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اقتصاد فضایي ایران (یارانهها ،الگوی مصرف ،امنيت غذایي 1فقر و گردشگری)
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برنامه ریزی راهبردی فضایي گردشگری

-9

مدیریت توسعه پایدار روستایي
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توسعه پایدار روستایي

سوابق تحصيلي
1
2

دکتری  :جغرافيا و برنامه ریزی روستایي 1توسعه روستایي  -گردشگری 1تربيت مدرس 1ایران59٣5 1
فوق ليسانس  :جغرافيا و برنامه ریزی روستایي 1توسعه روستایي  -گردشگری 1تربيت مدرس 1ایران1
59٣٣

برخي تجارب تحقيقاتي
1-

سطح بندي روستاهاي كشور ( ,طرح ملي) ,ایران, -

2-

مطالعات راهبردي توسعه روستایي استان یزد ,ایران, -

3-

طرح اقدام ملي بيابانزدایي  ,طرح بينالمللي مورد تایيد  UNEP,ایران, -

4-

جایگاه جغرافيا در برنامهریزي روستایي در ایران  ,طرح ملي, -

5-

ارزیابي برنامههاي ادارات كل بازرگاني استانها  ,طرح ملي, -

6-

مجموعه فقرزدایي  ,طرح ملي ,ایران, -

7-

ارزیابي برنامههاي وزارت بازرگاني  ,طرح ملي ,ایران, -

8-

امنيت غذایي در ایران ,طرح ملي ,ایران-

9-

طرح تقسيمات كشوري (بخش اول  ,مطالعات اقتصادي  ,طرح ملي ,ایران, -

10-

اقتصاد ایران  ,طرح ملي ,ایران, -

11-

برنامهریزي جوانان و نوجوانان توسط خود  ,طرح ملي ,ایران, -

12-

طرح مطالعاتي برنامه اقدام عمل (اجرایي) توسعه روستایي  ,ایران, -

13-

جایگاه توریسم در كشورهاي عضو  OIC ,مركز قطب علمي مطالعات برنامه ریزي روستایي  ,ایران, -

14-

15-

16-

17-

18-

بررسي وضعيت انعکاس مباحث مرتبط با ضایعات و فرهنگ مصرف گندم ،آرد و نان در كتب درسي ,
موسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني  ,ایران, -
مدلسازي منطقه روستایي نمونه با تاكيد بر اشتغال و كارآفریني استان بوشهر و ارائه راهکارهاي عملياتي,
جهاد دانشگاهي دانشگاه تربيت مدرس ,ایران, -
ارزیابي ظرفيت هاي اجتماعي  -اقتصادي مناطق روستایي مرزي كشور و تدوین برنامه توسعه راهبردي,
موسسه توسعه روستایي ایران, -
مقایسه تطبيقي برنامه هاي آموزشي سازمان یونسکو با جایگاه آموزش توسعه پایدار در برنامه جهارم توسعه
ج.ا.ا ,سازمان ملي یونسکو ,ایران , -طرح بين المللي
تدوین راهبردها و سياست هاي برنامه ریزي كالبدي مناطق روستایي در برنامه پنجم توسعه كشور ,موسسه
جغرافياي دانشگاه تهران, -

 -91نيازسنجي جوانان روستایي ،سازمان ملي جوانان طرح ملي ,ایران,
 -02طرح مطالعاتي برنامه اجرایي توسعه روستایي92مورد ،دفتر مطالعات جامع و نظارت جهادسازندگي طرح ملي,
ایران,
 -09تدوین راهبردهاي توسعه كالبدي مناطق روستایي كشور ،بنياد مسکن انقالب اسالمي طرح ملي ,ایران,
 -00تدوین سند چشم انداز و آینده ممکن توسعه روستایي ایران ،وزارت جهاد كشاورزي طرح ملي ,ایران,
 -02مطالعات طرح جامع تقسيمات كشوري در ایران ،وزارت كشور طرح ملي ,ایران,
 -02تدوین طرح راهبردي دانشکده علوم انساني ،دانشکده علوم انساني
 -02ندوین طرح جامع تحقيقات مسکن روستایي ,ایران ،بنياد مسکن انقالب اسالمي طرح ملي ,ایران,
-

دروس تدريس شده
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-2

روش تحقيق در برنامهریزی 1کارشناسي ارشد و دکتری
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نظریهها و روشهای برنامهریزی فضایي  1کارشناسي ارشد و دکتری

-8

صنعت توریسم و شهر  1دکتری

-1

برنامه ریزی راهبردی فضایي گردشكری دکتری

كتب منتشر شده
1-

, 59٣5اقتصاد ایران, ،موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگاني 1 ،ایران

2-

, 59٣4گردشگری در جهان سوم , ،وزارت بازرگاني, ،ایران

3-

, 59٣3مقدمهای بر توسعه پایدار , ،موسسه توسعه روستایي ,ایران

4-

, 5945توسعه اقتصادی و توسعه پایدار , ،وزارت بازرگاني , ،ایران

5-

, 5945توسعه مردمگرا ,وزارت بازرگاني, ،ایران

6-

, 5942توسعه کشاورزی (مفاهيم ،اصول ،روش تحقيق ،برنامهریزی در یكپارچه سازی اراضي
کشاورزی), ،انتشارات سمت

7-

, 5942جایگاه روستا ،در فرایند توسعه ملي :از دیدگاه صاحبنظران , ،موسسه توسعه روستایي

8-

, 59٣8جغرافيای سال چهارم دبيرستان ,آموزش و پرورش

9-

, 5943مدیریت توسعه روستایي ,سمت,

1055-

, 5943توسعه روستایي با تاکيد بر کارآفریني  ,سمت,
 ،594٣معرفهای توسعه پایدار :نظریه ،روشها و تجربيات ترجمه از هارتموت بوسل ،انتشارات دانشگاه
پيام نور

52-

 ،5931بنيانهای نظریه ای برنامه ریزی کالبدی مناطق روستایي ،بنياد مسكن انقالب اسالمي

59-

 ،5931روش شناسي مشارکتي در برنامه ریزی کالبدی سكونتگاه های روستایي ،بنياد مسكن انقالب

اسالمي
58-

 ،5931راهبردها و سياست های توسعه کالبدی سكونتگاه های روستایي ،بنياد مسكن انقالب اسالمي

51-

 ،5943چشم انداز و نظام مدیریت برنامه ریزی توسعه کالبدی نواحي روستایي ایران ،بنياد مسكن انقالب

اسالمي
 ،59٣3 5٣برنامه اقدام عمل (اجرایي) توسعه روستایي ،نشر موسسه توسعه روستایي ایران -5٣حكمراني روستايي (مديريت توسعه پايدار), ،سمت,
 -54رهيافت نهادي در مديريت زمين شهري ،آراد كتاب
 -91مقدمه اي بر اصول فراتئوريك عدالت گستري در انديشه امام خميني(ره) ،درخت بلورين
 931 0-02سازماندهي تشگل هاي بخش كشاورزي با زويكزد تجاري سازي وتوسعه بازرگاني ،اتاق بازگاني وصنايع
ومعادن وكشاورزي
-9311-09توسعه پايدار كار افريني گردشگري ،سمت,
مقاالت داخلي چاپ شده
1-

, ' 59٣8بررسي دیدگاههای مختلف در ارتباط با فرایند یكپارچهسازی اراضي زراعي', ،فصلنامه
تحقيقات جغرافيایي, ،شماره  9٣و , ،9٣صفحات

2-

, ' 59٣1صنایع کوچك روستایي , ',مدرس علوم انساني  ,جلد  2,صفحات

3-

, '59٣٣سازماندهي فضایي سكونتگاههای روستایي', ،مدرس علوم انساني , ،جلد  12شماره  18صفحات

4-

, '59٣٣بازاریابي و فقر روستایي', ،مدرس علوم انساني , ،شماره  12صفحات

5-

, '59٣٣محيط روستایي و نگرشهای توسعه روستایي', ،مدرس علوم انساني ,شماره  18صفحات

6-

7-

8-

9-

10-

11-

1213-

, '59٣٣عملكردهای شهری و توسعه روستایيان از دیدگاه یوفرد ',مدرس علوم انساني , ،جلد  12شماره
 14صفحات
, '59٣٣ارزیابي طرحهای یكپارچهسازی اراضي کشاورزی', ،مدرس علوم انساني , ،جلد  12شماره 14
صفحات
, ' 59٣٣تغيير مزیت نسبيو سياستهای بازرگانيدرتوسعه کشاورزی  ',مدرس علوم انساني  ,جلد 12
صفحات
, '59٣4استقرار صنعت در روستا و نقش آن در افزایش رفاه روستایي', ،مدرس علوم انساني , ،شماره 12
صفحات
, '5941ارزیابي طرحهای خودکفایي کميته امداد امام خميني (ره ',پژوهشنامه بازرگاني , ،شماره 153
صفحات
, '5941کاربرد روش  AHPدر ارزیابي برنامههای بخش بازرگاني', ،پژوهشنامه بازرگاني  ,شماره 125
صفحات
, '5941تحليلي بر رویكردهای مكانیابي و توزیع خدمات در مناطق روستایي ',تحقيقات جغرافيایي, ،
شماره  1٣2صفحات
, ' 5941نقش روستائيان در محيط زیست و توسعه اقتصادی', ،دانشور , ،شماره  19٣صفحات

