
رشد آموزش جغرافيا/ دورۀ سی و سوم / شمـــارۀ 1/ پاييز 41397

 معرفي
امروزه با توسعة فناوري هاي ارتباطي و اطالعاتي، استفاده از محتواهاي چاپ شده روي كاغذ به صورت روزنامه، مجله و كتاب رو به 

كاهش نهاده است. از آنجا كه ابزارهايي مانند رايانه ها، لپ تاپ ها، تبلت ها و گوشي هاي همراه امكان دانلود و مطالعة محتواهاي مختلف 
را در اختيار همگان گذارده اند، بسياري از مجالت علمي به صورت رايگان يا با دريافت حق اشتراك ناچيز، مطالب خود را به صورت ديجيتالي 

در اختيار خوانندگان قرار مي دهند. خريد و فروش كتاب هاي ديجيتالي نيز روزبه روز رونق يافته و به تدريج شاهد كاهش روزافزون انتشار كتاب 
به صورت كاغذي خواهيم بود. اين موضوع اگرچه ممكن است به خاطر برخي موضوعات نوستالوژيك با مخالفت كتاب خوان ها و دوستداران متن هاي 
كاغذي روبه رو شود، اما بسياري از خوانندگان ترجيح مي دهند محتواها را به صورت ديجيتالي مطالعه كنند. نشر ديجيتالي مجالت علمي در كشور 
به ويژه مجالت دانشــگاهي بنا به داليلي از جمله كاهش هزينه ها رونق يافته و بسياري از اين مجالت را مي توان بدون پرداخت هزينه و رايگان 
دريافت و مطالعه كرد. در اين مقاله تعدادي از اين مجالت معرفي شده اند، اما به دليل تعداد زياد مجالت علمي جغرافيا فقط تعداد اندكي از آن ها 
به صورت تفصيلي تر معرفي شده اند. در پايان اين مقاله و در يك جدول، فهرست نام 46 مجلة جغرافيايي و نشاني اينترنتي آن ها ارائه شده است كه 
دوستداران علم جغرافيا مي توانند ضمن استفادة رايگان از مقاالت اين مجالت، جدول ارائه شده را در گروه هاي مجازي خود به اشتراك بگذارند.

به نظر مي رسد مجلة رشد آموزش جغرافيا نيز بعد از سال ها تجربة نشر كاغذي همراه با نشر الكترونيك، به تدريج بايد به عرصة نشر الكترونيك 
ورود يابد و در آينده در تعداد نسخه هاي محدود چاپ و منتشر شود.

كليدواژه ها: پژوهش هاي جغرافيايي، دانشگاه علميـ  پژوهشي، مركز پژوهشي، مجالت ديجيتالي، جغرافيا

نگاهی به مجالت ديجيتالی 
فارسی با موضـــــوع جغرافيا

 مجتبي مقصودي
كارشناس آموزشي

آموزش جغرافيا
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http://gps.gu. :1. آمايش جغرافيايي فضا نشاني اينترنتي 
ac.ir/

سردبير: دكتر جعفر ميركتولي

آمايش  مجلة  است.  گلستان  دانشگاه  فصلنامه،  اين  صاحب امتياز 
نشريات  بررسي  كميسيون  ابالغية  براساس  )مكان(  فضا  جغرافيايي 
وزارت علوم، تحقيقات و فناوري از شمارة اول داراي درجة علمي ـ 
پژوهشي است. آمايش جغرافيايي فضا، دانشي ميان رشته اي است و 
دربرگيرندة سه بعد »فضا و مكان«، »فعاليت« و »جمعيت« به صورت 
هم زمان مي باشد. مجلة آمايش جغرافيايي فضا از منظر دانش جغرافيا به 

اين سه مقوله در آمايش فضا مي پردازد.
اين فصلنامه از سال 1390 شروع به انتشار كرده و تا سال 1396، 25 
شماره از آن منتشر شده است. كلية مقاالت اين مجله به طور رايگان 

قابل دانلود است.

