كد مقاله

عنوان مقاله

نويسنده اول

نوع پذيرش

 ncsd004اتطاٞيٓ ضؾسٓ ٌٛضا٘ي
ٔ ncsd005طيٓ تيطا٘٘ٛس ظازٜ

زؼييٗ ؾغٛح خايساضي تافسٟاي فطؾٛز ٜقٟطي تا اؾسفاز ٜاظ زىٙيه ٞاي ضزث ٝتٙسي ٛٔ :ضزي  :تٙسضػثاؼ

ضخْراّي

تطضؾي ِٔٛفٞ ٝاي ٌطزقٍطي خايساض

ضخْراّي

 ncsd008غالٔطضا ؾّغا٘ي

اضظياتي ضطية ا٘طغي زِٛيس شضذ زا٘ ٝاي زض ٔٙغم ٝػميّي

ضخْراّي

ncsd011
ncsd012

ٔحٕس واظٕي

تطآٚضز ضٚا٘اب ؾاال٘ ٝزض حٛظٞ ٜاي آتريع فالس آٔاض ٔٙاعك ذكه تا اؾسفاز ٜاظ ٔٙاؾة زطيٗ ٔسَ زػطتي (حٛظٞ ٜاي ز ٜخيطٍ٘اٖ  ٚقطق
زأغاٖ )

ٔحٕس واظٕي

اؾسفاز ٜزٛاْ اظ ٔسَ ٞاي  MPSIAC ٚHEC-HMSزٛإ٘ٙسي  RS ٚ GISزض قٙاؾايي ٕٟٔسطيٗ ػُّ ضذساز فطؾايف ذان ( ٔغاِؼٝ
ٔٛضزي  :حٛظ ٜآتريع قطق زأغاٖ)

ضخْراّي

ؾٙػف زضغ ٝزٛؾؼ ٝيافسٍي قٟطؾساٟ٘اي اؾساٖ يعز تطاؾاؼ ٔسَ زاوؿٔٛ٘ٛي ػسزي

ضخْراّي

ؾيؿسٓ شذيط ٜؾيىّئ ،ؼطفي  ٚتطضؾي ٘مف آٖ زض زٛؾغ ٜخايساض ٔٙاتغ آب

ضخْراّي

 ncsd018صسيمِ ٝغفي
 ncsd019ػثاؼ افكاض
 ncsd020ػثاؼ افكاض
 ncsd021آضـ ازية
ncsd023
ncsd033

تٟطٌ ٜيطي اظ ٔٙغك قثي ٝؾاظي خٛيايي ؾيؿسٓ ٞا زض ٔسَ ؾاظي خٛياي ٔرعٖ ؾس

پ٘ضتر

پ٘ضتر
چاپ در ٍجَ٘عٔ ٍقاالت

تطضؾي ػُّ افعايف فطؾايف  ٚضؾٛب زض ضٚزذا٘ ٝواضٖٚ

خيٕاٖ عاٞطي

٘ح ٜٛزٟي ٝفايُ  DEMاظ ٔعضع ٚ ٜتطضؾي ٘ح ٜٛآتياضي تؼس اظ زؿغيح ظٔيٗ زٛؾظ ٘طْ افعاض ٔ ( D2CCHEغاِؼٛٔ ٝضزي ظٔيٗ ظضاػي
ٙٞسيػاٖ)

پ٘ضتر

ٔحٕس ضاؾسيٗ

٘مف زٛإ٘ٙس ؾاظي غٛأغ ٔحّي زضٔسيطير خايساضٔٙاتغ عثيؼي( ٔغاِؼٛٔ ٝضزي حٛظ ٜآتطيععطح ٔسيطير خايساضٔٙاتغ آب ٚذان حثّٝ
ضٚزضٚؾساي أأعاز ٜػثساهلل ؾٕٙاٖ)

ضخْراّي

تطضؾي اضطاذ ظيؿر ٔحيغي ؾسٞا

ضخْراّي

ٔسِؿاظي فطؾايف ذان  ٚزِٛيس ضؾٛب زض حٛظ ٜآتريع تطزذ ٖٛتا اؾسفاز ٜاظ ٔسَ GIS ٚ MPSIAC

ضخْراّي

اؾسطازػيه قٟطٞاي ٔطظي تا زانيس تط ضٚيىطز (  ) CDSزض ضاؾساي زٛؾؼ ٝخايساض قٟطي ( ٔغاِؼٛٔ ٝضزي  :قٟط ظاتُ )

ضخْراّي

زحّيّي تط ضطٚضذ زسٚيٗ  TDSزض زٛؾؼٌ ٝطزقٍطي قٟطٞاي ٔٙاعك ذكه

ضخْراّي

ٔ ncsd034حٕسزمي ؾطاغياٖ
 ncsd035فاعٕ ٝتحطيٙي
 ncsd037فطضؼّي ؾاالضي ؾطزضي
 ncsd038ؾيس زا٘ا ػّي ظازٜ
 ncsd048فاعٕ ٝتحطيٙي
ٔ ncsd050حٕسضضا ٔيطظايي

قٙاؾائي ٔٙاؾة زطيٗ ضٚـ ٔثاضظ ٜتا تياتاٖ ظايي زض اؾساٖ تٛقٟط
تطضؾي زاضيط لطق وٛزأ ٜسذ زض زغييطاذ خٛقف ٌياٞي  ٚزِٛيس

صفحه1

پ٘ضتر
ضخْراّي

كد مقاله

نويسنده اول

 ncsd054ؾياٚـ ٔحٕسي
٘ ncsd056ؼٕر اِ ٝقيطي
ٔ ncsd062ؿّٓ ؾٛاضي
ٔ ncsd063ؿّٓ ؾٛاضي
 ncsd065ضاضي ٝفطذي
 ncsd066اِ ٟٝصاتط
ٔ ncsd068ػٌاٖ احٕسي ٘سٚقٗ
ٔحٕسضضا اؾسي اؾس
 ncsd073آتاز
ؾطٚـ اِ ٝزيٗ

ncsd077
ؾيسٔحؿٗ حؿيٗ ظازٜ
 ncsd078ؾازازي
ٔ ncsd083طضي ٝصٕيٕي
ٔ ncsd084طضي ٝصٕيٕي
 ncsd085ؾيسيٛؾف ػطفا٘ي فطز
ٔ ncsd089حٕسغٛاز ٟٔسي ظازٜ
ٔ ncsd091حؿٗ اؾٕؼيّي

عنوان مقاله
زحّيُ ػٙاصط آب ٛٞ ٚايي قٟطؾساٖ تيّ ٝؾٛاض زض ضاتغ ٝتا زٛؾؼ ٝاوٛزٛضيؿٓ
اؾسفاز ٜاظ وٛزٞاي ؾثع  :حفظ ؾالٔر اٖؾاٖ ٔ ٚحيظ ظيؿر
زاضيط فٙاٚضي اعالػاذ  ٚاضزثاعاذ زض زٛؾؼ ٝخايساض ضٚؾسايي

نوع پذيرش
پ٘ضتر
ضخْراّي
پ٘ضتر

زحّيُ ٔف ْٟٛزٛضيؿٓ  ٚتطضؾي ٘مف آٖ زض زٛؾؼ ٝخايساض ضٚؾسايي

ضخْراّي

تطضؾي اضط ٔصطف ؾٛخط غاشب  ،تاوسطي ٔحطن ضقس ٞ ٚئٛيه اؾيس تط ضقس آزطيدّىؽ وا٘ؿٙؽ ( ) Canescens Atriplexزض اضان

ضخْراّي

ؾغح تٙسي ظيط ؾاذر ٞاي ٌطزقٍطي زض اؾساٖ يعز تا اؾسفاز ٜاظ ٔسَ TOPSIS

ضخْراّي

فمط  ٚزٛؾؼ ٝخايساض

ضخْراّي

تطضؾي ٚضؼير ا٘طغي ذٛضقيسي زض ايطاٖ

ضخْراّي

قثي ٝؾاظي آتٍيطي ؾس ٔرع٘ي غط ٜتا ٞسف زأيٗ ٘ياظ آتي خاييٗ زؾر  ٚزؼييٗ ٔٙحٙي فطٔاٖ ٔٙاؾة تا اؾسفاز ٜاظ ٔسَ Hec -
ResSim

ضخْراّي

تطآٚضز حػٓ شذيط ٜآب ٔؼازَ تطف واض ٖٚتعضي تا اؾسفاز ٜاظ ؾٙػف اظ زٚض  ٚ GIS ،زازٞ ٜاي ظٔيٙي

ضخْراّي

تطضؾي ٘مف وكاٚضظي خايساض زض أٙير غصايي زض ايطاٖ 1404

پ٘ضتر

ضطٚضذ اصالح ضٚقٟاي آتياضي زض زٛؾؼ ٝخايساض ايطاٖ

ضخْراّي

جايف زٛؾؼ ٝخايساض زاالب وٛيطي خطيكاٖ تا اؾسفاز ٜاظ قاذص زٛٙع ظيؿسي خط٘سٌاٖ ٟٔاغط

ضخْراّي

واضتطز ٔسَ تط٘أ ٝضيعي آضٔا٘ي زض عطاحي اٍِٛي تٟي ٝٙوكر ظضاػي زحر ز ٚؾٙاضي ٛظيؿر ٔحيغي ٔ ٚسيطير ٔصطف آب

ضخْراّي

اضظيابي السصازي ؾٙاضيٞٛاي ؾيؿسٓ ٞاي غٕغ آٚضي آب تاضاٖ غٟر ٘يُ ت ٝزٛؾؼ ٝخايساض

ضخْراّي

احياء ٔؼٕاضي ؾثع زض ٔٙاعك ذكه ايطاٖ  ،ضاٞىاضي اضظقٕٙس زض غٟر واٞف ٔصطف ا٘طغي زض ترف ؾاذسٕاٖ

 ncsd092قٕؽ اِ ٝفساحي
 ncsd094أيٗ ضؾسٕي ٔٙػعي

تطضؾي اٍِٞٛاي ٔؼٕاضي ؼ٘سي  ٚخايساض زض الّيٓ ٌطْ  ٚذكه ٌ ٚطْ ٔ ٚطعٛب

 ncsd096أيٗ ضؾسٕي ٔٙػعي

تطضؾي زاضيطاذ تٔٛي تط قىُ ٌيطي  ٚػّٕىطز فضاٞاي قٟطي ( ٕ٘ٛٔ ٝ٘ٛضزي قٟطؾساٖ يعز )

صفحه2

رزرٗ ضخْراّي
ضخْراّي
پ٘ضتر

كد مقاله
ncsd100

نويسنده اول
حؿيٗ زمٛايي ظازٜ

 ncsd101ػّي زِٚسي ٟٔط
ٔ ncsd103ػيس وطيٕي ظاضچي
 ncsd104ػفر ػالؾ٘ٛس ظضاؾ٘ٛس
ٔ ncsd105حٕسضضا ٔٙٔٛي
 ncsd106حؿيٗ زمٛايي ظازٜ
 ncsd110قث ٓٙوطاضي لط ٜتاؽ
 ncsd111حٕيس تطوي
ٔ ncsd112حٕس غٛاز ٟٔسيعازٜ
ٔ ncsd116ؿؼٛز تحطيٙي ٔغّك
ؾٕيطا ؾازاذ فاعٕي
 ncsd118آشض ذٛاضا٘ي
ٛٔ ncsd119ؾي ػاتسيٙي
ٔ ncsd120حٕس حؿٗ ظاز٘ ٜفٛزي
ٟٔ ncsd121سي تاتايي
ٟٔ ncsd122سي تاتايي
اتطاٞيٓ احٕسي يٛؾف
 ncsd124آتاز
ٔ ncsd128حٕس ٔيطعاٞطي

