
 
 ُ شئَهَرفَلَشیدر حَزپصٍّطی  –فْرست هجالت ػلوی 

 وة سبیت صبحت امتیبز مدیر مسئول سردثیر مجله ردیف
فصل ًاهِ پصٍّص ّای  1

 شئَهَرفَلَشی کوی
دکتر ضْرام 

 رٍستایی
دکتر هجتثی 

 یواًی
داًطکذُ جغرافیا 
 داًطگاُ تْراى

http://www.geomorphologyjournal.ir 

جغرافیای پصٍّص ّای  2
 طثیؼی

دکتر حسیي 
 هحوذی

دکتر هٌصَر 
 جؼفر تیگلَ

هَسسِ جغرافیا 
 داًطگاُ تْراى

https://jphgr.ut.ac.ir 

فصل ًاهِ جغرافیا ٍ ترًاهِ  3
 ریسی هحیطی

دکتر هحوذ 
 حسیي راهطت

دکتر داریَش 
 رحیوی

 http://gep.ui.ac.ir داًطگاُ اصفْاى

ػثذالرضا دکتر  ترًاهِ ریسی ٍ آهایص فضا 4
رکي الذیي 

 افتخاری

دکتر هحوذ 
 ضریفی کیا

داًطگاُ ترتیت 
 هذرض

http://hsmsp-old.modares.ac.ir 

فصل ًاهِ جغرافیا ٍ  5
 هخاطرات هحیطی

دکتر سیذ رضا 
 حسیي زادُ

دکتر حویذ 
 ضایاى

داًطگاُ فردٍسی 
 هطْذ

http://jm.um.ac.ir/index.php/geo/index 

دکتر حسٌؼلی  تَسؼِفصل ًاهِ جغرافیا ٍ  6
 غیَر

دکتر ػیسی 
 اتراّین زادُ

داًطگاُ سیستاى ٍ 
 تلَچستاى

http://gdij.usb.ac.ir 

هجلِ آهایص جغرافیایی  7
 فضا

دکتر جؼفر 
 هیرکتَلی

دکتر خذارحن 
 تسی

 http://gps.gu.ac.ir داًطگاُ گلستاى

فصل ًاهِ اطالػات  8
 جغرافیایی

دکتر هْذی 
 هذیری

دکتر هْذی 
 هذیری

سازهاى جغرافیایی 
 ًیرٍّای هسلح

http://www.sepehr.org 

هجلِ پصٍّص ّای  9
 فرسایص هحیطی

دکتر اسذالِ 
 خَراًی

دکتر احساى 
 کاهراًی

 http://hormozgan.ac.ir داًطگاُ ّرهسگاى



دکتر فاطوِ  تحقیقات جغرافیایی 11
 ٍثَقی

دکتر هحوذ 
حسیي پاپلی 

 یسدی

 http://georesearch.ir/page.php?sid=1&slc_lang=fa&slct_pg_id=40 داًطگاُ اصفْاى

فصل ًاهِ تحقیقات  11
 کارتردی جغرافیایی

دکتر پرٍیس 
 ضیائیاى

دکتر زّرا حاجی 
 زادُ

 https://jgs.khu.ac.ir داًطگاُ خَارزهی

فصل ًاهِ تحلیل فضایی  12
 هخاطرات هحیطی

دکتر تْلَل 
 ػلیجاًی

دکتر ػست الِ 
 قٌَاتی

 https://jsaeh.khu.ac.ir داًطگاُ خَارزهی

رافیا ٍ ترًاهِ فصل ًاهِ جغ 13
 ریسی

دکتر ػلی هحوذ 
 خَرضیذ دٍست

دکتر ضْرام 
 رٍستایی

 http://geoplanning.tabrizu.ac.ir داًطگاُ تثریس

فصل ًاهِ جغرافیا ٍ پایذاری  14
 هحیط

دکتر حسي  دکتر ایرج جثاری
 رٍالفقاری

 http://ges.razi.ac.ir داًطگاُ رازی

فصل ًاهِ جغرافیا ٍ تَسؼِ  15
 ًاحیِ ای

دکتر هحوذ  دکتر حویذ ضایاى
 رحین رٌّوا

داًطگاُ فردٍسی 
 هطْذ

http://jgrd.um.ac.ir 

دکتر هحوذ رضا  فصل ًاهِ جغرافیای طثیؼی 16
 ثرٍتی

دکتر هرضیِ 
 هَغلی

داًطگاُ آزاد 
 الرستاى

http://jopg.iaularestan.ac.ir 

دکتر ػلی هحوذ  فصل ًاهِ فضای جغرافیایی 17
 خَرضیذ دٍست

دکتر ػلی دالل 
 اٍغلی

 http://geographical-space.iau-ahar.ac.ir داًطگاُ آزاد اّر

فصل ًاهِ کاٍش ّای  18
 جغرافیایی هٌاطق تیاتاًی

دکتر هحوذ 
 حسیي سرائی

دکتر کوال 
 اهیذٍار

 http://grd.yazd.ac.ir داًطگاُ یسد

فصل ًاهِ هذیریت  19
 هخاطرات هحیطی

دکتر اتراّین 
 هقیوی

اًجوي هخاطرُ  دکتر هْذی زارع
ضٌاسی تا ّوکاری 

 داًطگاُ تْراى

https://jhsci.ut.ac.ir 

فصل ًاهِ هخاطرات هحیط  21
 طثیؼی

دکتر هحوَد 
 خسرٍی