اولويت هاي پژوهشي مهم مجلة آمايش جغرافيايي فضا
 بررسي، تجزيه و تحليل و ارزيابي وضعيت موجود آمايش جغرافيايي 

فضا در كشور؛
 بررسي و شناسايي قابليت هاي دانش علوم جغرافيايي در آمايش فضا 

و توسعة منطقه اي با رويكرد آمايشي در افق آينده؛
 برنامه ريزي براي بهينه سازي شبكة شهري، نظام سلسله مراتبي 

سكونتگاه ها و توسعة منطقه اي و گذر از عدم تعادل هاي فضايي؛
 مطالعه، تحليل و ارزيابي و برنامه ريزي در مقولة شبكة ارتباطي در 
عرصة هوايي، زميني و دريايي در راستاي قابليت هاي منطقه اي و با 

معيارهاي آمايشي؛
از  استفاده  با  منطقه اي  و  شهري  فضاي  تحليل  و  مدل سازي   

سامانه هاي GIS؛
 آمايش آيش هاي صنعتي، نظامي و ريلي بزرگ و منطقه اي و توسعة  
راهكارهاي  كشور،  در  آيش ها  وضعيت  ارزيابي  و  )مطالعه  منطقه اي 

توسعه، بازسازي و...(؛
 تجزيه و تحليل و طراحي مستندات آمايش جغرافياي فضا )مطالعه، 
ارزيابي و تدوين طرح هاي جامع، تفصيلي و ...( و ارائه راهكارهاي اجرايي 

آن ها؛ براي مثال تعيين انواع كاربري ها؛
 حقوق آمايش جغرافيايي فضا و منطقه اي در ايران؛

ـ آمايش شهري
ـ آمايش سواحل دريايي، شامل تحليل فضايي، آينده پژوهي در راستاي 

تغيير كاربري ها، چشم اندازها، طراحي مجدد فضاها و ...(؛
ـ طرح ها، راهكارها و سياست هاي تمركززدايي در كالن شهرها؛

ـ راهكارهاي توسعه و آمايش مناطق روستايي؛
ـ مكان يابي جديد روستاها.

برخي از عناوين مقاالت آخرين شمارة فصلنامه، مربوط به 
شمارة 25، سال 1396:

 بررسي ارتباط ميان كاربري اراضي با جاذبه هاي گردشگري با مدل 
آنتروپي محلي )مطالعة موردي: شهر اصفهان(؛

اصول  از  استفاده  با  شهري  نوبنياد  محله هاي  كالبدي  ارزيابي   
شهرسازي نو )مورد: محلة ياغچيان تبريز(؛

 مدل سازي گسترش آتش سوزي جنگل با استفاده از اتوماسيون 
سلولي؛

 تحليل و برآورد آسيب پذيري مساكن شهري در برابر زلزله )مطالعة 
موردي: شهر گرگان(؛

 بررسي خشك سالي هيدرولوژيكي حوضة آبخيز سد زاينده رود.

 2. آمايش سرزمين
https:jtcp.ut.ac.ir :نشاني اينترنتي

سردبير: دكتر سيدمحمد محمودي

صاحب امتياز اين دوفصلنامه پرديس فارابي دانشگاه تهران واقع در 
شهر قم است. دوفصلنامه آمايش سرزمين براساس ابالغية كميسيون 
بررسي نشريات وزارت علوم، تحقيقات و فناوري داراي درجة علمي ـ 
پژوهشي است. آمايش سرزمين، دانشي ميان رشته اي و چندتخصصي 
است كه دربرگيرندة حداقل سه بعد »فضا«، »جمعيت« و »فعاليت« 
به صورت هم زمان است. مقاالتي كه فقط به يكي از اين ابعاد بپردازد 

مورد پذيرش دفتر مجله نيست.
اين دوفصلنامه از سال 1388 شروع به انتشار كرده و تا سال 1396، 
17 شماره از آن منتشر شده است. كلية مقاالت اين دوفصلنامه به طور 

رايگان قابل دانلود است.

برخي از اولويت هاي پژوهشي مهم مجلة آمايش سرزمين:
1. تجزيه و تحليل وضعيت موجود آمايش سرزمين در كشور و مناطق 
مختلف ايران؛ براي مثال ارزيابي و آسيب شناسي طرح هاي كاربري، 
طرح هاي توسعة منطقه اي، منطقه بندي سرزمين، سياست هاي فضايي، 

اقتصادي، زيست محيطي و اقتصادي و...؛
2. بررسي چشم اندازهاي نوين آمايش سرزمين در ايران و آينده نگاري 

توسعة منطقه اي با رويكرد آمايشي بر پاية سناريو؛
3. متروپل سازي )عوامل تأثيرگذار، استراتژي ها، موانع و مشكالت، 