عنوان مقاله
تطضؾي زٛؾؼٌ ٚ ٝؿسطـ ا٘طغي ٞاي زػسيس خصيط زض ضؾيسٖ ت ٝاٞساف زٛؾؼ ٝالسصازي  ،اغسٕاػي  ٚظيؿر ٔحيغي وكٛض  ٚزض ٟ٘اير
ضؾيسٖ ت ٝزٛؾؼ ٝخايساض

نوع پذيرش
ضخْراّي
چاپ در ٍجَ٘عٔ ٍقاالت

خ ٟٝٙتٙسي الّيٓ ٌطزقٍطي ٔٙاعك ٔطوعي اؾساٖ اضزتيُ
فط ، ًٙٞظيطتٙاي تط٘أ ٝضيعي تطاي زٛؾؼ ٝخايساض

ضخْراّي

زرٕيٗ ٔٙحٙي ٔكرص ٝآب ذان تا اؾسفاز ٜاظ يه ضٚـ ؾاز ٜزه خاضأسطي تطاي ذان ٞاي اؾساٖ فاضؼ

ضخْراّي

زؼييٗ اضظـ السصازي آتٟاي ظيطظٔيٙي  ٚضاتظ آٖ تا ضفا ٜاغسٕاػي وكاٚضظاٖ ( ٔغاِؼٛٔ ٝضزي  :قٟطؾساٖ غيطفر )

ضخْراّي

زؾسياتي ت ٝػُٕ وطز تٟي ٚ ٝٙخايساض زض ٔٙاعك ذكه ٘ ٚيٓ ذكه  ،تا تىاضٌيطي ضٚـ ٞاي ٘ٛيٗ آتياضي زض وكاٚضظي
٘مف ٌطزقٍطي زض زح َٛالسصازي  -اغسٕاػي اؾساٖ آشضتايػاٖ قطلي
اضظيابي السصازي  ٚواضآيي ا٘طغي ٘ظاْ ٞاي ظضاػي ٔحص َٛغ ٛزض زقر ٔكٟس
تطآٚضز اضظـ حفاظسي ٔػٕٛػ ٝخطزيؿاٖ لائٓ وطٔاٖ تا اؾسفاز ٜاظ ضٚـ اضظقٍصاضي ٔكطٚط

پ٘ضتر
رزرٗ ضخْراّي
ضخْراّي
پ٘ضتر

واٞف زثريط تا اؾسفاز ٜاظ ضٚـ ٞاي فيعيىي ( ٔطٚض ٔٙاتغ )

ضخْراّي

ضفغ زضاز تٟط ٜتطزاضي اظ ٔٙاتغ عثيؼي  ٚزٛؾؼ ٝخايساض السصازي

ضخْراّي

قٙاؾائي خسيسٞ ٜاي زٛضيؿسي قٟط وطٔا٘كا٘ ٚ ٜمف آٖ زض زٛؾؼ ٝخايساض ٔٙغمٝ

ضخْراّي

تطضؾي تيالٖ آتٟاي ظيطظٔيٙي الظٔٔ ٝسيطير خايساض ٔٙاتغ آب

ضخْراّي

زؼييٗ اضظـ السصازي آب زض ٔٙغم ٝؾيؿساٖ ( واضتطز تط٘أ ٝضيعي ذغي )

ضخْراّي

واضتطز تط٘أ ٝضيعي ٞسف زض عطاحي تط٘أ ٝظضاػي ٕٞؿ ٛتا زٛؾؼ ٝخايساض ( ٔغاِؼٛٔ ٝضزي ٔٙغم ٝؾيؿساٖ )

پ٘ضتر
ضخْراّي

ػّٕىطز ؾسٞاي اصالحي زض واٞف ٔمساض حُٕ ضؾٛب
ؾياؾر ٞاي ٔحيغي غٟر ضؾيسٖ ت ٝزٛؾؼ ٝخايساض زض ٔٙاتغ عثيؼي

ٔ ncsd129ؼص ٝٔٛحؿيٙي فاضغا٘ي تطضؾي اضطاذ ؾايىٛؾُ (  ٚ ) CCCزاضيد واقر تط ٚضؼ  ،ػّٕىطز  ٚاغعا ػّٕىطز ٌٙسْ

صفحه3

پ٘ضتر
رزرٗ ضخْراّي

كد مقاله

نويسنده اول

 ncsd131حؿيٗ فطاٞا٘ي
ٔ ncsd132حؿٗ ِٛػّيعازٜ
 ncsd134غٛاز ٔؼصٔٛي
 ٗٔٛٞ ncsd135ضثٛزي
 ncsd138احٕس تطازضاٖ
 ncsd140ؾيسػّيطضا ضؾِٛي
ػّي ٘يه ٟٔسي
 ncsd142لصيطايي
ٔ ncsd148حٕس واظٕي
 ncsd150ؾيسؾاالض حثية خٛض
 ncsd151ؾيسؾاالض حثية خٛض
ncsd155

ضٚيا زاضاتي

 ncsd156عاٞط ٜآتسيٗ
ncsd160

فطقيس ػّي خٛض

 ncsd161فاعٕ ٝغؼفطي
 ncsd165حأس ٘ٛضي ٘ػاز
 ncsd167حأس ٘ٛضي ٘ػاز
 ncsd170حٕيس ٜفاعٕي
 ncsd174اتاشض ٟٔطػّي
 ncsd179ظيٙة ٔؼيٗ اِسيٙي

عنوان مقاله

نوع پذيرش

٘مف أاوٗ زاضيري زض ٌطزقٍطي  ٚزاضيط آٖ زض زٛؾؼ ٝخايساض ٘احي ٝاي ( ٔغاِؼٛٔ ٝضزي قٟطؾساٖ ذطْ آتاز )

ضخْراّي

تطضؾي ذكىؿاِيٟاي قٟط اتطو ٜٛت ٝضٚـ قاذص اؾسا٘ساضز تاضـ

ضخْراّي

٘مف ا٘طغي ٞيسضٚغ٘ي زض زؾسياتي ت ٝؾٛي زٛؾؼ ٝخايساض ز ضٔٙاعك ذكه ٘ ٚيٓ ذكه

ضخْراّي

زيسٌا ٜاؾالْ زض زحمك اٞساف زٛؾؼ ٝخايساض

ضخْراّي

خايف ذكىؿاِي ٞاي قٟط خاضؼ آتاز تٙٔ ٝظٛض زٛؾؼ ٝخايساض

چاپ در ٍجَ٘عٔ ٍقاالت

اوٛزٛضيؿٓ ؾط ٚوٟٙؿاَ اتطو ٜٛضاٞىاض خايساضي آٖ غصب زٛضيؿٓ

ضخْراّي

زؼييٗ ٔٙاؾة زطيٗ ضٚـ تطآٚضز ضٚا٘اب ؾاال٘ ٝزض حٛظٞ ٜاي فالس آٔاض ( ٔغاِؼٛٔ ٝضزي  :آتريع ذاضؾساٖ )

ضخْراّي

اؾسفاز ٜاظ  GIS ٚ RSزض تطضؾي خسا٘ؿيُ ؾيُ ذيعي ( ٔغاِؼٛٔ ٝضزي حٛظ ٜآتريع ز ًٙتؿسا٘ه قيطاظ)

رزرٗ ضخْراّي
ضخْراّي

زٛؾؼ ٝخايساض وكاٚضظي زض ٔٙاعك ٘يٕ ٝذكه
تٟي ٝٙؾاظي ٔصطف اظذ زض ظضاػر خايساض ٌٙسْ تا اؾسفاز ٜاظ تاوسطي زطثير وٙٙس ٜاظذ

چاپ در ٍجَ٘عٔ ٍقاالت

حؿاتساضي ٔحيظ ظيؿر ٙٔ ٚاتغ عثيؼي

ضخْراّي

تطضؾي ٔمأٚر ت ٝقٛضي زض ٔطحّ ٝغٛا٘ ٝظ٘ي زض ٌ ٝ٘ٛقٛض ٜاتطوٞٛي ( ) Salsola abarghuensis

ضخْراّي

ٔمايؿ ٝزغثيمي ٔسَ قثى ٝػصثي ٔصٛٙػي ( ٔ ٚ ) ANNسَ  SARIMAزض خيف تيٙي ذكىؿاِي الّيٕي تا ضٚيىطز زٛؾؼ ٝخايساض ٔٙاتغ
آب

ضخْراّي

٘مف ٔسيطير ذكىؿاِي زض زٛؾؼ ٝخايساض ٔٙاعك ذكه ٘ ٚيٕ ٝذكه

ضخْراّي

فطآيٙس زسا ْٚزٛؾؼ ٝجايساض قٟطٞاي زاضيري ايطاٖ تا ٔحٛضير ٛٞير فطٍٙٞي  ،زاضيري ٔ ٚؼٕاضي

ضخْراّي

احياء آفطيٙف ٞاي ٙٞطي ؾاظٞ ٜاي ٌّيٗ تا زاويس تط اضظـ ٞاي ٔؼٕاضي تٔٛي خايساض

چاپ در ٍجَ٘عٔ ٍقاالت

زاضيط ذاودٛـ ضٍ٘ي تط ػّٕىطز  ٚويفير ٔي ٜٛزض وسٔ ٚؿٕايي  ٚزطاوٓ ػّف ٞاي ٞطظ

چاپ در ٍجَ٘عٔ ٍقاالت

ٔصاِح تٔٛي ٔؼٕاضي  ٚغايٍا ٜآٖ زض ضاؾساي زٛؾؼ ٝخايساض

ضخْراّي

تطضؾي ٔ ٚسيطير تٟطٚ ٜضي ظٔيٗ تا اؾسفاز ٜاظ قاذص ٘اخاضأسطي ٔآِ وٛئيؿر ( ٔغاِؼٛٔ ٝضزي اؾساٖ وطٔاٖ )

ضخْراّي

صفحه4

نويسنده اول

عنوان مقاله

 ncsd180ظيٙة ٔؼيٗ اِسيٙي
ٞ ncsd182اقٓ ٔحٕٛزي

تطضؾي ٚاوٙف وكاٚضظاٖ ت ٝوٓ آتي تا اؾسفاز ٜاظ تط٘أ ٝضيعي ضياضي ٔطثر

چاپ در ٍجَ٘عٔ ٍقاالت

تطضؾي چاِف ٞا  ٚفطصر ٞاي خيف ضٚي صٙؼر زٛضيؿٓ زض زٛؾؼ ٝخايساض

ضخْراّي

 ncsd183غالٔؼثاؼ ٔالقاٞي

إٞير ٘ ٚمف صٙايغ وٛچه ضٚؾسايي زض ايػاز اقسغاَ خايساض

كد مقاله

ncsd185
ncsd187

پ٘ضتر

ٔاظياض حيسضي

ٔمايؿٔ ٝكرصٞ ٝاي وٕي تصض ت ٝٙزض غٟر ٞاي غغطافيايي  ٚترف لطق  ٚغيط لطق  ٚاؾسفاز ٜاظ ٘سايع زض ٔسيطير ٔٙاتغ عثيؼي ( ٔغاِؼٝ
ٔٛضزي  :يعز )

ضخْراّي

ٔاظياض حيسضي

تطضؾي زاضيط اضزفاع اظ ؾغح زضيا ضٚي ظازآٚضي  ٚزٛٙع ٌ ٝ٘ٛاي زضذساٖ غٍّٙي غٟر ٔسيطير تٟسط ايٗ ٔٙاتغ ( ٔغاِؼٛٔ ٝضزي  :غ ٍُٙتاؽ
قازي  ،يعز )

پ٘ضتر

ٔ ncsd196حٕسضضا ظاضع خٛض
 ncsd202صازق اصغطي ِفٕػا٘ي
ncsd204

نوع پذيرش

ٔيالز فسحي

ٔ ncsd206طيٓ تٟاضي
ٔ ncsd208حٕٛز صثٛحي صات٘ٛي
 ncsd209حسيص وا٘ٚس
 ncsd217ػغا صفطي
 ncsd219ػغا صفطي
ٔ ncsd226حٕس حؿٗ تٙاواض
ٔ ncsd229ؼص ٝٔٛؾازاذ ٔساح
ٔ ncsd230ؼص ٝٔٛؾازاذ ٔساح
 ncsd232ؾٕا٘ٔ ٝحٕس خٛض
 ncsd233حؿيٗ حيسضي

