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کاربري زمین- مدل جامع حمل و نقل
مبتنی بر جاذبه و بر مدل هاي تجمعی 

همهکنش مکانی

مدل هاي ریز شبیه سازي از قبیل 
مبنا، مدل هاي عامل –(مدلهاي فعالیت 

مبنا و مدلهاي مبتنی بر سلولهاي خودکار)
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SPSSطراحی و توسعه 

مروري بر ابزارها و نرم افزارهاي مرتبط و 
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