چشم اندازها( و برنامه ريزي و توسعة متروپل ها در ايران؛
4. مطالعه و بررسي ايجاد شبكه هاي نوين و پيشرفتة ريلي در پهنة 
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سرزمين و منطقه؛
ـ ضرورت سنجي ايجاد شبكه ها

ـ امكان سنجي
ـ انتقال شبكه ها

ـ بازسازي خطوط
ـ طراحي طرح جامعه شبكه ها

GIS ـ  مدل سازي شبكه و تهية

برخي از عناوين مقاالت آخرين شمارة دوفصلنامه، مربوط به 
شمارة 16، سال 1396:

 تبيين موانع فراروي جابه جايي پايتخت در ايران با رويكردي آمايشي؛
 تأثير متقابل ساختار فضايي و نظام جريان هاي مؤثر منطقه اي در 

البرز جنوبي؛
 توسعة چارچوب انگاشتي از فضاهاي انحصاري در نواحي ساحلي 
پيراشهري؛ كرانة جنوبي درياي كاسپين از شهرستان  ساري تا محمودآباد؛
 ارزيابي آسيب پذيري مكاني زيرساخت هاي استان اردبيل با رويكرد 

پدافند غيرعامل؛
 امكان سنجي و سنجش ُبرد سرمايه گذاري عرصه هاي گردشگري 

استان آذربايجان غربي.

 3. آمايش محيط
http://ebtp.malayeriau.ac.ir :نشاني اينترنتي

سردبير: دكتر بيژن رحماني

صاحب امتياز اين فصلنامه دانشگاه آزاد اسالمي، واحد شهرستان مالير 
است. اين فصلنامه از سال 1387 شروع به كار كرده و از سال 1389 
براساس ابالغية كميسيون بررسي نشريات وزارت علوم، تحقيقات و 

فناوري درجة علميـ  پژوهشي گرفته است.
كلية مقاالت اين فصلنامه از شمارة 22 تا 40 به طور رايگان قابل دانلود 

است.
اهداف اين فصلنامه چنين عنوان شده است:

 آگاهي بخشي و ترويج علم جغرافيا از طريق انتشار مقاالت مناسب؛
 ياري به نويسندگان مقاالت، شامل اساتيد، محققان و دانشجويان در 

عرصة انتقال ديدگاه ها و نظريات خود؛
 بهينه سازي نحوة انتشار و توزيع نشريه به گونه اي كه حداقل هزينه 

و ضايعات زيست محيطي را به همراه داشته باشد؛
 افزايش تعداد مقاالت منتشر شده در سال همراه با حفظ كيفيت و 

ارزش هاي علمي مقاالت.

برخي از عناوين مقاالت آخرين شمارة فصلنامه، مربوط به 
شمارة 39، سال 1396:

 سطوح پايداري در محله هاي شهري )مطالعة موردي: محالت شهر 
مهاباد(؛

 ميزان مشاركت شهروندان در امور شهري و عوامل مؤثر بر آن )نمونة 
موردي: دره شهر(؛

 مطالعة تطبيقي سطح پايداري در محالت قديم و جديد شهري 
)نمونة موردي: محالت بافت قديم و جديد شهر كرمان(؛

 بررسي بعد ذهني كيفيت زندگي در شهر جديد انديشه؛
 نقش فضاي عمومي شهري در شكل گيري اعتماد اجتماعي )نمونة 

موردي: پارك حاشية چمران، كالن شهر شيراز(؛
 بررسي تطبيقي معيارهاي قابليت پياده مداري در سطح محالت 

شهري )مطالعة موردي: محالت جديد و قديمي شهر رشت(.

 4. اقتصاد فضا و توسعة روستايي
http://serd.khu.ac.ir :نشاني اينترنتي

سردبير: دكتر حسن افراخته

صاحب امتياز فصلنامة علميـ  پژوهشي اقتصاد فضا و توسعة روستايي، 
دانشگاه خوارزمي است. اين فصلنامه از سال 1391 شروع به كار كرده و 

تاكنون 22 شماره از آن منتشر شده است.
كلية مقاالت اين فصلنامه از شمارة 1 تا 22 به صورت رايگان قابل 

دانلود است.

