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

دكتر داريوش رحيمي
دانشگاه اصفهان
dariush111353@yahoo.com

سردبیر

دكتر محمـــدحسيـــن رامشت
دانشگاه اصفهان
mrameshat@yahoo.com

كارشناس نشريه :طوبي پناهي
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(36733172
)131(36734166
gep@res.ui.ac.ir






مکانیابی ده محوطة برتر نیروگاههای انرژی اتمی ایران

7-71

علی اصغر جعفري؛ فاطمه نعمت الهی؛ محمد حسین رامشت
مکانیابی بهینة محل احداث شهرهای جدید در استان قزوین براساس پارامترهای آبوهوایی

72-94

فاطمه شهريار؛ امیر گندمكار؛ رحیم هاشم پور
مقایسة سه روش اصلی هوش مصنوعی در برآورد دبی سیالب رودخانة یلفان

90-05

حمید نوري؛ علیرضا ايلدرومی؛ مهدي سپهري؛ مهدي آرتیمانی
بررسی زمینلغزش های زاگرس میانی با استفاده از مدل آنتروپی (مطالعة موردی :منطقة اردل – ناغان)

07-81

سمیه سادات شاه زيدي؛ مژگان قنبري عديوي




توسعة فیزیکی کالنشهر مشهد و تغییر در مورفولوژی سیستمهای رودخانهای

82-11

عزت اهلل قنواتی؛ سید رضا حسین زاده؛ امیر كرم؛ میترا فرخ زاد
ارزیابی توان مدل  SDSMدر همانندسازی میانگین دمای شهر ارومیه

12-751

حسین عساكره؛ حسن شادمان



ارزیابی رشد اسپرال تبریز با استفاده از تصاویر ماهوارهای و مدلسازی توسعة احتمالی

752-794

اكبر رحیمی




کاربرد روش پرسپترون چندالیة شبکة عصبی مصنوعی در مدلسازی تغییرات کاربری اراضی شرق استان مازندران

790-744

شريف جورابیان شوشتري؛ عباس اسماعیلی ساري؛ سید محسن حسینی؛ مهدي غالمعلی فرد
تحلیل مکانی و قابلیتسنجی پهنههای مستعد توسعة گردشگری در شهرستان فسا
سید حجت موسوي؛ نجمه نظري؛يونس غالمی

740-781

