0 مجله علوم جغرافيايی

۸ 
:Sensitivity of Global Soil Carbon to different 

Climate Change Scenarios,، 
 0۸۳۱ ۹ مجله علوم محيطی

۱ 
مقايسه تطبيقی روش های حذف خطاهای مدل ارتفاعی 

)رقومی (DEM حوضه های آبخيز،   
68بهار  3 مجله علوم محيطی  

۵ 
تهيه نقشه دگرسانی گرمايی با استفاده از تکنيک های پردازش تصاوير 

 ماهواره ای
 فصلنامه زمين شنا سی ايران

 

 

7 

67پايیز   

۶ 
GISمکان يابی مناطق مناسب جهت دفن پسماند با استفاده از  شهر ) 

(تبريز  
67زمستان  ۲ مجله علوم محيطی  

۷ 
 تصميم گيری قطعی و فازی در مکانيابی پارکينگهای عمومی طبقاتی

 

 مجله علوم محيطی

 

3 

 

66بهار   

۳ 
GISشبيه سازی و هشدار سيل با تلفيق مدل های آبشناس در  و  

 برآورد بارش از طريق سنجش از دور
 فصلنامه زمين شناسی ايران

 

9 

 

66بهار   

۹ 
منابع آب زيرزمينی شرق استان کرمانشاهخشکسالی و تاثير آن بر   

 

 مجله جغرافيا

 

۲2 

 

69تابستان   

02 
GIS، سيستم اطالعات جغرافيايیRSسنجش از دور  و مدل سلول های  

CAخودکار  به عنوان ابزاری برای شبيه سازی تغييرات کاربری اراضی  
66پايیز   مجله علوم محيطی  



مطالعه موردی شهر شهرکرد)شهری  ۱ 

00 
33و3۱ رفاه اجتماعی ارزيابی کيفيت زندگی در نواحی روستايی 66پايیز    

00 

قابليت های داده های ترکيبی مادون قرمز و مايکروويو سنجش از دور 

(استان گلستان: مطالعه موردی)در تخمين بارندگی و پايش سيالب   
 ايران GISسنجش از دور و 

 

۲ 
66تابستان   

0۸ 

تعيين تغييرات مکانی و زمانی آلودگی های منواکسيد کربن و ذرات 

GISمعلق با استفاده از تکنيک های  در شهر تهران   
 ايران GISنشريه سنجش از دور و 

 

۱ 

 

66بهار   

0۱ 

اراضی و جزاير حرارتی شهر تهران با  پوششکاربری و رابطه  تحليل

های استفاده از داده ETM+ 
66بهار  ۱ ايران GISنشريه سنجش از دور و   

0۵ 

پذيرش )تعيين مقياس قطعه بندی در طبقه بندی شئ گرا ی ابر 

(چاپ  
69تابستان  8 ايران GISنشريه سنجش از دور و   

0۶ 

تحليل روند تغييرات شاخص های حدی دمای روزانه در سمنان طی 

0۹۶۵-022۶دهه های   
69زمستان  4 پژوهش های دانش زمین  

0۷ 

بهينه برای تخمين ( باريک باند)انتخاب شاخص های فرا طيفی 

محتوای آبی گياهان با در نظر گرفتن شرايط متفاوت تراکم تاج پوشش 

 گياه و خاک پس زمينه

 

 ايران GISسنجش از دور و 
93بهار  ۱  

0۳ 

پهنه بندی اقليم کشاورزی ذرت دانه ای در استان لرستان با استقاده از 

سيتم اطالعات جغرافيايی تکنيک های  
 0۸۹0 0۹ نشريه تحقيقات کاربردی علوم جغرافيايی

0۹ 

ارزيابی اثر تغيير اقليم بر منابع آب زيرزمينی دشت رامهرمز با استفاده 

 NARX ازشبکه عصبی
 ۱39۲ 6 پژوهش های دانش زمين

02 
ارزيابی تغييرات پوشش اراضی در ارتباط با احداث سد طالقان با 

 از تکنيک های سنجش از دوراستفاده 

دانشگاه تربيت معلم -مجله علوم جغرافيايی ۳۹زمستان  0۹   

00 
SRMشبيه سازی رواناب ناشی از ذوب برف با استفاده از مدل  و  

 MODISسنجنده 

پژوهشکده اقليم  -پژوهش های اقليم شناسی

 شناسی

0۸۹0تابستان  02  

00 
مختلف  یوهايدر سنار یو خسارات ساختمان یتلفات انسان یابيارز

"(زيشهر تبر ۳منطقه : منطقه مورد مطالعه)تيزلزله تحت عدم قطع  
GISسنجش از دور و  ايران  9۲پايیز  3   