اهداف اين فصلنامه چنين عنوان شده است:
 ارائة خدمات علمي در جهت احياي اقتصاد روستايي متناسب با 

منزلت كشور؛
 بومي سازي منابع علمي مربوط به توسعة اقتصاد روستايي؛

 حل بحران ناشي از مهاجرت بي روية روستايي و لزوم توسعة اقتصاد 
روستايي؛

 تخصصي شدن رشته هاي علوم جغرافيايي و تصويب سرفصل هاي 
جديد رشته در آموزش عالي؛

 تدوين منابع علمي مؤثر در مديريت نوين روستايي.

برخي از عناوين مقاالت آخرين شمارة فصلنامه، مربوط به شمارة 22، 
سال 1396:

 تأثير گردشگري خانه هاي دوم بر اقتصاد روستايي دهستان ابرشيوه 
در شهرستان دماوند؛

اجتماعي  ـ  اقتصادي  تعادل  در حفظ  كشاورزي  بخش  اهميت   
ساختار شهري و روستايي ايران؛
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 اقتصاد زباله اي در روستاهاي پيراشهري جنوب تهران؛
 راهبردهاي اقتصادي بهبود شاخص هاي مسكن در نواحي روستايي 

شهرستان كهگيلويه؛
 نقش سرمايه روان شناختي در ارتقاي كارآفريني روستايي استان 

آذربايجان شرقي؛
 الگويابي تخصيص پايدار كاربري زمين در نواحي روستايي شرق 

گيالن.

 5. اقتصاد و توسعة منطقه اي
https://erd.um.ac.ir :نشاني اينترنتي

سردبير: دكتر مصطفي سليمي فر

دو  است.  مشهد  فردوسي  دانشگاه  دوفصلنامه،  اين  صاحب امتياز 
فصلنامة اقتصاد و توسعة منطقه اي، يكي از سه عنوان مجله جديدي 
است كه در سال 1390 از مجلة علميـ  پژوهشي دانش و توسعة سابق 
منشعب شده و نخستين شمارة آن در ابتداي سال 1391 به چاپ 

رسيده است.
كلية مقاالت اين دوفصلنامه شامل 13 شماره به صورت رايگان قابل 

دانلود است.
اهداف اين دوفصلنامه چنين عنوان شده است:

اين مجله آثار علميـ  اقتصادي را در ابعاد مختلف توسعة منطقه اي براي 
استفادة پژوهشگران، سياست گذاران و مديران اجرايي و ساير مخاطبان 
با هدف تبيين تئوري ها، ديدگاه ها و مدل هاي توسعة منطقه اي انتشار 
مي دهد و اينكه چگونه مي توان براي يك منطقه )شامل چند شهر بزرگ 
يا چند استان يا ايالت(، برنامه ريزي داشت تا در سطح ملي و جهاني به 
برتري هاي نسبي مورد نظر مسئوالن و سياست مداران آن منطقه دست 
يافت و در اين ميان از توازن در پيشرفت و رشد آن منطقه نيز به صورت 
همگن بهره مند شد. توجه دادن سياست گذاران و برنامه ريزان سطح ملي 
و بخشي به ابعاد فضايي و منطقه اي در برنامه ريزي هاي كالن و ملي و 
آگاهي از اينكه نگاه  بخشي بر نظام برنامه ريزي كشور ممكن است به 
عدم تعادل هاي منطقه اي بااليي در جغرافياي خود، به ويژه در ميان 

بخش هاي شهري و روستايي بينجامد.

برخي از عناوين مقاالت آخرين شمارة دوفصلنامه، مربوط به 
شمارة 13، سال 1396:

براي   CHARM-RAS و   CB-RAS جديد  تركيبي  روش هاي   
محاسبة جدول داده ـ ستانده منطقه اي و سنجش خطاهاي آماري 

)مطالعة موردي: استان گيالن(؛
 آثار اقتصاد دانش بنيان بر جذب سرمايه گذاري مستقيم خارجي 

)نظرية همگرايي هاي اقتصاديـ  منطقه اي براي كشورهاي عضو اكو(؛

ايران  استان هاي  در  تورم  بر  افزوده  ارزش  بر  ماليات  اثر  بررسي   
)1392 ـ 1387(؛

 )SELQ( معرفي و ارزيابي روش سهم مكاني خاص صنعتي فلگ 
در منطقه اي سازي جداول داده ـ ستانده ملي )مطالعة موردي: استان 

يزد 1390(؛
 بررسي اثر فناوري اطالعات و ارتباطات بر احتمال وقوع فقر و شدت 

فقر خانوارهاي كشور )رويكرد الگوي هكمن دومرحله اي(.

