
 فهرست چکیده مقاالت پذیرفته شده در چهارمین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسالم 

 

 

  عنوان مقاله  نام نویسندگان  ردیف

  ضرورت تدوین دائره المعارف تاریخ علم جغرافیاي دوره اسالمی  رضا دادگر و همکاران 1

  مشترکات مذاهب اسالمی در ایجاد امنیت پایدار در جهان اسالم  محمد رحیمی 3

سواحل  (اکولوژي، رسوب شناسی و محیط رسوبی خورهاي دریاي عمان علی محمدي، راضیه لک 4

  )ایرانی

صمد فتوحی، حمید نظري پور، شهرام  7

  رزمجویی

 تعیین روند و پیش بینی تغییرات  دما و بارش برازجان

  تأملی بر محیط زیست و پایداري آن در جهان اسالم  خدارحم بزي 8

  محمدتقی کاشکی، محمد خسروشاهی 9

  

ست در آمایش زی) GIS و RS(هاي نوین جغرافیایی  کاربرد تکنیک

هاي استان  بیابان: مطالعه موردي(هاي بیابانی با نگرش توسعه پایدار  بوم

  )خراسان

محمود خسروي، حمید نظري پور، شهرام  10

  رزمجویی

مطالعه (پیش بینی دماي بیشینه با استفاده از مدل شبکه عصبی مصنوعی 

  )شهرستان شیراز: موردي

لیمی زاهدان جهت مدیریت مصرف انرژي با روش تحلیل تعیین فصول اق  حمید نظري پور، محمود خسروي 11

  خوشه اي

  نوسانات سطح آب خلیج عمان در فصل تابستان و پیامدهاي آن  حسین نگارش 12

  )با تاکید بر سیستان(توریسم فرهنگی عامل توسعه پایدار منطقه اي   خدارحم بزي 13

انرژي زمین (ابع انرژي و جایگزینی انرژیهاي نو ضرورت تجدید نظر در من  محمدرضا پودینه، حمید نظري پور 14

  )گرمایی

  برآورد سطح زیر پوشش برف در حوضه فخر آباد  زري نکونام 15

محمد علی فیروزي، حجت ندري، زینب  16

  ندري

  خلیج فارس، امنیت، تروریسم و توریسم

 هاي جوي در کشورهاي اسالمی، آثار مشترك تقابل حرارتی سیستم  محمد سلیقه 19

   روزه سیستان120بادهاي : مطالعه موردي

بررسی تغییرات و نابهنجاریهاي اقلیمی با تاکید بر تعیین و رتبه بندي   غالمرضا روشن 20

مطالعه موردي (، TOPSISخشکسالی با استفاده از شاخص جدید 

  )ایستگاه اصفهان بعنوان پایتخت فرهنگی جهان اسالم

  )کاشان(اکو توریسم در نواحی بیابانی ایران پتانسیلهاي توسعه   مهدي اشراقی 21

تحلیل کمی مهاجرت و رشد جمعیت استان سیستان و بلوچستان در رابطه   یعقوب زنگنه 23

  1365-85ي  با تحوالت بازار نیروي کار در فاصله

غالمرضا روشن، علی شکور، محمدرضا  24

  رضائی

The Analysis of Development Levels in the Rural Regions 
in Islamic World based on Morris Model Case study: 

Darab City  

  اهمیت اکوتوریسم دراستان سیستان و بلوچستان  معصومه توانگر 30

  بررسی وضعیت مدیریت مخاطرات طبیعی در کشورهاي اسالمی  صفر قائدرحمتی 32

 

فهرست چکیده مقاالت پذیرفته شده در چهارمین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان 

  )داخل کشور(اسالم



 فهرست چکیده مقاالت پذیرفته شده در چهارمین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسالم 

 

 

  

با تاکید بر «ر فضاهاي شهري تأثیر جهانی شدن بر نابرابري اجتماعی د اسماعیل نصیري  34

  »کشورهاي اسالمی

ي خضرآباد  بررسی اثرات منفی فعالیتهاي مورفودینامیکی باد در منطقه  حسین نگارش 35

  یزد

 در منطقه تیل Acroptilon repensبررسی بیوماس هوایی گیاه   حمیده شادکامی، قاسم حبیبی بی باالنی 37

  شهرستان شبستر

  سونامی و احتمال وقوع آن درایران  رضا پودینهحسین نگارش، محمد  38

  هاي مسکن روستایی در ایران تحلیلی بر روند تحوالت در برخی ویژگی  سیدعلی بدري، سیروس موسوي 39

مدیریت آب در مناطق مرزي کشورهاي اسالمی  با پایش سیالب و هرز   منیژه قهرودي تالی 40

  ندحوضه رود هیرمند یا هلم: آب، مطالعه موردي

کرامت اهللا زیاري، مریم بیرانوندزاده،  41

  ابراهیم رستم گورانی، معصومه دوستی

  اي استان سیستان و بلوچستان نقش منطقه آزاد چابهار در توسعه منطقه

هاي ساحلی خلیج فارس و دریاي عمان، هاي توسعه استانبررسی قابلیت  مسعود صفائی پور 43

  مطالعه موردي جمعیت

فرهنگی جهان  صنعت توریسم در کشوهاي اسالمی و نقش آن در وحدت  قان نژادفاطمه ده 44

  اسالم

  ژئوپلتیک، سازه اي براي همگرایی کشورهاي جهان اسالم  ثریا یوسفی، سجاد کریمی 45

  "همکاري هاي منطقه اي در خاورمیانه  و توسعه جهان اسالم"  فهیمه آزموده 46

مجتبی قدیري معصوم، مسعود نیک  47

یرت، احمد افروزیان، سید سعید س

  هاشمی

: مطالعه موردي(ارائه مدل مدیریت تلفیقی منایع آب در مناطق بیابانی 

  )بخش بهاباد از توابع استان یزد

اسداله دیو ساالر،  مصطفی قدمی،   48

  اسماعیل اسدي مهر

بررسی وضعیت نقاط شهري ایران در چارچوب رویکرد توسعه پایدار 

  )نقاط شهري ایران و کشورهاي توسعه یافته: مورد مطالعهنمونه (اجتماعی 

اسداله دیو ساالر،  مصطفی قدمی، محمد  49

  غالمیان

بررسی تطبیقی وضعیت شاخص هاي شهر سالم در ایران و کشورهاي 

نقاط شهري ایران و کشورهاي توسعه : نمونه مورد مطالعه(توسعه یافته 

  )یافته

  سترش اسالم و تشیع در شبه قاره هند در قرون وسطیعوامل گ  راضیه نجاتی حسینی 50

علی اصغر نظریان، معصوم دوستی،  52

رسول فهر، مریم بیرانوندزاده، ابراهیم 

  رستم گورانی

  خلیج فارس در جهان اسالم اهمیت اقتصادي و ژئو پولیتیک

  تحلیل شکاف دیجیتالی جغرافیایی بین کشورهاي اسالمی  مرضیه نوري 53

ابري فر، ابراهیم شمسی، صدیقه رستم ص 54

  قیصاري

  راهکارهاي مقابله با پدیده خشک سالی در کشورهاي اسالمی

  )شهرستان فردوس( نمونه موردي ایران

بررسی رویکردهاي متفاوت گردشگري شهري در شهرهاي جهان اسالم   صدیقه لطفی 55



 فهرست چکیده مقاالت پذیرفته شده در چهارمین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسالم 