احياء  ٚتاظؾاظي تافر زاضيري  ٚزاضيط آٖ تط ٌطزقٍطي خايساض  :قٟط تٛقٟط

ضخْراّي

ضطٚضذ آٔٛظـ ضٚؾسايياٖ زض غٟر حفاظر اظ ٔٙاتغ عثيؼي  ٚزٛؾؼ ٝخايساض ضٚؾسايي

ضخْراّي

ضاٞىاضٞاي افعايف ويفير واِثسي ضٚؾساٞاي الّيٓ ٌطْ  ٚذكه تا ضٚيىطز زٛؾؼ ٝخايساض ٌطزقٍطي ٛٔ :ضز ٔغاِؼ: ٝضٚؾساي تياتا٘ه ،
ؾٕٙاٖ

ضخْراّي

بضضؾي ا٘غثاق خصيطي ٔؼياضٞاي زٛؾؼ ٝخايساض زض ٔؼٕاضي يعز ٛٔ ٕٝ٘ٛ٘ ،ضزي ٔؿػس غأغ وثيط يعز

ضخْراّي

زؼييٗ واضايي فٙي  ،زرصيصي  ٚالسصازي چغٙسض لٙس واضاٖ قٟطؾساٖ تطٚغطز تا ٞسف زٛؾؼ ٝي وكاٚضظي
زغييٗ اٍِٛي تٟي ٝٙي وكر تا اؾسفاز ٜاظ ٔسَ تط٘أ ٝضيعي فاظي ( ٔغاِؼ ٝي ٔٛضزي قٟطؾساٖ صٔٛؼ ٝؾطا )
ٔمايؿ ٝتطذي اظ ضٚاتظ زػطتي زض تطآٚضز ظٔاٖ زٕطوع ( ٔغاِؼٛٔ ٝضزي  :حٛظ ٜتٙازن ؾازاذ  ،اؾساٖ يعز )

چاپ در ٍجَ٘عٔ ٍقاالت
ضخْراّي
پ٘ضتر

واضتطز ؾأا٘ ٝاعالػاذ غغطافيايي (  ) GISزض ٔغاِؼاذ ٔٙاتغ آب ( ٔغاِؼٛٔ ٝضزي  :حٛظ ٜآتريع تٙازن ؾازاذ  ،اؾساٖ يعز )

ضخْراّي

ٔغاِؼ ٝاؾسفاز ٜاظ خؿاب زصفي ٝقس ٜزض آتياضي ٌياٞاٖ وٛچيا  ،لط ٜزاؽ  ٚؾؿثا٘يا

ضخْراّي

واضتطز ا٘طغي ذٛضقيسي زض ٔؼٕاضي تٔٛي ضاٞىاضي ت ٝؾٛي ٔؼٕاضي خايساض

ضخْراّي

ٔؼٕاضي خايساض  ٚقيٞ ٜٛاي ٔٛضط زض عطاحي ٔؼٕاضي خايساض

پ٘ضتر

افعايف تاظز ٜؾّ َٛذٛضقيسي فّع ٘ -يٕطؾا٘ا تا ٚاضز وطزٖ ٘اذاِصي تغٛض زسضيػي ٘ ٚيٕطؾا٘اي ؾيّيؿيٓ تي قىُ

چاپ در ٍجَ٘عٔ ٍقاالت

تطضؾي أىاٖ زٛؾؼ ٝاغاق ٞاي ذٛضقيسي ٔ ٚؼطفي ا٘ٛاع ٔرسّف ايٗ اغاق ٞاي زض ٔياٖ ػكايط

چاپ در ٍجَ٘عٔ ٍقاالت

صفحه5

كد مقاله

نويسنده اول

 ncsd234حٕيس حيسضي ٔىطض
ػّي ضضا ػؿىطي
 ncsd235وّؿسا٘ي
 ncsd237يٛؾف ػؿىطي
ٔ ncsd240حٕس ػثسِي
ٔ ncsd242يالز فسحي
 ncsd244خ ٝ٘ٛخٛضؾيؿسا٘ي
 ncsd247فاعٕ ٝؾاؾا٘ي
 ncsd248ػّي اوثط ظاضع
 ncsd249احٕس ضضايي ٘سٚقٗ
 ncsd250ويٛاٖ ٔحٕسي زقسىي
 ncsd252ػّي اوثط ظاضع
ٔ ncsd254ػسثي ؾّيٕا٘ي ؾاضزٚ
 ncsd255ؾاضا زقر ٌطز
 ncsd256ؾاضا زقر ٌطز
ٔ ncsd258ػز ٜصفائي
 ncsd259ظٞطا يعزاٖ خٙاٜ

عنوان مقاله

نوع پذيرش

تطضؾي ٘مف زٛؾؼ ٝوكاٚضظي تط خايساضي ضٚؾسا ٔغاِؼٛٔ ٝضزي  :ضٚؾساي تٛغٟٔطاٖ زض قٟطؾساٖ ٘يكاتٛض

ضخْراّي

غٙي ؾاظي زا٘ٞ ٝاي غالذ تا ضٚي زض ضاؾساي زؾسياتي ت ٝوكاٚضظي خايساض  ٚافعايف ؾغح ؾالٔر غأؼٝ

ضخْراّي

غٍّٙساضي  ٚغٍّٙكٙاؾي ٔٙاعك ذكه ٘ ٚيٕ ٝذكه

ضخْراّي

ٔؼٕاضي  ٚزٛؾؼ ٝخايساض ( ٔيطاش فطٍٙٞي  ٚعثيؼي  ،ضطٚضزي تطاي ضؾيسٖ ت ٝزٛؾؼ ٝخايساض )

چاپ در ٍجَ٘عٔ ٍقاالت

ضاٞثطزٞاي تٟطٌ ٜيطي ظٔيٌ ٝٙطا زض زٛؾؼ ٝخايساض ضٚؾساٞاي وٛيطي

چاپ در ٍجَ٘عٔ ٍقاالت

ضاٞىاضٞايي تطاي عطاحي خايساض زض ٔٗاعك تياتا٘ي ايطاٖ

ضخْراّي

تطضؾي ٘مف ٔسيطير ضٚؾسايي زض زٛؾؼ ٝخايساض

ضخْراّي

إٞير وٛزٞاي ظيؿسي زض وكاٚضظي خايساض  ٚزاضيط آٖ تط ضٚي ٌياٞاٖ

ضخْراّي

ٔىاٖ ياتي فضاٞاي ؾثع تط ٔثٙاي اص َٛزٛؾؼ ٝخايساض تا اؾسفاز ٜاظ ٘طْ افعاض  GISزض قٟط لٓ

ضخْراّي

تٟي ٝٙؾاظي ا٘طغي ٔصطفي تطاي زِٛيس شضذ ػّٛف ٝاي  ٚزاضيط آٖ زض وكاٚضظي خايساض  ( .قٟطؾساٖ قٟط وطز )

چاپ در ٍجَ٘عٔ ٍقاالت

إٞير زٟيٚ ٝضٔي وٕدٛؾر تا اؾسفاز ٜاظ وطْ ذاوي ٘ ٚمف آٟ٘ا زض وكاٚضظي ظيؿسي

ضخْراّي

تطضؾي اضطاذ احياء اضاضي تياتا٘ي زض افعايف زطؾية وطتٗ ذان  ٚزٛؾؼ ٝخايساض ٔحيظ

چاپ در ٍجَ٘عٔ ٍقاالت
ضخْراّي

ٔؼٕاضي خايساض  ٚا٘طغي ٞاي زػسيس خصيط

چاپ در ٍجَ٘عٔ ٍقاالت

زٛؾؼ ٝخايساض  ٚاضظـ ٞاي ٔؼٕاضي ؾٙسي ايطاٖ
ٔىاٖ ياتي ٌٞ ٝ٘ٛاي ٔطزؼي تا اضظـ حفاظر ذان زض ٟٔاض تياتا٘عايي تا اؾسفاز ٜاظ ضٚـ ٞاي ٔسِؿاظي ضٚيكٍاٜ

ضخْراّي

زؼأُ اوٛزٛضيؿٓ  ٚغئٛزٛضيؿٓ زض حفظ ٍٟ٘ ٚساضي ٔحيظ ظيؿر  ٚاضزثاط آٟ٘ا تا ٌطزقٍطي خايساض

ضخْراّي

تطضؾي اضط زغييط قطايظ ٞيسضِٚيىي تط زٛظيغ ؾطػر اعطاف يه ؾطي آتكىٗ ؾطوع زض لٛؼ ضٚزذا٘ ٝتا اؾسفاز ٜاظ ٔسَ D3FLOW-

 ncsd261ػثسإِػيس وؼثي
ٔ ncsd262يالز غاغطٔي ظازٜ

اضظقياتي زٛإ٘ٙسي ٔسَ  WMSزض قثي ٝؾاظي حٛض ٝآتريع  ٚضفساض زيٛاض ٜؾاظي ٔػاظي ضٚي زلر قثي ٝؾاظي ٙٞسؾي حٛضٝ

 ncsd263ؾأاٖ ػثاؾي چٙاضي

تطضؾي اضط اػٕاَ زغييطاذ ٞيسضِٚيىي تط اؾسٟالن ا٘طغي زض ؾطضيعٞاي خّىا٘ي تا اؾسفاز ٜاظ ٔسَ ػسزي FLOW-D

صفحه6

چاپ در ٍجَ٘عٔ ٍقاالت
ضخْراّي
چاپ در ٍجَ٘عٔ ٍقاالت

كد مقاله

نويسنده اول

 ncsd265ويٛاٖ ٔحٕسي زقسىي
 ncsd266آظاز ٜآزف خٙػٝ
ٔ ncsd268حٕس وٕاِي ظاز
ٔ ncsd271طيٓ واظٕي
 ncsd274ػاعفٔ ٝػسثي ظازٜ
 ncsd278قٟاب واظٕي
 ncsd280فطيثا اؾفٙسياضي
ٔ ncsd281حٕس ضضايي ٘سٚقٗ
 ncsd282ظٞطا فريٕي
ٔ ncsd284ػٌاٖ ضاتر زيٕٛضي
 ncsd286ػّيطضا ؾطٌعي
 ncsd289ػّي قٟطوي ظاز
 ncsd290ػّي قٟطوي ظاز
احؿاٖ ٔؼيٙي فيض
 ncsd293آتازي

عنوان مقاله
اضظياتي ضطية ا٘طغي زِٛيس ٌٙسْ آتي زض اؾساٖ چٟاض ٔحاَ  ٚترسياضي

نوع پذيرش
چاپ در ٍجَ٘عٔ ٍقاالت

غايٍا ٜآٔٛظـ زض ٔؼٕاضي غٟر زؾسياتي ت ٝزٛؾؼ ٝخايساض زض ايطاٖ

ضخْراّي

زطثير ٔاؾٞ ٝاي ضٚاٖ ت ٝوٕه ٔٛاز خّيٕطي

ضخْراّي

إٞير ٔغاِؼاذ غئٛٔٛضفِٛٛغي زض تط٘أ ٝضيعي ٔحيغي زض ضاؾساي زؾر ياتي ت ٝزٛؾؼ ٝخايساض ( ٔغاِؼٛٔ ٝضزي ٔكىيٗ قٟط )

