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 سال چاپ شماره مجله عنوان مجله عنوان مقاله رديف

شهر بناب:   سازگاری کاربریها ی شهری ، موردتحلیل و ارزیابی  1  1333 5 جغرافیا 

(شهر شبستر : مطالعه موردی ) راهبرد توسعه شهر مبتنی بر توسعه پایدار  5  1333 55 جغرافیا 

 تحلیل پایداری محله های کالن شهر تهران با تاکید بر عملکرد شورایاری ها  3
 1333 01 پژوهشهای جغرافیای انسانی 

4 
بررسی نظری مفهوم محله و باز تعریف آن با تاکید بر شرایط محله های شهری 

 ایران
 1331 05 پژوهشهای جغرافیای انسانی

2 

کارکردی در بافت مرکزی شهر ها اهداف و اصول راهبردی  –فرسایش کالبدی 

بافت مرکزی شهر زنجان : بهسازی ، نوسازی و بازسازی مطالعه موردی   
 1331 1 مجله پژوهشهای  علوم زمین 

 0921 62 جغرافیا نظام شهری استان آذربایجان شرقی 2

0 

کالنشهر : جغرافیای شرگتی خدمات پیشرفته پشتیبان تولید ، پژوهش موردی 

 تهران
 0921 0 مطالعات شهری

 0921 6 علوم محیطی تحلیلی بر رویکردهای توسعه گردشگری در اجتماعات محلی  3

( 4منطقه ) ناحیه محوری ، ضرورت ارتقاء مدیریت محلی در شهرداری تهران  1  1311 15 آمایش محیط 

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 

مطالعه موردی ) تحلیل فضایی سرمایه اجتماعی سکونتگاههای شهری و روستایی 

(شهرستان کوهدشت   
4/21 مجله تحلیل اجتماعی  1311 

11 

پژوهش موردی ( اس.پی.ای)جغرافیای شرکتی خدمات پیشرفته ی پشتیبان تولید 

شرکت های حسابرسی کالنشهر تهران :  
 1311 0 پژوهشهای دانش زمین

 1311 13 آمایش محیط نابرابری های منطقه ای در ایران 15

13 

ضرورت ها ، الزامات و چالش های فراروی : در آمدی بر حکمروایی خوب شهری 

14تحقق آن در ایران   

فصلنامه نگرش های نو در جغرافیای 

 انسانی 
0 1311 

شهرستان اسالمشهر: دی 12پراکنش جمعیت و فعالیت مطالعه مور 14  31 جغرافیا 
1315 

12 

: ارزیابی عملکرد سرای محالت در راستای توسعه مدریت محلی ، نمونه موردی 

 سرای محله های اوین ، تجریش و نیاوران 
 32 مدیریت شهری

1315 

12 

سنجش تطبیقی ظرفیت مشارکت پذیری ساکنان ذر بافت های جدید و قدیم 

AHPشهری با استفاده از مدل  محله حسینه قدیم و کوی قائم : نمونه موردی )  

 بافت جدید شهر زنجان

 جغرافیا و برنامه ریزی

43 1313 

10 

کارکردی فضا های روستایی در ایران و اثرات آن بر توسعه  –تحوالت ساختاری 

...روستا های جوانمردی و باغبهزاد: بافت در نواحی روستایی ، مورد پژوهی   
 مدیریت شهری

32 1313 

13 
پیامدهای زیست محیطی الحاق کالنشهری سکونتگاههای روستایی پیرامون پس 

تهران شهر 13منطقه :از انقالب اسالمی، مورد مطالعه  
(مجله انجمن)جغرافیا  40 1314 

11 

) امکان سنجی راهبرد توسعه شهر  CDS در توانمند سازی و ساماندهی ( 

 سکونتگاههای غیر رسمی منطقه یک کالنشهر تبریز
 1314 32 تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی

 1314 13 فصلنامه برنامه ریزی منطقه ای  تحلیل نابرابری های توسعه منطقه ای در بخش بهداشت و درمان استان اردبیل 51

 1314 51 پژوهشهای دانش زمین تحلیل تقسیمات قلمرویی سازمانها و نهاد های خدماتی کالنشهر تهران 51

 13 فصلنامه مطالعات شهری جایگاه برنامه ریز در فرآیند برنامه ریزی شهری در ایران 55
13 

غیررسمی در برنامه ریزی شهری ایرانکندوکاو در نقش دولت و اهداف  53 14تابستان  21 صفه   

54 
تحلیل سرمایه اجتماعی با تاکید بر مشارکت شهروندی و پاسخگویی مدیران 

(شهر اسالمشهر: مطالعه موردی )شهری   
14پاییز  31 فصلنامه آمایش محیط  

52 
های ارزیابی کارکرد مدیریت محله ای در محله آرارات تهران برپایه نمایه 

 حکمروایی خوب شهری

پژوهش های جغرافیایی برنامه ریزی 

 شهری
14زمستان  4  

52 
تحلیلی بر رضایتمندی مسافران از خدمات رسانی سامانه اتوبوس های تندرو 

کالنشهر تهران با رویکرد حمل و نقل پایدار شهری 3منطقه   

فصلنامه نگرش های نو در جغرافیای 

 انسانی
14تابستان  3  

تهران شهر کالن خدماتی نهادهای و ها سازمان قلمرویی تقسیمات تحلیل 50 زمین دانش پژوهشهای   51 1314 



53 
 های سکونتگاه ساماندهی و سازی توانمند در شهر توسعه راهبرد سنجی امکان

تبریز کالنشهر یک منظقه رسمی غیر  

 علوم کاربردی تحقیقات نشریه

 جغرافیایی
32 1314 

اردبیل استان درمان و بهداشت بخش در ای منطقه توسعه های نابرابری تحلیل 51 ای منطقه ریزی برنامه   13 1314 

31 
 مدیران پاسخگویی و شهروندی برمشارکت تاکید با اجتماعی ی سرمایه تحلیل

اسالمشهر شهر:موردی مطالعه)شهری ) 
محیط آمایش  31 

1314 

31 Analysis of Spatial Fragmentation in Tehran Metropolis 

Using ANP (Analytic Network Process) 
شهری مدیریت  41 

1314 

35 
 مدیران گویی پاسخ و شهروندی مشارکت بر تاکید با اجتماعی سرمایه تحلیل

اسالمشهر شهر:موردپژوهی  شهری  
محیط آمایش فصلنامه  31 

1314 

33 
 حکم  های نمایه برپایه تهران آرارات محله در ای محله مدیریت کارکرد ارزیابی

شهری خوب روایی  
شهری ریزی برنامه جغرافیای پژوهشهای  4 

1314 

 

 :كتب تألیف شده مرتبط با حوزه فعالیت گروه -

 انتشارات محل انتشار موضوع و رشته كتاب عنوان كتاب رديف
سال 

 چاپ
 نوبت چاپ

1 
برنامه ریزی  –جغرافیا  شورایاری و مدیریت شهری با تاکید بر رویکرد ناحیه محوری

 شهری
 تهران

 اول 15 شورا یاری

5 
برنامه ریزی  –جغرافیا  اندیشه های نو در برنامه ریزی شهری

 شهری
 تهران

 اول 13 شورا یاری

 