 

 

  )درك هم جانبه گردشگري به عنوان یک نیاز(

 در منطقه تیل Dianthus libanotis labillبررسی بیوماس زمینی   نی، حمیده شادکامیقاسم حبیبی بی باال 56

  شهرستان شبستر

  انرژي هاي نو و جایگاه جهان اسالم  مرضیه گالوي، فهیمه گالوي  57

هاي  بررسی ارتباط ژنتیکی و کانی شناسی عناصر تشکیل دهنده تپه  مهدي جدیداالسالمی 59

  )انشرق دشت  سیست(اي  ماسه

  شهر اهواز: جهانی شدن و موج دوم شهرنشینی، مطالعه موردي  سعید امانپور، مجتبی اسماعیلی 61

حامد ادب، رضا اسماعیلی، صادق   62

  بهبودیان

  مطالعه تغییرات بارش و دماي ساالنه در جنوب آسیا

A study of annual changes in rainfall and temperature in 
South Asia between 1960-1990 and 2010-2039 period 

using the model MAGICC/SCENGEN  

مرضیه سی سی پور، مجتبی حمزه نژاد،  67

  عبدهللا تربالی

  نقش سیستم هاي گرد و غبار در تغییر اقلیم هرمزگان

محمد حسین سرائی، سعیده مؤیدفر،  68

  مریم بیرانوند زاده

سیستان و :  شرق ایرانهاي اکوتوریستی جنوب مطالعه راهبردي جاذبه

  بلوچستان

محمد حسین سرائی، سعیده مؤیدفر،  69

  مریم بیرانوند زاده

: اي نمونه موردي صنعت گردشگري گامی نوین در جهت توسعه منطقه

  استان سیستان و بلوچستان

  گفتگوي تمدنها و همگرایی قومیتهاي مذهبی در استان یزد  کمال امیدوار 71

  نقش گردشگري در راستاي توسعه فرهنگ ایرانی  ه جوادياکبر کیانی، معصوم 74

اسماعیل بیات، مجتبی مرادي، مهدي  75

  خیر اندیش

ضرورت مدیریت منابع آب در آینده براي مقابله با چالش تغییر اقلیم در 

  کشورهاي خاورمیانه و مدیترانه جنوبی

  رژي بادجایگاه ایران و جهان اسالم در بازار جهانی ان  امیر گندمکار 76

  هاي آن در کشورهاي جهان اسالمی فرایند جهانی شدن و چالش  مهدي مؤمنی 77

نژاد،  محمود خسروي، مرتضی اسمعیل 78

  حمید نظري پور

  تغییر اقلیم و تاثیر آن بر منابع آب خاورمیانه

آرزو پوراصغریان، مرضیه سی سی پور،  83

  آیدا فاروقی

صلی و ساالنه چند ایستگاه منتخب در هاي ف ارزیابی روند تغییرات بارندگی

  حوزه کشور هاي اسالمی

  بررسی نقش بخش خصوصی در تملک و عرضه زمین شهري  جعفر میر کتولی 85

بهروز پروانه، مریم بیرانوند زاده، کبري  86

  سرخ کمال، ابراهیم رستم گورانی

 رویکرد تحلیلی بر میزان توسعه یافتگی استان سیستان بلوچستان در بین

  سایر استانهاي کشور

فاطمه عین الهی پیر، علیرضا صفاهیه،  87

علی دادالهی سهراب، ساحل پاکزاد 

  توچایی

تعیین غلظت فلزات مس، سرب و نیکل در رسوب منطقه جزر و مدي 

  سواحل چابهار

نقش طراحی و احداث پارکهاي کویري در تقویت موقعیت اکوتوریستی   سید محمد رضا خلیل نژاد 90

  ن سیستان و بلوچستاناستا

راهی،  هاي میان ریزي و طراحی پارك جایگاه ارزیابی منظر در فرآیند برنامه  سید محمد رضا خلیل نژاد 91



 فهرست چکیده مقاالت پذیرفته شده در چهارمین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسالم 

 

 

راهی خور و  ارزیابی منظر محدوده طراحی پارك میان: مطالعه موردي

  اطراف آن

محمدرضا کنعانی، رحیم بردي  92

 آنامرادنژاد

  

استان : مطالعه موردي(احی روستایی تعیین سطوح توسعه یافتگی نو

  )مازندران

کمال امیدوار، ابراهیم رستم گورانی،  95

  مریم بیرانوند زاده، سمیه ابراهیمی

تحلیل شبکه  شهري استان هرمزگان و متعادل سازي توزیع فضایی 

  1395جمعیت در کانونهاي شهري براي سال 

  غالمرضا براتی 96

  امید علی مرادي

و  گرایی آب مدارانه سازگاري انسان با گرمایش و خشکی هاي دین مهارت

  هوا در سیماي معماري بومی ایران مرکزي

پانته آ گیاهچی،  جمشید جداري  99

عیوضی،  محمدرضا ثروتی،  محمد صادق 

  طالبی

مطالعه ژئومرفولوژي کوه کرکس با ایجاد بانک زیر ساختار اطالعات 

  یسمجغرافیایی جهت توسعه و احیاي ژئوتور

ایران میرتوحیدي، پانته آ گیاهچی،  100

  مسلم امانی

راهکارهاي مدیریتی جهت استفاده بهینه از منابع آب شهرهاي ساحلی با 

  SDIتکیه بر 

  با تاکید بر فلسطین اشغالی-بحران جهانی آب، چالش ها و راهکارها  غالمعلی مظفري 101

تعمیق پیوند هاي تاریخی و جغرافیایی حوضه آبریز هیرمند و نقش آن در   مرتضی تهامی 102

  ایران و افغانستان

سید علی المدرسی،  محمد حسین  103

  رامشت

   در ارزیابی نواحی کوهستانیGIS و RSمروري بر توسعه کار بري 

مرضیه سی سی پور، آرزو پوراصغریان،  105

  فاطمه رحیم زاده  اکرم هدایتی دزفولی

   کندال- به روش من مطالعه روند تغییر اقلیم هرمزگان

  

