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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

يشود:
متن كامل نشريه در پايگاههاي اطالعرساني زير نمايه و فهرست م 
سايت اختصاصی نشريه

http://gep. ui.ac.ir
http://www.ISC.gov.ir

پايگاه استنادی علوم جهان اسالم
ابسكو :میزبان پايگاههای اطالعاتی
اولريخ :راهنمای بینالمللی نشريات ادواری

http://www.ebscohost.com
http://Ulrichsweb.serialsolutions.com

سايت اينترنتی جهاد دانشگاهی

http://www.SID.ir

بانك اطالعات نشريات كشور

http://www.magiran.com

پايگاه تخصصی مجالت نور

http://www.noormags.ir/
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ساختمان كتابخانه مركزی ،معاونت پژوهش و
فناوری ،اداره انتشارات
كد پستی1162763221 :

شماره تماس
)131(36932455
)131(36934166
gep@res.ui.ac.ir
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سنجش میزان برخورداری سکونتگاه های شهری استان اردبیل از شاخصهای شهر خالق
حسین نظم فر؛ سعیده علوي؛ علی عشقی جهاربرج

168-181

