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جغرافیا

برنامه ریزی شهری

دانشگاه تبریز

0831-0831

کارشناسی ارشد

جغرافیا

برنامه ریزی شهری

دانشگاه یزد

0831-0831

دکتری

جغرافیا

برنامه ریزی شهری

دانشگاه اصفهان

0831-0833

عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد :سنجش درجه توسعه یافتگی نواحی ایران ،دانشگاه یزد.1832 ،
عنوان رساله دکتری :تحلیل کارکرد مرز بر ساختار فضایی شهرهای مرزی ،مطالعه موردی :استان آذربایجان غربی،
دانشگاه اصفهان.1833 ،

 )8سوابق آموزشی


مدروس دروس کارشناسی رشته جغرافیا ،دانشگاه پیام نور تفت ،از سال0831تا.0838



کارشناس مطالعات طرح های هادی روستایی ،بنیاد مسكن انقالب اسالمی آذربایجان شرريی( ،دوره طررح سرربازی) ،از
سال.0831-0838



مدرس دروس دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد رشته جغرافیا و برنامهریزی شهری دانشگاه پیام نور مرکرز رووانشرهر
صدوق یزد ،از سال .0833 -0831



مدرس دروس دوره کارشناسی رشتههای آسیب شناسی اجتمراعی ،دانشرگاه علمری  -کراربردی بهزیسرتی شرهر تفرت
از0831تا.0833



مدرس دورههای آموزشی شهرداریها در جهاد دانشگاهی استان یزد درسال.0831



مدرس دروس دوره کارشناسی رشتههای جغرافیا و شهرسازی دانشگاه ارومیه از0833تا.0831
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مدرس دروس دوره کارشناسی وکارشناسی ارشد جغرافیا ومدیریت بحران دانشگاه امام حسین (ع) ازسال0833تاکنون.



مدرس دوره آموزشی دهیاری های شهرستان میاندوآب در سال.0831



مدرس دوره کارشناسی ارشد برنامه ریزی آمایش سرزمین و جغرافیای پژشكی و جغرافیای دفاع مقدس دانشرگاه ارومیره
از0831تاکنون.



مدرس دروس دوره کارشناسی رشتههای آسیب شناسری اجتمراعی ومرددکاری اجتمراعی ،دانشرگاه علمری  -کراربردی
بهزیستی شهر ارومیه از 0831تاکنون.

 )4تألیفات (کتب)


 کاربرد مدل در جغرافیا با تأکید بر برنامهریزی شهری و ناحیهای ،انتشارات علم نوین یزد .0831 ،چاب دوم .0831چاپسوم انتشارات آزاد پیما ،تهران.0831



برنامه ریزی توسعه شهرهای مرزی(مورد :آذربایجان غربی) ،شریعه توس ،مشهد.0831،



روشهای تحلیل جمعیرت در برنامره ریرزی شرهری ومنطقره ای ،انتشرارات آراد کتراب ،تهران،چراپ اول .0830چراپ
دوم.0831



کتابشناسی جامع امنیت ،انتشارات نیروی انتظامی آذربایجان غربی ،ارومیه.0831،



گردشگری فرهنگی(ماهیت ومفاهیم) ،انتشارات آراد کتاب ،تهران.0831،



برنامهریزی استراتژیک گردشگری(مفاهیم ،اصول و مدلها) ،انتشارات آراد کتاب ،تهران.0831،



روشهای تصمیمگیری چند شاخصه در برنامهریزی گردشگری ،انتشارات آراد کتاب ،تهران.0831،



روشها و تكنیکهای آمایش سرزمین ،انتشارات سمت ،تهران.0838 ،



نابرابری های آموزشی(برنامه ریزی ،نظریه ها ومدلها) ،انتشارات دانشگاه ارومیه.0838 ،



گردشگری مذهبی(ماهیت ومفاهیم) ،انتشارات آراد کتاب ،تهران.0838 ،



پدافند غیرعامل :تحوالت يومی و امنیت پایدار در ایران و آذربایجانغربی ،انتشارات سازمان تحقیقات و مطالعرات ناجرا،
تهران.0831 ،



گردشگری ساحلی (ماهیت ومفاهیم) ،انتشارات آراد کتاب ،تهران.0831 ،



گردشگری ساحلی(مدیریت وبرنامه ریزی) ،انتشارات آراد کتاب ،تهران.0831 ،



اصول ومبانی آمایش سرزمین ،انتشارات سمت ،تهران.0831 ،

)5مقاالت علمی – پژوهشی و)(ISC

 .0بررسی و تحلیل روند تغییرات سطوح توسعه و نابرابریهای ناحیهای در استان یزد ،مجله جغرافیا و توسعه ،شماره ،1
دانشگاه سیستان و بلوچستان ،زاهدان.0838 ،
.1