  جهانی شدن وچالش هاي آن براي کشورهاي اسالمی  علی محمد حقیقی 106

زنان روستایی  بررسی نقش اعتبارات خرد در توانمندسازي روانی  زهرا نیک منشس هیال خداوردي لو 107

  کشورهاي اسالمی، نمونه موردي کشور

  اي کشورهاي اسالمی ایی هاي منطقهدیدگاه جغرافیا و نقش آن در همگر  لیال سلطانی 108

بررسی توزیع عمودي گرد و غبار ناشی از طوفان درخاورمیانه با استفاده از   محمود خسروي 109

  سیستان ایران:  موردNAAPSمدل 

ایران، افغانستان ( بررسی امکان همگرایی فرهنگی کشورهاي مثلث پارسی  نیلوفر قدیري 110

 سازي اسالمی مناطق نمونه گردشگري در از طریق فراملی) و تاجیکستان

  منطقه نمونه گردشگري السم: کشور، مطالعه موردي 

کرامت نژاد افضلی، علیرضا صالحی  111

  پورمیالنی

ژئوتوریستی سواحل استان سیستان و -بررسی پتانسیل هاي اکو

  بلوچستان

انی و اقلیم توریستی سواحل جنوبی تحلیلی بر ویژگیهاي زیست اقلیم انس  حسن ذوالفقاري، فاطمه حیدري 112

  ایران

  اسالمی کشورهاي در انسانی يتوسعه تحوالت روند  عنابستانی اکبر علی 113



 فهرست چکیده مقاالت پذیرفته شده در چهارمین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسالم 

 

 

: مطالعه موردي(بررسی نقش روستاشهرها در توسعه روستاهاي پیرامونی   فرامرز بریمانی، صالح آذرخش 114

  )روستاشهر چرام از شهرستان کهگیلویه

ر،  تقی طاوسی،  محمود کوهزاد رئیس پو 115

  خسروي

  بررسی علل شکل گیري گردوغبارهاي عربی و گسترش آن بر ایران

هیمن شهابی، ایوب ذوقی، مهدي  116

  حیدري، سید محمد حسینی

ارزیابی نقش عناصر اقلیمی بر معماري و شهرسازي مناطق گرم و خشک 

  )یزد: نمونه موردي(

هیمن شهابی، ایوب ذوقی، مهدي  117

  ي، رحمان ذوقیحیدر

مکانیابی محل دفن پسماند شهرسقز در هنگام مخاطرات طبیعی با استفاده 

  از منطق بولین و فازي

  نقش گردشگري در همگرایی فرهنگی کشورهاي اسالمی  مجید یاسوري، ستاره صفا 118

سارا شیراوژن، صمد محمدابراهیم زاده  119

ابراهیم  سپاسگزار، مهناز اکبري، صبار

  زاده

هاي شهري واجد بافت فرسوده با استراتژي هم  هش اثر زلزله در محلهکا

  زمانی و رویکرد پایداري

خدارحم بزي، فرضعلی ساالري سردري،  122

  محمد صادق افراسیابی راد

  اي در خاورمیانه جهانی سازي و تحوالت منطقه: اي آینده منطقه

 دریاي جنوبی حاشیه فرهنگ خرده تداوم بر طبرستان جغرافیاي تأثیر  نژاد حسن زمانه 123

  خزر

  هاي ژئومورفولوژي استان هرمزگان هاي اکوتوریسمی پدیده مدیریت جاذبه  احمد نوحه گر، محمد مهدي حسین زاده 125

ي شهرهاي   فرهنگی در توسعه-بررسی اثرات اقتصادي گردشگري مذهبی  زاد اهللا کاظمی زهره هادیانی، شمس 128

  هر قمش: مذهبی، مورد شناسی

 اسالمی، با رویکرد کارآیی و -باز تعریف ویژگی هاي طراحی شهري ایرانی  محمد ابراهیم زاده، مهناز اکبري 129

  گردشگري

غالمرضا نوري،  صمد فتوحی و اکبر   130

  زهرایی

ارزیابی کمی و کیفی و کارکردهاي زیست محیطی جنگل هاي استان ایالم 

  شهرستان ایالم:  مورد مطالعاتیGISبا استفاده از 

  بررسی تاثیر فرآیند جهانی بر فرهنگ حجاب زنان در کشورهاي اسالمی  سهیال خداوردي لو، حمیده راستگو 131

ایران در ساختار قدرت در منطقه آسیاي جنوب .ا.تحلیلی بر جایگاه ج  سید هادي زرقانی 134

  2007 و 2006، 2005در سالهاي ) منطقه مورد نظر سند چشم انداز(غربی 

ها در بر قراري صلح و کاهش بحران منطقه  راه کارها و سیاست گذاري  مهري اذانی، الله لیموچی 135

  جزایر تنب بزرگ و کوچک و ابوموسی: خلیج فارس، مورد

نقش اکوتوریسمی سواحل دریاي عمان در توسعه استان سیستان و   مرتضی اسمعیل نژاد،  حسین نگارش 139

  بلوچستان

ري نژاد، مسعود مسعودي، سید رضا ذاک 140

فخرالدین افضلی، سید رشید فالح 

  شمس، اکبر ریاحی

 جهت ارائه یک RS و GISارزیابی وضعیت فعلی بیابان زایی با استفاده از 

مطالعه موردي مزایجان زرین دشت (اي در جوامع اسالمی  مدل منطقه

  )فارس

روند توسعه همه جانبه در کشورهاي اسالمی اهمیت و نقش گردشگري بر   حیدر لطفی، مینا ترابی 141

  با تأکید بر اقتصاد توریسم



 فهرست چکیده مقاالت پذیرفته شده در چهارمین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسالم 

 

 

 وطن مرتضی مقدم، اژدري مهدي  142

  پرست علی دوست، مجتبی

  اسالمی ههاي آموز به نگاهی با آب منابع مدیریت

المللی هامون و  هاي اکوتوریستی و ژئوتوریستی تاالب بین بررسی ویژگی  سمیه عمادالدین 143

  اورآننواحی مج

کرامت اله زیاري، حبیب اله رزاقی، سمیه  148

  زیاري

  اي وچندمرکزي شهر و کالنشهري از نظریه تا عمل مدل چندهسته

  )مورد شهرکرج(

زهرا احمدي پور، ابوالفضل کاوندي کاتب،  150

  میثم میرزایی تبار

  هاي جغرافیائی چابهار رویکرد ژئو پلتیکی به مزیت

والفضل کاوندي کاتب، زهرا احمدي پور، اب 151

  میثم میرزایی تبار

  چالشهاي جهان اسالم در عرصه جهانی سدن

بررسی شرایط اقلیم آسایش گردشگري شهر زاهدان با استفاده از شاخص   الله لیموچی 152

TCI  

فضاهاي گردشگري باستان شناسی جزایر خلیج فارس و نقش آن در   مهري اذانی، الله لیموچی 153

