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سمتَایاجرایی-علمی

1

عضَ ّیئتهذیزُ اًجوي علوی تَععِ رٍعتبیی ایزاى

2

عضَ ّغتِ هزوشی ٍ دثیز پضٍّؾی وبرگزٍُ ثزًبهِریشی رٍعتبیی خبًِ اًذیؾوٌذاى علَم اًغبًی
سًابقتحصيلی

1

وبرؽٌبعی  :جغزافیب ٍ ثزًبهِریشی ؽْزی ،داًؾگبُ حىین عجشٍاری88/4/20 ،

2

وبرؽٌبعی ارؽذ  :جغزافیب ٍ ثزًبهِریشی رٍعتبیی ،داًؾگبُ ثیزجٌذ11/6/25 ،

3

داًؾجَی دوتزی( :جغزافیب)ثزًبهِریشی آهبیؼ ویفیت هحیطی هٌبطك داًؾگبُ خَارسهی تْزاى( ،1313 ،در حبل تحصیل)
انوامٍكارشىاسیارشد
پای 

1

تَاىعٌجی تَععِ وؾبٍرسی حَضِ آثزیش دؽت الؾتز ثب اعتفبدُ اس عیغتن اطالعبت جغزافیبیی (ً )GISوزُ :عبلی1311 ،
رسالٍدكتری 

1

هذیزیت عیبعی فضب در ایزاى ٍ ارائِ الگَی هٌبعت ،هَرد :اعتبى لزعتبى (در حبل تذٍیي)
مقاالتپژيَشی(مجالت)

1

تَاىعٌجی تَععِ وؾبٍرسی حَضِ آثزیش دؽت الؾتز ثب اعتفبدُ اس عیغتن اطالعبت جغزافیبیی (، )GIS
فصلٌبهِ پضٍّؼّبی رٍعتبیی داًؾگبُ تْزاى( 1311 ،پذیزػ)
ثزرعی ٍضعیت اعتمزار عبیتّبی اداری ؽْزعتبىّبی هزسی اعتبى خزاعبى جٌَثی ٍ هىبىیبثی عبیت پذافٌذ عبهل ثب اعتفبدُ اس

2

عیغتن اطالعبت جغزافیبیی (،)GIS
فصلٌبهِ داًؼ اًتظبهی خزاعبى جٌَثی ،دفتز تحمیمبت وبرثزدی ًیزٍی اًتظبهی خزاعبى جٌَثی( 1311 ،پذیزػ)

3
4

ارسیبثی ٍ پٌِْثٌذی هخبطزُ فزعبیؼ خبن در حَضِ آثزیش الؾتز ثِ رٍػ ()psiac
فصلٌبهِ لطت علوی هخبطزات هحیطی داًؾگبُ خَارسهی( 1313 ،پذیزػ)
تحلیل راّجزدّبی پبیذاری هزتع اس ًگبُ عبسهبًی در راعتبی تَععِ پبیذار رٍعتبیی (هَرد هطبلعِ؛ اعتبى خزاعبى جٌَثی)،
فصلٌبهِ پضٍّؼّبی رٍعتبیی داًؾگبُ تْزاى( 1315 ،پذیزػ)

5
6

عجَر اس ثزًبهِریشی هتوزوش هلی ثِ عَی ثزًبهِریشی ٍاحذّبی اوَلَصیه (هطبلعِ هَردی :حَضِ آثزیش وزخِ)،
فصلٌبهِ آهبیؼ جغزافیبیی فضب ،گزگبى(1315 ،در دعت داٍری)
ثزرعی ًمؼ هىبًیشاعیَى ثز تغییزات ثخؼ وؾبٍرسی عىًَتگبُّبی رٍعتبیی؛ ثخؼ هزوشی ثیزجٌذ،
فصلٌبهِ التصبد فضب ٍ تَععِ رٍعتبیی داًؾگبُ خَارسهی تْزاى( 1315 ،در دعت داٍری)
هالمللی
مقاالتارائٍشدٌدركىفراوسَایملیيبي 