14-

15-

, '5945نقش گردشگری در توسعه روستایي و نقد و تحليل چارچوبهای نظریهای', ،مدرس علوم انساني،
,شماره  12صفحات
, '5945عوامل موثر بر ميزان مشارکت جوانان و نوجوانان روستایي در برنامهریزی توسعه با تاکيد بر
عوامل مكاني -فضایي ( نمونه موردی شهرستان کرمان ',مدرس علوم انساني , ،شماره  12صفحات
, '5945عوامل موثر بر ميزان مشارکت جوانان و نوجوانان روستایي در برنامهریزی توسعه با تاکيد بر

16-

عوامل مكاني -فضایي ( نمونه موردی شهرستان کرمان)', ،مدرس علوم انساني , ،جلد  1٣شماره 18
صفحات
, '5942ارزیابي پيامدهای اقتصادی ادغام روستاها پس از حادثه زلزله از دیدگاه توسعه پایدار مورد

17-

روستاهای بالكور و جمال آباد از شهرستان طارم عليا', ،مدرس علوم انساني , ،جلد  1٣شماره 12
صفحات

18-

19-

20-

21-

222324-

25-

26-

2728-

, '5942رفاه اجتماعي روستایي :رویكردی شناختي در تبيين معرفها ',مدرس علوم انساني , ،جلد 1٣
شماره  12صفحات
, '5949برنامهریزی ارتباطي ،رویكردی انتقادی به نظریه برنامهریزی', ،مدرس علوم انساني , ،جلد 14
شماره  15صفحات
'تحليل جایگاه و دانش بومي در توسعه پایدار روستایي', ،مدرس علوم انساني , ،صفحات
زیر چاپ
, '5949تبيين نظریهای عوامل موثر بر شناخت و آگاهي روستائيان از تالشهای خود و محيط پيرامون', ،
مدرس علوم انساني , ،جلد  14شماره , 8صفحات
'تحليل روابط متقابل شهر و روستا در تحول نواحي روستایي', ،مدرس علوم انساني , ،صفحات
زیر چاپ
, '- 5949تحليل فضایي روستاهای در حال گذار', ،مدرس علوم انساني , ،جلد  14شماره  18صفحات
, '5948ارزیابي اعتبارات خرد بانك کشاورزی در توسعه اقتصاد روستایي', ،پژوهشهای بازرگاني, ،
شماره  189صفحات
, ' 5948بخش اثر بخشي سرمایهگذاریهای تحقيقاتي و فيزیكي بر ارزش افزوده بخش صنعت و معدن،
',مدرس علوم انساني , ،جلد  14شماره , 89صفحات
'استراتژیها و راهكارهای توسعه توریسم روستایي (مورد :لواسان کوچك ',مدرس علوم انساني, ،
صفحات
, '5941ارزیابي آثار اعتبارات خرد بانكي در توسعه کشاورزی :مطالعه موردی تعاوني های خودجوش
روستایي شهرستان خدابنده ',اقتصاد کشاورزی و توسعه ,صفحات
, '594٣نگرشي نو به مدیریت روستایي با تاکيد بر نهادهای تاثيرگذار ',روستا و توسعه  ,صفحات

2930-

, '5942ارزیابي پایداری :مفهوم و روش  ',تحقيقات جغرافيایي ,صفحات
, '5948ارزیابي عملكرد مجتمع های خدمات بهزیستي روستایي با روش  AHPدر روستاهای کورده،
امام تقي و دهشك شهرستان مشهد ',مدرس علوم انساني ,صفحات

31-

, '5941امكان سنجي ایجاد مراکز فناوری اطالعات در مناطق روستایي ',روستا و توسعه  ,صفحات

32-

, '594٣تبيين فرآیند تحول روستا با بهره گيری از نظریه چرخه حيات ',مدرس علوم انساني ,صفحات

33-

, '5948تحليل جایگاه دانش بومي در توسعه پایدار روستایي ',مدرس علوم انساني ,صفحات

34-

, '594٣سطح بندی پایداری توسعه روستایي ',پژوهشهای جغرافيایي ,صفحات

35-

, '5941طراحي مدل سنجش قدرت ملي کشورها ',فصلنامه ژئوپلتيك ,صفحات

36-

37-

38-

39-

, '5941نقش سرمایه گذاری های عمراني دولت در تثبيت جمعيت روستایي ',تحقيقات جغرافيایي ,
صفحات

, '5941چشم اتداز توسعه روستایي در ایران  -مباني اندیشه ای الزامات و پيش نيازها ',فصلنامه اقتصاد و
جامعه  ,صفحات
, '594٣بررسي روند شتاب توسعه توسعه یافتگي فضاهای سياسي  -اداری کشور ',فصلنامه ژئوپلتيك ,
صفحات

'5943راهبردهای توسعه کارآفریني در مناطق روستایي :منطقه مورد مطالعه شهرستان خدابنده ',روستا و
توسعه ،سال ،59شماره 9
'مطالعه و تحليل عوامل موثر بر توسعه کارآفریني کشاورزی در مناطق روستایي :منطقه مورد مطالعه

40-

شهرستان خدابنده ',روستا و توسعه  ,صفحات
زیر چاپ

41-

' ،5944فرآیند مدیریت بالهای طبيعي در دو شيوه بومي و جدید ',برنامه ریزی و آمایش فضا مدرس
علوم انساني ،دوره سيزدهم شماره اول
'هدف گرایي در برنامه ریزی مسكن با توجه به تحول در ساختار جمعيتي کشور ',مدرس علوم انساني ,

42-

صفحات
زیرچاپ

43-

4445-

' ،5944تحليلي بر دیدگاه های مفهومي آسيب پذیری جامعه نسبت به مخاطرات طبيعي  ',برنامه ریزی و
آمایش فضا مدرس علوم انساني ،دوره سيزدهم شماره اول
'دولت الكترونيك و نقش آن در سازماندهي نظام تجاری شهر ',مدرس علوم انساني ,صفحات
زیر چاپ

' ،5943سهم فضای مجازی از فضای خدمات شهری تهران و تاثير خصوصيات شهروندان ',مدرس علوم

انساني ,دوره چهاردهم ،شماره سوم
زیر چاپ
46-

' ،5944ارزیابي و اولویت بندی مناطق آزاد تجاری ایران با استفاده از روش  MADM',مدرس علوم
انساني  ,برنامه ریزی و آمایش فضا مدرس علوم انساني دوره سينزده شماره سوم
'زمينه یابي اسكان مجدد مهاجران روستایي :مطالعه موردی مهاجران تحت پوشش کميته امداد ',روستا و

47-

توسعه  ,صفحات
زیر چاپ

48-

'نقش دانش توانمندسازی کارکنان جهادکشاورزی و کشاورزان در توسعه کشاورزی :مطالعه موردی:
استان اردبيل  ',پژوهشهای جغرافيایي ,صفحات

 ،5943 83نقش ظرفيت سازی در کاهش تاثيرات مخاطرات طبيعي در مناطق روستایي با تاکيد بر روش هایکمي(مطالعه موردی :مناطق زلزله زده شهرستان خدابنده)؛ پژوهشهای جغرافيایي شماره ٣8
11-

 ،5943سنجش و ارزیابي معيارهای موثر بر عملكرد کشاورزان عادی و موفق روستایي ،پژوهشهای

جغرافيایي شماره ٣2
15-

 ،5931ارزیابي کيفيت زندگي در نواحي روستایي(مطالعه موردی :دهستان خاوه شمالي) ،پژوهشهای

جغرافيایي شماره ٣٣
-12

 ،5931نقش نظام بهره برداری زراعي خانوادگي در توسعه پایدار روستایي مطالعه موردی شهرستان قير و

کازین استان فارس ،پژوهشهای جغرافيایي شماره ٣٣
-19

 ،5943تحليل عوامل موثر استرس زا در کشاورزان :مورد کشاورزان روستاهای استهبان ،برنامه ریزی و