   فرهنگی ایران با کشورهاي حاشیه خلیج فارستوسعه همگرایی

مهري اذانی، حمیده بیگی، حسین  154

  رحمتیان، شیوا رحیمی

هاي گردشگري معماري اسالمی در همگرایی فرهنگی  نقش جاذبه

  کشورهاي اسالمی

داود صارمی نایینی، علیرضا طاهري  156

  محمد علی صارمی نایینی

سم و اکوتوریسم در ایران و دسته نگرشی بر اهمیت و جایگاه صنعت توری

  بندي آن از دیدگاههاي مختلف

  حسین اکبري -زین العابدین صادقی 157

   سینا خسروي-فرد 

مطالعه موردي کشورهاي حوزه (امکان سنجی ایجاد راه تجاري ابریشمین 

  )نوروز

صادق کریمی، مرضیه افضلی، راضیه  159

  افضلی

اي پایتختی ایران با یکجا نگري تحلیل جغرافیایی توزیع فضایی شهره

  فضا، زمان و پدیده

160 Majid Gholizadeh  Role of GIS in sustainable development and urban 
architecture by the aid of environmental maps and urban 

green landscape planning  

یاي معنوي در نظام تصمیم سازي استمداد از آموزه ها و رهنمودهاي جغراف  غریب فاضل نیا 161

  و برنامه هاي توسعه پایدارکشورهاي اسالمی

  همگرایی فرهنگی بین ایران و کشورهاي اسالمی نقش گردشگري در  خدارحم بزي، الهام افشار عمرانی 162

  اهمیت اکوتوریستی و کارکردهاي زیست محیطی جنوب شرق ایران  غریب فاضل نیا، سعید بادي وند 163

 شهري در جهان اسالم -هاي روستا تحلیلی بر عوامل موثر بر مهاجرت  بذرافشان جواد، بهمئی طاهره 164

  شهرستان مرودشت: نمونه موردي

  تاًثیر اماکن مذهبی در همگرایی جوامع اسالمی  خدا رحم بزي، معصومه جوادي 165

   شهري جهان اسالمجهانی شدن و پیامدهاي آن در ساختارهاي  علی حاجی نژاد، علی احمدي 167

  تحلیل پایداري اجتماعی در کالن شهرهاي مذهبی جهان اسالم  محمد حسین سرائی، محمد اسکندري 169

  نقش گردشگري در فرایند همگرائی فرهنگی کشورهاي اسالمی  سودابه نجات 170

  تاثیر فرآیند جهانی شدن بر زنان مسلمان  سهیال خداوردي لو، حمیده راستگو 171



 فهرست چکیده مقاالت پذیرفته شده در چهارمین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسالم 

 

 

رضا بستانی، جواد عادلی، فرضعلی علی 12

  ساالري سردري

بررسی مشکالت زیست محیطی مناطق دریایی در کشورهاي اسالمی 

  )دریاي خزر: مطالعه موردي(

تقی طاوسی، نعمت اهللا صفرزایی، کوهزاد  173

  رئیس پور

 – 2005 ( تحلیل آماري روزهاي گرد و غباري در منطقه سیستان طی دوره

1976(  

  ها و راهکارها همگرایی کشورهاي اسالمی، چالش  ادقی، سید محمد جواد شوشتريعلی ص 175

بررسی میزان رضایت گردشگران از تسهیالت و خدمات سیاحتی و اقامتی   علی حاجی نژاد، علی احمدي 180

  گردشگري شهر بانه

مهدي ثقفی، زهرا علی نیا، حمید علی  181

  زاده

ستائیان حاشیه دریاچه پریشان بر هاي کشاورزي رو بررسی اثرات فعالیت

  آلودگی آب دریاچه

  بحران منابع آب، چالش اساسی جهان اسالم  حمید برقی،  یوسف قنبري 183

محمد سلیقه،  محمود خسروي، اسماعیل  184

  پودینه

  اثر تغییرات سطح دریاچه هامون بر اقلیم محلی سیستان

  بط دو جانبه ایران و جمهوري آذربایجانبررسی روا  محمدرضا قدرتی، روشن بابائی همتی 185

کشوري تازه استقالل یافته و مسلمان در شرق منطقه قفقاز از نظر 

  جغرافیایی و موقعیت ژئوپو لوتیکی

  محمود خسروي، هانیه شکیبا 186

  

پیش بینی بارش با استفاده از شبکه هاي عصبی مصنوعی به منظور 

  شهرستان ایرانشهر: مدیریت سیل، مورد

حسین فراهانی، سمیه محمدي، سید  187

  هادي کهنه پوشی

ریزي و تاثیر آن بر روند توسعه روستایی در  ارزیابی ساختار و نظام برنامه

  کشور پاکستان

حمید جاللیان، سمیه برادران، سید  188

  هادي کهنه پوشی

  نقش گردشگري در فرایند همگرایی فرهنگی کشورهاي اسالمی

اي اثر بخشی جاپاي اکولوژیکی در کشورهاي اسالمی  بررسی مقایسه   علی شیخ اعظمیاسداهللا دیوساالر، 189

  غربی صنعتی کشورهاي و آسیا غربی جنوب

کارکرد زیست محیطی پرندگان در پایش آلودگی به سرب در سواحل   نرجس اکاتی،  عباس اسماعیلی ساري  190

  جنوب غربی ایران

اصغر زارع چاهوکی، محمد علی زاع  191

  چاهوکی

   در البرز جنوبیGISانجام مطالعات منابع آب با استفاده از 

خدارحم بزي، سمیه خسروي، معصومه  192

  نژاد جوادي، مجتبی حسین

  )چالش ها و راهکارها(بحران آب در خاورمیانه 

  

بررسی پتانسیل اکوتوریسم در مناطق ساحلی استان سیستان و   بهنام بلمکی، حدیث مظاهري 195

  ان با تاکید بر فون پرندگانبلوچست

رضا اسماعیلی، حامد ادب، شراره  196

  ملبوسی

ارزیابی تغییرات یخبندان هاي دیرهنگام خراسان رضوي در دوره اقلیمی 

  آینده

کار، غالمرضا  ملیحه عرفانی، افشین دانه 197

  نوري، طاهره اردکانی

  هاي مانگرو بررسی عوامل موثر بر تغییرات جهانی وسعت جنگل



 فهرست چکیده مقاالت پذیرفته شده در چهارمین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسالم 

 

 