ضخْراّي

تطضؾي خايساضي ظيؿر ٔحيغي زض فضاٞاي تاظ عثيؼي ٔياٖ ؾاذسٕاٖ ٞا زض قٟطٞا

ضخْراّي

زاضيط اؾسفاز ٜاظ ا٘طغي ٞاي زػسيس خصيط تط ضقس السصازي تا ٞسف زٛؾؼ ٝخايساض

ضخْراّي

قٙاؾائي ٘ٛاحي زٛضيؿسي قٟط ٘يطيع ٘ ٚمف آٖ زض زٛؾؼ ٝخايساض ٔٙغمٝ

ضخْراّي

ضإٙٞاي عطاحي خطزيؽ ٞاي ت ْٛؾاظٌاض زض الّيٓ ٌطْ  ٚذكه ايطاٖ

ضخْراّي

تطضؾي ٔٙكاء آِٛزٌي ٔٙاتغ آب ؾغحي  ٚزاضيط آِٛزٌي تط زٛؾؼ ٝخايساض  ٚضاٞىاضٞاي واٞف آِٛزٌي

ضخْراّي

ايساض
تطضؾي ػُّ ٘اخايساضي فضاٞاي ؾثع قٟط ٔكٟس  ٚاضاي ٝاٍِٛي ٔٙاؾة عطاحي فضاي ؾثع ج

ضخْراّي

ٔسيطير ويفير ذان ٔعاضع شضذ تا زاويس تط زٛؾؼ ٝخايساض وكاٚضظي ( ٔغاِؼٛٔ ٝضزي  :قٟطؾساٖ ذاـ )

چاپ در ٍجَ٘عٔ ٍقاالت
ضخْراّي

أٙير غصائي ٘ ٚمف آٖ زض زٛؾؼ ٝخايساض
ؾياؾر ؾاظٌاضي ٔىا٘يعاؾي ٖٛزض ضاؾساي زٛؾؼ ٝوكاٚضظي خايساض  :چاِف ٞا  ٚضاٞىاضٞا

چاپ در ٍجَ٘عٔ ٍقاالت

ت ٝواضٌيطي ضٚـ ٞاي ظيؿسي زض حصف فّعاذ ؾٍٙيٗ اظ خؿاب صٙايغ ٌ ،أي زض ضاؾساي زٛؾؼ ٝخايساض

ضخْراّي

غثاض ؾّيٕي ٔٙف

ؾغح تٙسي ؾى٘ٛسٍاٟٞاي ضٚؾسايي ( تا زاويس تط قٟطٞاي وٛچه )  ،زٞؿساٖ ظضيٗ ضٚز تطاؾاؼ قاذص زاوؿٔٛ٘ٛي ػسزي زض ضاؾساي
زٛؾؼ ٝخايساض ضٚؾسايي

ضخْراّي

ncsd298

صازق اصغطي ِفٕػا٘ي

زاضيط زحٔ َٛؿىٗ ضٚؾسايي زض زٛؾؼ ٝخايساض ٔغاِؼٛٔ ٝضزي  :ضٚؾساي ػّي آتاز زض قٟطؾساٖ ٘يكاتٛض

ضخْراّي

ncsd301

صازق اصغطي ِفٕػا٘ي

٘مف ٔسيطير ٔٙاتغ آب زض زٛؾؼ ٝخايساض ٔغاِؼٛٔ ٝضزي  :قٟطؾساٖ ظاتُ

ضخْراّي

قثي ٝؾاظي تاض٘سٌي  ٚزاضيط آٖ تط زٛؾؼ ٝي خايساض وكاٚضظاٖ خاييٗ زؾر ؾس قٟيس ضغايي (زػٗ )  ،تا اؾسفاز ٜاظ ٔسَ قثى ٝي ػصثي

ضخْراّي

تطضؾي  ٚزحّيُ ٘مف قٟط فكطز ٜزض ايػاز قٟط خايساض

ضخْراّي

ncsd297

 ncsd303آضٔيٗ ػؿىطي
 ncsd308حؿيٗ ٘ظْ فط
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كد مقاله

عنوان مقاله

نويسنده اول

نوع پذيرش

ncsd309

ؾؼيس ؾؼيسا اضزوا٘ي

قٙاؾايي  ٚاضظياتي ٔٛا٘غ زٛؾؼ ٝصٙؼر ٌطزقٍطي قٟطؾساٖ ٟٔطيع

ضخْراّي

ncsd311

ؾؼيس ؾؼيسا اضزوا٘ي

ضطٚضيسٟاي اؾسفاز ٜاظ ا٘طغي ٘ ، ٛغٟر زٛؾؼ ٝخايساض

ضخْراّي

تطضؾي خيأسٞاي عطح يىداضچ ٝؾاظي اضاضي تط زٛؾؼ ٝخايساض ضٚؾسايي ٔغاِؼٛٔ ٝضزي  :زقر ٔياٖ زضتٙس  ،قٟطؾساٖ وطٔا٘كاٜ

ضخْراّي

 ncsd312وئٛطش ظضافكا٘ي
 ncsd313ضضٛاٖ لٙثطػّي
 ncsd314ضضٛاٖ لٙثطػّي
 ncsd315اػظٓ غالِدٛض
 ncsd318فٟيٕ ٝؾاؾِٛي
ٔحٕٛز حؿيٗ ظازٜ
 ncsd319وطٔا٘ي
ncsd321

غثاض ؾّيٕي ٔٙف

 ncsd328ؾيسغٛاز آٔيمي
 ncsd331فطقسٔ ٝحٕسي
 ncsd333فطقيس ٔصثاح
 ncsd335ػثاؼ ٟٔطي اتطلٛئي
ٟٔ ncsd340سي ٔٙسظط اِحػٝ
 ncsd341اتٛاِماؾٓ قطيف ظازٜ
 ncsd343ؾيسغٛاز آٔيمي
حؿيٗ قٕؿي ٔحٕٛز
 ncsd347آتازي
 ncsd348تياٖ ذاِسي
 ncsd349ؾٕي ٝلاؾٕي

تطضؾي ٍ٘طـ زا٘كػٛياٖ وكاٚضظي ٘ؿثر ت ٝزٛؾؼ ٝخايساض ٔغاِؼٛٔ ٝضزي  :زا٘كٍا ٜضاظي  ،وطٔا٘كاٜ

چاپ در ٍجَ٘عٔ ً قاالت

تطضؾي چاِف ٞاي زٛؾؼ ٝخايساض ضٚؾسايي ٔغاِؼٛٔ ٝضزي  :زٞؿساٖ تاالزضتٙس  ،قٟطؾساٖ وطٔا٘كاٜ

ضخْراّي

اضظياتي قطايظ الّيٓ آؾايكي ٘ماط چٟاضٌا٘ ٝاؾساٖ اصفٟاٖ زض غٟر زٛؾؼ ٝاوٛزٛضيؿٓ تا اؾسفاز ٜاظ قاذص تيىط

ضخْراّي

٘مف صٙايغ زؾسي زض زٛؾؼ ٝخايساض ضٚؾسايي ٛٔ ٕٝ٘ٛ٘ ،ضزي زٞؿساٖ ايط٘سٌاٖ قٟطؾساٖ ذاـ

ضخْراّي

خ ٟٝٙتٙسي ٘ياظ آتي ٔحص َٛخؿس ٝزض غطب  ٚغٛٙب غطب اؾساٖ ذطاؾاٖ ضضٛي تا زاويس تط زٛؾؼ ٝخايساض وكاٚضظي زض ٔحيظ GIS

ضخِراّي

زٞياضيٟا ٘ ٚمف آٖ زض ٔسيطير زٛؾؼ ٝخايساض ضٚؾسايي تا زاويس تط ترف وكاٚضظي زض ايطاٖ

چاپ در ٍجَ٘عٔ ٍقاالت

تطضؾي زاضيط ؾيؿسٓ آٌطٚفاؾسطي تط تطذي اظ ذصٛصياذ قيٕيايي ذان ( ٔغاِؼٛٔ ٝضزي  :قٕاَ قٟطؾساٖ آق لال  -اؾساٖ ٌّؿساٖ )

چاپ در ٍجَ٘عٔ ٍقاالت

تطضؾي زٛفاٖ ٞاي زٙسضي غطب وكٛض تا ضٚيىطز واٞف ذؿاضاذ ٔحصٛالذ وكاٚضظي

پ٘ضتر

ضطٚضذ عطاحي ٔػٕٛػ ٝزٛضيؿسي  -زفطيحي تا ضٚيىطز ٔؼٕاضي خايساض زض قٛقسط

ضخْراّي

زثييٗ ٘مف ٔؼٕاضي تٔٛي ايطاٖ زض زٛؾؼ ٝخايساض ٔؼٕاضي

ضخْراّي

زؼييٗ ٔؼياضٞاي تط٘أ ٝضيعي زٛؾؼ ٝفيعيىي خايساض قٟط يعز

ضخْراّي

ؾاظ  ٚواضٞا ّٔ ٚعٔٚاذ زطٚيع خايساض ٔسيطير خايساض ذان زض فطآيٙس وكاٚضظي

ضخْراّي

اغطاي ؾيؿسٓ ٞاي آٌطٚفاضؾسطي  :ضٞيافسي زض غٟر تٟثٛز ٚضؼير ذان

پ٘ضتر

زاضيط ٔصطف ٘ا٘ ٛوالذ آ ٗٞتط ػّٕىطز آفساتٍطزاٖ ضلٓ ؾيط٘ا زض ٔٙغمٔ ٝيثس

ضخْراّي

زحّيُ ؾيٛٙخسيىي يرثٙساٖ ٞاي ظٚزضؼ  ٚزيطضؼ زض قٟطؾساٖ وٍٙاٚض تا ضٚيىطز زٛؾؼ ٝخايساض

ضخْراّي

٘مف تاضـ ٞاي تطف ذساتٙس ٜزض ٔٙاتغ آب ٔٙغم ٝتا ضٚيىطز زٛؾؼ ٝخايساض

ضخْراّي
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كد مقاله

عنوان مقاله

نويسنده اول

نوع پذيرش

 ncsd351فطظاْ تعضي چٕي
 ncsd352ظٞطا فريٕي

واٞف تاض تطٚززي ؾاذسٕاٖ ٞاي ازاضي تا اؾسفاز ٜاظ اذسالف زٔاي قة  ٚضٚظ زض الّيٓ ٌطْ  ٚذكه

ضخْراّي

تطضؾي زاضيط قٛضي ذان تط زٛؾؼ ٝخايساض  ٚضاٞىاضٞاي ٔماتّ ٝتا قٛضي زض ٔٙاعك ذكه ٘ ٚيٕ ٝذكه

ضخْراّي

ٛٔ ncsd356ؾي ػاتسيٙي

غئ ٛزٛضيؿٓ قٟطؾساٖ وطٔا٘كا ٜتا ضٚيىطز زٛؾؼ ٝخايساض

ضخْراّي

تطضؾي تطذي اظػٛاَْ ٔٛضطتطفطؾايف خصيطي ؾاظ٘سٞاي ظٔيٗ قٙاؾي ٚاِٛٚير تٙسي آٟ٘ا زضغٟر ٔسيطير خايساضزضٔٙاعك ذكه ٘ٚيٕٝ
ذكه(ٔغاِؼٛٔ ٝضزي:حٛظ ٜآتريعذضطآتازيعز)

ضخْراّي

ٔسيطير ٔٙاتغ آب زض غٟر زٛؾؼ ٝخايساض ٔٙاعك ذكه ٘ ٚيٕ ٝذكه

ضخْراّي

ظايٍا ٜصٙايغ ضٚؾسايي زض زؾسياتي ت ٝزٛؾؼ ٝخايساض زض ٘ٛاحي ضٚؾسايي

ضخْراّي

ncsd357

ٔحٕس حؿٗ ظاز٘ ٜفٛزي

 ncsd359ؾٕي ٝوٛچه ظازٜ
 ncsd361ؾىي ٝٙوطٔكاٞي
ٔ ncsd362حٕسزمي ٙٞطي
ٔ ncsd363حٕسزمي ٙٞطي
 ncsd366غالَ اؾٕاػيّي
ٔ ncsd370يسطا اؾٕؼيُ ظازٜ
ncsd373