آمایش فضا مدرس علوم انساني ،دوره چهاردهم ،شماره 2
 ،5943 -18استفاده از مفهوم تراکم ادراکي در برقراری مطلوبيت محيطي؛ برنامه ریزی و آمایش فضا مدرس
علوم انساني دوره چهاردهم شماره سوم
 ،5944 -11هدف گرایي در برنامه ریزی مسكن با تحول در ساختار جمعيتي ،برنامه ریزی و آمایش فضا مدرس
علوم انساني ،دوره سيزدهم شماره اول
 ،5943 -1٣ارزیابي عملكرد شوراهای اسالمي در توسعه روستایي مطالعه موردی :دهستان آالداغ بجنورد ،برنامه
ریزی و آمایش فضا مدرس علوم انساني ،دوره چهاردهم شماره چهارم
 ،5931 -1٣سنجش پایداری روستایي با استفاده از الگوی راهبردی ،برنامه ریزی و آمایش فضا مدرس علوم
انساني ،دوره پ شماره اول
-1٣

 ،5943تحليل عوامل موثر در مدیریت مشارکتي سيل در مناطق روستایي ،پژوهش های روستایي ،سال اول،

شماره دوم
-14

 ،5931سنجش و ارزیابي مولفه های مبنایي مدیریت ریسك زلزله ،مورد روستا های قزوین ،پژوهش های

روستایي ،سال دوم ،شماره اول
-13

 ،5943فرایند بومي سازی شاخص های توسعه پایدار گردشگری روستایي ایران ،پژوهش های روستایي،

سال اول ،شماره چهارم

-٣1

 ،5931تحليل نگرش های مردم برای کاهش آثار بالیای طبيعي در مناطق روستایي ،مجله جغرافيای انجمن

جغرافيدانان ،سال نهم شماره 24
-٣5

 ،5943راهبردهای توسعه آموزش توسعه پایدار در ایران ،مجله جغرافيای انجمن جغرافيدانان ،سال هشتم

شماره21
 ،5944 -٣2ارزیابي پهنه بندی روستاهای در معرض خطر سيالب ،مجله توسعه روستایي ،سال اول ،شماره اول
 ،5944 -٣9نقش کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسالمي در توریسم جهاني ،فصلنامه ژئوپلوتيك ،سال پنجم،
شماره دوم
،9311 -٣8تحليل ابعاد و عوامل موثر بر توسعه كار آفريني كشاورزي مناطق روستاييمطالعه موردي روستاهاي

شهرستان خدابنده مجله روستا و توسعه
 ،9311-51ارزيابي نقش شوراها حل اختالف روستايي در امنيت قضايي روستاييان(نمونه موردي مطالعه روستاهاي
شهرستان مرند علوم اجتماعي-ادبيات علوم انساني سابق-دانشگاه فردوسي مشهد
،9311 -55نقش توانمند سازي در توسعه كشاورزي مطالعه موردياستان اردبيل پژوهش هاي جغرافياي انساني -
(سابق) پژوهش هاي جغرافيايي
 ،5943-٣٣اندازه گيري شاخص هاي توسعه پايدار اجتماعي در حوزه هاي روستايي با استفاده از سيستم اطالعات
جغرافيايي مجله كاربردي  Gis Rsدر برنامه ريزي
-9311 -51استفاده از مفهوم تراكم ادراكي در برقراري مطلوبيت محيطي( محله اسپه كال آمل ،برنامه ريزي و
آمايش فضا
 ،9311 -51واكاوي با رهيافت توسعه اي به تعريف جغرافيا از ديدگاه پاپلي يزدي ،جشن نامه به افتخار بازنشستگي
دكتر محمد حسين پاپلي يزدي
 ،9311 -٣1سهم فضاي مجازي از فضاي خدمات شهري تهران و تاثير خصوصيات شهروندان در ميزان استفاده از
خدات فضاي مجازي (مورد مطالعهمنطقه  5شهرداري تهران ،مدرس علوم انساني
 ،9312-19ارزيابي و اولويت بندي پايداري اجتمماعي در مناطق روستايي مطالعه موردي روستاهاي شهرستان خرم
بيد استان فارس ،روستا و توسعه
 9312 -10ارزيابي كيفيت زندگي در نواحي روستايي (مطالعه موردي دهستان خاوه شمالي استان لرستان،
پژوهش هاي جغرافياي انساني
 ،9312 -13سنجش پايداري روستايي با استفاده از الگوي راهبردي مطالعه موردي روستاهاي شهرستان خدابنده،
سنجش پايداري روستايي با استفاده از الگوي راهبردي مطالعه موردي روستاهاي شهرستان خدابنده
،9312 -17تحليل عوامل اقتصادي و اجتماعي موثر بر كاهش فقر روستايي با تاكيد بر فقر غذايي بخش خلجستان
استان قم ،ژئوپلتيك
،9312 -11نقش ميراث فرهنگي در كيفيت زندگي ساكنان روستايي مطالعه موردي خش مركزي شهرستان المرد
،فضاي جغرافيايي
 ،9312-15اثرات تغييرات فرهنگي بر الگوي مسكن روستايي (نمونه مورديروستاهاي بخش مركزي شهرستان
قزوين،فضاي جغرافيايي
 ،9312-11سنجش و ارزيابي مولفه هاي مبنايي مديريت ريسك زلزله ،پژوهش هاي روستايي
 ،9312-11مدلسازي مكاني تقاضاي سفر مبتني بر روش جديد براي پيش بيني وكاهش ترافيك منطقه  5شهر

تهران ،برنامه ريزي و آمايش فضا
 ،9312-11ارزيابي كيفيت زندگي در نواحي روستايي-مورد دهستان خاوه شمالي ،پژوهش هاي جغرافياي انساني
،9312 -12نقش نظام هاي بهره برداري در توسعه پايدار روستايي -مورد شهرستان قير كارزين ،پژوهش هاي
جغرافياي انساني
،9312 -19پيامدهاي گسترش ويالسازي (خانه هاي دوم) در نواحي روستاييدهستان تاررود شهرستان دماوند،
جغرافيا  -انجمن جغرافيدانان
 ،9312-10نقش مناطق نمونه گردشگري در توسعه مناطق عشايري ،فصلنامه گردشگري و توسعه
 ،9312 -13تبيين رابطه رهيافت حكمروايي خوب و توسعه پايدار روستايي در مناطق روستايي استان مازندران،
پژوهش هاي روستايي
 ،9312-11فرايند روش شناسي تركيبي در برنامه ريزي راهبردي توسعه ي كالبدي مناطق روستايي ايران ،مجله ي
جغرافيا و توسعه ي ناحيه اي
 ،9312 -15روستاهاي شهرستان خرم بيد استان فارس ،روستا و توسعه
،9312 -11ارزيابي توزيع فضايي كيفيت زندگي در مناطق روستايي ،پژوهش هاي روستايي
 ،9312-11تبيين تمركز اجتماعي فضايي آسيب پذيري شهر تهران در برابر زلزله ،مدرس علوم انساني
،9319 -11نقش دانش بومي در حفاظت از منابع اب و خاك از ديد روستاييان :مطالعه موردي بخش خورش ستم از
توابع شهرستان خلخال ،روستا و توسعه
،9319 -12تحليل و تبين عوامل موثر در توسعه كارآفريني اكوتوريستي (مطالعه موردي روستاهاي رود دره اي
استان تهران ،گردشگري و توسعه
،9319 -19تحليل ادراكات روستاييان از پيشرفت زندگي ،و ابعاد و موانع آن( مطالعه مورديروستاي دوساري دشت
جيرفت ،روستا و توسعه
،9319 -10رائه الگوي مناسب حكمروايي خوب روستايي در ايران ،ژئوپلتيك
،9319 -13سنجش و تدوين راهبردهاي مناسب ارتقاي ظرفيت نهادي منطقه اي ،مطالعات شهري
،9319 -17نقش دانش حقوقي در رفاه اجتماعي روستائيان :مطالعه موردي دهستان ميان كوه غربي-شهرستان
پلدختر-استان لرستان جغرافيا و برنامه ريزي
،9319 -11رزيابي تحقق دولت الكترونيك در روستاهاي ايران ،مدرس علوم انساني
 ،9319-15بررسي چالشهاي جغرافياي سياسي در همگرايي منطقه اي مطالعه موردي سازمان همكاري هاي
اقتصادي (اكو ،ژئوپلتيك
 ،9319-11ارايه الگوي تعيين موفقيت طرح هاي سرمايه گذاري كشاورزي كاربرد شبكه عصبي چند اليه
پرسپترون ،پژوهشهاي روستايي-دانشگاه تهران
 ،9319،-11عملكرد تعاوني هاي مشاع كشاورزي در توسعه روستايي (مطالعه موردي دهستان جهاد آباد جلگه
جيرفت ،جغرافيا  -انجمن جغرافيايي ايران
،9310 -11آسيب شناسي سياست هاي توسعه منطقه اي در ايران از ديدگاه رويكرد نهايي فرايند مديريت و توسعه
 ،9310-922تحليل تداوم كاركرد اقتصادي روستاهاي در معرض تخليله جمعيتي شهرستان قزوين ،فضاي
جغرافيايي
9310-929رابطه تحول كاركرد مرز با ارتقاي وضعيت پيراموني شهرهاي مرزي (مطالعه موردي :شهرهاي مرزي بانه
و سقز ،مطالعات شهري
 -920نقش رويكرد مديريت ريسك خشكسالي در كاهش آسيب پذيري اقتصادي-اجتماعي كشاورزان روستايي (از