 6. اطالعات جغرافيايي )سپهر سابق(
 http://www.sepehr.org:نشاني اينترنتي

سردبير: دكتر مهدي مديري

مسلح  نيروهاي  جغرافيايي  سازمان  فصلنامه،  اين  صاحب امتياز 
)سپهر(  جغرافيايي  اطالعات  نشرية  است.  ايران  اسالمي  جمهوري 
به صورت فصلنامه بوده و در هر شماره تركيبي از مقاالت در بخش هاي 
استخراج و توليد داده هاي جغرافيايي، پردازش و تجزيه و تحليل آن ها 
ارائه اطالعات جغرافيايي را منتشر مي كند. اين فصلنامة علمي ـ  و 
پژوهشي از سال 1369 با نام سپهر شروع به انتشار كرده است. از سال 

1393 نام مجله به »اطالعات جغرافيايي« تغيير يافته است.
كلية مقاالت هر 105 شمارة اين فصلنامه كه تا به حال چاپ شده، 

به صورت رايگان قابل دانلود است.
اهداف اين فصلنامه چنين عنوان شده است:

ـ  علمي  دستاوردهاي  و  دانش  تبادل  مناسب  شرايط  برقراري   
پژوهشي بين اساتيد، دانشجويان و متخصصان علوم ژئوماتيك و جغرافيا؛
 ارتقاي مستمر دانش فني و كيفيت توليدات و خدمات و فراهم 

ساختن فضاي نوآوري و خالقيت؛
 ايجاد شرايط مناسب آموزش حين خدمت كاركنان و كاربران علوم 

ژئوماتيك و جغرافيا؛
 آئينة تالش ها و خالقيت ها به منظور هم افزايي در حوزة پژوهش و 

تحقيقات علوم ژئوماتيك و جغرافيا؛
 اطالع رساني تخصصي علوم ژئوماتيك و معرفي توانمندي هاي علمي 

ـ فني و دستاوردهاي نوين ملي.

برخي از عناوين مقاالت آخرين شمارة دو فصلنامة مربوط به 
شمارة 104، سال 1396:

با  ارزيابي مدل جهاني همسان سازي داده هاي زميني   معرفي و 
داده هاي مشاهده اي در ايران؛

 ارزيابي كارايي تعيين موقعيت مطلق دقيق به عنوان جايگزيني براي 
تكنيك هاي نسبي؛
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 مطالعة تغييرات زماني و مكاني كيفيت آب زيرزميني دشت يزدـ  
اردكان با استفاده از شاخص GQI؛

 تعيين آسيب پذيري و ريسك مخاطرات فرسايشي بندر آستارا؛
 تحليلي بر برنامه هاي توسعه و سياست هاي زمين شهري با تأكيد بر 

رويكرد حكمروايي خوب زمين )موردپژوهي: كالن شهر تهران(؛
 مطالعة پتانسيل هاي اقليم گردشگري سواحل جنوبي درياي خزر.

 7. پژوهش هاي اقليم شناسي
http://cri.ac.ir/show=187 :نشاني اينترنتي

سردبير: دكتر علي اكبر متكان

صاحب امتياز اين دوفصلنامة علميـ  پژوهشي، پژوهشكدة اقليم شناسي 
سازمان هواشناسي با همكاري انجمن سنجش از دور )GIS( ايران است. 
اين فصلنامه از سال 1388 تا 1395 منتشر شده و در اين مدت 28 

شماره از چاپ خارج شده است.
اين مجله از شمارة 1 تا شمارة 12 به صورت رايگان قابل دانلود است.

اهداف پژوهشكدة اقليم شناسي:
 شناخت قانونمندي هاي حاكم بر تغيير اقليم و تشديد بالياي جوي 
ـ اقليمي، به خصوص پديدة خشك سالي و سيل كه از طريق آگاهي 
يافتن بر وقوع اين باليا با تعريف روش هاي مناسب براي پايش اين 
و مكاني  زماني  ارائة مدل هاي پيش بيني در مقياس هاي  و  پديده ها 
مختلف و پيش آگاهي هاي الزم، مي توان خسارات هر يك را كاهش داد 
و باعث افزايش توليدات كشاورزي، باال بردن ضريب ايمني در مقابله با 
بالياي اقليمي و ايجاد كار بيشتر در كشور شد و در نتيجه به اقتصاد 

عمومي آن كمك كرد؛
 توسعه و گسترش اقليم شناسي محض و كاربردي؛

 زمينه سازي مناسب براي ارتقاي فعاليت هاي پژوهشي مذكور؛
 بررسي رابطة اقليم شناسي با بالياي طبيعي جوي و طبيعي.