1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
11

هالمللی داًؼ عٌتی هذیزیت
هعزفی رٍػ آثیبری سیزعطحی وَسُای در ًَاحی خؾه ٍ ون آة ،ارعبل ؽذُ ثِ كىفراوسبي 
هٌبثع آة ،هزوش ثیيالوللی لٌبت ٍ عبسُّبی تبریخی آثی  ، 1310یشد( .گَاّی پذیزػ)
ارسیبثی ٍ پٌِْثٌذی هخبطزُ سلشلِ در عىًَتگبُّبی رٍعتبیی حَضِ آثزیش الؾتز ،ارعبل ؽذُ ثِ دٍهیي كىفراوسبيهالمللی تَععِ
پبیذار ،راّىبرّب ٍ ،چبلؼّب ثب هحَریت وؾبٍرسی ،هٌبثع طجیعی ،هحیطسیغت ٍ گزدؽگزی ،اعفٌذ  ،1314تجزیش( .گَاّی پذیزػ)
ٍاوبٍی عَاهل هؤثز ثز ًبثزاثزیّبی جغزافیبی جٌغیتی ثب تأویذ ثز تفىیه جغزافیبیی هىبى تَلیذ ٍ هصزف ،ارعبل ؽذُ ثِ كىفراوس
هالمللی سًبى ٍ سًذگی ؽْزی  ،1315،ؽْزداری تْزاى( .گَاّی پذیزػ)
بي 
پذافٌذ غیزعبهل ٍ ًمؼ آى در اهٌیت وزیذٍر هحَر ؽزق در هحذٍدُ جغزافیبیی اعتبى خزاعبى جٌَثی ،ارعبل ؽذُ ثِ وٌفزاًظ هلی
خزاعبى جٌَثیً ،ظن ٍ اهٌیت ،1312داًؾگبُ ثیزجٌذ (گَاّی پذیزػ).
تَععِ وزیذٍر هحَر ؽزق اس هٌظز عذالت جغزافیبیی ٍ ًمؼ آى در پبیذاری اهٌیت ٍ تَععِ هٌطمِ خزاعبى جٌَثی ،ارعبل ؽذُ ثِ
وٌفزاًظ هلی خزاعبى جٌَثیً ،ظن ٍ اهٌیت ،1312داًؾگبُ ثیزجٌذ (گَاّی پذیزػ).
تمغیوبت اداری -عیبعی چبلؼ اصلی در تحمك هذیزیت جبهع حَضِ آثزیش (هطبلعِ هَردی حَضِ آثزیش وزخِ) ،ارعبل ؽذُ ثِ
وٌفزاًظ هلی علَم ٍ هٌْذعی آثخیشداری ایزاى ،1311داًؾگبُ لزعتبى(گَاّی پذیزػ).
آثخیشّب ٍاحذی هٌبعت جْت ثزًبهِریشی ٍ هذیزیت رٍعتبیی ،ارعبل ؽذُ ثِ وٌفزاًظ هلی جغزافیب ٍ ثزًبهِریشی تَععِ رٍعتبیی
،1310داًؾگبُ فزدٍعی هؾْذ( .گَاّی پذیزػ).
هذیزیت عیبعی فضب چبلؼ ثٌیبدی در عبهبًذّی عیبعی فضب(هطبلعِ هَردی :تْزاى) ،ارعبل ؽذُ ثِ وٌفزاًظ هلی عبهبًذّی عیبعی
فضب ٍ ادارُ ثْیٌِ ؽْز تْزاى  ،1314داًؾگبُ تزثیت هذرط( .گَاّی پذیزػ)
ؽَراّبی اعالهیًْ ،بدی هحلی در راعتبی تَععِ هذیزیت پبیذار رٍعتبّبی وؾَر ،ارعبل ؽذُ ثِ وٌفزاًظ هلی تَععِ پبیذار
رٍعتبیی ثب رٍیىزد التصبد همبٍهتی  ،1315داًؾگبُ یبعَج( .گَاّی پذیزػ)
هحیط ،گزدؽگزی ٍ ایجبد فضبی عبختبری  -وبروزدی جذیذ (هَرد هطبلعِ :رٍعتبی گزدؽگزی اثیبًِ) ،ارعبل ؽذُ ثِ وٌفزاًظ هلی
جغزافیب ،هحیطسیغت ،اهٌیت ٍ گزدؽگزی  ،1315داًؾگبُ ثشرگوْز لبئٌبت( .گَاّی پذیزػ)
هحیط سیغت پبیذار اس هٌظز ًظزیِ سیغت هٌطمِ ،ارعبل ؽذُ ثِ چْبرهیي وٌفزاًظ هلی ثزًبهِ ریشی ٍ هذیزیت هحیط سیغت،1315 ،
داًؾگبُ تْزاى( .گَاّی پذیزػ)

تأليفكتاب
1

هجبًی ثزًبهِریشی وبرثزی ٍ وبداعتز اراضی رٍعتبیی ،عبسهبى جْبد داًؾگبّی تْزاى( ،1315 ،در دعت داٍری)
سًابقآمًزشیيفعاليتَایجاوبی(علمی)

