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دیفهرست   بط ت یی و مجالت مراز مجالت جغرافیا تعدا
 دانشگاه تهران ر نویدفر، دانشجوی کارشناسی ارشدتهیه توسط اصغ

مدیر  محل نشر وب سایت مجله

 مسئول

 ردیف عنوان مجله سردبیر

http://www.geomorphologyjournal.ir   دانشکده

جغرافیا دانشگاه 

 تهران

دکتر 

مجتبی 

 یمانی

دکتر شهرام 

  روستایی

فصل نامه پژوهش 

های ژئومورفولوژی 

 کمی
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http://journals.ut.ac.ir/page/journal-

main-page.html?jourId=139727 

دکتر احمد  دانشگاه تهران

 پور احمد

دکتر بهلول 

 علیجانی

نشریه محیط 

 جغرافیایی
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http://uijs.ui.ac.ir/jgr/ دکتر محمد  نشگاه اصفهاناد

حسین 

 پاپلی یزدی

دکتر حسنعلی 

 غیور

فصل نامه تحقیقات 

 جغرافیایی
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http://uijs.ui.ac.ir/gep/ دکتر سعید  دانشگاه اصفهان

 موحدی

دکتر محمد 

 حسین رامشت

مجله جغرافیا و 

 برنامه ریزی محیطی
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http://journals.ut.ac.ir/page/journal-

main-page.html?jourId=2359 

دکتر مهران  دانشگاه تهران

 مقصودی

دکتر قاسم 

 عزیزی

پژوهش های 

 جغرافیایی طبیعی

5 

http://geographic-

journal.tabrizu.ac.ir/fa 

دکتر محمد  دانشگاه تبریز

رضا پور 

 محمدی

 –نشریه علمی  نعمت اهلل تقوی

پژوهشی جغرافیا و 

 برنامه ریزی
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http://jm.um.ac.ir/index.php/geograph

y 

دانشگاه 

 فردوسی مشهد

دکتر محمد 

 رحیم رهنما

دکتر سعداله 

 والیتی

فصل نامه جغرافیا و 

 توسعه ناحیه ای
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http://jm.um.ac.ir/index.php/geo/inde
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دانشگاه 

 فردوسی مشهد

دکتر حمید 

 شایان

دکتر سید رضا 

 حسین زاده

فصل نامه جغرافیا و 

 مخاطرات محیطی
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http://geo.journals.modares.ac.ir/  دانشگاه تربیت

 مدرس

دکتر رضا 

 اکبریان

دکتر محمد 

 رضا حافظ نیا

برنامه ریزی و 

 آمایش فضا
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http://journals.hsu.ac.ir/jarhs/index.ph

p?slc_lang=fa&sid=1 

دانشگاه تربیت 
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امیر 

 احمدی

www.cresg.ir  دانشگاه سیستان

 بلوچستان

دکتر عیسی 

ابراهیم 

 زاده

دکتر حسنعلی 

 غیور

فصل نامه جغرافیا و 

 توسعه
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www.iga.ir   انجمن

جغرافیایی 

 ایران

دکتر حسن 
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دکتر عباس 
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 –فصل نامه علمی 
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 جغرافیایی ایران
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http://jgs.tmu.ac.ir/  دانشگاه تربیت
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http://www.hormozgan.ac.ir/e.e.r.jour

nal/SitePages/Home.aspx 

دانشگاه 

 هرمزگان

دکتر 

احسان 

 کامرانی

دکتر احمد 

 نوحه گر

پژوهش های 

 فرسایش محیطی
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www.geographic-space.ir  دنشگاه آزاد
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دکتر علی 

 دالل اوغلی

دکتر علی 

محمد خورشید 

 دوست

فصل نامه فضای 

 جغرافیایی
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http://journals.iaun.ac.ir/JournalsGeo

graphi/GeographiJournal.php 

دانشگاه آزاد 

واحد نجف 

آباد دانشگاه 

آزاد واحد 

 نجف آباد

دکتر احمد 

خادم 

 الحسینی

دکتر مهدی  

 مومنی

فصل نامه جغرافیا و 

 مطالعات محیطی
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http://journals.ut.ac.ir/ محمد دکتر دانشگاه تهران

 جعفری

داریوش دکتر

 مظاهری

 17 فصل نامه بیابان

www.jwmsei.ir  انجمن

آبخیزداری 

 ایران

سیداحمد 

حیدری 

 یان

ناصر طالب 

 بیدختی

مجله علوم و 

مهندسی آبخیزداری 

 ایران
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http://jwmr.sanru.ac.ir/  معاونت
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دانشگاه علوم 
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http://iga.ir/
http://www.geographic-space.ir/


http://www.pajouheshmag.ir/official/

1048/f-toc.asp?p=2 

وزارت جهاد 

 کشاورزی

جهانگیر 

 پرهمت

فصل نامه پژوهش  محمدجعفری

 های آبخیزداری
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http://www.rifr-ac.ir/  موسسه

تحقیقات جنگل 

ها و مراتع 

 کشور

دکتر حسین 

میرزایی 

 ندوشن

بهرام پیمانی 

 فرد

تحقیقات مرتع و 

 بیابان ایران
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http://journals.ut.ac.ir/page/journal-

main-page.html?jourId=119005 

دانشکده منابع 

طبیعی دانشگاه 

 تهران

دکتر 

جهانگیر 

 فقهی

دکتر حسین 

 ارزانی

مجله مرتع و 

 آبخیزداری
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http://journals.gau.ac.ir/components0.

php?rQV=8BEMApDZJ52bpR3Yh9l
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پژوهش های 

حفاظت آب و 

علوم )خاك 

کشاورزی و 

 (منابع طبیعی

پژوهش های  فرهاد خرمالی -

حفاظت آب و 

 خاك
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دانشگاه آزاد  -

 الرستان

دکتر مرضیه 

 موغلی

دکتر 

محمدرضا 

 ثروتی

فصل نامه جغرافیای 

 طبیعی
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http://www.gsi.ir/News/Lang_fa/Page

_58/TypeId_1/JournalId_208/Action_

Pn3/WebsiteId_10/پژوهش..علمى.فصلنامه

 html.زمين.علوم.ى

سازمان زمین 

شناسی و 

اکتشاف معدنی 

 کشور

مهندس 

محمد تقی 

 کره ای

دکتر منوچهر 

 قرشی

 25 مجله علوم زمین 

http://isj.iup.ir/index.aspx?pid=95744

&jid=33 

دانشگاه شهید 

  بهشتی

دکتر حسن 

 لشگری

دکتر محمد 

 حسین آدابی

مجله پژوهش های 
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www.rias.ac.ir   پژوهشکده

علوم پایه 

کاربردی جهاد 

  دانشگاهی

دکتر سعید 

  میرزایی

دکتر محمد 

  حسین آدابی

فصلنامه زمین 

 شناسی ایران
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http://www.iaunour.ac.ir/  دانشگاه آزاد

 واحد نور

جالل 

 محمودی

سید محسن 

 حسینی

 –فصل نامه علمی 

پژوهشی اکوسیستم 

 های طبیعی ایران
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http://www.rias.ac.ir/