تٟطٚظ ٔحٕسي يٍا٘ٝ

ِ ncsd378يسا قطفي
 ncsd379صسيم ٝزازفط
 ncsd381فائع ٜاػظٓ واضي
 ncsd384ؾيسػّيطضا ضؾِٛي
ٔ ncsd385ؼص ٝٔٛػغايي
 ncsd390صازق اصغطي ِفٕػا٘ي
 ncsd391غٟاٖ ترف زيٕٛضي
ٚ ncsd392حيس وطيٕياٖ

پ٘ضتر

فط ًٙٞؾاظٔا٘ي  ٚزٛؾؼ ٝخايساض

ضخْراّي

٘مف صٙؼر زض زٛؾؼ ٝخايساض
٘ظاْ تئٕ ٝحصٛالذ وكاٚضظي  ،تؿسطي تطاي زٛؾؼ ٝخايساض زض وكٛضٞاي زض حاَ زٛؾؼٝ

چاپ در ٍجَ٘عٔ ٍقاالت

اوٛزٛضيؿٓ خايساض تا زىي ٝتط ٔسيطير ٔحيظ ظيؿر زض ٔٙاعك ذكه

ضخْراّي

ٔسيطير ضيؿه ذكىؿاِي ٌأي ت ٝؾٛي زٛؾؼ ٝخايساض قٟطؾساٖ اتطوٜٛ

ضخْراّي

تطضؾي اضطاذ ظيا٘ثاض ذكىؿاِي  ٚاضائ ٝضاٞىاضٞاي ٔماتّ ٝتا آٟ٘ا

ضخْراّي

تطضؾي ٚضؼير حطور  ٚفؼاِير زدٞ ٝاي ٔاؾ ٝاي اضي اقىصض

ضخْراّي

زٛؾؼ ٝخايساض اغسٕاػي فطٍٙٞي ٌطزـٌطي زض غٛأغ ٌطزقٍط خصيط تا زاويس تط ٚيػٌي ٞاي قٟط ٔكٟس

ضخْراّي
چاپ در ٍجَ٘عٔ ٍقاالت

واضوطز خاضن ٞاي قٟطي زض خايساضي قٟط
تطضؾي اص َٛتط٘أ ٝضيعي زٛؾؼ ٝخايساض ٌطزقٍطي زض ٔٙاعك ضٚؾسايي
اضظياتي ٘مف تافر ٞاي تا اضظـ زض زٛؾؼ ٝخايساض ٌطزقٍطي ضٚؾسايي ٔغاِؼٛٔ ٝضزي  :ضٚؾساي ؾ ٝوٝٞٛ

ضخْراّي
پ٘ضتر

خيأسٞاي ؾس ؾاظي تط ٔحيظ ظيؿر

ضخْراّي

إٞير ٌياٞاٖ زاضٚيي زض احياء ٔطازغ زرطية قسٜ

ضخْراّي

صفحه9

كد مقاله

نويسنده اول

ٝٔ ncsd394زي آػّي
 ncsd396تٟطٚظ صاحة ظازٜ
 ncsd397تٟطٚظ صاحة ظازٜ
ٔ ncsd403سيح ٝغٛقٗ
 ncsd408ضطيا ضؾسٕي
 ncsd412ويٛاٖ ذطلا٘ي
ncsd413

ػثاؼ ػّٛي ضاز

ٔ ncsd414ؼص ٝٔٛػغايي
ncsd415

قيٛا لطآ٘ي

ٞازي ظاضػي ٔحٕٛز
 ncsd416آتازي

عنوان مقاله

نوع پذيرش
ضخْراّي

وكاٚضظي  ٚزٛؾؼ ٝخايساض
زٛصيف غئٛٔٛفِٛٛغي غٛٙب قطق ايطاٖ تاضٚي وطز زٛؾؼ ٝي غئٛزٛضيؿٓ السصازي

چاپ در ٍجَ٘عٔ ٍقاالت

غئٛٔٛضفِٛٛغي وٛيط ِٛذ ٙٔ ،ثغ عثيؼي تطاي زٛؾؼ ٝي خايساض ٔٙغمٝ

ضخْراّي

زٛؾؼ ٝخايساض وكاٚضظي

ضخْراّي

عطاحي ٔحيغي خاضن ٞاي غٍّٙي تا ضٚيىطز زٛؾؼ ٝخايساض

ضخْراّي

تطضؾي ضاتغ ٝي قاذص اؾسا٘ساضز قس ٜتاضـ  ٚحساوطط زتي ِحظ ٝاي ؾاال٘ٔ ( ) SPI ( ٝغاِؼٛٔ ٝضزي حٛض ٝآتطيع وكف ضٚز ٔكٟس )
خيف تيٙي قاذص ليٕر ؾٟاْ تٛضؼ اٚضاق تٟازاض زٟطاٖ تا اؾسفاز ٜاظ ٔسَ ARIMA
تطضؾي قاذص ٞا  ٚاصٙٔ َٛاؾة آتياضي زض ٔٙاعك ذكه ٘ ٚيٕ ٝذكه
آقىاض ؾاظي ٘مف اًِٞٚاي والٖ ٔمياؼ چطذكي غٛي  -اليا٘ٛؾي ٘يٕىط ٜقٕاِي زض ٚلٛع ذكىؿاِي ٞاي اؾساٖ اضزتيُ تا ضٚيىطز
زٛؾؼ ٝخايساض
تطضؾي زىٙيه ظيؿر خااليي زض ضفغ آاليٙسٞ ٜا ( ٘فسي ) اظ ذان

رزرٗ ضخْراّي
ضخْراّي
چاپ در ٍجَ٘عٔ ٍقاالت
رزرٗ ضخْراّي
چاپ در ٍجَ٘عٔ ٍقاالت

تطضؾي غايٍا ٜاوٛزٛضيؿٓ  ٚإٞير حفاظر اظ ٔٙاتغ عثيؼي تا زاويس تط ٘مف اوٛزٛضيؿٓ زض زٛؾؼ ٝالسصازي ( ٔغاِؼٛٔ ٝضزي ٔٙغم ٝاتط -
قاٞطٚز )

ضخْراّي

٘ ncsd419اصط ٔحٕٛزي
 ncsd420عاٞط ٜغالِي

تطآٚضز قاذص ٞاي ٔصطف ا٘طغي زض زِٛيس خؿس ٝقٟطؾساٖ ذازٓ  ،اؾساٖ يعز

ضخْراّي

اضظياتي زٛإ٘ٙسيٟاي غئٛزٛضيؿسي قٟطؾساٖ آشضقٟط تا اؾسفاز ٜاظ زىٙيه SWOT

ضخْراّي

 ncsd421فاعٕ ٝياظضِٛ

تطضؾي لاتّير ٞا  ٚزٍٙٙاٞاي زٛؾؼٌ ٝطزقٍطي ضٚؾسايي زض ٔٙاعك ذكه ٘ ٚيٕ ٝذكه ( ترف و ٜٛؾطخ  ،قٟطؾساٖ واقٕط )

ضخْراّي

زٛؾؼ ٝخايساض زض ٔٙاعك ذكه ٘ ٚيٕ ٝذكه زٛؾظ ٔسيطير خؿٕا٘س تا اؾسفاز ٜاظ فطايٙس تيٌٛاظ  ٚزِٛيس وٕدٛؾر تطاي اؾسحصاَ ا٘طغي ٚ
اصالح ذان

ضخْراّي

ncsd417

ncsd424

ضضا ٔالتطاضي تٙسْيطي

تٟعاز غٕكيسي

 ncsd425خيٕاٖ اصال٘ي
 ncsd427ػثاؼ ػّٛي ضاز

تطضؾي ػّٕىطز  ٚاغعاي ػّٕىطز غ٘ٛزيح ٞاي أيس ترف ٌٙسْ ٘اٖ ظٔؿسا٘ ٝزض قطايظ زٙف ذكىي آذط فصُ زض ٔٙغم ٝظ٘ػاٖ
تطضؾي ضاتغٔ ٝياٖ ؾياؾر ٞاي ٔاِي  ٚقاذص ليٕر ؾٟاْ تٛضؼ اٚضاق تٟازاض زٟطاٖ

صفحه10

رزرٗ شخْراّي
ضخْراّي

كد مقاله
ncsd432

نويسنده اول
ٔٙيػ ٜلٟطٚزي زاِي

 ncsd433ػثساِحؿيٗ آضأي
 ncsd436صسيمٞ ٝاقٕي
٘ ncsd439يّٛفط لٛٙازي
٘ ncsd440يّٛفط لٛٙازي
ncsd441

ٔحٕسلّي يٛؾفي

ٔ ncsd442ػٌاٖ ضضائي
 ncsd443قٕؽ اِ ٝفساحي
ncsd447

فطقاز ٔؤٔٙي

 ncsd451ؾٛزات٘ ٝفيؿي
 ncsd454تٟعاز غٕكيسي
ٔ ncsd455يالز تيطا٘٘ٛس
 ncsd456ػثاؼ ػّٛي ضاز

عنوان مقاله

نوع پذيرش

زٛؾؼ ٝخايساض تا ٔسيطير ؾيالتٟاي ؾغحي زض ٔٙاعك ذكه ٔغاِؼٛٔ ٝضزي  :حٛض ٝوٛيط ؾيا ٜو ٜٛيعز

ضخْراّي

اضظياتي ٔؿائُ السصازي  -احسٕاػي زض غٟر زٛؾؼ ٝخايساض وكاٚضظي زض ٔٙغم٘ ٝيٕ ٝذكه خكر زا ، ٜٚاؾساٖ ذٛظؾساٖ

ضخْراّي

تطضؾي ٔٛا٘غ زٛؾؼ ٝخايساض ضٚؾسايي اظ زيسٌا ٜوكاٚضظاٖ ٔغاِؼٛٔ ٝضزي ( زٞؿساٖ آتاز ٜعكه  ،قٟطؾساٖ ٘ي ضيع )

ضخْراّي

تطضؾي ٔفٔ ْٟٛؼٕاضي اوِٛٛغيه زض ٔؼٕاضي خايساض

ضخْراّي

تطضؾي ٘ح ٜٛي آٔٛظـ ٔؼٕاضي خايساض ت ٝزا٘كػٛياٖ تا ضٚيىطز خػٞٚف ٔحٛضي

ضخْراّي

اؾسطازػي ٞاي ٔٙاؾة زٛؾؼ ٝي صٙؼسي خايساض زض ايطاٖ

ضخْراّي

آب ػأّي تطاي ضؾيسٖ ت ٝزٛؾؼ ٝخايساض زض ٔٙاعك ذكه ٘ ٚيٕ ٝذكه ( ٔغاِؼٛٔ ٝضزي اؾساٖ يعز )

ضخْراّي

تطضؾي ٘مف  ٚػّٕىطز زٛضيؿٓ ؾالٔر زض ٔؼٕاضي ذكه ٘ ٚيٕ ٝذكه ايطاٖ

ضخْراّي

چاِف ٞاي زٛؾؼ ٝي ّٔي زض آؾسا٘ ٝي ٚضٚز تٔ ٝطحّ ٝي تحطاٖ آتي ٍ٘ :ا ٜاظ ٔٙظط زٛؾؼ ٝي خايساض

ضخْراّي

زٛإ٘ٙسؾاظي فطٍٙٞي ظ٘اٖ  ،يه اؾسطازػي تطاي ٘يُ ت ٝزٛؾؼ ٝخايساض ( ٔٛضز  :قٟطؾساٖ اتطو) ٜٛ

