
  

هٌذی ٍ تَاًبیی پصٍّشگراى را بِ هَضَعبت هختلف  تَاًذ عالقِ هی هقبالت چبپجالت جغرافیبیی در گیری ه آگبّی از جْت

هختلف هَضَعبت تعذاد هقبالت بِ چبپ رسیذُ در  جْت ایي اهردّذ.  هیًشبى دّذ ٍ از طرفی ًیبز جبهعِ علوی را ًشبى 

 بررسی شذُ است.هجالت هعتبر ٍ فعبل در عرصِ شئَهَرفَلَشی  9818-9831 حذ فبصلدر  شئَهَرفَلَشی

 . فْرست هجالت هَرد بررسی1 جذٍل

 ٍة سبیت هجلِ هجلِ ردیف

-http://journals.ut.ac.ir/page/journal-main هجلِ پصٍّش ّبی جغرافیبی طبیعی 1

page.html?jourId=2359  
http://www.geomorphologyjournal.ir/browse.php?slc_lang=fa شئَهَرفَلَشی کویهجلِ پصٍّش ّبی  2

&slc_sid=1&cur=1 

 /http://uijs.ui.ac.ir/jgr فصل ًبهِ تحقیقبت جغرافیبیی 3

 http://jm.um.ac.ir/index.php/geo/index هحیطی هخبطرات ٍ جغرافیب ًبهِ فصل 4

 /http://geo.journals.modares.ac.ir فضب آهبیش ٍ ریسی برًبهِ 5

 http://journals.hsu.ac.ir/jarhs/index.php?slc_lang=fa&sid=1 خشک هٌبطق جغرافیبیی هطبلعبت 6

 www.cresg.ir تَسعِ ٍ جغرافیب ًبهِ فصل 7

 /http://jgs.tmu.ac.ir جغرافیبیی علَم کبربردی تحقیقبت 8

 www.geographic-space.ir جغرافیبیی فضبی ًبهِ فصل 9

 /http://jwmr.sanru.ac.ir آبخیس حَضِ هذیریت ًبهِ پصٍّش 10

 http://www.pajouheshmag.ir/official/1048/f-toc.asp?p=2 آبخیسداری ّبی پصٍّش ًبهِ فصل 11

 /http://journals.ut.ac.ir آبخیسداری ٍ هرتع هجلِ 12

 /http://geoplanning.tabrizu.ac.ir هجلِ جغرافیب ٍ برًبهِ ریسی 13

 /http://journals.hsu.ac.ir/agi هجلِ شئَهَرفَلَشی کبربردی ایراى 14

 _ هجلِ جغرافیب ٍ پبیذاری هحیط 15

  www.hormozgan.ac.ir پصٍّش ّبی فرسبیش هحیطی 16

 http://uijs.ui.ac.ir/gep/?&slct_pg_id=109&sid=1&slc_lang=fa جغرافیب ٍ برًبهِ ریسی هحیطی 17

 _ جغرافیب ٍ تَسعِ ًبحیِ ای 18

 ww.iaub.ac.ir فصل ًبهِ چشن اًذاز زاگرض 19

 http://jarcs.ut.ac.ir/contacts?_action=loginForm ببستبى شٌبسی داًشکذُ ادبیبت 20

 /http://nbsh.basu.ac.ir ببستبى شٌبسی داًشگبُ ّوذاى 21

 

http://geoplanning.tabrizu.ac.ir/
http://journals.hsu.ac.ir/agi/


 . طبقه بندی موضوعات ژئومورفولوژی2 جدول

 درصذ تعذاد هقبلِ چبپ شذُ هَضَع ردیف

 2/2 15 شئَهَرفَلَشیپبلئَ 1

 21/8 56 تکتًَیک 2

 62/7 64 تَریسن 3

 38/9 56 حرکبت تَدُ ای 4

 90/1 13 دریبچِ ّب ٍ تبالة ّب 5

 49/2 17 دیذگبُ ّبی شئَهَرفَلَشی 6

 38/9 64 رٍدخبًِ 7

 34/2 16 زهیي ببستبى شٌبسی 8

 20/2 15 سبحل 9

 74/17 121 فرسبیش ٍ رسَة 10

 90/1 13 کبرست 11

 70/10 73 هحیطی هخبطرات 12

 37/3 23 هذیریت سفرُ ّبی زیرزهیٌی 13

 84/4 33 هذیریت شْری 14

 46/1 10 هکبى یببی 15

 35/8 57 هٌبطق خشک 16

 61/1 11 یخچبل 17

 66/3 25 سبیر 18

 100درصذ:   682هجوَع هقبلِ چبپ شذُ: 
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