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شمــــاره استــاندارد بیـنالمللــی چاپی2008-5362 :
شماره استاندارد بینالمللی الكترونیك2252-0910 :
مدير مسئول

سردبیر

دكتر داريوش رحيمي

دكتر محمـــدحسيـــن رامشت

دانشگاه اصفهان

دانشگاه اصفهان

dariush111353@yahoo.com

mrameshat@yahoo.com

هیات تحريريه
دكتر حسن بیكمحمدي

دكتر ركن الدينافتـــخاري عبدالرضا

دانشگـــاه اصفهــــان

دانشگاه تربیت مــدرس

دكتر مسعود تقوايی

دكتر رهنمايی محمدتقی

دانشگاه اصفهان

دانشــگــاه تهــــــــران

دكتر محمد حسین رامشت

دكتر ضرابی اصغر

دانشگاه اصفهان

دانشگـــاه اصفهــــان

دكتر جهانبخشاصل سعید

دكتر علیجانی بهلول

دانشگـــاه تبــريـــز

دانـشـگــاه تـربـیـت مـعـلـــم تهران

دكتر حافظنیا محمدرضا

دكتر غیور حسنعلی

دانشــگــاه تربیـــت مـــدرس

دانـشـــگـــاه اصــفــهــــان

دكتر رضوانی علیاصغر

دكتر يمانی مجتبی

مــؤسـســـه آمـــوزش عــالی میـراث فـرهنــگـی

دانـشـگــــــاه تـهــــــــران

بر اسـاس ابالغیه شـماره  3/11/24مجله جغرافيا و برنامهريزي محيطي
مـورخ  1311/4/5کمیسـیون 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 کشور

http://www.magiran.com

پايگاه تخصصی مجالت نور

http://www.noormags.ir/

نشاني پستي
اصفهان ،خیابان هزارجريب ،دانشگاه اصفهان،
ساختمان کتابخانه مرکزی ،معاونت پژوهش و
فناوری ،اداره انتشارات
کد پستی1162763221 :

شماره تماس
)131(36932455
)131(36934166
gep@res.ui.ac.ir




بررسی تحوالت مورفولوژیکی الگوی رودخانۀ آزادرود با استفاده از شاخصهای هندسی

6-61

محمد حسین رضائی مقدم؛ محمد رضا نیكجو؛ حسام ملكی
تحلیل و ارزیابی توان ژئوتوریستی دریاچۀ زریوار

61-23

علیاكبر تقیلو؛ صیاد اصغري؛ ناصر سلطانی؛ احمد آفتاب



تلفیق روشهای تصمیمگیری چندمعیاره با روش رگرسیون لجستیک برای بررسی مناطق

22-23

حساس به وقوع زمینلغزش در حوضۀ زیلبیرچای
محمدرضا نیكجو؛ محمدحسین رضايی مقدم؛ صغري اندريانی



بررسی نحو فضایی ساختار محلههای سنتی با نگرش محرک توسعه(نمونۀ موردی :محلۀ حاجی

22-17

شهر همدان)
سجاد زلفی گل؛ حسن سجادزاده





بررسی روند تغییرات نمایۀ  NDVIایران در کمربندهای ارتفاعی

16-48

امیدرضا كفايت مطلق؛ سید ابوالفضل مسعوديان
بررسی ادراک روستاییان نسبت به تغییرات اقلیمی و راهبردهای سازگاری در شهرستان زابل

42-671

غالمحسین عبداهلل زاده؛ علیرضا اژدرپور؛ محمد شريف شريف زاده
ارزیابی بومگردشگری (اکوتوریسمی) پارک ملی کاله قاضی با استفاده از الگوی برنامهریزی

671-631

راهبردی فریمن
مهديس سادات؛ محمود ذوقی؛ سپیده كريمی؛ محمد جواد امیري




بررسی فلسفۀ غایتگرایی در اندیشۀ کارل ریتر (با تأکید بر عصر روشنگری و مکتب رمانتیسم)

631-688

مريم سلطانی كوهانستانی؛ صیاد اصغري
تحلیل روند و نحوۀ گسترش شهرهای سیاسی  -اداری ایران (مورد پژوهشی :یاسوج از

682-618

پیدایش تاکنون)
حسین حسینی خواه؛ علی زنگی آبادي



زاگرس و هویت مکانی
محمدرضا نوجوان

612-611