بررسی سلسله مراتب شهری در استان آذربایجان غربی ،مجله پژوهشی دانشگاه اصفهان ،شماره .0831 ،03
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 .8بررسی شاخصهای کمی و کیفی مسكن در شهر تفت و برنامهریزی آتی آن ،مجله جغرافیا و توسعه ناحیهای ،شماره ،1
دانشگاه فردوسی مشهد.0831 ،
 .1تحلیل عاملی و تلفیق شاخصها در تبیین عؤامل مؤثر بر توسعه انسانی نواحی ایران ،مجله جغرافیا و توسعه ،شماره ،1
دانشگاه سیستان و بلوچستان ،زاهدان.0831 ،
 .1تحلیل تاریخی از مشارکت شهروندان در اداره امور شهرهای ایران ،فصلنامه تحقیقات جغرافیایی ،شماره  ،31مشهد،
.0831
 .1سنجش میزان و عوامل مؤثر بر روایتمندی شهروندان از عملكرد شهرداری یزد ،مجله جغرافیا و توسعه ،شماره ،3
دانشگاه سیستان و بلوچستان ،زاهدان. 0831 ،
 .3ارزیابی میزان تحققپذیری طرح هادی شهر مهریز یزد ،فصلنامه تحقیقات جغرافیایی ،شماره  ،31دانشگاه اصفهان،
.0831
 .3تحلیلی بر اندازهگیری و تبیین خط فقر و سیاست های فقرزدایری در اسرتان یرزد ،مجلره جغرافیرا و توسرعه ،شرماره ،01
دانشگاه سیستان و بلوچستان ،زاهدان.0833 ،
 .3بررسی کارکرد شهرهای کوچک در نظام شهری و توسعه منطقهای (مورد :یزد) ،مجله جغرافیا و برنامرهریرزی محیطری،
شماره  ،81دانشگاه اصفهان.0833 ،
 .01تحلیل فضایی پراکنش جمعیت و توزیع خدمات در نواحی شهر یزد ،فصلنامه تحقیقات جغرافیایی ،شماره  ،33دانشگاه
اصفهان.0833 ،
 .00تحلیل ساختار فضایی شهرهای مرزی استان آذربایجان غربی با استفاده از تحلیلهای آماری چند متغیره و شبكههای
عصبی ،مجله پژوهشهای جغرافیای انسانی ،شماره  ،30دانشگاه تهران.0833 ،
 .01مدلسازی توسعه کالبدی و تعیین مكان بهینه برای اسكان جمعیت شهر سردشت تا افق  0111به روش دلفی و منطق
بولین در محیط  ،GISمطالعات و پژوهشهای شهری و منطقهای ،سال دوم ،شماره ششم ،دانشگاه اصفهان.0833 ،
 .08تحلیلی بر شاخصهای کمی و کیفی مسكن در سكونتگاههای غیررسمی(نمونه موردی :محلهی شهرک يائم شهر يم)،
فصلنامه آمایش محیط،شماره،00دانشگاه آزاد مالیر.0833،
 .01مدیریت بحران در تصادفات رانندگی(مطالعه موردی:شهریزد) ،مطالعات مدیریت شهری ،شماره ،1دانشگاه آزاد واحد علوم
وتحقیقات تهران.0833،
 .01تحلیل فضایی نابرابریهای ناحیهای در استان آذربایجان شريی ،دو فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای ،دوره،0
شماره ،1دانشگاه پیام نور.0833
 .01تحلیلی بر پراکنش جمعیت و توزیع خدمات در محالت شهری میبد از منظر توسعه پایدار ،مجله پژوهش وبرنامه ریزی
شهری،سال اول شماره دوم ،دانشگاه آزاد مرودشت.0833 ،
 .03تحلیلی بر اثربخشی تراز مالی (درآمد – هزینه) و نقش آن در کارایی عملكرد شهرداری شاهدیه ،مجله پژوهش وبرنامه
ریزی شهری،سال دوم  ،شماره ،1دانشگاه آزاد اسالمی مرودشت ،بهار.0831
 .03ارزیابی توسعه پایدار شهرهای استان آذربایجان غربی ،فصلنامه جغرافیا ،شماره ،13فصلنامه انجمن جغرافیایی ایران،
تهران .0831
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 .03يطبهای رشد به مثابه رویكردی در عدم تعادلهای ناحیه ای ایران ،فصلنامه فضای جغرافیایی ،شماره،81دانشگاه آزاد
اسالمی اهر.0831،
 .11راهكارهای توانمندسازی افزایش درآمد شهرداریها در شهرهای کوچک (مطالعه موردی :شهر زارچ) ،مجله جغرافیا
وبرنامه ریزی محیطی ،دوره 11شماره  ،1دانشگاه اصفهان ،تابستان .0831
 .10استراتژی ارتقاء مدیریت درآمدی شهرداری های کوچک با تاکید بربودجه ریزی(مطالعه موردی :شهر شاهدیه) ،مطالعات
مدیریت شهری ،شماره ،1دانشگاه آزاد واحد علوم وتحقیقات تهران.0831،
 .11رابطه مشارکت محلی و توسعه روستایی در شهرستان میاندوآب :مطالعه موردی بخش مرحمت آباد ،فصلنامه روستا
وتوسعه ،شماره ،11وزارت جهاد کشاورزی ،تهران.0831،
 .18شكل پایدار شهر و عدالت اجتماعی (مطالعهی موردی :شهر میاندوآب) ،پژوهشهای جغرافیای انسانی ،شماره ،31
دانشگاه تهران ،تابستان .0830
 .11مدیریت پسماندهای جامد شهری ،گامی در راستای توسعه پایدار مطالعه موردی :شهر زنجان ،مطالعات و پژوهشهای
شهری و منطقهای ،سال سوم  ،شماره دوازده ،دانشگاه اصفهان ،بهار.0830