1
2
3

هذرط گزٍُ جغزافیب ٍ ثزًبهِریشی ؽْزی هزوش آهَسػ عبلی الؾتز ٍاثغتِ ثِ داًؾگبُ لزعتبى( ،حكالتذریظ) ،اس  1314تبوٌَى
هذرط وبرگبُ عیغتن اطالعبت جغزافیبیی ( )GISدر تیپ ً 284یزٍی سهیٌی ارتؼ جوَْری اعالهی ایزاى
دٍرُ آهَسػ همذهبتی ٍ پیؾزفتِ1312.
گَاّی اخذ هذرن آسهَى ثغٌذگی سثبى اًگلیغی خَارسهی)KELT( 1315 ،
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4

گَاّی ؽزوت در دٍرُ آهَسؽی  GISدر عبسهبى ًظبمهٌْذعی وؾبٍرسی ٍ هٌبثع طجیعی لزعتبى1311 .

5

گَاّی ؽزوت در وبرگبُ آهَسؽی ًزمافشار ( ،)AMOSاعفٌذ 1312؛ داًؾگبُ اصفْبى

6

گَاّی ؽزوت در وبرگبُ آهَسؽی ًزمافشار ( ،)SPSSاعفٌذ 1313؛ داًؾگبُ اصفْبى

7

گَاّی ؽزوت در وبرگبُ آهَسؽی همبلًَِیغی ٍ تحلیل هحتَای ویفی ،اردیجْؾت 1313؛ داًؾگبُ اصفْبى

8
9
11

گَاّی ؽزوت در وبرگبُ آهَسؽی هىبتجبت ٍ ًبهًِگبری ثب هجالت ٍ اعبتیذ ثیيالولل ثِ سثبى اًگلیغی،
اردیجْؾت 1313؛ داًؾگبُ اصفْبى
گَاّی ؽزوت در وبرگبُ آهَسؽی تحلیل هىبًی-فضبیی ثب اعتفبدُ اس ( GISدر طزح ّبدی رٍعتبیی)،
خزداد  ،1314خبًِ اًذیؾوٌذاى علَم اًغبًی
گَاّی ؽزوت در دٍرُ آهَسؽی دٍهیي وٌفزاًظ ثیيالوللی تَععِ پبیذار ،راّىبرّب ٍ چبلؼّب ثب هحَریت وؾبٍرسی ،هٌبثع طجیعی،
هحیطسیغت ٍ گزدؽگزی ،اعفٌذ  ،1314داًؾگبُ ٌّز اعالهی تجزیش
دايریمقاالت 

1
2
3
4
5

ثزرعی عَاهل وبلجذی ٍ عیبعی هؤثز ثز تغییز وبرثزی اراضی ؽْزعتبى هحوَدآثبد 1314؛
فصلٌبهِ ثزًبهِریشی فضبیی داًؾگبُ اصفْبى
ارسیبثی ٍ تحلیل هیشاى رضبیتهٌذی رٍعتبییبى اس اجزای طزحّبی ّبدی رٍعتبیی (ًوًَِ هَردی :رٍعتبی تَؽي ،ؽْزعتبى
گزگبى1314؛ فصلٌبهِ ثزًبهِریشی فضبیی داًؾگبُ اصفْبى
ًمؼ عٌذدار وزدى اراضی رٍعتبیی در وبّؼ تٌؼّبی رٍعتبیی (هطبلعِ هَردی :ثخؼ ؽیت آة هٌطمِ عیغتبى1314؛
فصلٌبهِ ثزًبهِریشی فضبیی داًؾگبُ اصفْبى
ٍاوبٍی افتزاق هىبًی آرهبىگزایی رٍعتبییبى در هٌطمِ عیغتبى1314؛ فصلٌبهِ ثزًبهِریشی فضبیی داًؾگبُ اصفْبى
تحلیل میشان اثزگذاری مؤلفههای سزمایه اجتماعی بز نگزش کارآفزینی اکو توریسم روستایی مطالعه موری :بخص ساردوئیه واقع
در ضهزستان جیزفت  ،5931فصلنامه اقتصاد فضا و توسعه روستایی دانطگاه خوارسمی تهزان

عالیقپژيَشی
1

-جغزافیبی تبریخی-عیبعی

2

-اهىبىعٌجی تَاىّبی هحیطی در ثزًبهِریشیّبی هٌطمِای ،رٍعتبیی

3

 -وبرثزد عیغتنّبی اطالعبت جغزافیبیی در هىبىیبثی ٍ پٌِْثٌذی

4

 -آهبیؼ عزسهیي

5

-ثزًبهِریشی وبرثزی ٍ وبداعتز اراضی رٍعتبیی

6

-هطبلعبت ّیذرٍلَصی حَضِّبی آثزیش