ناصر علیقلی زاده فیروزجایی، مهدي  199

  رمضان زاده لسبویی

  بازار گردشگري کشور هاي اسالمی، فرصت ها، چالش ها

  رصدخانه نیمروز  ، افشین افشار)سیستانی(ایرج افشار  200

  غریب فاضل نیا، زهرا زابلی  202
 و رسالت جغرافیا و جغرافیدانان در نظام تصمیم سازي و تبیین جایگاه

  ریزي هاي توسعه پایدار کشورهاي اسالمی برنامه

  محمود قدیري  203
پذیري کالنشهر تهران در برابر   فضایی آسیب-تبیین افتراق اجتماعی

  )زلزله(مخاطرات طبیعی 

  رباب نوروزي،  محمود خسروي  204
ز گلخانه اي متان و نقش آن در پدیده چشمه ها و چاهک هاي انتشار گا

  گرمایش جهانی

  امیرحسین حلبیان،  مهران شبانکاري  205
هاي انتقال آب از  چالش: مطالعه موردي(مدیریت منابع آب در ایران 

  )رود آباد به زاینده بهشت

207  
 رفیعیان، عیسی بذرافشان، سجاد جواد

  جاوي پور تقی رفیعی، علی
  اسالمی کشورهاي اقتصاد بر آن تأثیر و شدن جهانی

  فرآیند جهانی شدن و بررسی این پدیده در کشورهاي جهان اسالم  حیدر لطفی، آزاده محمدزاده  209

210  
جمال محمدي، امید مبارکی، حمید 

  صابري

ارزیابی عناصر مؤثر در تعیین تراکم شهر از نظر زیست محیطی، مطالعه 

  موردي کالنشهر اصفهان

211  
ش، احمد رضا قاسمی، میر سعید جهانبخ

  معصومه تدینی امید هادیانی و
  زاهدان ایستگاه درازمدت ساالنه رطوبت نسبی در بررسی تغییرات

213  
اسماعیل شیعه، کیومرث حبیبی، کمال 

  ترابی

بررسی آسیب پذیري شهرها در برابر زلزله با استفاده از روش تحلیل 

 6دي منطقه  مطالعه مورGISو ) IHWP(سلسله مراتبی معکوس

  شهرداري تهران

  محمد رضا رضوانی  215
المللی در توسعه و تحکیم پیوندهاي اقتصادي،  نقش گردشگري بین

  اجتماعی و فرهنگی در جهان اسالم

  نقش مبانی همگرایانه ي اسالمی در تولد جغرافیا نگاري مسلمین  کورش صالحی  216

  زهره هادیانی، سمیه سلیمی  218
 ژئوپولیتیکی خلیج فارس بر روند جمعیت پذیري -نقش عوامل اقتصادي

  )شهر بوشهر: موردشناسی(منطقه 

220  
یوسفعلی زیاري، مهندس راحله 

  خدادادي
  نقش گردشگري در فرایند همگرایی فرهنگی کشورهاي اسالمی

  تاثیرات توفانهاي گرد و غبار بر اکوسیستم هاي گیاهی  شعیب آب خرابات  223

  فرصت هاي ژئوپلیتیکی جهان اسالم در اوپک گازي   علی دبیريسید هادي زرقانی،  224

  همکاري دانشگاههاي کشورهاي اسالمی و تاثیر آن بر توریسم  حیدر لطفی، سودابه قاسمی  225

226  
مهدي اژدري مقدم،  محمود خسروي، 

  حسین نیکنام

بینی   عصبی و الگوهاي ارتباط از دور جهت پیش-استفاده از مدل فازي

  ، مطالعه موردي زاهدانخشکسالی

227  
داوود صارمی نایینی، مجتبی سلطانی، 

سعید صداقتی، کاظم محمودي، مهدي 

مطالعه تطبیقی اشتراکات فرهنگی میان بلوچستان ایران و پاکستان در 

مطالعه موردي، مساجد منطقه و ریشه یابی برخی از عناصر : دوران اسالمی



 فهرست چکیده مقاالت پذیرفته شده در چهارمین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسالم 

 

 

  وابسته به آنها  فالح مهنه

228  
سعیدآبادي،  حسن حیدري، رشید 

  میرنجف موسوي

تحلیل قابلیتهاي استانهاي مرزي ایران درتوسعه همکاري هاي بین مرزي 

  باکشورهاي همسایه وجهان اسالم

230  
رضا اسماعیلی، اکرم صابر حقیقت، امیر 

  گندمکار
  در جهت توسعه گردشگري ارزیابی شرایط اقلیم آسایشی بندر چابهار

  نقش مدیریت گردشگري در فرآیند همگرایی کشورهاي اسالمی  یحمیده پوراشرف  233

  تخریب محیط زیست مانعی در برابر توسعه پایدار  علی حاجی نژاد، علی احمدي  234

  هوشمند عطایی، فریبرز احمدي  235
  گرد و غبار بعنوان یکی از معضالت زیست محیطی جهان اسالم

  مطالعه موردي استان خوزستان

  )استان کرمان: مطالعه موردي(ها و راهکارها  مدیریت منابع آبی، چالش  نژاد دشت،  احمد عباس یعلیرضا شاه  236

  بررسی پدیده فرونشست زمین در استان کرمان  علیرضا شاهی دشت  237

238  
وحید فیضی، منوچهر فرج زاده، رباب 

  نوروزي
  کندال-مطالعه تغییر اقلیم در استان سیستان و بلوچستان به روش من

241  
طاهره اردکانی، ملیحه عرفانی، آسیه 

  صادقی مالوجردي
  معرفی سواحل جنوب شرقی ایران بعنوان  قطب گردشگري پایدار ساحلی

246  
سید رسول موسوي حاجی، سید امیر 

  سلیمانی رباطی

هاي صنعت گردشگريِ فرهنگی و طبیعت گرا در مناطق کویري  توانمندي

  )ان بشرویهشهرست: مطالعه موردي(جهان اسالم 

  شناسی تعاونیهاي تولید روستایی در ایران آسیب  جواد بذرافشان، حاتم شاهین  247

  اکوتوریسم گیالن  افشین افشار، نگین واالئی  248

249  
اهللا اسماعیلی،   محمدرضا اکبري،  فضل

  زاده فیروزجایی ناصر علیقلی
  آثار اجتماعی و فرهنگی گردشگري بر جهان اسالم

251  
سروي، رباب نوروزي، وحید محمود خ

  فیضی

هاي دامپروري در  اي متان ناشی از فعالیت ارزیابی میزان نشر گاز گلخانه

  ایران به تفکیک استانی

  اهمیت اقتصادي و ژئوپلتیکی خلیج فارس در جهان اسالم  مهدي محمودي،  محمود خسروي  253

   محمدرضا زند مقدم-مریم سلمانیان  255
   نقش آن در توسعه تجارت بازارهاي اسالمیاحیاء جاده ابریشم و

