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بر اسـاس ابالغیه شـماره  3/11/24مجله جغرافيا و برنامهريزي محيطي
مـورخ  1311/4/5كمیسـیون بررسـی نشـريات علمـی وزارت علـوم
تحقیقـات و فنـاوری دارای درجـه علمي – پژوهشي است
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متن كامل نشريه در پايگاههاي اطالعرساني زير نمايه و فهرست م 
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http://gep. ui.ac.ir
http://www.ISC.gov.ir
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http://www.SID.ir
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http://www.noormags.ir/
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اصفهان ،خیابان هزارجريب ،دانشگاه اصفهان،
ساختمان كتابخانه مركزی ،معاونت پژوهش و
فناوری ،اداره انتشارات
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