 .11سطح بندی و مكان گزینی فعالیت های ايتصادی جهت ارائه راهبرد توسعه روستایی بر اساس مدل تحلیل شبكه
(( )ANPمطالعه موردی :شهرستان بهاباد) ،فصلنامه جغرافیا ،شماره ،81فصلنامه انجمن جغرافیایی ایران ،تهران .0830
 .11تحلیل فضایی رابطه سرمایه اجتماعی و توسعه پایدار شهری(مطالعه موردی :شهرهای آذربایجان غربی) ،فصلنامه جغرافیا
وتوسعه ،شماره،13دانشگاه سیستان وبلوچستان.0830،
 .13تحلیل فضایی نابرابری های منطقه ای میان مناطق مرزی و مرکزی ایران ،فصلنامه بین المللی ژئو پلیتیک ،شماره،11
انجمن ژئوپلیتیک ایران.0830،
 .13مدیریت بافت فرسوده شهرهای کویری ایران در جهت انتخاب استراتژی مناسب (مطالعه موردی :شهر میبد) ،فصلنامه
فضای جغرافیایی ،شماره،83دانشگاه آزاد اسالمی اهر.0830،
 .13ارزیابی توزیع فضایی کیفیت زندگی در محالت شهر سردشت ،مجله پژوهش وبرنامه ریزی شهری ،سال سوم شماره 3
 ،دانشگاه آزاد مرودشت.0830،
 .81بررسی نقش سرمایه اجتماعی در نوسازی و بهسازی محالت بافت های فرسوده(مطالعه موردی :شهر سردشت) ،مجله
پژوهش های شهری ومنطقه ای ،سال چهارم شماره ،01دانشگاه اصفهان.0830،
 .80تدوین استراتژی توسعة گردشگری در مناطق کویری و بیابانی مطالعه ی موردی (شهرستان کویری خور و بیابانک)،
مجله آمایش سرزمین ،سال چهارم شماره،3پردیس يم دانشگاه تهران.0830،
 .81سنجش میزان فرهنگ شهروندی دانشجویان در حیطه ارزشها و هنجارها مطالعه موردی( :دانشجویان مقطع کارشناسی
دانشگاه ارومیه) ،فصلنامه فرهنگ در دانشگاه اسالمی ،8سال دوم ،شماره ،1پژوهشگاه فرهنگ ومعارف اسالمی.0830،
 .88تحلیل تطبیقی فازی سرمایة اجتماعی و توسعة روستایی مورد شناسی :روستاهای شهرستان میاندوآب ،مجله جغرافیا و
آمایش شهری  -منطقهای ،شماره  ،3دانشگاه سیستان وبلوچستان ،تابستان .0831
 .81سطح بندی توسعه واولویت برنامه ریزی فضایی شهرستان های استان اصفهان ،فصلنامه آمایش محیط ،شماره،10
دانشگاه آزاد اسالمی مالیر ،تابستان.0831
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 .81مسائل زیست محیطی و توسعه پایدار شهرستان های استان یزد با استفاده از مدل فرایند تحلیل شبكه ( )ANPو مدل
تاپسیس ،فصلنامه جغرافیا ،شماره ،83فصلنامه انجمن جغرافیایی ایران ،تهران .0831
 .81ارزیابی نقش بازارچههای مشترک مرزی در توسعه و رفاه مناطق مرزنشین مورد :بازارچهی مرزی تمرچین پیرانشهر،
فصلنامه جغرافیا وتوسعه ،شماره ،88دانشگاه سیستان وبلوچستان ،زمستان .0831
 .83تحلیل سرمایة اجتماعی شهروندان و تأثیر آن بر کیفیت زندگی مورد مطالعه :محله های شهر میاندوآب ،مجله پژوهش
های جغرافیای انسانی ،دوره  11شماره  ، 1زمستان.0831
 .83تحلیل توزیع فضایی و مكان گزینی خدمات درمانی با استفاده از مدل تصمیم گیری چندمعیاره فازی (مطالعه موردی
شهر میاندوآب) ، ،فصلنامه آمایش محیط ،شماره ،11دانشگاه آزاد اسالمی مالیر ،پاییز .0831
 .83راهبردهای توسعه گردشگری از دیدگاه ارائه کنندگان خدمات با استفاده از مدل های دلفی و فرآیند تحلیل
شبكه(مطالعه موردی :استان آذربایجان غربی) ،مطالعات جغرافیایی مناطق خشک ،سال سوم شماره ،01تابستان.0831
 .11بررسی نابرابری در آموزش وپرورش دانش آموزان دختر وپسر مقطع متوسطه استان آذربایجان غربی ،مجله زن در
توسعه وسیاست ،دوره ،00شماره،8پاییز.0831
 .10رتبه بندی محالت شهر سردشت از نظر حرکت به سوی خلّايیت با تأکید بر تحقق شهر خلّاق با استفاده از تاپسیس و
 ،ANPمجله جغرافیا و آمایش شهری  -منطقهای ،شماره  ،01دانشگاه سیستان وبلوچستان ،بهار .0838
 .11مكان یابی مراکز حساس و مهم نظامی در مناطق مرزی ایران و ترکیه با توجه به شاخص های هیدروژئومورفوکلیمایی،
با رویكرد دفاع غیر عامل ،فصلنامه مدیریت نظامی ،شماره ،10دانشگاه افسری امام علی (ع) ،پاییز.0831
 .18نقش مرز و يومیت در عملكرد نقاط شهری مطالعه موردی :منطقه آذربایجان ،فصلنامه ژئوپلیتیک ،سال دهم ،شماره
اول ،بهار.0838
 .11شناساییوتحلیلکانونهایجرمخیز در راستای دستیابی به امنیت پایدار(مطالعه موردی:مناطق شهرارومیه( ،پژوهشنامه
جغرافیای انتظامی ،دوره اول ،شماره ،1دفتر تحقیقات انتظامی ناجا ،تابستان.0831