به  اين دوفصلنامه، مربوط  از عناوين مقاالت آخرين شمارة  برخي 
شمارة 28ـ  27، پاييز و زمستان 1395:

 بررسي واحدهاي گرمايي تجمعي در طول فصل رشد گندم در 
ايران؛

 تعيين شاخص سوز باد استان اصفهان براساس دماي كمينه؛
 بررسي تغييرات زماني و مكاني كم فشار پاكستان؛

 مطالعة آماري و شناسايي نوع مه به كمك يك الگوريتم در مهم ترين 
فرودگاه هاي كشور؛

 بررسي ارتباط عوامل كنترلي بزرگ مقياس جوي با رخداد گردوغبار 

در نيمة غربي كشور )مطالعة موردي: ماه هاي جوالي  2004 و جوالي 
2009(؛

 تحليل آماري همديدي بارش تگرگ در استان همدان.

 8. پژوهش هاي جغرافياي انساني
https://jhgr.ut.ac.ir :نشاني اينترنتي

سردبير: دكتر كرامت اهلل زياري

صاحب امتياز اين فصلنامه، مؤسسة جغرافياي دانشگاه تهران است. 
جغرافيايي  مهم  نشريات  از  يكي  جغرافيايي  پژوهش هاي  فصلنامه 
دانشگاه تهران بود كه به دليل حجم مقاالت رسيده و تفاوت هايي كه 
اين مقاالت جغرافيايي در ماهيت خود داشتند، از سال 1380 فصلنامة 
پژوهش هاي جغرافيايي به دو فصلنامه شامل پژوهش هاي جغرافيايي 
انساني و پژوهش هاي جغرافيايي طبيعي، تفكيك شد. در سال 1389 
پژوهش هاي  مجلة   1393 سال  در  و  روستايي  پژوهش هاي  مجلة 
جغرافيايي برنامه ريزي شهري نيز به مجموعه فصلنامه هاي جغرافيايي 

دانشگاه تهران افزوده شد.
كليه مقاالت اين فصلنامه ها به صورت رايگان قابل دانلود است.

اهداف اين فصلنامه چنين عنوان شده است:
انتشار نشرية علميـ  پژوهشي حاضر در فرايند نيل به اهداف توسعة 
علمي كشور و به خصوص ارتقاي كيفي رشتة علوم جغرافيايي، خود 
افزون بر ايجاد فرصت و انگيزه براي درج مقاالت علمي و پژوهشي 
اعضاي هيئت علمي گروه هاي تخصصي برنامه ريزي شهري، برنامه ريزي 
و  منطقه اي  برنامه ريزي  گردشگري،  سياسي،  جغرافياي  روستايي، 
ناحيه اي، سنجش از دور و آمايش سرزمين، ارائه و چاپ مقاالت علمي 
و پژوهشي دانشوران و پژوهندگان ديگر مراكز دانشگاهي و تحقيقاتي 
را نيز امكان پذير ساخته است. هدف اصلي از انتشار فصلنامة حاضر 
درواقع پاسخي است به اين دغدغه كه ارائه و بررسي مسائل، مشكالت، 
عرصه هاي  در  مطرح  علمي  و  نظري  مهم  چالش هاي  و  پرسش ها 
برنامه ريزي و... در جهان پويا و در تحول پرشتاب امروزي و فعاليت و 
تأمل پژوهشگرانه به منظور پاسخ يابي براي آن ها در چارچوب كار ويژة 
يك نشرية تخصصي، علمي و پژوهشي انسجام يابد و از سامان خاص 
برخوردار شود. اهتمام به اين امر مهم كه شاخصة اصلي پويايي يك 
محيط دانشگاهي و پژوهشي امروزي است، مستلزم فراهم آمدن مجالي 
بود براي ارائة نتايج  فعاليت هاي علمي و دستاوردهاي پژوهشي استادان، 
دانشوران و پژوهندگان متخصص و از اين طريق، برقراري ارتباط و 
تعامل علمي ـ پژوهشي به منظور بسط و ارتقاي آگاهي تخصصي و 

