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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

کارشناس نشريه:طوبی پناهی
t.panahi@staf.ui.ac.ir
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 آگاهی از پیامدهای فرسایش خاک و راهبردهای حفاظتی در نواحی روستایی حوضۀ آبخیز

1-02

چهلچای گلستان
غالمحسین عبداهلل زاده -لیال جهانگیر -محمد شريف شريف زاده



تأثیر شدت فرسایش بادی و بیابانزایی در تخریب زیستگاه منطقۀ همدان

01-20

علیرضا ايلدرمی -مینا مرادي -محمد قربانی




ارزیابی سطح پایداری محلههای مسکونی در نواحی پیرا -شهری (مطالعۀ موردی :شهر اردبیل)

24-42

حسین نظم فر -اصغر پاشازاده
تدوین معیارهای کاربردی سنجش کیفیت محیطزیست شهری در محلههای مرکزی کالنشهر همددان (نموندۀ

46-42

مطالعاتی :محلۀ آقاجانیبیگ)
زهرا بشیري -احمد شاهیوندي -علی براتیان



نقش تمرکز جغرافیایی صنایع و تخصصی شدن منطقهای در شکل گیری ساختار فضایی ایران در طی دوره

46-110

زمانی 1442-1434
هاشم داداش پور -مینا ساسانی




ارزیابی پایداری زیست محیطی شهر اصفهان با تأکید بر آلودگی هوا

114-104

سید اسكندر صیدايی -سیده سمیه حسینی -بنت الهدي يزدانبخش
تحلیل تناسب اراضی در فرایند مکان گزینی مراکز تولید کمپوست از پسماندهای آلی شهری؛ مطالعه موردی:

103-160

استان فارس
عطا غفاري گیالنده -محمد حسن يزدانی -عبدالوهاب غالمی




سهم منابع آبی ایران از سامانههای جوی

164-142

زهرا پاكزاد-محمد حسین رامشت-امیر گندمكار
بررسی نقش عوامل موثر بر مئاندری شدن و تغییرات رودخانه دالکی با استفاده از سنجش از دور و سیستم

146-134

اطالعات جغرافیایی
سید علی المدرسی -مصطفی خبازي-علی علیايی-میثم شهبازي



سازوکار شکلگیری چرخند در بادپناه کوهستان زاگرس
سعید جهانبخش-علی محمد خورشیددوست – حمید میرهاشمی

133-140

