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شهری در برنامه ریزی ناحیه ای با رویکرد پایداری جمعیتی از طریق توسعه پایدار روستایی در ایران-نقش رابطه روستا
 پریسا زارع، علی شکور، علی شجایی فرد
اثرات بلندمدت گرد و غبار در حوزه سالمت جهت پیشگیری از آثار آن در برنامهریزیهای آیندهی استان خوزستان
 محمود احمدی، شهریار خالدی،پریسا احدی
برآورد آسیبپذیری لرزهای مسکن شهری و روستایی در مناطق ایران با تاکید بر نوع اسکلت و مصالح مورد استفاده
اکبر محمدی
شناسایی عوامل مؤثر بر گردشگری ورزشی الکترونیک در ایران
 علی پیرزاد، سید احسان امیرحسینی،شیدا والکی
تحلیل تابآوری اقتصادی بهرهبرداران کشاورزی در برابر اثرات خشکسالی
) سکونتگاههای روستایی شهرستان فسا:(مطالعه موردی
 علیرضا دربان آستانه، مجتبی قدیری معصوم، حسنعلی فرجیسبکبار، محمدرضا رضوانی،مرضیه جعفری
) روستاهای شهرستان رباطکریم:ارزیابی اثرات اقتصادی اجرای طرح هادی در سکونتگاههای روستایی (مطالعه موردی
 وحید ریاحی،سمیه عزیزی
تحلیل عوامل مؤثر در تغییر سبک زندگی مسکونی در قلمرو جغرافیای رفتاری و ساختاری کالنشهر تبریز
 رسول قربانی، مینا فرخی صومعه،شهریور روستایی
بررسی رابطه حق به شهر و احساس امنیت اجتماعی در بین شهروندان شهر یزد
 میثم غالمی، لیلی بنیاد،اکبر زارع شاه آبادی
) کویر مرنجاب:تحلیل شاخصهای مؤثر بر توسعه گردشگری کویر با تأکید بر گردشگری سالمت (مورد مطالعه
 یونس وکیل الرعایا،فاطمه عمی
واکاوی فرایند خزش شهری و تأثیر آن در پسکرانههای روستایی پیرامون شهر مریوان
 سیما سعدی،حسین کریم زاده
سازماندهی فضا و مکانگزینی مراکز آموزشی (مدارس) در سکونتگاه های روستایی
) شهرستان شاهینشهر و میمه:(مطالعه موردی
 نگار شعبانپور،سید رامین غفاری
)بررسی چالشهای دیپلماسی گردشگری در روابط ایران و همسایگان شرقی (با تأکید بر منطقه مکران
 عزت اله عزتی، پیروز مجتهد زاده،شیدا مرتضایی
بررسی اثرات توسعه اقتصادی بر امنیت محیط زیستی منطقه خلیج فارس
 رضا سیمبر، محمدرضا قائدی، گارینه کشیشیانسیرکی،سهیل سهیلینجفآبادی
چکیده التین
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