ضخْراّي

تطضؾي ضٚقٟاي ٘ٛيٗ زٛؾؼ ٚ ٝاضزماء ٔٙاتغ آب قيطيٗ زض الّيٕٟاي ذكه ٘ ٚيٕ ٝذكه

ضخْراّي

قٙاؾائي  ٚتاضظؾاظي اوٛؾيؿسٓ ٞا زض غٟر زٛؾؼ ٝخايساض

ضخْراّي
چاپ در ٍجَ٘عٔ ٍقاالت

ؾطٔاي ٝا٘ؿا٘ي  ،صازضاذ  ٚضقس السصازي زض ايطاٖ
تطضؾي ٘مف ذان ٚضظي حفاظسي زض زٛؾؼ ٝوكاٚضظي خايساض

ضخْراّي

اضظياتي ضٚـ ٞاي ٔحاؾث ٝزثريط زؼطق زض ٔٙغم ٝظضلاٖ اؾساٖ فاضؼ

ضخْراّي

زٛؾؼ ٝخايساض ٔ ٚؿائُ خيف ضٚي تٟط ٜتطزاضي اظ ٔٙاتغ آب  ٚزأيٗ ٘ياظ آتي زض ٔٙاعك ذكه ٘ ٚيٕ ٝذكه

ضخْراّي

ٔؼطفي تطذي ٌٞ ٝ٘ٛاي ٌياٞي ٔما ْٚت ٝذكىي تٙٔ ٝظٛض اؾسفاز ٜزض فضاي ؾثع ٔٙاعك وٛيطي

ضخْراّي

 ncsd468حأس زضذكيسٜ
 ncsd469ظٞطا اوطٔي

ضاٞىاضٞاي زٛؾؼ ٝاوٛزٛضيؿٓ تا زاويس تط زٛؾؼ ٝخايساض ٌطزقٍطي تا اؾسفاز ٜاظ زىٙيه ٛٔ ٕٝ٘ٛ٘( SWOTضزي  :قٟطؾساٖ ز٘ا )

ضخْراّي

زٛؾؼ ٝي ايس ٜآَ اظ ٔٙظط ػّٓ حمٛق

ضخْراّي

 ncsd471أيط غسائي

تطضؾي ا٘غثاق خصيطي ٔؼياضٞاي زٛؾؼ ٝخايساض زض ٔؼٕاضي واقاٖ ٛٔ ٕٝ٘ٛ٘ ،ضزي ذا٘ ٝعثاعثايي ٞاي واقاٖ

ضخْراّي

 ncsd457وٕيُ ٔالئي
 ncsd461حؿيٗ ظ٘سي ِه
 ncsd462ظٞطا ٘ٛفطؾسي
 ncsd465ؾؼيس ٔحٕسي
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كد مقاله
ncsd472

نويسنده اول
٘طغؽ ٚضظيسٜ

 ncsd474حؿيٗ حازٕي اتطلٛئي
 ncsd479حسيط ٝضٔضا٘ي فط
 ncsd481ضضٛاٖ اؾسي
 ncsd483ضضٛاٖ اؾسي
ٟٔ ncsd490ساب اضٔغاٖ
 ncsd491حٕيس ضطٚذ غٛ
 ncsd496حٕيس حيسضي ٔىطض
 ncsd497آٚيس ٜعاليي
 ncsd500حأس أأي حيسضي
ٔ ncsd503ػسثي ٔطازي
 ncsd506ضضا زا٘ائي
 ncsd507قيطيٗ ويا٘ي
 ncsd508أيط غسائي
ٔ ncsd509حٕس ضٕيٗ
 ncsd510ػّيطضا آَ اتطاٞيٓ
٘ ncsd511يٕا ِٚي تيً
ٔ ncsd513حٕس واظٕي
ٟٔ ncsd522سي تاتايي

عنوان مقاله

نوع پذيرش

ٔمايؿ ٝاٍِٛضيسٓ ٞاي عثم ٝتٙسي قثى ٝػصثي  ٚحساوطط احسٕاَ تطاي تطضؾي اضطاذ ظيؿر ٔحيغي زٛؾؼٙٔ ( ٝغمٛٔ ٝضز ٔغاِؼ: ٝ
قٟطؾساٖ اتطو) ٜٛ

ضخْراّي

ٔٙكٛض تٔٛي حمٛق اؾىاٖ ٌ ،أي زض زحصيُ زٛؾؼ ٝخايساض

ضخْراّي

تطضؾي زٛؾؼٌ ٝطزقٍطي  ٚزاضيط آٖ زض فطايٙس زٛؾؼ ٝخايساض ضٚؾسايي ٔغاِؼٛٔ ٝضزي ٟٔطغطز يعز

ضخْراّي

زٛؾؼ ٝخايساض زٛضيؿٓ  ٚاوٛزٛضيؿٓ

چاپ در ٍجَ٘عٔ ٍقاالت

ٔسيطير ٔٙاتغ آب  ٚزٛؾؼ ٝخايساض

ضخْراّي

تطضؾي ضاٞىاضٞاي زٛؾؼ ٝخايساض زض الّيٓ ٌطْ  ٚذكه

ضخْراّي

تٟطٌ ٜيطي ػٙاصط واضوطزي ٔؼٕاضي ؾٙسي الّيٓ ٌطْ  ٚذكه زض ضاؾساي زٛؾؼ ٝخايساض

ضخْراّي

زسٚيٗ اؾسطازػيٟاي ٌطزقٍطي غٟر زٛؾؼ ٝخايساض ؾيؿساٖ تا اؾسفاز ٜاظ ٔسَ SWOT

ضخْراّي

تطضؾي خسا٘ؿيُ ٞاي اوٛزٛضيؿٓ ضٚؾساٞاي ٔٙاعك وٛيطي  ٚتياتا٘ي ( زض ضاؾساي اٞساف زٛؾؼ ٝخايساض )

ضخْراّي

ت ٝضٚظ ضؾا٘ي زثريط  ٚزؼطق ٔطغغ (  ) 0ETزض اؾساٖ اصفٟاٖ زض ضاؾساي وكاٚضظي خايساض زض ٔٙاعك ذكه ٘ ٚيٕ ٝذكه

ضخْراّي

تطضؾي خسيس ٜذكىؿاِي زض قٟطؾساٖ اضان  ٚزاضيط آٖ ضبٔٙاتغ آتي ِ ٚع ْٚتط٘أ ٝضيعي زضاظ ٔسذ تٙٔ ٝظٛض زٛؾؼ ٝخايساض

ضخْراّي

ؾسٞاي ظيطظٔيٙي  ،ضاٞىاضي تطاي زٛؾؼٙٔ ٝاتغ آب زض ٔٙاعك ذكه ٘ ٚيٕ ٝذكه

ضخْراّي

٘مف ٌطزقٍطي زض زٛؾؼ ٝخايساض ضٚؾسايي

ضخْراّي

تطضؼي ا٘غثاق خصيطي ٔؼياضٞاي زٛؾؼ ٝخايساض زض ٔؼٕاضي واقاٖ ٛٔ ٕٝ٘ٛ٘ ،ضزي ذا٘ ٝتطٚغطزي ٞاي واقاٖ

ضخْراّي

غايٍأ ٜسيطير  ٚزٛؾؼ ٝخايساض ٔٙاتغ آب زض ظٔاٖ ٚلٛع ذكىؿاِي

ضخْراّي

زٛؾؼ ٝخايساض زض اوٛؾيؿسٓ ٞاي تياتا٘ي

ضخْراّي

تازٌيط ٕ٘ ،از ٔؼٕاضي خايساض وٛيطي  ،اٍِٛيي زض ظ٘سٌي ٘ٛيٗ

ضخْراّي

زؼييٗ ٔٙاعك ِٔٛس ؾيُ  ٚاِٛٚير تٙسي خسا٘ؿيُ ؾيُ ذيعي ٔغاِؼٛٔ ٝضزي  :حٛض ٝآتريع قطق زأغاٖ  -اؾساٖ ؾٕٙاٖ

ضخْراّي

ٔسيطير ٔحصٛالذ ظاضػي قٟطؾساٖ غٟطْ زض غٟر زٛؾؼ ٝخايساض ( ضٞيافر تاظ ٜاي زحّيُ خٛقكي زازٞ ٜا )

ضخْراّي
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كد مقاله

نويسنده اول

ٔ ncsd523حٕس حؿٗ ظاز٘ ٜفٛزي
 ٗٔٛٞ ncsd527ضثٛزي
 ncsd529اتٛاِفضُ زالٚضي خٛض
ٔ ncsd530ؼص ٝٔٛوٛقىي
 ncsd531يٛؾف ػؿىطي
 ncsd533ػّي ضٔضا٘ي ِيٕايي

عنوان مقاله

نوع پذيرش

قٙاؾائي ٔٙاعك حؿاؼ ت ٝفطؾايف زض غٟر اػٕاَ ٔسيطير خايساض ٔٙاتغ عثيؼي ( ٔغاِؼٛٔ ٝضزي  :حٛظ ٜآتريع ذضط آتاز يعز )

ضخْراّي

حفظ ٔٙاتغ عثيؼي غٟر زؾسياتي ت ٝزٛؾؼ ٝخايساض قٟطي

ضخْراّي

اضائٔ ٝسِي تطاي اؾسحصاَ ٞطظ آب ٞاي تاض٘سٌي زض ٔٙاعك قٟطي ٘ٛاحي ذكه ( ٔغاِؼٛٔ ٝضزي قٟط يعز )

ضخْراّي

زٛؾؼٌ ٚ ٝؿسطـ قثى ٝآتطؾا٘ي قٟطي ٔٛغٛز تا اؾسفاز ٜاظ اٍِٛضيسٓ غ٘سيه

ضخْراّي

زٛؾؼ ٝخايساض ٔحيظ ظيؿر زض خطز ٛفط ، ًٙٞلٛا٘يٗ ٔ ٚؼاٞساذ تيٗ إِّّي

ضخْراّي

٘مف آٔٛظـ ػاِي زض زٛؾؼ ٝخايساض

ضخْراّي

 ncsd535اتٛشض ٞازي
 ncsd537آظاز ٜاضتاتي

اضطاذ ذكىؿاِي تط اوٛؾيؿسٓ عثيؼي  ٚزٟسيس زٛؾؼ ٝخايساض زض زضياچ ٝاضٔٚي ٝتا اؾسفاز ٜاظ ػىؽ ٞاي ٛٞايي

ضخْراّي

 ncsd538ػطفا٘ ٝضاؾد غٟطٔي

تطضؾي زٛؾؼ ٝخايساض وكاٚضظي  ٚضٚؾسايي تا زاويس تط وٕير  ٚويفير ٔٙاتغ آب وكٛض

ضخْراّي

اضظياتي زٛاٖ ظيؿر ٔحيغي ٔٙاعك ذكه ٘ ٚيٕ ٝذكه غٟر زٛؾؼ ٝزٛضيؿٓ تا اؾسفاز ٜاظ ٔ ( GISغاِؼٛٔ ٝضزي ٙٔ :غم ٝقىاض ٕٔٛٙع
ٔطٚض )

ضخْراّي

ncsd541

ٟٔسي ٝيعزي

ٞازي ظاضػي ٔحٕٛز
 ncsd542آتازي
 ncsd543صاتط ظٔا٘ي قثرا٘ٝ
 ncsd547ضضا ياٚضي
ٟٔ ncsd548سي ذٛاغ ٝخٛض

ٚاواٚي ٘مف لٙاذ زض زٛؾؼ ٝخايساض الّيٓ ٌطْ  ٚذكه

پٗضتر

تطضؾي خسا٘ؿيُ تاظيافر واغص ٔ ٚمٛا اظ ٔٛاز ظائس ٔطاوع آٔٛظـ ػاِي ( ٔغاِؼٛٔ ٝضزي  :زا٘كٍا ٜآظاز اؾالٔي ٚاحس ٔيثس )
٘مف زؼا٘ٚي ٞاي صٙؼسي زض زٛؾؼ ٝخايساض ٔٙاعك ذكه ٘ ٚيٕ ٝذكه وكٛض
ضفساض ٚيؿى ٛاالؾسيه قٕغ ٞاي ٔطوة اؾسفاز ٜقس ٜزض ؾاظ ٜي اؾىّٝ