ديدگاه مسووالن و كارشناسان) مطالعه موردي :دهستان سولدوز ،آذربايجان غربي ،پژوهش هاي روستايي
 ،9310-923تحليل عملكرد شوراهاي حل اختالف در تعالي مديريت روستايي مطالعه موردي روستاهاي شهرستان
شبستر ،ژئوپلتيك
 ،9310 -927رابطه ي ظرفيت نهادي و توسعه پايدار منطقه اي(مطالعه موردي :شهرستان بوكان و اروميه ،جغرافيا -
انجمن جغرافيدانان
،9310، -921برآورد ميزان تمايل به پرداخت گردشگران براي خدمات گردشگري مزرعه اي در استان هاي حاشيه
ي درياي خزر  ،برنامه ريزي و توسعه گردشگري
،9310 -925كاربرد روش تلفيقي  MCDMو  GISدر شناسايي مناطق روستايي با پتانسيل اكوتوريستي مطالعه
موردي رودرههاي گردشگري استان تهران ،پژوهش هاي روستايي
 ،9310-921نقش تنش رواني زنان در توزيع فضايي ناپايداري اقتصادي -اجتماعي روستاها (مطالعه موردي :بخش
مانه ،شهرستان مانه و سملقان ،استان خراسان شمالي ،پژوهش و برنامه ريزي روستايي
 ،9310-921نقش نهاد خيريه اي كميته امداد در بهبود كيفيت فيزيكي مسكن مددجويان تحت پوشش روستايي
مورد :بخش كندوان شهرستان ميانه ،جغرافيا و توسعه
،9310 -921نقش شهركهاي صنعتي در توسعه اقتصادي روستاهاي پيرامون (مطالعه موردي :شهرك صنعتي
بهشهر ،تحقيقات جغرافيايي
،9310 -992تحليل اثرات اقتصادي و اجتماعي كشت پسته در توسعه روستايي شهرستان دامغان ،اقتصاد فضا و
توسعه روستايي
 ،9310-999تحليل پيامدهاي واگذاري اراضي مسكوني روستايي ،فضاي جغرافيايي
 ،9310-990تحليل و تبيين عوامل موثر در شبكه فضايي بازاريابي شير در نواحي روستايي (مطالعه موردي:
روستاهاي شهرستان خدابنده -استان زنجان ،اقتصاد فضا و توسعه روستايي
 ،9310-993نقش تنش رواني زنان در توزيع فضايي نا پايداري اقتصادي  -اجتماعي روستاهعا و مطالعه موردي:
بخش مانه ،شهرستان مانه و سملقان ،استان خراسان شمالي ،پژوهش و برنامه ريزي روستايي
 ،9313 -997تحليل نقش تنوع معيشتي در تاب آوري خانوارهاي روستايي در شرايط خشكسالي؛ مطالعه
موردي:مناطق در معرض خشكسالي استان اصفهان ،پژوهش هاي روستايي
 ،9313-991تبيين چرخه الگوي توسعه گردشگري سالمت در مناطق روستايي ايران (با تاكيد بر چشمه هاي
آبگرم ،برنامه ريزي و توسعه گردشگري
 ،9313-995ارزيابي و سنجش محروميت در سطح مناطق روستايي مورد :بخش مركزي شهرستان جوانرود ،اقتصاد
فضا و توسعه روستايي
 ،9313-991تحليل مشكالت اناركاران با استفاده از روشهاي تصميمگيري چندشاخصه :مطالعه موردي دهستان
زيرتنگ سياب ،روستا و توسعه
 ،9313 ،-991تحليل عوامل مؤثر در توسعه ي كارآفريني گردشگري روستايي ،برنامه ريزي و توسعه گردشگري
 ،9313-991ارزيابي الگوي روابط ارگانيك و غيرارگانيك روستايي -شهري در روستاهاي پيراشهري (مطالعة موردي:
روستاهاي پيرامون شهر بابل) ،پژوهش و برنامه ريزي روستايي
 ،9313 -902نقش نهاد خيريهاي كميتة امداد در بهبود كيفيت فيزيكي مسكن مددجويان زير پوشش روستايي
(نمونة موردي :بخش كندوان ،شهرستان ميانه ،پژوهش هاي جغرافياي انساني
 ،9313 -909پيامدهاي اجتماعي و اقتصادي تغيير الگوي كشت و نقش آن در توسعه روستايي مطالعه موردي:
تغيير الگوي كشت برنج به مركبات در دهستان باالتجن استان مازندران ،جغرافيا و توسعه
 ،9313 -900الگوي توسعه كارافريني اكوتوريسم در مناطق روستايي (مطالعه موردي  :روددره هاي گردشگري

استان تهران ،پژوهش هاي جغرافياي انساني
 ،9313-903مطالعه وضعيت الگوي زيست جوامع روستايي حاشيه اكوسيستم تاالب براساس الگوي اكوويلج ،مورد
روستاهاي حاشيه تاالب ميانكاله و لپوي زاغمرز ،جغرافيا و برنامه ريزي محيطي
 ،9313 -907جايگاه مراكز جمع آوري شير در شبكه هاي فضايي بازاريابي محصول شير در نواحي روستايي مطالعه
موردي :روستاهاي شهرستان خدابنده ،استان زنجان ،جايگاه مراكز جمع آوري شير در شبكه هاي فضايي بازاريابي
محصول شير در نواحي روستايي مطالعه موردي :روستاهاي شهرستان خدابنده ،استان زنجان
 ،9313-901تبيين شبكه اي جريان هاي جمعيتي شهرستان فيروزكوه ،فضاي جغرافيايي
 ،9313-905اولويت بندي سطح كارآفريني اكوتوريستي در مناطق روستايي(مطالعه موردي :روستاهاي با پتانسيل
گردشگري روددره اي استان تهران ،پژوهش و برنامه ريزي روستايي
 ،9317-901طراحي الگوي سنجش عدالت فضايي (مطالعه موردي :ايران ،برنامه ريزي و آمايش فضا
 ،9317-901راهبردهاي توسعه زيست سازگار با اكوسيستم تاالب براساس الگوي بوم روستا در روستاهاي حاشيه
تاالب هاي ميانكاله و لپوي زاغمرز با استفاده از روش  SWOCو ماتريس ، QSPMنشريه محيط زيست طبيعي
 ،9317-901تحليل فضايي امنيت گردشگران سالمت در مناطق روستايي ايران ،ژئوپلتيك
 ،9317-932ارزيابي طراحي كالبدي روستاهاي پيرامون شهري بر اساس معيارهاي ايراني اسالمي (مورد مطالعه:
استان كردستان ،مديريت شهري
 ،9317-939ارزيابي جايگاه توسعه كشاورزي ارگانيك در مناطق روستايي ايران ،مطالعه موردي :توليدكنندگان
محصوالت ارگانيك گواهي شده و در حال گذار ،پژوهش هاي روستايي
 ،9317-930تبيين الگوي فضايي سرمايه اجتماعي در توسعه پايدار روستايي مورد :روستاهاي استان خراسان
رضوي  ،اقتصاد فضا و توسعه روستايي
 ،9317-933الگوي سياستگذاري مداخله دولت درمديريت زمين شهري ايران(مطالعه ي موردي:شهر تهران ،برنامه
ريزي و آمايش فضا
،9317-937
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studies, policy and management,صفحات
, 'Industrial district and Rural Development', Asia-pacific journal of rural 5941
development ,صفحات

مقاالت ارائه شده در كنفرانس هاي داخلي
1-

2-

3-

4-

5-

6-

, ' 59٣2کنكاشي در محتوی دروس جغرافيای روستایي دانشگاههای ایران 1' ،سمينار بررسي مسائل
آموزش جغرافيا در ایران 1 ،ایران  1صفحات
, '59٣2دیدگاههای موجود در توسعه و توسعه روستایي در ایران', ،هفتمين کنگره جغرافيدانان ایران،
تهران 1 ،ایران  1صفحات
, '59٣9فرایند یكپارچهسازی اراضي زراعي در فالورجان اصفهان', ،نهمين کنگره جغرافيدانان ایران،
تبریز 1 ،ایران  1صفحات
, '59٣9مكانيسم برنامهریزی در ایران با تاکيد برنامهریزی روستایي 1' ،سمينار جامعه شناسي و توسعه،
تهران  1ایران  1صفحات
, ' 59٣1زمينههای انجام فرایند یكپارچهسازی ا راضي زراعي در جهان با تاکيد بر ایران 1'،ایران،اولين
کنفرانس اقتصاد کشاورزی 1 ،ایران  ,صفحات
, '59٣4جایگاه رفاه اجتماعي روستا در برنامه سوم توسعه اقتصادی ،اجتماعي فرهنگي ج.ا.ا 1'،سازمان
بهزیستي 1 ،ایران  1صفحات