0۸ 
 یها تميبارش با استفاده از الگور یو مکان یمحل تيمحاسبه عدم قطع

 CO،SGSو  SGS یآمار نيزم یساز هيشب
 0۸۹۸پاييز  0۸ ايران GISنشريه سنجش از دور و 

0۱ 
 مطالعه)ی مصنوع یعصب یها شبکه از استفاده با رواناب محاسبه

 (تهران کن، حوضه: موردی
 0۸۹۸زمستان  0۱ ايران GISنشريه سنجش از دور و 

0۵ 
Salomonsonو بهينه سازی روش  ارزيابی و همکاران در برآورد  

 سطح پوشش برف حوزه های کرج و لتيان
 0۸۹۸تابستان  00 ايران GISنشريه سنجش از دور و 

0۶ 

بر الگوريتم ژنتيک  یمبتن ،یاراض یکاربر یمدل بهينه ساز یطراح

، رودبار: حوضه مورد مطالعه)چندهدفه با رويکرد آمايش سرزمين 

 (کرمان استانجنوب 

 0۸۹۱بهار  0۵ ايران GISنشريه سنجش از دور و 



0۷ 
 .استان تهران اثر احتمالی تغيير اقليم بر عملکرد محصول گندم در

 

 0۸۹۱پاييز  0۸ نشريه پژوهش های دانش زمين
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 عنوان مجله عنوان مقاله رديف
شماره 

 مجله
 سال چاپ

0 
درونيابی اطالعات بارندگی روزانه استان فارس با استفاده از سيستم 

 اطالعات جغرافيايی
68بهار   فصلنامه جغرافيايی سرزمين  

0 
اثرات تغييرات بارندگی بر روی جريانات آبهای سطحی و دايمی 

رودخانه جاجرود: استان تهران، مطالعه موردی  
67 پاييز و زمستان  مجله چشم انداز جغرافيايی  

۸ 
EPNپهنه بندی فرسايش در استان گلستان با مدل  در محيط   GIS 67 پاييز و زمستان  مجله چشم انداز جغرافيايی  

۱ 
تحليل روند تغييرات دمايی شهرستان اهواز بر اساس شاخص های 

 حدی
66 بهار و تابستان  مجله چشم انداز جغرافيايی  

۵ 
پهنه بندی اقليم کشاورزی جنوب و جنوب غرب ايران با استفاده از 

 روش تجزيه خوشه ای
آزاد الرجغرافيای طبيعی دانشگاه  66تابستان     

۶ 
۳۳پاييز   فصلنامه ی جغرافيا، دانشگاه آزاد  تهران مرکزی بررسی دوره های خشکسالی و تأثير آن بر منابع پايين دست کرخه  

۷ 
۳۳بهار   انديشه جغرافيايی TCI. بررسی اقليم گردشگری استان خوزستان بر اساس شاخص  

۳ 
۳۹بهار   انديشه جغرافيايی TCI. اساس شاخصاقليم شناسی توريسم استان خراسان بر   

۹ 
 0۸۳۷  دانشنامه مديريت شهری و روستايی سيستم اطالعات مديريتی

02 
 0۸۳۷  دانشنامه مديريت شهری و روستايی سيستم اطالعات جغرافيايی

00 
 0۸۳۷  دانشنامه مديريت شهری و روستايی فناوری اطالعات

00 

 بحران

 
و روستايیدانشنامه مديريت شهری    0۸۳۷ 

 

 

 :كتب تألیف شده مرتبط با حوزه فعالیت گروه -4

 سال چاپ محل انتشار موضوع و رشته كتاب عنوان كتاب رديف

 0۸۹۸ تهران  جغرافيا  جغرافيا و توسعه پايدار 0



 