 .11مدلسازی کاهش نابرابری های آموزشی وعدالت گستری دربین دانش آموزان مقطع متوسطه مناطق آموزشی استان
آذربایجان غربی ،دوفصلنامه مدیریت بر آموزش سازمانها ،سال سوم ،شماره ،0بهار وتابستان.0838
 .11تحلیلی بر نقش گردشگری مذهبی در توسعه شهری (مطالعه موردی :امامزاده جعفر(ع) یزد) ،مجله پژوهش وبرنامه ریزی
شهری ،شماره  ،03دانشگاه آزاد اسالمی مرودشت ،پاییز.0838
 .13تحلیلی بر علل شكل گیری اسكان غیررسمی با استفاده از مدل تحلیل مسیر(مطالعه موردی :محلة شاديلی خان شهر
يم) ،فصلنامه تحقیقات جغرافیایی ،شماره ،001دانشگاه اصفهان ،پاییز.0838
 .13تبیین نابرابریهای آموزشی و ارائة مدل توسعة آموزشی به منظور آمایش و نیل به عدالت آموزشی مورد شناسی :مناطق
آموزشی استان آذربایجان غربی ،مجله جغرافیا و آمایش شهری  -منطقهای ،شماره  ،01دانشگاه سیستان وبلوچستان،
بهار .0831
 .13تحلیلی بر نقش مذهب در توسعة گردشگری مذهبی ،مجله پژوهش های جغرافیای انسانی ،دوره  11شماره  ، 1دانشگاه
تهران ،زمستان.0838
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 .11مدل سازی گسترش کالبدی شهر مراغه با استفاده از روش رگرسیون لجستیک ،مجله پژوهش های جغرافیای برنامه
ریزی شهری ،دوره 1شماره ،8دانشگاه تهران،پاییز.0838
 .10ارزیابی اثرات طرحهای هادی روستایی در توسعه سكونتگاههای روستایی استان آذربایجان غربی ،مجله مطالعه برنامه
ریزی سكونتگاههای انسانی ،شماره ،13دانشگاه آزاد اسالمی رشت ،پاییز.0838
 .11تحلیل ووعیت و ارائه الگوی کاهش نابرابریهای آموزشی و عدالت گستری براساس آموزههای دینی و ارزشهای
انقالب اسالمی (مطالعه موردی دانش آموزان مقطع متوسط ه استان آذربایجان غربی) ،مجله تربیت اسالمی ،پژوهشگاه
حوزه ودانشگاه ،تهران ،دوره ،01شماره،11بهار وتابستان .0831
 .18تأثیر وامهای اشتغالزایی بر ممانعت از تكرار جرم و بازگشت مجدد به زندان (مطالعه موردی استان آذربایجان غربی)،
پژوهشنامه جغرافیای انتظامی ،دوره دوم ،شماره ،1تابستان .0838
 .11تحلیل رابطه سرمایه اجتماعی و احساس همگرایی يومی در شهر ارومیه(مطالعة موردی :يوم کرد وترک) ،فصلنامه
نگرش های نو در جغرافیای انسانی ،سال هفتم ،شماره اول ،دانشگاه آزاد گرمسار ،زمستان.0838
 .11مدلسازی کاهش نابرابری های آموزشی مناطق 11گانه آموزش وپرورش استان آذربایجان غربی ،دوفصلنامه مطالعات
برنامه ریزی آموزشی ،دوره سوم  ،شماره ،1دانشگاه مازندران ،پاییز وزمستان.0838
 .11بررسی میزان تحقق پذیری شهر خالق( مقایسه تطبیقی بین شاخص های توسعه پایدار ومعیارهای ایجاد شهر خالق:
نمونه مورد مطالعه :شهرهای استان یزد) ،مجله جغرافیا وتوسعه فضای شهری ،سال اول شماره ،0پاییز وزمستان .0838
 .13تحلیل جغرافیایی پیامدهای اجتماعی -ايتصادی جابجایی پایتخت در ایران ،فصلنامه بین المللی ژئوپلتیک ،سال یازده،
شماره اول ،بهار .0831
 .13بررسی و اولویت بندی توان ها و زیرساخت های توسعة گردشگری با روش های تصمیم گیری چند معیاره) مورد
مطالعه :شهرستان های استان کردستان( ،نشریه گردشگری شهری ،دوره  ،1شماره ،0دانشگاه تهران ،بهار.0831
 .13بررسی تحلیل فضایی کانون های جرم خیز در سطح محله های شهر یزد با تاکید بر برنامه ریزی فرهنگی ،مجله
پژوهش های جغرافیای انسانی ،دوره  13شماره  ، 1دانشگاه تهران ،تابستان.0831
 .11احساس امنیت در فضاهای شهری مورد :شهر سرخس ،فصلنامه جغرافیا ،شماره ،11انجمن جغرافیای ایران،
تابستان.0831
 .10اولویت بندی راهبردهای امنیت پایدار در آمایش مناطق مرزی (مطالعه موردی :استان کردستان) ،مجله جغرافیای
سیاسی ،سال اول شماره ،1دانشگاه فردوسی مشهد ،تابستان .0831
 .11اولویت سنجی شاخص های عدالت اسالمی  -ایرانی در تحقق آمایش سرزمین و توسعه ی متعادل در ایران ،فصلنامه
علمی-پژوهشی اطالعات جغرافیایی سپهر ،دوره  ،11شماره  ،31پاییز .0831
 .18تحلیلی بر ووعیت شاغالن بخش ايتصاد غیررسمی) مطالعة موردی :شهر يروه(،مجله جغرافیا وتوسعه فضای شهری،
سال دوم شماره ،0بهار وتابستان.0831
 .11تحلیلی بر تعامالت فضایی شهر و روستا با تأکید بر توسعة روستاهای اطراف شهرها) مطالعه موردی :استان آذربایجان
غربی(،مجلّة پژوهش و برنامه ریزی روستایی ،سال  ،1شماره ،8پاییز.0831