7-

, '59٣3جایگاه روستا در فرایند رفاه اجتماعي 1' ،سازمان بهزیستي  ,ایران  1صفحات

8-

'نقش تبدیل روستا به شهر در افزایش فرصتهای شغلي و کاهش بيكاری در نواحي روستایي( مورد استان

فارس)' 1دومين همایش دو ساالنه اقتصاد ایران ،پژوهشكده اقتصاد دانگشاه تربيت مدرس 1ایران 1
صفحات
, ' 5942ارزیابي اکولوژیك ،اقتصادی و اجتماعي حلقه فراموش شده در فرایند بازسازی مناطق آسيب

9-

دليل از حوادث طبيعي وزارت علوم ،تحقيقات و فنآوری ', ،اندیشگان زلزله 1،ایران  1صفحات

10-

, ' 5942نقش روستا در امنيت غذایي' 1نخستين همایش کشاورزی و توسعه ملي تهران 1ایران  1صفحات

11-

'جوانان در پارادایم توسعه روستایي 1' ،همایش جوان 1 ،ایران  ,صفحات
, '5948جهاني شدن و پژوهش ،همایش ،جغرافيا و روششناسي', ،دانشكده جغرافيای دانشگاه تهران1 ،

12-

ایران  1صفحات

 ،5943 -59جایگاه گردشگری ایران در  OICو نقش آن در همگرایي فرهنگي جهان اسالم ،همایش جغرافيدانان
جهان اسالم
-59

 ،5944بازآفریني مدیریت روستایي ،همایش ملي فرهنگ و مدیریت جهادی

-58

 ،5943نظام مدیریت و برنامه ریزی توسعه کالبدی در مناطق روستایي ،همایش بين المللي سكونتگاه های

روستایي
،9311 -51مديريت برنامه ريزي در كشور در موضوع روستاها و مناطق محروم ،همايش رسم هجرت
 ،9311-95فرايند بومي سازي شاخص هاي توسعه ي پايدار گردشگري روستايي در ايران ،همايش بين المللي روز
جهاني فلسفه
 ،9311-91جايگاه گردشگري ايران در كشورهاي عضو كنفرانس اسالمي و نقش آن در همگرايي فرهنگي جهان
اسالم ،چهارمين كنگره بين المللي جغرافيدانان جهان اسالم
،9312 -91تحليلي بر چالش هاي پيش روي توانمندي نظام آموزش برنامه ريزي روستايي در ايران ،اولين همايش
ملي جغرافيا و برنامه ريزي توسعه روستايي
،9312 -91نقش بازاريابي در صنعت گردشگري و اثرات آن در جذب توريسم ،همايش راهكارهاي توسعه پايدار
استان البرز
،9319 -02واكاوي ساختار گردشگري مذهبي و موانع آن با رهيافت پايداري ،همايش گردشگري مذهبي و توسعه
استان قزوين
،9313 -09بايسته هاي توسعه پايدار روستايي در برنامه ششم ،همايش ملي چشم انداز توسعه پايدار روستايي در
برنامه ششم توسعه كشور
9313 -00بررسي ارتباط فرم شهري با بيماران سرطان (نمونه موردي كالن شهر تهران ،همايش تمركز زدايي و
ساماندهي پايتخت
،9313 -03چالش هاي مديريت روستايي خرد (محلي) در ايران ،نخستين همايش علمي مديريت روستايي و توسعه
پايدار
 ،9317-07تحليل محتوايي جايگاه راه (جاده) سبز در برنامه هاي توسعه بعد از انقالب و اسناد باالدستي كشور،
نخستين كنفرانس ملي حمل و نقل روستايي
کنفزانس های خازجي:
-9Food Secarity in I Iran

-0Rural Development Policies and Measures for a Multifunctional Adricultural
Secto،r2013/09/02
-3determining effective criteria on envirnomentpriorities of wood and paper
industriesiran Qom privience2 4Th european conference on operatinal research
– -7Determination of the relationship between rural woman’s stress and economic
social and ecological instability of rural areas (case study: northern Khorasan province
in Iran،2nd international conference on rural development
عضويت در مجامع علمي

-5عضو انجمن جغرافيدانان ایران1
-2عضو انجمن علمي توسعه روستایي
-9عضو انجمن علمي بازرگاني ایران(1موسس)
 - 8عضو انجمن علمي برنامه ریزی روستایي(1موسس)
 -1عضو انجمن علمي جمعيت ونوسعه1
-٣عضو انجمن علمي گردشگری(موسس)
-٣عضو  NGOتوسعه روستایي ایران( 1موسس)
 -4عضو هيات تحریریه پژوهش بر نامه ریزی روستایي
 -3سر دبير و عضو هيات تحریریه مجله امایش وبرنامه ریزی مدرس علوم انساني - 1
-51عضو قطب علمي مطالعات و برنامهریزی روستایي, -

داوري مجالت
1-

مدرس علوم انساني  ،دانشگاه تربيت مدرس 1ایران

2-

پژوهشنامه بازرگاني ـ موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگاني ,ایران

3-

تحقيقات جغرافيایي ـ پژوهش اميرکبير 1ایران

4-

اقتصاد کشاورزی و توسعه ـ موسسه پژوهشهای برنامهریزی و اقتصاد کشاورزی 1ایران

5-

پژوهشهای جغرافيایي -دانشگاه تهران – دانشكده جغرافيا ,ایران

6-

مجله ،دانش و توسعه ،دانشگاه فردوسي مشهد ،دانشكده علوم اداری و اقتصادی  1ایران

7-

مجله منابع طبيعي ،دانشكده منابع طبيعي دانشگاه تهران ,ایران

8-

مجله بينالمللي علوم انساني ،دانشگاه تریبت مدرس ,ایران

پايان نامه هاي كارشناسي ار شد تحت مشاوره/راهنمايي
1-

2-

3-

456-

7-

8-

9-

1011-

مجيد پورعشوریاموری' 1.تحليل عملكرد فضایي کشت چای و جایگاه آن در توسعه اقتصادی و
اجتماعي' 1تحت راهنمایي
حسن ایزدی خرامه' 1تحليل عملكرد فضایي کشت برنج و جایگاه آن در توسعه بخش کریال – شهرستان
شيراز ' 1تحت راهنمایي
یعقوب زنگنه چگيني' 1ساماندهي فضایي سكونتگاههای روستایي :مورد :شهرستان خواف ' 1تحت
راهنمایي
هوشنگ رستم پور ' 1.مكانگزیني فعاليتهای صنعتي و تجاری در ایران پژوهش موردی  :بوشهر' 1تحت
راهنمایي
علي موحد ' 1برنامهریزی توسعه فضایي بخش زواره ' 1تحت راهنمایي
علي حاجي نژاد ' 1.ساماندهي فضایي سلسله مراتب سكونتگاههای روستایي :بخش شيب آب شهرستان
زابل ' 1تحت راهنمایي
غریب چوپاني' 1تحليل کارکرد بازاریابي شرکتهای تعاوني روستایي و ارتباط آن با توسعه روستایي:
مطالعه موردی  :کارزون ' 1تحت راهنمایي
محمد جواد زیني وند' 1محيط روستایي و نگرشهای توسعه روستایي مطالعه موردی :دهستانهای شهرستان
دره شهر ' 1تحت راهنمایي
ميرقاسم حسيني' 1محيط روستایي و نگرشهای توسعه روستایي ،مورد ،دهستانهای شهرستانگلپایگان '1
تحت راهنمایي
داوود مهدوی ' 1نقش توریسم در توسعه نواحي روستایي پيرامون شهرها و ارائه مدل استراتژیك ' 1تحت
راهنمایي
زهرا فروزنده  ' 1سنجش گرایش زنان به اشتغال و عوامل موثر بر آن  ',تحت راهنمایي
رقيه شكاری ' 1تحليل وضعيت رفاه اجتماعي زنان سرپرست خانوار تحت پوشش بهزیستي (مورد شهر

12-

تهران' 1تحت راهنمایي

13-

حسين رحيمي  ' 1تحليل روابط شهر و روستا در ارتباط با برنامهریزی ناحيهای بردسكن (' 1تحت مشاوره

14-

جمال محمدی سيد احمدیاني' 1.کارکرد فضایي بازارهای هفتگيو نقشآن در اقتصاد شهری ناحيه
اصفهان' 1تحت مشاوره