نتيجه گيري هاي سودمند، عملي و مشكل گشا در زمينه هاي ياد شده.
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برخي از عناوين مقاالت آخرين شمارة دوفصلنامه، مربوط به 
شمارة 26، سال 1396:

 سنجش الگوي استقرار كاربري هاي حياتي از منظر پدافند غيرعامل 
در كالن شهر اهواز؛

 آرام سازي ترافيك محله با رويكرد تجديدحيات با استفاده از مدل 
SWOT )مطالعة موردي: محلة يوردشاهي اروميه(؛

 تبيين نابرابري در توسعة صنعت گردشگري با نگاهي به ايران؛
 تأثير اسكان عشاير بر ميزان مشاركت زنان در تأمين درآمد خانوار 

)مطالعة موردي: زنان عشاير سيستاني(؛
 ارزيابي رقابت پذيري منطقه اي در مناطق شهري عملكردي استان 

مازندران با استفاده از تحليل خوشه اي؛
 مدل سازي همگرايي قومي براساس نيازسنجي مديران سياسي و 

مطالبات شناسي اقوام )مطالعة موردي: استان كردستان(.

 9. جغرافيا
 http://www.iga.ir:نشاني اينترنتي

سردبير: دكتر عباس سعيدي

اين  است.  ايران  جغرافيايي  انجمن  فصلنامه،  اين  صاحب امتياز 
فصلنامه از تاريخ 1357 شروع به انتشار كرده است. برخي از مقاالت 

اين مجله از سال 1383 تا 1396 در نشاني زير مربوط به پايگاه مركز 
اطالعات علمي جهاد دانشگاهي به صورت رايگان قابل دانلود است.

http:www.sid.ir/Fa/ Journal/ JournalisPaper.aspx?ID=60635
همچنين با عضويت در سايت مگ ايران مي توان كلية مقاالت مربوط 
به سال هاي 1383 تا 1396 را در صورت پرداخت حق عضويت دانلود 

كرد.

برخي از عناوين مقاالت آخرين شمارة فصلنامه، مربوط به 
شمارة 53، سال 1396:

)مورد  شهروندان  ديدگاه  از  شهري  توسعة  طرح هاي  ارزيابي   
مطالعه: پياده راه سازي خيابان سلمان فارسي اهواز(؛

براساس  تهران  كالن شهر  زيست پذيري  تركيبي  الگوي  ارائه   
شاخص هاي زيرساختي؛

 واكاوي رابطة الگوهاي همديد با ميزان ذرات معلق آاليندة فراگير 
در استان تهران؛

 بررسي تاريخ معاصر كردها در ايران از منظر كتاب هاي درسي 
مطالعات اجتماعي، تاريخ و جغرافياي دورة متوسطة اقليم كردستان 

عراق.

ـ  جغرافيا فهرست مجالت علمی ـ پژوهشی مصوب وزارت علوم، تحقيقات و فناوری 

نشاني اينترنتيشروع اعتبارسردبيرصاحب امتيازنام مجلهرديف
90http://gps.gu/ac.irجعفر ميركتوليدانشگاه گلستانآمايش جغرافيايي فضا1

90https://jtcp.ut.ac.irمحمد محموديپرديس قم دانشگاه تهرانآمايش سرزمين2

89http://ebtp.malayeriau.ac.irبيژن رحمانيدانشگاه آزاد اسالمي واحد ماليرآمايش محيط3

91http://serd.khu.ac.irحسن افراختهدانشگاه خوارزمياقتصاد فضا و توسعة روستايي4

اقتصاد و توســعة منطقــه اي )دانش و 5
83http://erd.um.ac.irمصطفي سليمي فردانشگاه فردوسي مشهدتوسعة سابق(

93http://www.sepehr.orgمهدي مديريسازمان جغرافيايي نيروهاي مسلحاطالعات جغرافيايي )سپهر سابق(6

/91http://sppl.ui.ac.irاصغر ضرابيدانشگاه اصفهانبرنامه ريزي فضايي7

/91http://jzpm.miau.ac.irعلي شكوردانشگاه آزاد اسالمي مرودشتبرنامه ريزي منطقه اي8

)مدرس 9 فضــا  آمايش  و  برنامه ريــزي 
/80http://hsms-pold.modares.ac.irمحمدرضا حافظ نيادانشگاه تربيت مدرسسابق(