6

 پژوهش های جغرافیای، AHP-OWA تحلیل تناسب کاربری اراوی برای توسعة شهر تبریز با استفاده از مدل.11
.0831 پاییز،8 شماره،8 دوره،برنامه ریزی شهری
، شهر یزد: عوامل مؤثر بر توسعة گردشگری فرهنگی با رویكرد جذب گردشگران خارجی در ایران مرکزی مورد شناسی.11
.0831 ز مستان،03 شماره،1 دوره، منطقه ای-فصلنامه جغرافیا وآمایش شهری
مجله،( شهرستان ماکو: ارائة یک مدل تحلیل محیط با رویكرد سیستمی در برنامهریزی گردشگری (مطالعة موردی.13
.0831 بهار، دانشگاه تهران، 0  شماره13  دوره،پژوهش های جغرافیای انسانی
(ISI)) مقاالت بین المللی و6

1- Ecotourism Assessment: The Development of sustainable Ecotourism in Iran
with Special Reference to Desert and Dry Land Regions, Pakistan Journal of
Geography, Vol XVII, No 1&2, 2007.
2- Spatial Analyze of Regional Disparities Between Central and Border Regions
of Iran, Journal of Advances in Developmental Research,Vol.2,
No.1,India,2011.(ISI)
3- Developing Cultural Tourism Among Nations, Asian Journal of development
Matters, Vol.5(2),India,2011.
4- Need Assessment and Planning for the Vocational Majors in Urmia City,
Journal of Agricultural and Resource Economics, Vol8(12),USA,2012.(ISI).
5- Optimum Location of Neighborhood Parks in Bonab City Using Analytic
Network Process (ANP), Journal of Civil Engineering and Urbanism,Vol.2
N.6,2012.
6- Analysis of Social Justice Position in Spatial Stretcher of City With
Emphasize On Urban Sustainable Indexes (Case Study: City of Maku),
Journal of Social Issues & Humanities, Volume 1, Issue 2, July 2013.
7- Assess degree of compaction and the extent of urban development
perspective of sustainable development (Case Study: Yazd Province cities),
Journal of Social Issues & Humanities, Volume 1, Issue 2, July 2013.
8- Strategies to Achieve on Sustainable Development Base on Analysis of
Environmental Problems (Case Study: Cities of Yazd Province), Advances in
Environmental Biology, 8(16) Special 2014, Pages: 391-401.(ISI).
9- Marginalization and Urban Crisis in City of Ilam, International Journal of
Architecture and Urban Development, Islamic Azad University, Volume 4, Issue
3, Summer 2014.
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بررسی تأثیر عملكرد شوراهای اسالمی شهرهای استان یزد در حرل مشركالت و کراهش برار مسریولیتی دولرت ،مجلره
فرهنگ یزد ،شماره .0831 ،13

 .1بررسی جایگاه شهرهای میانی در سازماندهی فضایی و توسعه منطقهای (آذربایجان شريی) ،اندیشه جغرافیایی ،شماره ،0
زنجان.0831 ،
 .8بررسی پارامترهای مؤثر بر توسعه گردشگری در استان یزد ،مجله فرهنگ یزد ،شماره .0833 ،88
 .1بررسی مشارکت زنان در فعالیت های ايتصادی استان یزد ،مجله پیام ايتصادی ،دانشگاه پیام نور تفت ،شماره .0833 ،0
 .1مقایسه تحلیلی بین شهرهای سوسیالیستی و شهرهای ایرانی -اسالمی ،مجله دانشوران ،دانشگاه پیام نور تفرت ،شرماره
.0833 ،0
 .1رتبهبندی مراکز واحدهای دانشگاه پیام نوراستان یزد ،فصلنامه فرهنگ یزد ،شماره.0831،80
 .3بررسی روند تحوالت جمعیتی در استان یزد و افق آینده آن ،مجله فرهنگ یزد ،شماره پیاپی .0833 ،81-83
 .3شهرنشینی و امنیت ،بررسی عوامل مؤثر بر احساس امنیت شهروندان (مورد مراغه) ،مجله پیک نور ،دانشرگاه پیرام نرور،
سال هفتم ،شماره سوم.0833 ،
 .3نقدی بر شاخصهای تعیین نخست شهری و ارائه شاخصی جدید (با نگاهی تحلیلی بر شاخصهرای نخسرت شرهری در
ایران) ،مجله جغرافیا و مطالعات محیطی ،شماره  ،0دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد.0833 ،
 .01تحلیل فضایی نابرابرهای جنسیتی و شاخصهای مربوط به آن در کشورهای خاورمیانه ،مجله آمایش محریط ،شرماره ،3
دانشگاه آزاد اسالمی واحد مالیر.0833 ،
 .00بررسی عوامل مؤثر بر يیمت مسكن با استفاده از مدل هدانیک يیمت (مورد :منطقه  8شهر یزد) مجله جغرافیا و مطالعات
محیطی ،شماره  ،8دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد.0833 ،
 .01سنجش میزان وعوامل موثربراحساس امنیت شهروندان(مطالعه موردی:شهر ارومیه)،فصلنامه علمی -تخصصی فرماندهی
نیروی انتظامی استان آذربایجان غربی ،سال سوم شماره هشتم ونهم.0833،
 .08راهكارهای مدیریت مالی شهرداری ها با استفاده از مدل (SWOTمطالعه موردی :شهرتفت) ،مجله جغرافیا ومطالعرات
محیطی ،شماره ،1دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد.0833،
 .01مكان یابی بهینه فضاهای آموزشی (دبیرستان) با استفاده از سیستم اطالعات جغرافیایی ،مطالعه موردی :شهر میانردوآب،
مجله محیط جغرافیای ناحیه ای،شماره ،0دانشگاه ارومیه.0831،
 .01تحلیلی بر ساختار ايتصادی -کالبدی اسكان غیر رسمی در شهر بناب (نمونه موردی :دیزج شمالی) ،جغرافیا ومطالعات
محیطی،شماره 0دانشگاه آزاد اسالمی.0830،
 .01مكانیابی بهینه محل دفن پسماند های جامد شهری با استفاده از (GISمطالعه موردی :شهر یزد) ،مجله کاربرد سنجش
از دور و سیستم اطالعات جغرافیایی در برنامه ریزی ،شماره ،1دانشگاه آزاد اسالمی سمنان.0833،
 .03مكان یابی بهینه فضای سبز شهری :مطالعه موردی شهر بناب ،مجله جغرافیا ومطالعات محیطی ،شماره ،8دانشگاه آزاد
اسالمی نجف آباد.0830،
 .03تحلیل مولفه های اثرگذار بر مشارکت شهروندان در اداره امور شهرها(مطالعه موردی :شهر ارومیه) ،فصلنامه مطالعات
مدیریت شهری ،سال چهارم ،شماره،00دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم وتحقیقات ،تهران.0830
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 .03بررسی نقش عوامل طبیعی در توزیع جغرافیایی جمعیت و سكونتگاههای شهری با استفاده از  GISو (Geodaمطالعه
موردی :استان آذربایحانغربی) ،جغرافیا ومطالعات محیطی ،شماره ،1دانشگاه آزاد اسالمی نجف آباد.0831 ،
 .11تحلیلی بر نقش عوامل تاثیرگذار بر عملكرد شهرداری ها و سنجش میزان روایت مندی شهروندان)مطالعه موردی :
شهرداری یزد( ،فصلنامه مطالعات مدیریت شهری ،شماره ،01دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم وتحقیقات ،تهران
زمستان.0831 ،
 .10مدلسازی معادالت ساختاری نقش مساجد در توسعه گردشگری مذهبی(مطالعه موردی :مسجد جامع عتیق شیراز) ،نشریه
مطالعات نواحی شهری ،سال اول ،شماره اول ،دانشگاه شهید باهنر کرمان ،زمستان.0838
 .11تبیین نقش شهرهای کوچک در توسعه منطقه ای استان آذربایجان غربی(مطالعه موردی :شهرهای11-11هزارنفر)،
جغرافیا ومطالعات محیطی ،شماره ،08دانشگاه آزاد اسالمی نجف آباد ،بهار .0831
 .18ارزیابی سطوح توسعه یافتگی در ابعاد مختلف اجتماعی -رفاهی ،زیربنایی وتكنولوژیكی جامعه عشایری استانهای ایران،
جغرافیا ومطالعات محیطی ،شماره ،08دانشگاه آزاد اسالمی نجف آباد ،تابستان.0831
 .11برنامه ریزی راهبردی توسعة گردشگری شهرستان ارومیه ،نشریه مطالعات نواحی شهری ،سال دوم ،شماره دوم ،دانشگاه
شهید باهنر کرمان ،بهار.0831
 .11تحلیل رابطه شاخصهای جمعیتی با توسعه یافتگی استانهای ایران ،جغرافیا ومطالعات محیطی ،شماره ،01دانشگاه آزاد
اسالمی نجف آباد ،زمستان.0831