151617-

عزیز مراسلي' 1تخمين توابع عرضه و تقاضای توریسم خارجي در ایران  ',تحت مشاوره
بهمن سهراب شگفتي ' 1تعيين نوع نظارت و کنترل در مدیریت توزیع کاالهای مصرفي در ایران ' 1تحت
مشاوره
قاسم کرمي' 1.بررسي کارکردهای اسالم شهر و تعيين حوزه نفوذ آن  ',تحت مشاوره
محمد رضا ذوالقدر' 1بررسي بازرگاني چوب درایران و امكان صادرات صنایع چوب به بازارهای

18-

کشورهای حوزه خليج فارس' 1تحت مشاوره

19-

جعفر عموزاده مهریزجي ' 1بررسي روند تحوالت توسعه فضایي شهر بهشهر ' 1تحت مشاوره

20-

21-

22-

23-

24-

25-

26-

27-

حسن کهنروز' 1بررسي خرده فرهنگ دهقاني و ميزان تطابق آن با سياستهای توسعه روستایي ' 1تحت
مشاوره
علي گلي' 1.طراحي سيستم اطالعات منطقهای با بكارگيری  GISدر محيط شبكه اطالع رساني جهاني
مورد  :شهرستان تكاپ' 1تحت مشاوره
محمد رضا صادقي فروشاني' 1بررسيو ارزیابي استفاده از خط نماد( شماره گذاریکاال) بارکد در بهبود
کارایي شبكههای توزیع ' 1تحت مشاوره
سيد هاشم حسيني ' 1تهيه نقشههای برجسته جاذبههای توریستي برای روشندالل 1مطالعه موردی ؛
شهرستان آمل ' 1تحت مشاوره
هادی شاکری ' 1نقش مشارکت مردم در توسعه روستایي با تاکيد بر جایگاه جوانان از نظر دولت و مردم،
مطالعه موردی ،بخش فریدونكار شهرستان بابلسر  ',تحت مشاوره
زهرا صوفي  ' 1ارزیابي نقش مجمتعها بهزیستي روستایي در توسعه روستایي (رفاه اجتماعي زنان
روستایي) شهر ابهر' 1تحت مشاوره
وکيل حيدری ساربان ' 1نقش تعاونيهای توليدی در توسعه مناطق روستایي نمونه موردی شهرستان
مشكينشهر ' 1تحت مشاوره
بهروز قرني آرایي' 1مطالعه عوامل موثر بر گرایش روستائيان به تشكيل تعاونيهای روستایي ،مطالعه موردی
دهقان قنوات شهرستان قم 1' ،تحت مشاوره
عيسي رمضاني دارایي  ' 1بررسي تطبيقي بازتابهای فضایي سياستها در جذب توریسم قبل و پس از

28-

انقالب اسالمي ' 1تحت مشاوره

29-

زارعي ابيانه ' 1بازشناسي عوامل موثر بر مهاجرتهای روستا به شهر( مورد ابيانه' 1تحت مشاوره

3031-

محمد یزداني' 1بررسي وضعيت اشتغال زنان در جهانگردی با تاکيد نگرش مدیران هتلهای تهران1' ،
تحت مشاوره
رفيق کریمپناه ' 1تحليل اکوتوریسم و نقش آن در توسعه منطقهای استان کردستان' 1تحت مشاوره

32-

طاهره شرقي' 1تحليل وضعيت پایداری مزارع از دیدگاه محققان و کشاورزان (مطالعه موردی استان یزد'1
تحت مشاوره
مریم افشاری' 1مطالعه و تحليل تاثير آلودگي آب بر ناپایداری سكونتگاه های رویتایي :مطالعه موردی

33-

شهرستان بيجار' 1تحت مشاوره

34-

ليال دیاني' 1زمينه یابي اسكان مجدد مهاجران روستایي' 1تحت مشاوره

35-

ابوذر زال' 1ارزیابي و سنجش پایداری اجتماعي روستایيان' 1تحت مشاوره

36-

مصطفي مومني' 1مطالعه و تحليلي بر نقش آموزش دهياران در توسعه روستایي' 1تحت مشاوره

37-

یلدا همدمي مقدم ' 1ارزیابي عملكرد شوراهای اسالمي بر توسعه روستایي' 1تحت مشاوره

38-

علي احمدآبادی' 1پهنه بندی اقليم آسایش توریستي در ایران' 1تحت مشاوره

39-

عيسي رمضاني' 1بررسي بازتاب های فضایي سياست های جذب توریسم ',تحت مشاوره

40-

کریم رفيق پناه' 1تحليل اکوسيستم و نقش آن در توسعه منطقه ای ',تحت مشاوره

41-

حامد قادرمرزی' 1نقش روستا  -شهرها در توسعه روستاهای پيراموني' 1تحت مشاوره

42-

43-

طاهره صادقلو' 1امكانسنجي مدیریت مشارکتي بالیای طبيعي(سيل) در مناطق روستایي :مطالعه موردی
استان گلستان ' 1تحت راهنمایي
عبداهلل صفری' 1نقش شواراهای حل اختالف در توسعه امنيت قضایي مناطق روستایي :مطالعه موردی:
روستاهای مرند ' 1تحت راهنمایي
عرفان عبدی' 1تحليل اثرات توسعه ای بازارچه های مرزی بر نواحي روستایي پيرامون :مطالعه موردی

44-

بازارچه مرزی شيخ صالح ' 1تحت راهنمایي

45-

مهرداد محمدی سليماني' 1مشارکت نوجوانان و جوانان روستایي در برنامه های توسعه' 1تحت راهنمایي

4647-

اکرم رجب پورصادقي' 1سنجش دانش حقوقي زنان کارمند تهراني و تاثير آن در مشارکت ایشان' 1تحت
راهنمایي
عزیز مرسلي' 1تخمين توابع عرضه و تقاضای توریسم خارجي در ایران' 1تحت راهنمایي
حمداهلل سجاسي قيداری' 1مطالعه و تحليل عوامل موثر در توسعه کارافریني کشاورزی در مناطق

48-

روستایي' 1تحت راهنمایي

49-

زهرا جليلي' 1اولویت بندی نيازهای توسعه ای روستایيان ' 1تحت راهنمایي

50-

حسين شوریابي •' 1ارزیابي الگوی مشارکت شهروندان تهراني در طرح های توسعه' 1تحت راهنمایي

51-

اصغر شاهسوندی' 1ارزیابي عوامل موثر بر استرس روستایيان کشاورز' 1تحت راهنمایي

52-

حسين مختاری هشي' 1تحليل نقش تصميم گيری های حكومتي در توسعه یافتگي سرزمين' 1تحت

راهنمایي
53-

نرگيس وزین' 1نقش دانش بومي و نوین در کاهش آسيب های محيطي در روستاها' 1تحت راهنمایي

54-

محسن آقایاری' 1سطح بندی پایداری توسعه روستاها' 1تحت راهنمایي

55-

حجت اهلل شرفي' 1ارزیابي آثار طرح های کميته امام خميني' 1تحت راهنمایي

56-

فتح اهلل دهقان' 1نقش اشتغال در کاهش مهاجرت های روستایي' 1تحت راهنمایي

57-

مرضيه نوری' 1ارزیابي عملكرد مجتمع های خدمات بهزیستي روستایي ',تحت راهنمایي

58-

عليرضا آصفي' 1طراحي یكپارچه سازی اراضي کشاورزی' 1تحت راهنمایي
قاسم حسيني' 1محيط روستایي و نگرش های توسعه روستایي مطالعه موردی ،دهستان های شهرستان

59-

گلپایگان' 1تحت راهنمایي

٣1-

حميد خجسته ،ارزیابي فرآیند بازسازی سكونتگاه های روستایي آسيب دیده از زلزله ،تحت راهنمایي

٣5-

محسن عباسي ،ارزیابي عملكرد طرح های کالبدی در توسعه روستایي ،تحت مشاوره

٣2-

اکبر ميرجاللي ،نقش نهادهای خيریه در فقر زدایي روستاهای ایران ،تحت راهنمایي

٣9-

اسماعيل آدینه وند ،اولویت بندی مسائل و مشكالت باغداران ،تحت راهنمایي

٣9-

فاطمه مهدویان ،ارزیابي ظرفيت های گردشگری مناطق روستایي ،تحت راهنمایي

٣8-

بهروز خلفي ،نقش دینداری در توسعه روستایي ،تحت راهنمایي

٣1-

مهدی آقا محمدی ،نقش مناطق نمونه گردشگری در توسعه پایدار مناطق عشایری ،تحت راهنمایي

٣٣-

سميرا محمودی ،نقش تنش رواني زنان در توزیع فضایي ناپایداری اقتصادی -اجتماعي روستاها ،تحت

راهنمایي
 ٣٣مهدی رحمتي ،تحليل رابطه بين دانش حقوقي و رفاه اجتماعي -اقتصادی روستایيان ،تحت راهنمایي٣4-