رزرٗ ضخْراّي
ضخْراّي
چاپ در ٍجَ٘عٔ ٍقاالت

ٔسيطير ٔٙاتغ آب ( ؾيط زحٛالذ ؾاذساضي  ٚضطٚضذ آٖ )

ضخْراّي

خ ٟٝٙتٙسي اؾسؼساز آِٛزٌي آترٛاٖ زقر ؾيطغاٖ تا اؾسفاز ٜاظ ٔسَ زضاؾسيه زض ٔحيظ GIS

ضخْراّي

زحّيّي تط ٌطزقٍطي ٔصٞثي  ٚزاضيط آٖ تط زٛؾؼ ٝخايساض ضٚؾسايي (ٔغاِؼٛٔ ٝضزي :قٟطؾساٖ وٞٛسقر-ترف ضٔٚكىاٖ)

ضخْراّي

 ncsd561تٟاض ٜتٟا اِسيٙي
 ncsd562ػّي صثاغياٖ

ٔؼٕاضي  ٚزٛؾؼ ٝخايساض

ضخْراّي

تطضؾي ػٛأُ ٔٛضط زض زٛؾؼ ٝوكاٚضظي اضٌا٘يه  ٚخايساض (ٔغاِؼٛٔ ٝضزي :قٟط اصفٟاٖ)

ضخْراّي

 ncsd565ػّيطضا ٘يه ٔٙف

تطضؾي ٘مف فٗ آٚضي اعالػاذ  ٚاضزثاعاذ تط زٛؾؼ ٝخايساض وكاٚضظي

ضخْراّي

ٔ ncsd549حٕستالط ضٕٙٞا
 ncsd556احٕس ضٔٚيا٘ي
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كد مقاله

نويسنده اول

ٔ ncsd570حٕس واظٓ خاضؾاخٛض
 ncsd571حٕيس ٜفاعٕي
 ncsd574فطقيس وي ٘يا
 ncsd575وٕيُ ٔالئي
 ncsd578ػاعفٔ ٝػسثي ظازٜ
 ncsd579اِٟاْ فريٕي اتطلٛيي
ٟٔ ncsd583سي خيط حيازي
ٟٔ ncsd584سي خيط حيازي
 ncsd588ضضا ػّي فالح ظازٜ
ؾيسٟٔ ٜؿا وأي
 ncsd590قيطاظي
ؾيسٟٔ ٜؿا وأي
 ncsd591قيطاظي
 ncsd592أيط ٔحٕٛزي
٘ ncsd593ؿطيٗ حؿيٗ ظازٜ
 ncsd594اوثط حؿيٗ ظازٜ
 ncsd597افكيٗ غٟا٘كاٞي
 ncsd598حٕيس ٜفاعٕي

عنوان مقاله

نوع پذيرش

ظضاػر چٛب ٘ ٚمف آٖ زض زٛؾؼ ٝخايساض

ضخْراّي

زاضيط اؾيس ؾاِؿيّيه تط ضقس ٌياِٛ ٜتيا زض قطايظ زٙف قٛضي

ضخْراّي

عطاحي تٟي ٝٙؾيؿسٓ زطويثي تازي  -ذٛضقيسي ٔؿسمُ اظ قثى ٝزض ٔٙغم ٝي يعز

ضخْراّي

واضتطز فٙاٚضي اعالػاذ  ٚاضزثاعاذ زض زٛؾؼ ٝترف وكاٚضظي  ٚضٚؾسايي

ضخْراّي

تطضؾي خايساضي ظيؿر ٔحيغي زض فضاٞاي تاظ عثيؼي قٟطي

ضخْراّي

زٛؾؼ ٝخايساض  ٚزا٘ف تٔٛي

ضخْراّي

ٌطزقٍطي ضٚؾسايي ضاٞي تطاي زٛؾؼ ٝخايساض ( تاٍ٘طقي تط ٔحّ ٝيؿٕ ٖٛاتيا٘)ٝ

ضخْراّي

فط ٚ ًٙٞزٛؾؼ ٝخايساض (فط ًٙٞخّي ت ٝؾٛي زٛؾؼ ٝخايساض)

ضخْراّي

تطضؾي أىاٖ اؾسفاز ٜاظ ؾأا٘ SAT ٝغٟر زعضيك خؿاب تا ٞسف زغصئ ٝصٛٙػي ٔٙاتغ آب ظيطظٔيٙي  ٚاحياء لٛٙاذ قٟطؾساٖ اتطوٜٛ

ضخْراّي

زٛؾؼ ٝخايساض ٔ ٚفاٞيٓ آٖ زض ٔؼٕاضي ؾٙسي ٔٙاعك ٌطْ  ٚذكه وّيس زؾسياتي ت ٝعطاحي خايساض زض ٔؼٕاضي آيٙسٜ

ضخْراُي

٘ا٘ ٛزىِٛٛٙغي ٔ ٚؼٕاضي خايساض ٌأي ت ٝؾٛي زؾسياتي ت ٝزٛؾؼ ٝخايساض زض ٔٙاعك ٌطْ  ٚذكه

ضخْراّي

ؾطٔاي ٝاغسٕاػي غأؼ٘ ٚ ٝمف  ٚإٞير آٖ زض زٛؾؼٌ ٝطزقٍطي غأؼٔ ٝحٛض

ضخْراّي

تطضؾي ػٛاَْ ٔٛضط تط فطؾايف ذٙسلي  ٚاضائ ٝضاٞىاضٞاي حفاظسي زض ضاؾساي زؾسياتي ت ٝزٛؾؼ ٝخايساض زض حٛض ٝآتريع لٛضي چاي

ضخْراّي

٘مف ٌطزقٍطي فطٍٙٞي زض زٛؾؼ ٝخايساض ايطاٖ تا زاويس تط ٔٙاعك تياتا٘ي

ضخْراّي

خيف تيٙي زطاظ آب ظيطظٔيٙي تا اؾسفاز ٜاظ قثىٞ ٝاي ػصثي ٔصٛٙػي ( ٔغاِؼٛٔ ٝضزي  :زقر قٟط تاته  -اؾساٖ وطٔاٖ)

ضخْراّي

اؾسفاز ٜاظ وٛزٞاي اضٌا٘يه تط تٟثٛز ضقس ٘رٛز زحر قطايظ زٙف قٛضي

ضخْراّي

خ ٟٝٙتٙسي حطواذ زٛز ٜاي زض ٔؿيط ٔكٍيٗ قٟط ٛٔ -ئيُ تا اؾسفاز ٜاظ ضٚـ فطايٙس زحّيُ ؾّؿّٔ ٝطازثي ( )AHPزض ٔحيظ GIS

ضخْراّي

 ncsd609ظيٙة تيساض ا٘اضي
 ncsd611ايٕاٖ غٙي خٛض ٔيثسي

ٔغاِؼاذ اوِٛٛغي ٔحسٛاي وٍٙط اّٞي

 ncsd612ؾساض ٜأيطي

زٛؾؼ ٝخايساض زض ٔؼٕاضي

رزرٗ ضخْراّي
ضخْراّي
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كد مقاله

نويسنده اول

 ncsd613ػثساِ٘ ٝصطاِٟي
 ncsd614قٟطظاز ٔيط حؿيٙي
٘ ncsd617طٌؽ فّىي
 ncsd620حؿٗ ؾرايكي ٘ؿاظ
 ncsd621ػّي اوثط حػطي
 ncsd623ؾطٚض غؼفطي ذٛاٜ
ncsd628

ؾؼيسٔ ٜطازٔٙس

 ncsd630ضاضي ٝفطغي
 ncsd632حؿيٗ حازٕي اتطلٛئي

عنوان مقاله

نوع پذيرش

٘مف تازٌيط زض زٛؾؼ ٝخايساض ـٞطٞاي وٛيطي

ضخْراّي

تطضؾي ضاٞىاضٞاي ٔؼٕاضي خايساض زض ٌصض اظ ٔؼٕاضي ؾٙسي تٔ ٝؼٕاضي ٔسضٖ

ضخْراّي

اضط تركي زٛظيغ صحيح تٛزغ ٝزرصيصي ت ٝآٔٛظـ  ٚخطٚضـ تطاي زكىيُ السصاز زا٘ف ٔحٛض  ٚزٛؾؼ ٝخايساض

ضخْراّي

لاتّير ؾٙػي ٔٙاعك اوٛزٛضيؿسي قٟطؾساٖ ذّراَ زض ضاؾساي زٛؾؼ ٝخايساض

ضخْراّي

تطضؾي اضطاذ ضٚـ ٞاي ٔرسّف ٔصطف آٔ ٚ ٗٞؽ تط ػّٕىطز وٕي  ٚويفي ٌٙسْ

رزرٗ ضخْراّي

ذا٘ٞ ٝاي ظٔيٗ خٙاٜ

رزرٗ ضخْراّي

تطضؾي قطايظ الّيٕي ؾاال٘ ٝقٟط يعز تطاي ٔكرص وطزٖ اياْ ٔغّٛب ؾاَ  ٚزاضيط آٖ زض ض٘ٚس ٌطزقٍطي تا اؾسفاز ٜاظ قاذص الّيٓ
زٛضيؿٓ ET ٚ TCI

ضخْراّي

تطضؾي ٔيعاٖ زاضيط ٔؼياض خٛقف ٌياٞي  ٚذان تط ض٘ٚس تياتاٖ ظايي ٌّچكٕٔ ٝحالذ تا اؾسفاز ٜاظ GIS

ضخْراّي

ؾ ٟٓوٛزواٖ اظ قٟطؾاظي خايساض تا زاويس تط عطاحي ٔطاوع ٔحّٝ

پ٘ضتر

اضائ ٝضاٞىاضٞايي غٟر واضتطزي وطزٖ ٚيػٌي ٞاي زٛؾؼ ٚ ٝعطاحي خايساض زض أط ؾاذر  ٚؾاظ

ضخْراّي

تطضؾي ٔ ٚمايؿ ٝزاضيط ؾياؾر ٞاي حٕايسي تط ػٕىطز ترف وكاٚضظي وكٛضٞاي ٔٙسرة تا ٔحٛضير ايطاٖ

ضخْراّي

ضطٚضذ ايػاز خاضن ٞاي ا٘طغي زض ايطاٖ

ضخْراّي

تطضؾي اضط ؾيؿسٓ ٞاي ذان ٚضظي  ٚواقر تط ػّٕىطز ٌٙسْ زض الّيس فاضؼ

ضخْراّي

زٛؾؼ ٝخايساض زض خطزِٛٔ ٛفٞ ٝاي فطٍٙٞي

ضخْراّي

زؼييٗ اضظـ السصازي آب وكاٚضظي زض ٔٙغمٍ٘ ٝاض اؾساٖ وطٔاٖ تا ضٚيىطز زٛؾؼ ٝخايساض

ضخْراّي

ٌطٔؿي ٘ ٚيٕ ٝذكه تطاي تٟثٛز  ٚزٛؾؼ ٝويفير آب  ٚذان
ض
تطضؾي ٔسيطير ٔٙاتغ عثيؼي حٛضٞ ٝاي آتريع زض ٔٙاعك

ضخْراّي

 ncsd661ضضا اقسطظازٜ
ٔ ncsd663حثٛت ٝزٛٞاضي

٘مف ٟٔٙسؾي ٔسيطير ؾاذر زض زٛؾؼ ٝخايساض ٔٙاعك ذكه ٘ ٚيٕ ٝذكه

ضخْراّي

چاِكٟاي اؾسفاز ٜاظ خؿاتٟاي قٟطي زصفي ٝقس ٜتٙٔ ٝظٛض زٛؾؼ ٝوكاٚضظي زض ٔٙاعك ذكه ٘ ٚيٕ ٝذكه