/91http://tourismpd.journals.umz.ac.irسعيد راسخيدانشگاه مازندرانبرنامه ريزي و توسعة گردشگري10

92http://www.sid.ir/Fa/Journal/Journaرحيم سرورسازمان تحقيقات و مطالعات ناجاپژوهش نامة جغرافياي انتظامي11
IList.aspx?ID=7920
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http://www.sid.ir/fa/journal/Journal 91علي اكبر عنابستانيدانشگاه فردوسي مشهدپژوهش و برنامه ريزي روستايي12
List.aspx?ID=7183

/90http://jupm.miau.ac.irمسعود تقواييدانشگاه آزاد اسالمي مرودشتپژوهش و برنامه ريزي شهري13

88http://cri.ac.ir/show=187علي اكبر متكانپژوهشكدة اقليم شناسيپژوهش هاي اقليم شناسي14

80http://jhgr.ut.ac.irكرامت اهلل زياريمؤسسة جغرافياي دانشگاه تهرانپژوهش هاي جغرافياي انساني15

برنامه ريزي 16 پژوهش هــاي جغرافيــاي 
/93https://jurbangeo.ut.ac.irاحمد پوراحمددانشگاه تهرانشهري

/80https://jphgr.ut.ac.irقاسم عزيزيمؤسسة جغرافياي دانشگاه تهرانپژوهش هاي جغرافياي طبيعي17

/89http://jrur.ut.ac.irمحمدرضا رضوانيدانشگاه تهرانپژوهش هاي روستايي18

/91http://geomorphologyiournal.irشهرام روستاييانجمن ژئومورفولوژيپژوهش هاي ژئومورفولوژي كمي19

/90http://magazine.hormozgan.ac.irاحمد نوحه گرداشگاه هرمزگانپژوهش هاي فرسايش محيطي20

/78https://georesearch.irدكتر حسنعلي غيورخصوصيتحقيقات جغرافيايي21

پرويز ضيائيان دانشگاه خوارزميتحقيقات كاربردي علوم جغرافيا22
/89http://jgs.khu.ac.irفيروزآبادي

/93http://jsaeh.khu.ac.irبهلول عليجانيدانشگاه خوارزميتحليل فضايي مخاطرات محيطي23

82http://www.iga.irعباس سعيديانجمن جغرافيايي ايرانجغرافيا24

محمدولــي شــريعت مؤسسة آموزش عالي بين المللي قشمجغرافيا )برنامه ريزي منطقه اي(25
/91http://www.igeqeshm.irپناهي

/91http://gaij.usb.ac.irعيسي ابراهيم زادهدانشگاه سيستان و بلوچستانجغرافيا و آمايش شهري منطقه اي26

علي محمد دانشگاه تبريزجغرافيا و برنامه ريزي27
/88http://geoplanning.tabrizu.ac.irخورشيددوست

/80http://gep.ui.ac.irمحمدحسين رامشتدانشگاه اصفهانجغرافيا و برنامه ريزي محيطي28

/83http://gdij.usb.ac.irحسنعلي غيوردانشگاه سيستان و بلوچستانجغرافيا و توسعه29

/93http://jgusd.um.ac.irمحمدرحيم رهنمادانشگاه فردوسي مشهدجغرافيا و توسعة فضاي شهري30

/86https://jgrd.um.ac.irسعداهلل واليتيدانشگاه فردوسي مشهدجغرافيا و توسعة ناحيه اي31

/90https://geoeh.um.ac.irسيدرضا حسين زادهدانشگاه فردوسي مشهدجغرافيا و مخاطرات محيطي32

/93http://www.sid.ir/fa/journalمحمدرضا ثروتيدانشگاه آزاد اسالمي واحد الرستانجغرافياي طبيعي33
JournalList.aspx?ID=4515

سيدجمال الدين انجمن سنجش از دور ايرانسنجش از دور و GIS ايران34
/87https://www.sbu.ac.ir/GIS/irssخواجه الدين

Pages/default.aspx

/83http://www.iag.ir/journalمحمدرضا حافظ نياانجمن ژئوپليتيك ايرانژئوپليتيك35

علي محمد دانشگاه آزاد اسالمي واحد اهرفضاي جغرافيايي36
.88http://geographical-space.iauaharخورشيددوست

ac.ir/
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