محبوبه ولي خاني ،مطالعه پيامدهای گسترش خانه های دوم در نواحي روستایي ،تحت مشاوره

 -٣3ا،ستحكام حسن ،ارزيابي جايگاه پدافند غيرعامل در ساخت مسكن روستايي (مطالعه موردي:روستاهاي
شهرستان پيرانشهر ،تحت مشاوره
 -٣1لطفي مهروئيه حبيب  ،نقش مقاوم سازي مسكن روستايي در زيست پذيري روستاها ،مطالعه موردي دهستان
مهروييه ،تحت راهنمایي
 -٣5اسفرم يعقوب ،نقش حكمروايي خوب روستايي در توسعه كالبدي (مطالعه موردي :دهستان بهمئي سرحدي
غربي ،تحت مشاوره
 -٣2پروري توحيد ،نقش پدافند غير عامل در پايداري كالبدي سكونتگاههاي روستايي مناطق مرزي (مورد مطالعه:
سكونتگاههاي روستايي مناطق مرزي شهرستان پيرانشهر ،تحت راهنمایي
 -٣9نصيري خديجه ،تحليل تاثير تغييرات آب وهوايي بر امنيت غذايي در ايران ،تحت مشاوره
 -٣8مرادزاده عارفه  ،نقش بنياد مسكن در توسعه كالبدي سكونت گاه هاي روستايي،مطالعه موردي(:دهستان قلعه
مظفري ،،تحت راهنمایي
 -٣1رسول زاده ظريفه  ،ارزيابي اثرات اجراي طرح هادي در بهبود كيفيت محيطي (منطقه مورد مطالعه:روستاهاي

شهر شاهو تحت راهنمایي
 -٣٣عسكري شاهرخ آبادي زهرا ،تحليل نقش سرمايه اجتماعي در افزايش كيفيت توسعه پايدار كالبدي مناطق
روستايي(مطالعه موردي:روستاهاي بخش مركزي شهرستان كرمان ،تحت راهنمایي
 -٣٣شكاري آراني ريحانه ،اولويت بندي وشناسايي شاخص هاي تبيين كننده روستاهاي داراي بافت با ارزش
روستايي (مطالعه موردي:شهرستان نطنز ،تحت مشاوره
 -٣4همتي شيرين ،ا،رزيابي تطبيقي پايداري مسكن در دو بافت قديم وجديد (مطالعه موردي:دهستان هاي بخش
مركزي شهرستان كبودرآهنگ ،تحت مشاوره
 -٣3خانمحمديان عنايت اهلل ،تدوين برنامه راهبردهاي پنج ساله توسعه كالبدي مناطق روستايي(مورد مطالعه :
روستاي چشمه كبود شهرستان هرسين ،تحت راهنمایي
 -41قنبري اكرم ،ارزيابي نقش اعتبارات بهسازي مسكن در مقاوم سازي مساكن-روستايي مطالعه موردي (:دهستان
ده پير شمالي )شهرستان خرم آباد تحت راهنمایي
 -45ملكي كندوان شهنام ،ارزيابي سطح آسيب پذيري كالبدي مناطق روستايي در برابر زمين لرزه( نمونه مورد
مطالعه:دهستان هير،استان اردبيل ،تحت راهنمایي
 ،-42اسدي رضا طراحي الگوي توسعه كالبدي روستاهاي در حال گذار (روستاي مورد مطالعه:روستاي گلدشت
شهرستان خمين ،تحت راهنمایي
 -49كيوانلوشهرستانكي حبيبه ،ارزيابي نظام مديريت روستايي با تاكيد بر رويكرد يكپارچه (مطالعه موردي
شهرستان جغتاي ،تحت مشاوره
 -48مطهر جالل الدين ،،تحليل مناسبات فضايي بازارچه مرزي با روستاهاي پيراموني نمونه موردي:بازارچه مرزي
تمرچين شهرستان پيرانشهر ،تحت مشاوره
 -11پورقيومي علي ،تحليل پيامدهاي بازاريابي محصوالت كشاورزي (انجير)در اقتصاد روستايي (مطالعه موردي :
روستاهاي سمغان ،مالي انبار ،چكك شهرستان كازرون تحت راهنمایي
 -4٣فضلي نفيسه ،تحليل چرخه كارآفريني در گردشگري روزانه روستايي مطالعه موردي :روستاي هدف گردشگري
جيليزجند،شهرستان فيروزكوه تحت راهنمایي
 -11محمدي ناهيده ،ارزيابي وسنجش محروميت در مناطق روستايي :مطالعه موردي :بخش مركزي شهرستان
جوانرود ،تحت مشاوره
 -44علوي كاموس عالالدين ،ارزيابي اثرات كشت چغندر بر توسعه اقتصاد روستايي نمونه موردي:دهستان اشنويه
شمالي تحت راهنمایي
 -43جعفرپور مقصود ،ارزيابي فرآيند تهيه طرح هاي هادي روستايي _نمونه موردي شهرستان چايپاره (استان
آذربايجان غرب تحت راهنمایي
 -31مهدي پورروشن ليال ،ارزيابي الگوي روابط روستا -شهر در روستاهاي پيراشهر(مطالعه موردي:روستاهاي
پيراشهر بابل ،تحت مشاوره
 -35زارعي مسلم ،تحليلي بر موانع مكانيزاسيون آبياري در مناطق روستايي نمونه موردي :دهستان دوغايي
شهرستان قوچان تحت مشاوره
 -32رهبري مهناز ،تحليل اثرات كشت پسته بر توسعه روستايي (شهرستان دامغان،دهستان دامنكوه ،تحت مشاوره

 -39الماسي يوسف ،تحليل عوارض ژئومورفولوژيكي موثر در زايش پديده هاي ژئوتوريسم(منطقه مورد مطالعه
:داالهو كرمانشاه ،تحت مشاوره
 -38اله ياري پلنگي فيض اله ،ارزيابي ظرفيتهاي گردشگري مناطق نمونه روستايي (مناطق گردشگري بهشت
گمشده ودرودزن شهرستان مرودشت ،تحت راهنمایي
 -31جمالپور فاطمه ،تحليلي بر اثرات فعاليتهاي اقتصادي مناطق آزاد بر توسعه روستاهاي پيرامون (مورد
مطالعه،منطقه آزاد تجاري-صنعتي انزلي ،تحت مشاوره
 -3٣ياقوت حرداني هادي ،ارزيابي اثرات پديده گردو وغبار بركيفيت زندگي روستاييان (مطالعه موردي :روستاهاي
حميديه ،تحت راهنمایي
 -3٣فرخي سيس سعيده ،تحليل عملكرد شوراي حل اختالف روستايي در تعالي مديريت توسعه روستايي مطالعه
موردي:شهرستان شبستر ،تحت راهنمایي
 -34ساالروند اسماعيل ،سنجش وارزيابي شاخص هاي مسكن پايدار روستايي (نمونه موردي :روستاي قلعه رستم
،طيان وميانرودان ،تحت مشاوره
 -33منصوري حسين  ،نقش توريسم محلي برهمبستگي ملي (شهرستان بانه در استان كردستان ،تحت مشاوره
 -511درخشان زاويه مهدي  ،تحليلي برتوزيع فضايي بازي هاي بومي ومحلي در مناطق روستايي( مطالعه موردي
بخش خورش رستم ،تحت راهنمایي
 -515كاظمي ثاني عطااهلل نسرين ،طراحي وارزيابي الگوي مديريت ريسك خشكسالي در مناطق روستايي مطالعه
موردي:شهرستان نقده ،تحت مشاوره
 -512سوادي مالي دره علي اصغر ،تحليل پيامدهاي اقتصادي -اجتماعي تغيير الگوي كشت و نقش آن در توسعه
روستايي(مطالعه موردي :دهستان باالنجن استان مازندران تحت مشاوره
 -519دليلي مسلم ،تحليل علل كاهش قاليبافي زنان در مناطق روستايي(مطالعه موردي  :دهستان زيرآب ،تحت
راهنمایي
 -518رحماني خليل ،ارزيابي عملكرد اماكن مذهبي در توسعه روستايي (نمونه موردي :روستاهاي اورامان تحت،
هجيج ،نجار تحت مشاوره
 -511نيكبخت منصوره  ،اثرات تغييرات فرهنگي بر الگوي مسكن روستايي :نمونه موردي روستاهاي بخش مركزي
شهرستان قزوين تحت مشاوره
 -51٣شيخ سفلي نفيسه ،مكان گزيني آژانس هاي گردشگري در شهرهاي بزرگ با استنفاده از  GISو مدل هاي
تصميم گيري چند معياره ،تحت مشاوره
 -51٣صادقلو طاهره ،امكان سنجي كاهش آثار مخاطرات بالياي طبيعي (سيل) با تاكيد بر مديريت مشاركتي
مطالعه موردي :روستاهاي سيل زده استان گلستان حوضه گرگانرود تحت راهنمایي
 -514طالبي حسين ،الگوي بهينه كاهش فقر روستايي با تاكيد بر بنيان هاي جغرافيايي (نمونه موردي :بخش
خلجستان شهرستان قم ،تحت مشاوره
 -513يزداني محمد ،بررسي وضعيت اشتغال زنان در جهانگردي با تاكيد بر سنجش نگرش مديران هتل هاي تهران
 ،تحت مشاوره
 -551نعمتي رضا  ،اولويت بندي مسائل توسعه روستايي و تحليل فضايي آن با تاكيد بر ديدگاه روستائيان مطالعه