 )3مقاالت ارائه شده در کنفرانس های بین المللی

 .0تحلیل يابلیتهای مناطق مرزی ایران در توسعه همكاری هرای برین مررزی برا کشرورهای همسرایه و جهران اسرالم،
چهارمین کنگره بینالمللی جغرافیدان جهان اسالم ،دانشگاه سیستان و بلوچستان زاهدان ،فروردین .0833
 .1بررسی پارامترهای موثر بر توسعه گردشگری(مطالعه موردی شهرستان فیروز آباد) ،اولین همایش برین المللری مردیریت
گردشگری و توسعه پایدار ،دانشگاه آزاد مرودشت ،پائیز.0831
3. Measuring of Development Degree in Iran Townships, The 30th Congress of the
International Geographical Union, Glosgow UK, 2004.
4. Noruz Eid, A Tool to Develop Cultural Tourism, The 11th International Joint
Word Cultural Tourism Conference, China, 2010.
 .1بررسی نقش امامزادگان در توسعه گردشگری زیارتی(مطالعه موردی :حرم مطهر حضررت احمرد برن موسری کرا م (ع)
ملقب به شاهچراغ) ،کنگره بین المللی امام زادگان ،دانشگاه اصفهان ،شهریور.0831
 .1برنامه ریزی مسكن گامی به سوی توسعه پایدار شهری(مطالعه مروردی :اسرتان یرزد) ،کنفررانس برین المللری عمرران،
معماری و توسعه پایدار شهری ،دانشگاه آزاد اسالمی تبریز ،آذر.0831
 .3ارزیابی و اولویت سنجی استفاده از الگوهای مختلف دفع مواد زاید در مدیریت پسماند ها ،دومین کنگره بین المللی سازه،
معماری وتوسعه شهری ،دانشگاه آزاد اسالمی تبریز ،آذرماه.0838
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 .3بررسی يابلیت ها و اثرات گردشگری بر توسعه پایدار محیطی با تاکید بر شهر پایدار ،دومین کنگرره برین المللری سرازه،
معماری وتوسعه شهری ،دانشگاه آزاد اسالمی تبریز ،آذرماه.0838
 .3بررسی توسعه فیزیكی شهری و اثرات زیستمحیطی آن با استفاده از تكنیکهای  RSو ( GISنمونه موردی شهرتبریز
از  0818تا  ، )0831دومین کنگره بین المللی سازه ،معماری وتوسعه شهری ،دانشگاه آزاد اسالمی تبریز ،آذرماه.0838
 .01تحلیل توزیع فضایی زیرساخت های ثانویه گردشگری در شهر ارومیه ،اولرین کنگرره برین المللری افرقهرای جدیرد در
معماری و شهرسازی ،دانشگاه تربیت مدرس ،تهران ،دی ماه .0838
 )9مقاالت ارائه شده در کنفرانسهای ملی

 .0ارزیابی شاخصهای پایداری در نواحی شهر یزد ،اولین همایش جغرافیا و يرن  ،10دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آبراد،
.0831
 .1اثر فرهنگ بر ساختار کالبدی شهر (با تأکید بر فرهنگ سوسیالیست) ،همایش زنان معمار ایرانی ،تهران.0833 ،
 .8بررسی جاذبههای گردشگری و تحلیل عؤامل مؤثر بر آن ،مورد لرستان ،دومین همایش جغرافیا و يرن  ،10دانشرگاه آزاد
اسالمی واحد نجف آباد.0833 ،
 .1توسعه پایدار راهی به سوی توانمند سازی بافت فرسوده شهرهای کویری استان یرزد (مطالعره مروردی :شرهر اشركذر)،
دومین همایش ملی شهر سالم .دانشگاه تربیت معلم سبزوار.0833 ،
.1

ارزیابی توسعه پایدار شهرهای استان آذربایجان غربی ،سومین همایش ملی جغرافیا با رویكرد توسعه پایدار ،دانشگاه پیرام
نور مرکز پیرانشهر.0833 ،