ضخْراّي

ٔ ncsd664حٕس واظٓ خاضؾاخٛض

٘مف زطؾية وطتٗ زض واٞف زغييط الّيٓ  ٚافعايف زٛؾؼ ٝخايساض زض ظاٌطؼ ٔطوعي

ضخْراّي

 ncsd641فطظا٘ ٝضظالياٖ
 ncsd648اتٛاِفضُ قا ٜآتازي
ٟٔ ncsd650ؿا ٘يه ا٘سيف
 ncsd654ضضا ضئيؿي
ncsd656

غٛاز صاِحي

ٔ ncsd658طزضي ؾاالض خٛض غطتا
ٔ ncsd660حثٛت ٝزٛٞاضي
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كد مقاله

نويسنده اول

 ncsd665أيٗ خيطٔحٕسظازٜ
 ncsd666ػثساِحؿيٗ ضضائي خٛض
 ncsd668ضضا لازض تيً ظازٜ
 ncsd670ػاعف ٝفسح تماِي
ncsd674

ٔحٕس ٘ظطي خٛض

 ncsd686ظٞط ٜفالح ظازٜ
 ncsd687ظٞط ٜفالح ظازٜ
 ncsd693ؾٕي ٝافكاضي آظاز
 ncsd695ؾٕا٘ ٝضٚؾسائي

عنوان مقاله

نوع پذيرش

قٙاذر زٛاٖ آؾايف تي ٛوّيٕازيه ا٘ؿا٘ي يعز تطاي تط٘أ ٝضيعي اوٛزٛضيؿٓ خايساض

ضخْراّي

ذٞي٘ ٝمك ٝخٛقف ٌياٞي ٔٙغم ٝتاغسض تافك تا اؾسفاز ٜاظ زصاٚيط ؾٙػٙسٔ ETM ٜاٛٞاضِٙ ٜسؾر

ضخْراّي

قاذصٞ ٝاي زٛؾؼ ٝخايساض زض ٔؼٕاضي تٔٛي الّيٓ ٌطْ  ٚذكه ايطاٖ

ضخْراّي

تطضؾي ٘ ٚمف فٙاٚضي ٘ا٘ ٛزض ض٘ٚس زٛؾؼ ٝخايساض ٔٙاعك ذكه ٘ ٚيٕ ٝذكه تا زاويس تٔ ٝصاِح تاظيافسي

ضخْراّي

زثييٗ إٞير حؿاتساضي ٔحيظ ظيؿر ٙٔ ٚاتغ عثيؼي

چاپ در ٍجَ٘عٔ ٍقاالت

تاظواٚي ٔف ْٟٛزٛؾؼ ٝخايساض زض ٔؼٕاضي تٔٛي ايطاٖ

چاپ در ٍجَ٘عٔ ٍقاالت

٘مف اوٛزٛضيؿٓ زض زٛؾؼ ٝخايساض قٟطي ٛٔ ٕٝ٘ٛ٘ ،ضزي قٟط اتطوٜٛ

ضخْراّي

ٔؼٕاضي خايساض  -خايساضي ٔؼٕاضي زض عطاحي ٔحالذ ٔؿى٘ٛي

ضخْراّي

حفاظر فطٍٙٞي يا فط ًٙٞحفاظر زض زٛؾؼ ٝخايساض

ضخْراّي
چاپ در ٍجَ٘عٔ ٍقاالت

ncsd700

ضضا لازضي

زٛؾؼ ٝخايساض ضٚؾسايي

ncsd701

ضضا لازضي

زٛؾؼ ٝضٚؾسايي ٌأي تؿٛي زٛؾؼ ٝخايساض ( تا ٔحٛضير واض آفطيٙي )

ضخْراّي

تٟطٌ ٜيطي ٔصاِح ؾٙسي  ،ضٕ٘ٛٙٞي ت ٝؾٛي زٛؾؼ ٝخايساض

ضخْراّي

زؼييٗ ٚضؼير زِٛيس ذياض ٌّرا٘ ٝاي زض ض٘ٚس زٛؾؼ ٝخايساض زض اؾساٖ يعز

ضخْراّي

ٟٔ ncsd703ساب اضٔغاٖ
ٚ ncsd704حيس فساواض
 ncsd709فطيثا ػثاؼ ظازٜ
ٔ ncsd718طزضي فطأطظ

تطضؾي زاضيط زٙف اؾٕعي تط ٔيعاٖ زػٕغ خطِٚيٗ  ٚلٙس ٔحّ َٛزض تطي ػسؼ

رزرٗ ضخْراّي

٘ي ا٘طغيٟاي ٘ ( ٛا٘طغي ظٔيٗ ٌطٔايي )
إٞير ضطٚضذ چٍٍ٘ٛي ػّٕىطز زػسيس ٘ظط زٛؾؼ ٝخايساض زض ٔٙاتغ ا٘طغي  ٚغايٍعي

ضخْراّي

تطضؾي اٍِٛي ٔؿىٗ خايساض زض قٟط يعز

ضخْراّي

خايساضي زٛؾؼ ٚ ٝاضزثاط آٖ تا فطًٙٞ

ضخْراّي

 ncsd727ػثساهلل فطغي
 ncsd728ػثساهلل فطغي

تط٘أ ٝضيعي زٛؾؼ ٝخايساض ٌطزقٍطي تا زاويس تط ٔؼٕاضي ( ٔغاِؼٛٔ ٝضزي ضٚؾساي وٙسٚاٖ )

ضخْراّي

زاضيطاذ ٌطزقٍطي زض زٛؾؼ ٝخايساض ٔٙاعك ضٚؾسايي ( ٔغاِؼٛٔ ٝضزي ضٚؾساي اقسثيٗ )

ضخْراّي

 ncsd730غيال أأي

آتياضي زحر فكاض ضطٚضزي اغسٙاب ٘اخصيط تطاي وكٛض

ضخْراّي

 ncsd720أيٗ ضؾسٕي ٔٙػعي
 ncsd726ظيٙة حيسضي
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كد مقاله

نويسنده اول

 ncsd732اوثط اؾٕي
ّٔ ncsd733يح ٝذثاظ
 ncsd734فطيثا ٔحٕسخٛض
 ncsd736ػّي اياؾٝ
 ncsd739ؾيس حؿٗ ٔطزضٛي تٙي
 ncsd741حٕيس آٙٞي
ٔ ncsd745طيٓ ايالّ٘ٛ
ٔحٕس صازق ؾثظ
 ncsd747اِكيد ا٘صاضي
 ncsd749ػثاؼ عثاعثايي
 ncsd751اِ ٟٝقيرؼّيكاٞي
ncsd752

ظيٙر قٟؿٛاض

 ncsd753ضأيٗ ٔس٘ي
ٔحٕس صازق ؾثظ
 ncsd754اِكيد ا٘صاضي

عنوان مقاله

نوع پذيرش

اضزثاط ٔسماتُ ٌطزقٍطي  ٚزٛؾؼ ٝخايساض

ضخْراّي

واضتطز ؾِّٟٛاي ذٛضقيسي زض ِٔٛس زٛضتيٗ ٘يطٌٚاٞ ٜاي تازي

ضخْراّي

ٔؼٕاضي ؾثع اظ ضا ٜحُ ٞاي ٔٛضط زض تحطاٖ ٞاي ظيؿر ٔحيغي

ضخْراّي

أىاٖ ؾٙػي اؾسفاز ٜاظ ذكه وٗ ٞاي ذٛضقيسي تطاي ذكه وطزٖ ٔٛاز غصايي

رزرٗ ضخْراّي

تطضؾي ضطية ٔصطف ا٘طغي زض زِٛيس وّعا زض اؾساٖ چٟاضٔحاَ ٔ ٚمايؿ ٝآٖ تا ضٚـ ٔحاؾثازي

رزرٗ ضخْراّي

پايذاري خاك جْگو ٗ خاك زراعي پص از آتع ض٘زي

رزرٗ ضخْراّي

بررضي عيو ٗق٘ع خػنطاىي در ابرم٘ٓ يسد

ضخْراّي

ت٘ضعٔ پايذار ٗ جاربٔ ٕاي گردغگري غٖرضتاُ ابرم٘ٓ

ضخْراّي

غار مارضتي خأّ خذا غٖرضتاُ خاتٌ  -اضتاُ يسد َّّ٘ٔ اي از جاربٔ ٕاي ژئ٘ت٘ريطتي در ٍْاطق خػل ٗ ّئَ خػل

ضخْراّي

ّقع فرْٕگ ضازي ٗ آٍ٘زظ ٍردٍي در مْتره فرضايع بادي در جٖت ت٘ضعٔ پايذار ٍْاطق خػل ٗ ّئَ خػل

ضخْراّي

درياچٔ خػل غذٓ بختگاُ فارش ٗ تبعات زيطت ٍحيطي آُ ،غاخصي از ّقع ٍْابع طبيعي در ت٘ضعٔ پايذار ٍْاطق خغل ّٗئَ
خػل

ضخْراّي

طراحي پايذار آتريً٘ رإناري در جٖت ّگٔ داغت اّرژي

ضخْراّي

بررضي ژئ٘ت٘ريطٌ رض٘بي ٍْاطق بياباّي ايراُ در راضتاي حفظ ت٘ضعٔ پايذار

چاپ در ٍجَ٘عٔ ٍقاالت

تحييو رّٗذ دأٍْ دٍاي غبأّ رٗزي ( )DTRاضتاُ اصفٖاُ طي ضاىٖاي  1961تا 2008

ضخْراّي

ارزيابي بيالُ اّرژي ت٘ىيذ گْذً در ٍْاطق خػل ٍطاىعٔ ٍ٘ردي  :اضتاُ يسد

ضخْراّي

ٔ ncsd758ػٌاٖ ٔحطض احٕسي
ٔ ncsd759حؿٗ وأّي

بررضي اقييٌ آضايػي ٍْطقٔ م٘يري غٖرضتاُ ماغَر با اضتفادٓ از ٍذه  ٗ PETبا رٗينرد ت٘ضعٔ پايذار گردغگري

ضخْراّي

ٍعَاري م٘ير جي٘ٓ بارز ت٘ضعٔ پايذار در اقييٌ گرً ٗخػل

ضخْراّي

ٟٔ ncsd762سي أيسي

٘مف حمٛق ٔحيظ ظيؿر تط غثطاٖ ذؿاضزٟاي ظيؿر ٔحيغي تا زاويس تط زٛؾؼ ٝخايساض

ضخْراّي

ٔ ncsd755ػيس ٔٙسظطي
 ncsd756حؿيٗ تطي اتطلٛيي
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كد مقاله

عنوان مقاله

نويسنده اول

نوع پذيرش

واضتطز ػٙاصط ٘ٛض  ٚتاز زض خايساضي ٔؿىٗ وٛيط

ضخْراّي

ؾٙػف خايساضي ٌطزقٍطي قٟطي تا زاويس تط تٟؿاظي  ٚاحياء تافر زاضيري (ٕ٘ٛٔ ٝ٘ٛضزي تافر زاضيري قٟط اضزتيُ)

ضخْراّي

 ncsd767ػّي قفيؼي
 ncsd769حؿيٗ وٕاِي

ٔسيطير ٔٙاتغ آب ضاٞىاض زؾسياتي ت ٝزٛؾؼ ٝخايساض

ضخْراُي

ٔسيطير زٛؾؼ ٝي ػٕطا٘ي ٔ ٚحيظ ظيؿر خايساض زض وكٛضٞاي غٟاٖ ؾْٛ

ضخْراّي

 ncsd770غالَ ظ٘سياٖ

ضٚيىطزٞاي خايساض زض ٔؼٕاضي ،قاذص ٞا  ٚاٞساف

ضخْراّي

قأُ
ٚ
٘ ncsd765اظ٘يٗ
 ncsd766تٟطٚظ ٘ٛيس

صفحه18

