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دکتر ابراهیم مقیمی

دانشگاه خوارزمی

دانشگاه تهران
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پژوهشری و شرماره اسرتاندارد بری المللری  2228- 7485از سرازمان اسرناد و کتابخانره ملری

جمهوری اسالمی ايران است.

یشود :
متن کامل نشریه در پایگاههای اطالعرسانی زیر نمایه و فهرست م 
http://sppl. ui.ac.ir
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پايگاه استنادی للوح جهان اسالح
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http://www.ISC.gov.ir
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شماره تماس
) 031(37934335
) 031(37932177
sppl@res.ui.ac.ir

فهرست



بررسی و تحلیل آثار ایجاد اقامتگاههای بومگردی بر توسعة سکونتگاههای روستایی (نمونه :روستای

1 - 24

رادکان شهرستان چناران)
للی اکبر لنابستانی؛ حس گیاهی؛ مهدی جوانشیری
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