  ) مشهد-مسیر تهران (

  انرژي خورشیدي و ساختمان سازي  عبدالحمید بحرپیما  256

  مجید منتظري  257
شناسایی روند تغییرات بارش و خشکسالی در حوضه هاي آبی استان 

  سیستان و بلوچستان

  اکبر شائمی، حمزه احمدي  258
می کشاورزي استان ایالم براساس روش ارزیابی پتانسیل هاي اقلی

  پاپاداکیس

  نقش برنامه ریزي روستایی و مدیریت بحران در کاهش مخاطرات طبیعی   مریم سلمانیان-مظفر محمد خانی  260

  جهانی شدن و هویت ملیمحمد عثمان حسین بر، حبیب اهللا   263



 فهرست چکیده مقاالت پذیرفته شده در چهارمین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسالم 

 

 

  ساالرزهی، بهمن کرد تمینی

264  
سید رسول موسوي حاجی، بهرنگ 

  نديمکو
  رودخانه شیله و تأثیر آن بر استقرارهاي انسانی منطقه

  بررسی تغییرات روند دماي ماهانه ي شهر زاهدان  تقی طاوسی، محمد ثریا، زیبا راحتی  266

  کشور مالزي: نقش گردشگري در توسعه کشورهاي اسالمی، نمونه موردي  ریحانه سلطانی مقدس  268

  مریم سلمانیان، آرزو گل کار  270
سازي فرهنگ معماري بومی  یط جغرافیایی و نقش آن در حفاظت و زندهمح

  مناطق گرم و خشک

271  
آال نجار وظیفه دان، سمیرا رهبري، بهار 

  زرین

بررسی امکانات و محدودیت هاي توسعه گردشگري در کشورهاي اسالمی 

  در قالب مدل و تکنیک هاي برنامه ریزي و ارائه راهکارها

  جانی، محمدکریم معتمدابوالفضل حسین  272
بررسی نقش زنان مسلمان روستایی در دستیابی به توسعه روستایی پایدار 

  در کشورهاي اسالمی

  نقش گردشگري مذهبی در همگرایی فرهنگی کشورهاي اسالمی  مرضیه قیاسی نوعی  273

274  
سهراب محمدنیا قرائی، سید محمد 

  عسکریزاده

تقابل در جهت پیشگیري و کاهش بررسی راهکارهاي الزم و همکاریهاي م

  خسارات مخاطرات محیطی در کشورهاي اسالمی

275  
سید محمد عسکریزاده، سهراب 

  محمدنیا قرائی، مجتبی ظهور
  ریزي مدیریت بالیا و مخاطرات محیطی در راستاي توسعه پایدار برنامه

  محمود مرادي، فاطمه بهدانی  276
اجتماعی و -تصاديبررسی نقش گردشگري مذهبی در توسعه ي اق

  نواحی روستایی خراسان جنوبی: فرهنگی روستاها، مورد مطالعه

277  
محمود مراد، شراره کالنی، سیده زهرا 

  حسینی

 در توسعه نواحی (ICT)بررسی نقش امکانات فنآوري اطالعات وارتباطات 

  روستایی استان خراسان جنوبی

   حداقل مطلق و حداکثر مطلق نیمه ي شرقی ایرانتحلیل دماي  علیرضا دهقانپور، مینا کاظمی پور  279

280  
زاده، حسین طارمیان،  عیسی ابراهیم

  زاد شمس اهللا کاظمی

تمدن سیستان و نقش آن بر گردشگري فرهنگی و همگرایی همسایگان 

  شرقی ایران

281  
سید ابوالفضل مسعودیان،  بختیار 

  محمدي

 هاي ابر  رخداد بارشتحلیل فراوانی تابع همگرایی شار رطوبت در زمان

  سنگین ایران

282  
زاد،  مظفر کاظمی، زاد اهللا کاظمی شمس 

  مریم میربهائی، برزو سبزي
  OICنقش گردشگري در همگرایی فرهنگی کشورهاي عضو 

284  
الدین افتخاري، بهار  عبدالرضا رکن

  بیشمی

The position of I.R Iran among the OIC countries & 
Global tourism  

285  
 محمد زارع محمد هادي جهاندیده، 

  حبیب اهللا رعنایی کرد شولی 
  فرآیند جهانی شدن و چالش هاي آن در کشورهاي جهان اسالمی

286  
حمیدرضا وارثی، رسول حیدري 

  سورشجانی
  نقش گردشگري در همگرایی کشورهاي اسالمی

  مدل سازي پارامترهاي تغییر اقلیم در استان مازندرانسعید جهانبخش، میر امید هادیانی،   288



 فهرست چکیده مقاالت پذیرفته شده در چهارمین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسالم 

 

 

  ین پژوهمجید رضایی بنفشه، یعقوب د

289  
علی زنگی آبادي، سید علی موسوي 

  بیمرغ یونس غالمی

 مطالعه موردي؛ شهر(گیري از فناوري اطالعات در شهرها  تحلیلی بر بهره

  )اصفهان

301  

ادریس بذرافشان، کمال الدین اونق، 

حامد بیگلري، محمد مهدي سوري، علی 

  تدینم

بررسی مدیریت منابع آبی روستاهاي شهرستان زاهدان در طی سالهاي 

  )بررسی روند تغییرات فلوئور: مطالعه موردي (1388-1387

  چمران بویه، محمد شریفی کیا  303
هاي  موقعیت ترانزیتی و ژئوپلیتیکی سیستان و بلوچستان و استراتژي

  نوین اقتصادي کشورهاي حوزه خلیج فارس

   شریفی کیامحمد  305
تحلیل تغییرات سطحی پوسته زمین حاصل از پدیده زلزله بکمک تکنیک 

  هاي سنجش از دوري

  محمد نگهبان مروي  307
راهبردهاي کاهش تخلفات ساختمانی در نواحی روستایی پیرامون 

  گرد تهران روستاي مرتضی: کالنشهرهاي اسالمی، نمونه موردي

  صت هاي ژئوپلیتیکی جهان اسالم در اوپک گازيفر  سید هادي زرقانی، علی دبیري  308

  فرایند جهانی شدن وچالش هاي ان در کشورهاي جهان اسالمی  احمد حشمتی  309

  احمد حشمتی، خانم رجبی  310
جهانی شدن و مرز شکنی جغرافیایی گامی به سوي توریسم پایدار در 

  جهان اسالم

  عیسی ابراهیم زاده، زینب سرگزي  311
نی در شهرهاي اسالمی و مشکالت  فرهنگی ناشی از آن، آپارتمان نشی