موردي :بخش مركزي شهرستان خرم آباد ،تحت مشاوره
 -555افشاري مريم  ،مطالعه و تحليل تاثير آلودگي آب برناپايداري سكونتگاههاي روستايي ،مطالعه موردي
شهرستان بيجار ،تحت مشاوره
 -552عبدي عرفان ،تحليل اثرات توسعه اي بازارچه هاي مرزي بر نواحي روستايي پيرامون ،نمونه موردي بازارچه
مرزي شيخ صالح شهرستان ثالث باباجاني استان كرمانشاه ،تحت راهنمایي
 -559باقري سرنجيانه ناصر  ،تاثير حمل و نقل بر توسعه روستايي مطالعه موردي شهرستان دهگالن بخش ئيالق
جنوبي ،تحت مشاوره
 -558نظري راضيه ،بررسي فرايند مشاركت تحقيق -ترويج-كشاورز در فعاليتهاي ارتباطي و تعاملي ترويج :مطالعه
موردي استان مركزي تحت مشاوره
 -551احمدآبادي علي ،ارزيابي اقليم توريستي ايران با استفاده از شاخص اقليم توريستي و پهنه بندي آن در محيط
 ،GISتحت مشاوره
 -55٣شرقي طاهره ،تحليل وضعيت پايداري مزارع با استفاده از ديدگاه محققان و كشاورزان و مطالعه موردي در
استان يزد تحت مشاوره
رساله هاي تحت مشاوره/راهنمايي
1-

2-

3-

45-

مهدیطاهرخاني' 1.نقش نواحي صنعتي روستایي در توسعه روستایي :مورد استان مرکزی ' 1تحت
راهنمایي
سيدعلي بدری  ' 1ارزیابي اسكان مجدد در روستاها و نقش آن در توسعه پایدار روستایي ' 1تحت
راهنمایي
حسن ایزدی خرامه' 1تبدیلروستا بهشهر و نقش آن در توسعه روستایي ،مورد ،استان فارس 1' ،تحت
راهنمایي
اسماعيل قادری ' 1نقش گردشگری در توسعه روستایي پایدار ،مورد ،منطقه رودبار قطران ' 1تحت
راهنمایي
مرتضي توکلي ' 1تحليل رفاه اجتماعي روستا و نقش آن در توسعه روستایي 1' ،تحت راهنمایي
جانعلي بهزاد نسب ' 1تحليل مكاني – فضایي رویكرد برنامهریزی ارتباطي در توسعه روستایي و ارائه

6-

الگوی بهينه ' 1تحت راهنمایي

7-

باقری  1اشرفالسادات ' 1کارکرد شهرهای مياني در توسعه ناحيهای  ',تحت مشاوره

8-

جميله توکلي نيا ' 1تاثيرات اقتصادی ـ فضایي شهرکهای صنعتي برمنطقه تهرانبزرگ ' 1تحت مشاوره

9-

شيخ حسني' 1مدل سازی برنامهریزی محيطي با استفاده از  GISو سنجش از دور (' 1تحت مشاوره

10-

هوشنگ رستمپور ' 1تبيين سازمان یابي فضایي سيستمهای شهری در ایران پژوهش موردی استانهای
بوشهر و فارس ' 1تحت مشاوره

11-

علي گلي' 1ارزیابي روستاهای گذار و ارائه الگوی بهينه 1' ،تحت مشاوره

12-

اسداله...دیوساالر' 1ارائه الگوی بهينه جهت توسعه شهرهای ساحلي ،مطالعه مورد :بابلسر 1'،تحت مشاوره

13-

غریب فاضل نيا' 1شناخت و آگاهي روستایيان در بخش تعاون' 1تحت راهنمایي

14-

خدیجه بوذرجمهری' 1تحليل دانش کشاورزی بومي زنان روستایي' 1تحت راهنمایي

15-

مرضيه نوری' 1گسترش کاربرد فناوری های اطالعاتي در روستاها ',تحت راهنمایي

16-

محمودعلي قدیری' 1تبيين ساخت اجتماعي شهرها و آسيب پذیری در برابر زلزله' 1تحت راهنمایي
وکيل حيدری ساربان' 1نقش دانش توانمندسازی کارکنان جهادکشاورزی و کشاورزان در توسعه

17-

کشاورزی :مطالعه موردی :استان اردبيل ' 1تحت راهنمایي

18-

معصومه نصيری' 1ساخت اکولوژیك شهرهای مياني مطالعه مروری آمل ',تحت مشاوره

19-

علي حاجي نژاد' 1نقش و جایگاه سازمان های عمران منطقه ای' 1تحت مشاوره

20-

حسين دارابي' 1تعيين پيامدهای فضایي سرمایه گذاری عمراني در پرتو مشارکت' 1تحت مشاوره

21-

حميده امكچي' 1تحليل هدف گرایي در برنامه ریزی مسكن ایران' 1تحت مشاوره

22-

عطا غفاری' 1ساماندهي نظام تجاری شهر و طراحي الگوی مناسب' 1تحت مشاوره

2324-

کيارش الدین کالنتر' 1تبيين تاثير فناوری اطالعات و ارتباطات بر مكان گزیني خدمات شهری' 1تحت
مشاوره
حسن عبدالهي' 1الگوی مطلوب نظام شهری افغانستان' 1تحت مشاوره

21-

فرزین محمودی ،استفاده از تراکم ادراکي در برقراری مطلوبيت محيطي ،تحت مشاوره

2٣-

سيد علي علوی ،ارائه مدل مكاني تقاضای سفر و تاثير آن بر کاهش ترافيك ،تحت مشاوره

-2٣

مجيد پریشان ،کاهش آسيب پذیری مخاطرات طبيعي با استفاده از رویكرد مدیریت ریسك ،تحت مشاوره

24-

ولي اهلل نظری ،تغيير سطوح مدیریت سياسي فضا و نقش آن در توسعه روستایي ،تحت مشاوره

23-

حسين مختاری هشي ،الگویابي رقابت ژئوپلتيكي در سازمانهای منطقه ای ،تحت مشاوره

91-

داود مهدوی ،ارزیابي پایداری گردشگری روستایي ایران ،تحت راهنمایي

95-

داداهلل بهمند ،بررسي نقش نظام بهره برداری خانوادگي در توسعه پایدار روستایي ،تحت مشاوره

92-

جمشيد عينالي ،ظرفيت سازی برای کاهش اثرات سوانح طبيعي ،تحت مشاوره

 99جالل عظيمي ،تحليل حكمروایي خوب در پایداری روستایي ،تحت راهنمایي -98یاسر رمضان نژاد ،طراحي الگوي ظرفيت سازي نهادي توسعه پايدار گردشگري (مطالعه موردي :سواحل استان
گيالن تحت راهنمایي
 -91افشار هنرور"طراحي الگوي بازاريابي گردشگري ورزشي در ايران" تحت مشاوره
 -9٣خدر فرجي راد ،تبيين رابطه ظرفيت هاي نهادي وتوسعه پايدار منطقه اي وارائه يك چارچوب مناسب (مطالعه
موردي :شهرستانهاي بوكان اروميه تحت مشاوره

 -9٣حمداله سجاسي ،ارائه الگوي توسعه كارآفريني اكوتوريسم در مناطق روستايي (مطالعه موردي :روستاهاي دره
اي استان تهران ،تحت راهنمایي
 -94اسماعيل دويران ،ارائه الگوي مديريت يكپارچه شهري در ساماندهي محالت اسكان غير رسمي با تاكيد بر
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 -85مهدي نورمحمدي ،ارائه الكوي مناسب سياستگذاري مداخله دولت در مديريت زمين شهري( نمونه موردي
:شهر تهران ،تحت مشاوره
 ، -82سيد محمد موسوي ،طراحي الگوي تاب آوري معيشتي مناطق روستايي در شرايط خشكسالي،مطالعه موردي
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 -89مريم محمودي  ،طراحي مدل ترويج كشاورزي چند كاركردي در استان هاي حاشيه درياي خزر ،تحت مشاوره
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مشاوره
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