دکتر حسیي 
 ًگارش

داًطگاُ سیستاى ٍ 
 تلَچستاى

http://jneh.usb.ac.ir 

هطالؼات فصل ًاهِ  21
 جغرافیایی هٌاطق خطک

دکتر حسیي  دکتر جؼفر جَاى
 قذرتی

داًطگاُ حکین 
 سثسٍاری

http://journals.hsu.ac.ir/jarhs 

 http://hyd.tabrizu.ac.ir داًطگاُ تثریسدکتر ضْرام دکتر هرین تیاتی فصل ًاهِ  22



 رٍستایی خطیثی ّیذرٍشئَهَرفَلَشی

قاسن دکتر  فصل ًاهِ کَاترًری ایراى 23
 ػسیسی

دکتر فریثرز 
 قریة

اًجوي کَاترًری 
 ایراى

http://journal.iranqua.ir 

فصل ًاهِ ػلَم زهیي  34
 خَارزهی

دکتر تْساد 
 هْراتی

دکتر جْاًثخص 
 داًطیاى

 https://gnf.khu.ac.ir داًطگاُ خَارزهی

فصل ًاهِ ػلَم ٍ هٌْذسی  25
 آتخیسداری ایراى

دکتر ػلی 
 سالجقِ

 دکتر ػثذالرسَل
 تلَری

اًجوي آتخیسداری 
 ایراى

http://jwmsei.ir 

فصل ًاهِ پصٍّطٌاهِ  26
 هذیریت حَزُ آتخیس

دکتر هحوَد 
 حثیة ًصاد رٍضي

داًطگاُ ػلَم  دکتر اصغر فالح
کطاٍرزی ٍ هٌاتغ 

 طثیؼی ساری

http://jwmr.sanru.ac.ir 

فصل ًاهِ تحقیقات هرتغ ٍ  27
 تیاتاى ایراى

دکتر حسیي 
 رٍحی پَر

ػادل  دکتر
 جلیلی

هَسسِ تحقیقات 
جٌگل ّا ٍ هراتغ 

 ایراى

http://ijrdr.areeo.ac.ir 

فصل ًاهِ سٌجص از دٍر ٍ  28
ساهاًِ اطالػات جغرافیایی 

 در هٌاطثغ طثیؼی

دکتر فاضل 
 اهیری

دکتر طیثِ 
 طثاطثایی

داًطگاُ آزاد ٍاحذ 
 تَضْر

http://girs.iaubushehr.ac.ir 

فصل ًاهِ هرتغ ٍ  29
 ریآتخیسدا

دکتر حسیي 
 ارزاًی

داًطکذُ هٌاتغ  _
طثیؼی داًطگاُ 

 تْراى

https://jrwm.ut.ac.ir 

فصل ًاهِ هحیط زیست  31
 طثیؼی

دکتر اهیر حسیي 
 حویذیاى

دکتر حسیي 
 آررًیًَذ

داًطکذُ هٌاتغ 
طثیؼی داًطگاُ 

 تْراى

https://jne.ut.ac.ir 

دکتر سیذ جوال  فصل ًاهِ هذیریت تیاتاى 31
 الذیي خَاجِ

 الذیي

دکتر هحوذ رضا 
 اختصاصی

اًجوي ػلوی 
هذیریت ٍ کٌترل 
 هٌاطق تیاتاًی ایراى

http://www.jdmal.ir 

فصل ًاهِ هٌْذسی  32
 اکَسیستن تیاتاى

دکتر اتَالفضل 
 رًجثر فردٍیی

دکتر اتَالفضل 
 رًجثر فردٍیی

 http://deej.kashanu.ac.ir داًطگاُ کاضاى



فصل ًاهِ هٌْذسی ٍ  33
 آتخیسهذیریت 

دکتر داٍد ًیک 
 کاهی

دکتر داٍد ًیک 
 کاهی

پصٍّطکذُ حفاظت 
 خاک ٍ آتخیسداری

http://jwem.areo.ir 

هحوذ دکتر سیذ  فصل ًاهِ تیاتاى 34
 کاظن ػلَی پٌاُ

دکتر غالم رضا 
 زّتاتیاى

هرکس تحقیقات تیي 
الوللی تیاتاى 
 داًطگاُ تْراى

https://jdesert.ut.ac.ir 

دکتر هحوذ رضا  فصل ًاهِ خطکثَم 35
 اختصاصی

دکتر حویذرضا 
 ػظین زادُ

 http://aridbiom.yazd.ac.ir داًطگاُ یسد

دکتر سیذ جَاد  فصل ًاهِ اکَ ّیذرٍلَشی 36
 ساداتی ًصاد

دکتر سیذ 
حویذرضا 

 صادقی

داًطگاُ تْراى تا 
ّوکاری اًجوي 
 آتخیسداری ایراى

https://ije.ut.ac.ir 

فصل ًاهِ اکَتیَلَشی  37
 تاالب

دکتر ضْرتاًَ 
 ػریاى

دکتر هصگاى 
 خذادادی

داًطگاُ آزاد ٍاحذ 
 اَّاز

http://jweb.iauahvaz.ac.ir 

دکتر جْاًگیر  فصل ًاهِ ػلَم آب ٍ خاک 38
 ػاتذی کَپایی

دکتر هحوذ 
 ضاّذی

داًطگاُ صٌؼتی 
 اصفْاى

https://jstnar.iut.ac.ir 

دکتر حویذ رضا  فصل ًاهِ هحیط ضٌاسی 39
 جؼفری

دکتر هجتثی 
 اردستاًی

 https://jes.ut.ac.ir داًطگاُ تْراى

 