  شهر زاهدان: مطالعه موردي

  رحمت اهللا بهرامی  313
در استان  توریسم روستائی توسعه تنگناهاي و ها قابلیت بررسی

  SWOTکردستان، با استفاده از تکنیک 

  میجاده ابریشم رهگشاي توسعه گردشگري در کشورهاي اسال  رسانا حشمتی پور  314

  اکبر معتمدي مهر، مریم واقف کودهی  317

آسیب شناسی آموزش و تحقیقات جغرافیایی با تاکید بر دوره هاي پیش از 

هاي پیش از دانشگاه شهر  دانش آموزان دوره: دانشگاه، مطالعه ي موردي

  صومعه سرا

318  

مهدي قربانی، علی اکبر نظري سامانی، 

 حمیدرضا کوهبنانی، فاطمه اکبري، زهرا

  جلیلی پروانه

  ارزیابی روند تغییرات کاربري اراضی حوزه آبخیز طالقان

320  
عبدالرضا رحمانی فضلی، صادق اصغري 

  لفمجانی

ضرورت همکاري دولت افغانستان در تحقق توسعه پایدار روستایی در 

  سیستان ایران

  مهدي صفدري، صغري رمضانپور  321
عضو سازمان کنفرانس بررسی تاثیر جهانی شدن بر اقتصاد کشورهاي 

  با تاکید بر ایران) OIC(اسالمی 

  جهانی شدن و چالش هاي آن براي کشورهاي اسالمی  علی محمد حقیقی، عدالت حقیقی  322

  جواد شهرکی  323
حوضه آبریز : تحلیل ابزار اقتصادي مدیریت منابع آب، مطالعه موردي

  هیرمند در استان سیستان و بلوچستان



 فهرست چکیده مقاالت پذیرفته شده در چهارمین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسالم 

 

 

  حمزه احمدياکبر شائمی،   324
هاي اقلیمی کشاورزي استان ایالم بر اساس روش  ارزیابی پتانسیل

  پاپاداکیس

326  
سید رسول موسوي حاجی،  رضا 

  مهرآفرین

  هاي باستان شناختی اهمیت منابع جغرافیایی قدیم در تفسیر داده

  )زاهدان کهنه: مطالعه موردي(

  امیرحسین حلبیان،  مهران شبانکاري  327
هاي انتقال آب از  چالش: مطالعه موردي(ع آب در ایران مدیریت مناب

  )آباد به زاینده رود بهشت

  تخریب محیط زیست خاورمیانه و ناامنی هاي طبیعی، اقتصادي و اجتماعی  سهراب عسگري  329

  هاي اجتماعی اشکال مختلف گسترش شهري هزینه  رسول قربانی، محبوبه سلیمانزاده  331

332  
ول حیدري حمیدرضا وارثی، رس

  سورشجانی
  نقش گردشگري در همگرایی کشورهاي اسالمی

  عباسعلی آذرنیوشه  334
شهر سوخته بزرگ ترین حوزه فرهنگی میان بین النهرین، کرمان،  سند و 

  ترکمنستان در اواخر هزاره چهارم پیش از میالد

  همگرایی منطقه اي کشورهاي حوزه خلیج فارس جهانی شدن و  صمد فتوحی  335

  مهدي مومنی، مجتبی حاتمی  341
کشورهاي : مورد(گردشگري اسالمی در همگرایی فرهنگی و تحکیم صلح، 

  اسالمی ایران، مالزي، ترکیه

  کارکرد ژئو اکونومیک بلوچستان در مناسبات ایران و پاکستان  مراد کاویانی راد  345

  محمد داوودي  346
 کشورهاي نقش کارکردهاي جغرافیایی در تقویت همگرایی و وحدت

  همجوار با جهموري اسالمی ایران از منظر جغرافیاي سیاسی

  تأثیر جغرافیایی ارتباطات بر زنان کشورهاي اسالمی  گیتی صالحی اصفهانی  347

  علیرضا محرابی  349
خلیج فارس زیربناي اتحاد ژئوپولی اکونومیک جهان اسالم در قرن بیست 

  و یکم

  اهی اجمالی برآب براي توسعه پایدار در خاورمیانهنگ  ابوالفضل مددي، حسین کمالی  350

352  

رضاذاکري نژاد، مسعودمسعودي، سید 

فخرالدین افضلی، سید رشید فالح 

  شمس، اکبر ریاحی

 جهت ارائه یک RS و GISارزیابی وضعیت فعلی بیابان زایی با استفاده از 

 مطالعه موردي مزایجان زرین دشت(مدل منطقه اي در جوامع اسالمی 

  )فارس

353  
مهندس سید محمد مجابی،  مرتضی 

  قورچی، مهندس فرزانه فیضی
  2008 روزه غزه در سال 22پیامدهاي زیست محیطی جنگ 

  نقش گردشگري در همگرایی فرهنگی کشور هاي اسالمی  اسفنگره علی رضا نظري  359

364  

Abbas Ali Ahangar،  

Pakzad Yusefian،  

Hassan Ali Kadkhoda  

A Study of the Geographical Distribution of Vowel 
Variables of Sistani dialect in Shahraki – Narui and 

Miankangi Regions of Sistan  



 فهرست چکیده مقاالت پذیرفته شده در چهارمین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسالم 

 

 

365  
رسول حیدري سورشجانی، مرتضی 

  اویسی
  تحلیلی بر شبکه شهري استان سیستان و بلوچستان

  حسن افراخته  367
کشورهاي :  اجتماعی زنان، موردنقش اقتصاد نفتی در موقعیت اقتصادي و

  مسلمان خاورمیانه

  غالم حسن جعفري  368
مطالعه موردي (تأثیر جهت شیب سطوح ارضی بر شدت خشکی ایران 

  )اقلید

  آقائی جواد بذرافشان، واحد   370
 و  استان سیستان  اجتماعی -اقتصادي در تحول  نقش گردشگري 

  بلوچستان

371  
م گورانی، کمال امیدوار، ابراهیم رست

  مریم بیرانوند
  بندرعباس: بررسی تاثیرات اقلیمی بر معماري بومی سواحل جنوبی ایران

372  
غالمرضا نوري، راضیه جاودانی، سمانه 

  سرحدي نسب، صادق کریمی
  ها و قابلیتهاي  اکوتوریسمی منطقه بزمان مطالعه و معرفی جاذبه

373  
غالمرضا نوري، راضیه جاودانی، صادق 

  خالد قادريکریمی، 

بررسی تأثیر نوسانات بارش بر میزان تولید و سطح کشاورزي در جنوب 

  1379-1386شرقی ایران طی سالهاي 

375  
غالمرضا نوري،  محمود خسروي، راضیه 

  جاودانی، صادق کریمی

تعییین رابطه خشکسالی با تغییرات میزان تولید مرتع در استان سیستان 

  1370-1386و بلوچستان طی دوره آماري 

  جواد بذرافشان، امیر شاهوردي  379
تحلیل تأثیر شبکه هاي اجتماعی در کارکرد فضایی خدمات روستایی، 