 .1ارزیابی نقش شهرهای میانی در توسعه منطقه ای استان فارس ،سومین همایش ملی جغرافیا برا رویكررد توسرعه پایردار،
دانشگاه پیام نور مرکز پیرانشهر.0833 ،
 .3راهبردهای ساماندهی بافت فرسوده شهرهای کویری ایران با استفاده از مدل  SWOTمطالعه موردی :شهر ابرکروه)،
دومین همایش ملی جغرافیا و برنامه ریزی شهری؛ فضای جغرافیایی ،رویكرد آمایشری و مردیریت محریط ،دانشرگاه آزاد
اسالمی واحد اسالمشهر.0833 ،
 .3بررسی نقش مهاجرت در توزیع فضایی کانون های جرم خیزمحالت شهر یزد از منظر امنیت اجتمراعی ،اولرین همرایش
ملی مهاجرت-نظم و امنیت پایدار و نقش آن در توسعه ایران اسالمی ،مرکز تحقیقرات ومطالعرات کراربردی فرمانردهی
انتظامی خراسان رووی ،اسفندماه .0833
 .3تأثیر مهاجرت در توزیع فضایی جرم در شهر ارومیه ،اولین همایش ملی مهراجرت-نظرم و امنیرت پایردار و نقرش آن در
توسعه ایران اسالمی ،مرکز تحقیقات ومطالعات کاربردی فرماندهی انتظامی خراسان رووی ،اسفندماه .0833
 .01تبیین پیامدهای روش های پوزیتیویستی درتحقیقات جغرافیای معنوی اسالمی ،همایش ملی روش تحقیرق اسرالمی در
علوم انسانی ،بسیج اساتید ،مشهد مقدس.0831
 .00نقش راهبردی توسعه مناطق مرزی در تحقق سند چشم انداز کشور ،یازدهمین کنگره جغرافی دانان ایران ،تهران.0831،
 .01بررسی مطلوبیت شبكه معابر بافت مرکزی کالن شهرهای ایران با مدل(ُ )SWOTنمونه موردی :کرالن شرهر تبریرز،
اولین همایش نقش جغرافیا در برنامه ریزی محیطی ،دانشگاه پیام نور سقز.0831،
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 .08بررسی تحوالت ساختار کالبدی شهرها (تحوالت شهرهای ایرانی –اسالمی يبل وبعد از دوره مدرنیسم) ،اولرین همرایش
ملی معماری وشهرسازی اسالمی ،دانشگاه هنر اسالمی تبریز ،اردیبهشت.0831
 .01بررسی تأثیر امنیت بر کارکردهای شهرهای مرزی(مطالعه موردی :شرهرهای مررزی اسرتان آذربایجران غربری) ،اولرین
همایش ملی شهرهای مرزی وامنیت :چالش ها و رهیافت ها ،مرکز تحقیقات ومطالعرات کراربردی فرمانردهی انتظرامی
سیستان وبلوچستان ،زاهدان .0830
 .01تحلیل فضایی رابطه احساس امنیت وتوسعه شهرهای مرزی(مطالعه موردی :شهرهای مرزی اسرتان آذربایجران غربری)،
اولین همایش ملی شهرهای مرزی وامنیت :چالش ها و رهیافرت هرا ،مرکرز تحقیقرات ومطالعرات کراربردی فرمانردهی
انتظامی سیستان وبلوچستان ،زاهدان .0830
 .01بررسی رابطه همگرایی يومی و امنیت اجتماعی در شهرهای استان آذربایجان غربی نمونه موردی :دويروم کررد وتررک،
همایش سراسری امنیت پایدار ،دانشگاه جامع امام حسین(ع) خردادماه.0830
 .03تحلیلی بر ووعیت کالبدی شهر ارومیه ،همرایش هرم اندیشری شرهر ایرانری ،شرهرتاریخی فرهنگری ومرذهبی ارومیره،
ارومیه.0830
 .03نقش عوامل ژئومورفولوژیكی(ارتفاع) درآمایش سرزمین سكونتگاههای شهری استان آذربایجران غربری ،همرایش ملری
ژئومورفولوژی و زیستگاه انسان (فرصت ها و محدودیت ها) ،انجمن ایرانی ژئومورفولوژی ،تهران.0830
 .03تاثیر عوامل ژئومورفولوژیكی(شكل زمین) در پراکندگی شهرهای استان آذربایجان غربی ،همایش ملی ژئومورفولروژی و
زیستگاه انسان (فرصت ها و محدودیت ها) ،انجمن ایرانی ژئومورفولوژی ،تهران.0830
 .11ارزیابی نقش شوراهای اسالمی شهرها درحكمروایی خوب شهری ،همایش جغرافیا ،مخاطرات محیطی و توسعه پایردار،
دانشگاه شهید چمران اهواز ،اسفند .0830
 .10بررسی تحوالت جمعیتی روستاهای وايع در حریم کالنشهرها (مطالعه موردی :کالنشهر ارومیه) ،همایش ملی چالش هرا
وراهبردهای صیانت وتوسعه پایدار حریم در مناطق کالنشهری ،دانشگاه آزاد شهر ری ،اسنفدماه .0830
 .11نقش حكومت های محلی درحكمروایی خوب شهری درراستای تحقق توسعه پایدار شهری ،پنجمین کنفرانس مردیریت
وبرنامه ریزی شهری ،مشهد ،اردیبهشت.0831
 .18ارزیاتی تناسب توزیع فضایی جمعیت با خدمات شهری با رویكردعدالت اجتماعی(نمونه موردی :خدمات آموزشی مقطرع
راهنمایی شهر میاندوآب) ،همایش ملی معماری پایدار وتوسعه شهری ،بوکان ،اردیبهشت.0831
 .11نقش شهرداری ها درکنترل ساخت وسازهای شهری(پرونده هرای سراختمانی ،کمیسریون مراده011و ،)1همرایش ملری
معماری پایدار وتوسعه شهری ،بوکان ،اردیبهشت.0831
 .11بررسی روند تحوالت جمعیتی جامعه عشایری در مناطق مرزی ایران(مطالعه مروردی :اسرتان آذربایجران غربری) ،اولرین
همایش ملی عشایر ،نظم وامنیت ،اردبیل شهریور.0831
 .11تحلیلی بر نقش مهاجرت عشایر يشقایی در شكل گیری سكونتگاه های غیررسمی(مطالعه مروردی :فیروزآبراد فرارس)،
اولین همایش ملی عشایر ،نظم وامنیت ،اردبیل شهریور.0831
.13

