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 گسیذُ هماالت جغرافیا ٍ تحلیل تسّىاری: عٌَاى وتاب

 هحسي والًتری:ًَیسٌذُ 

 آرر وله :ًاضر

 1394:سال چاج

 یىن :ًَتت چاج

 

 

 

 
آسیة ضٌاسی تافت تاریخی ضْرّا در تراتر : عٌَاى وتاب

 (تا تاویذ تر تازار سٌتی زًجاى )تسّىاری

 ،  هحسي والًتری  تمی حیذری:ًَیسٌذگاى 

آرر وله ٍدفتر تحمیمات وارتردی فرهاًذّی اًتظاهی استاى :ًاضر

 زًجاى

 1393:سال چاج

 یىن : ًَتت چاج

 

 

 
زهیٌِ ّا، چالص ّا ٍ )لاچاق واال در استاى زًجاى: عٌَاى وتاب

 (راّىارّای هماتلِ

 علیرضا صالحی، هحسي والًتری : ًَیسٌذگاى 

آرر وله ٍدفتر تحمیمات وارتردی فرهاًذّی اًتظاهی استاى : ًاضر

 زًجاى 

 1393:سال چاج

 یىن: ًَتت چاج

 152:  تعذاد صفحات

 

 

 
 اصَل ٍ رٍش ّای تْیِ ًمطِ تسّىاری: عٌَاى وتاب

 ّریس ویت:ًَیسٌذُ 

 ، هرین ضىَّیهحسي والًتری:  هترجواى

سازهاى تحمیمات ٍ هطالعات ًاجا ، پژٍّطىذُ اهٌیتی :ًاضر

 اًتظاهی 

 1386:سال چاج

 یىن : ًَتت چاج

 277: تعذاد صفحات

 

 



 
 هحیط والثذی ٍ تسّىاری : عٌَاى وتاب

 ادل ٍی.رالف تی ، ّارل. تیلَر  :ًَیسٌذگاى 

 ، سویِ لسلثاش هحسي والًتری:  هترجواى

 آرر وله:ًاضر

  1389:سال چاج

 یىن:ًَتت چاج

 94: تعذاد صفحات

 

 

 
 فرصت ٍ تسّىاری : عٌَاى وتاب

 رًٍالذ ٍی.هاروَس، والرن. فلسَى :ًَیسٌذگاى 

 ، سویِ لسلثاشهحسي والًتری:  هترجواى

 آرر وله:ًاضر

 1389:سال چاج

 یىن: ًَتت چاج

 126: تعذاد صفحات

 

 

 
 طراحی هحیطی جرم ستیس: عٌَاى وتاب

 ٍیلسَى. سَزاى جیسَى، پل آر: ًَیسٌذگاى 

 ، اتَرر سالهی تیراهیهحسي والًتری:  هترجواى

 آرر وله:ًاضر

  1390:سال چاج

 یىن:ًَتت چاج

 133: تعذاد صفحات

 

 
 طراحی ضْری ٍپیطگیری تسّىاری: عٌَاى وتاب

 ، اتَرر سالهی تیراهی هحسي والًتری:ًَیسٌذگاى 

 آرر والن : ًاضر

  1390:سال چاج

 یىن :ًَتت چاج

 140: تعذاد صفحات

 



 
جارتِ ّای تَم گردی در هٌاطك حفاظت ضذُ استاى : عٌَاى وتاب

 زًجاى 

 ، رلیِ پرچیاًلَ هحسي والًتری: ًَیسٌذگاى 

 ًطر هَلف : ًاضر

 1387:سال چاج

 یىن : ًَتت چاج

 238: تعذاد صفحات

 

 

 
فرصت ّا، چالص ّا ٍ راّثردّای )گردضگری تثریس: عٌَاى وتاب

 (تَسعِ

  هحسي والًتریهرین اصغری،  :ًَیسٌذگاى 

 آرر وله :ًاضر

 1391:سال چاج

 یىن : ًَتت چاج 

 216: تعذاد صفحات

 

 

 
 تَسعِ تَم گردی: عٌَاى وتاب

 آلي هَر. اًذی درام  :ًَیسٌذُ 

 ، لذیر ضىرالِ زادُهحسي والًتری:  هترجواى

 داًص زًجاى: ًاضر

 1387: سال چاج

 یىن:ًَتت چاج

 178: تعذاد صفحات

 

 

 

 
ضٌاسایی واًَى  )تْیِ ًمطِ ترای تحلیل تسّىاری: عٌَاى وتاب

 (ّای جرم خیس

واهرٍى  ، .ان ، اسپٌسر چیٌی ، جوس جی. جاى ای:ًَیسٌذگاى 

 ٍیلسَى .هیطل لیتس، رًٍالذ ای 

 ، هرین ضىَّیهحسي والًتری:  هترجواى

 آرر والن:ًاضر

  1390:سال چاج

 یىن :ًَتت چاج

 173: تعذاد صفحات

 

  
 