  دهستان شیروان شهرستان بروجرد: مطالعه موردي

 

400 

 

  

ادریس بذرافشان، حامد بیگلري، محمد 

مهدي سوري،کمال الدین اونق،  علی 

  متدین

 تیفیک نییتع بر تاکید با زاهدان شهرستان زمینی زیر آب منابع مدیریت

  1387-1388ي ها سال دریی ایمیش

  

402 
  مهوش رقیبی. عبدالوهاب پورقاز 

  

بررسی تطبیقی آداب و سنن مراسم ازدواج در کشورهاي اسالمی ایران ، 

  شبه قاره ، سوریه و لبنان

  

403 
   نورمحمد یعقوبی-هادي اسمعیلی

  

  انه الکترونیکیهاي کارآفرینکارایجاد و توسعه کسب و

  هاي توسعه در جهان اسالمراهبردي نوین در کاهش شکاف

  

  اسالم ،جهانی شدن و چالشهاي پیش رو درزادگانیح رضایعل 404

 نقش گردشگري درفرآیند همگرایی فرهنگی کشورهاي اسالمی  عباسه سرپرست مرتضی فرامرز، 406



 فهرست چکیده مقاالت پذیرفته شده در چهارمین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسالم 

 

 

  

  محمدیار محمدي  409
   توسعه وبره عربستان  تأثیر موعیت جغرافیایی شبه جزیر

  گسترش اسالم

 محمد رحیم رهنما  410
 بازساخت فضا براي جهانی شدن در استانبول_جهش شهري 

  

  گردشگري و نقش آن در همگرایی فرهنگی کشورهاي اسالمی  مجید یاسوري  412

 

414  
سیروس شفقی، رسول حیدري 

 سورشجانی

  تحلیلی بر روند شهرنشینی در جهان اسالم

  

416 
  ول حیدري سورشجانیرس

 مرتضی اویسی

  تحلیلی بر شبکه شهري استان سیستان و بلوچستان

 

  حبیب اهللا خوبفکر  417

  چالشهاي توسعه روستایی در مناطق خشک ومرزي وراه حلهاي پیشنهادي

  مورد ، سیستان و بلوچستان

  

418  
  عیسی ابراهیم زاده

  

  و راهبردها در جهان اسالم ؛ چاش هاي منابع آب مشترك مرزشیآما

   و افغانستانرانی در ارمندیرودخانه ه: یموردشناس

  

  نادر پروین  419
بررسی انرژیهاي نو در ایران با تاکید بر ارزیابی پتانسیل انرژي باد در 

 استان قم

  

  

420  
  مطالعه تغییر اقلیم نیم قرن اخیر با تاکید بر منطقه شمال غرب ایران  نادر پروین

  مرتضی تهامی  421
ه آبریز هیرمند و نقش آن در تعمیق پیوند هاي تاریخی و جغرافیایی حوض

  ایران و افغانستان

422  
  علی گلی

  

  بافت فرسوده شهري پتانسیل توسعه گردشگري

 مطالعه موردي شهر شیراز

  علی گلی 423

، ابزار مدیریتی در )MAGIS(سیستم اطالعات جغرافیایی وقایع مین 

  مناطق آلوده به مینتسهیل و تسریع روند پاکسازي 

 

424  Tahmoores 
Behrouzinia  

UNEMPLOYMENT IN MUSLIM COMMUNITES IN 
AUSTRALIA, 1981‐2001  

426  
Saeed Jahanbakhsh , 

Sima Rahimi 
Bondarabadi , Abbas 

Annual rainfall and temperature trends in Karkha rivar 
basin 



 فهرست چکیده مقاالت پذیرفته شده در چهارمین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسالم 

 

 

Hoseini , Somaie Rezaii 

427  Aboulfazle Behniafar , 
.Hadi Qanbarzadeh 

The Mesozoic karst of masses and relationship 
drainage system sensitivity in kharkat kardeh basin 

گردشگري الکترونیک رویکردي نوین در همگرایی کشورهاي اسالمی ، با   طوبی امیر عضدي، علی رجایی  431

  تاکید بر نقش محوري ایران

  

  

  

 حسین حاتمی نژاد،  433

  خانی علی و  مهدي علی

  )مذهبی باتاکیدبرنقش( بررسی  کارکردهاي فراملی کالنشهر قم

  اکبر کیانی،  434

  نغمه بهبودي

  

شهرهاي استانبول و اصفهان هاي گردشگري کالنبررسی و سنجش ویژگی

  

  حبیب اهللا ساالرزهی ، 436

 محمد عثمان حسین بر ،

  بهمن  کرد  

 رینی  و توسعه  در  کشورهاي اسالمیکارآف

  

پور، علی  مرتضی اسمعیل نژاد، حمید نظري 33

  شعاع برآبادي، شمس اهللا کاظمی زاد

  GIS  ایجاد پایگاه جامع اطالعات روستایی با استفاده از 

  جغرافیاي شیعه و فرصت هاي ایران   الهام سادات موسوي،سیدعباس احمدي 437

  سالمدر قلمروهاي شیعی جهان ا

  

عیسی ابراهیم زاده ،                                               240

  محمد زارع

  جهانی شدن و تاثیرات آن  بر شهرهاي جهان اسالم

  کالنشهر مذهبی مشهد: موردشناسی

  

  حسن بیک محمدي، 438

  مجتبی حاتمی

  

  تحلیلی بر ظرفیت ها و ارزش هاي اکوتوریستی سیستان و بلوچستان

  

  تأثیرات وقف در کشورهاي اسالمی مورد؛ شهرتهران  حسینی پروانه شاه 439

  

محمد اجزاء شکوهی، مجتبی صادقی ،  440

  روح اله اسدي

  تان سیستان و بلوچستان  سادر اي توسعه منطقه

   بازار کارمدلاستفاده ازبا

  

  براتعلی خاکپور، علیرضا باوان پوري 441

  

    شاخص توسعه انسانی در کشورهاي اسالمیرسیبر

  

 
  



 فهرست چکیده مقاالت پذیرفته شده در چهارمین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسالم 

 

 

 

 سیروس قنبري 442

  

  ی اسالمي در کشورهاداری پاي و تحقق توسعه یارتباط درون تمدن

   اصغر نظریان،علیرضا سلیمانی 443

 

  

جایگاه کالن شهرهاي کشورهاي اسالمی در فرایند جهانی شدن و پراکنش 

  ) کالن شهر تهران:نمونه موردي(جهانی شدن در آنها مکانی فعالیتهاي 

  

   در همگرایی جهان اسالمICT نقش فنآوریهاي جدید اطالعات و ارتباطات  سیداسکندر صیدائی 444