رفیت ها و تنگناها و رتبه بندی ايتصادی ایالت و عشایر مناطق مرزی(مطالعه موردی :استان آذربایجان غربی)  ،اولین
همایش ملی عشایر ،نظم وامنیت ،اردبیل شهریور.0831
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 .13مقایسه تطبیقی بین ارائه خدمات و کاهش روند مهاجرفرستی جامعه عشایری در مناطق مرزی(مطالعره مروردی :عشرایر
استان آذربایجان غربی)  ،اولین همایش ملی عشایر ،نظم وامنیت ،اردبیل شهریور.0831
 .13ارزیابی و مكانیابی پارک های محلهای با استفاده از مدل  AHPدر محیط (GISمطالعه موردی :شهر میاندوآب) ،اولین
همایش ملی معماری،مرمت،شهرسازی و محیط زیست پایدار ،همدان ،شهریور .0831
 .81دوفضایی شدن و هویت :تأثیر اینترنت ،ماهواره و شبكه های اجتماعی بر هویت یابی  ،همایش يومیت و فرهنگ ایرانری
اسالمی ،دانشگاه آذربایجان ،مهر.0831
 .80ارزیابی و رتبه بندی مسائل زیست محیطی بر اساس شاخص های توسعه پایدار (مطالعه موردی :شهرهای اسرتان یرزد)،
اولین کنفرانس ملی معماری و فضاهای شهری پایدار ،مشهد ،آذر.0831
 .81تحلیل جایگاه عدالت اجتماعی در ساختار فضایی شهر با تاکید بر شاخص های پایداری شرهری ،اولرین کنفررانس ملری
معماری و فضاهای شهری پایدار ،مشهد ،آذر.0831
 .88ارزیابی درجه فشردگی و گستردگی توسعه شهری از منظر توسعه پایدار (مطالعه موردی؛ شهر یزد(،اولین کنفرانس ملری
معماری و فضاهای شهری پایدار ،مشهد ،آذر.0831
 .81نقش شهرهای میانی در توسعه منطقه ای(مطالعه موردی شهربناب) ،اولین کنفرانس ملی جغرافیرا ،شهرسرازی وتوسرعه
پایدار ،تهران ،اسنفدماه .0831
 .81برنامه ریزی مسكن و برآورد نیاز بالقوه آن (مطالعه موردی :استان یزد) ،اولین همایش ملی جغرافیا ،شهرسازی و توسرعه
پایدار ،تهران ،اسنفدماه .0831
 .81نقش مصنوعات معنی دار فرهنگی در توسعه گردشگری شهری در شهرهای حوزه خلیج فرارس برا تاکیرد برر موسریقی
(مطالعه موردی :بوشهر) ،مجموعه مقاالت دهمین همایش علمی پژوهشی خلیج فارس ،اردیبهشت.0838
 .83عدالت جغرافیایی وآمایش سرزمین ،همایش علوم جغرافیایی ایران ،دانشگاه تهران ،اردیبهشت.0838
 .83سیری در مفاهیم وورورت های برنامه آمایش سرزمین در کشرور ،همرایش علروم جغرافیرایی ایرران ،دانشرگاه تهرران،
اردیبهشت.0838
 .83بررسی وتحلیل حضور زنان در فضاهای عمومی(مطالعه موردی :شهر میانردوآب) ،سرومین همرایش ملری آسریب هرای
اجتماعی زنان وخانواده ،دانشگاه مازندران ،اردیبهشت .0838
 .11تحلیلی بر نقش مساجد در توسعه گردشگری مذهبی(مطالعه موردی :يدیمی ترین مسجد ایران ،مسجد جامع فهرج یزد)،
سومین همایش ملی مساجد وجهان اسالم ،یاسوج ،مردادماه.0838
 .10ورورت شكل گیری آینده پژوهی و طراحی سناریو در آمایش سرزمین ،اولین کنگره ملی آمایش سرزمین در هزاره سوم
با تأکید بر جنوب شرق ایران ،دانشگاه آزاد واحد زاهدان ،آذرماه .0838
 .11ارزیابی اثرات مهاجرت در آمایش وتوسعه متوازن استان کردستان ،اولین کنگره ملی آمایش سرزمین در هرزاره سروم برا
تأکید بر جنوب شرق ایران ،دانشگاه آزاد واحد زاهدان ،آذرماه .0838
 .18کاربرد روش های کمی و کیفی پژوهش در مطالعات شهرسازی ،نخستین همایش ملری روش تحقیرق در شهرسرازی و
معماری ،یزد ،مهرماه .0838
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 .11ارزیابی میزان تحقق پذیری مولفه های شهر خلّاق )نمونه مروردی :شرهر بنراب( ،اولرین کنفررانس ملری شهرسرازی،
مدیریت شهری وتوسعه پایدار ،تهران اسنفدماه.0838
 .11تبیین جایگاه شهرهای میانی در توسعه فضایی استان آذربایجان غربی ،همایش ملی پژوهش های کراربردی در جغرافیرا
وگردشگری ،تهران ،اسنفدماه.0838
 .11تبیین نقش شهرها در توسعه پایدار مناطق مرزی؛(مطالعه موردی :استان آذربایجان غربی) ،همایش ملی پرژوهش هرای
کاربردی در جغرافیا وگردشگری ،تهران ،اسنفدماه.0838
 .13تبیین نقش تمرکزدایی فعالیتهای صنعتی کالنشهر تبریز در توسعه متعادل منطقه ای( مطالعه موردی :استان آذربایجران
شريی) ،همایش ملی پژوهش های کاربردی در جغرافیا وگردشگری ،تهران ،اسنفدماه.0838
 .13راهبردهای آمایش متعادل سازی جمعیت در منطقه شمالغرب کشور ،همایش ملی پرژوهش هرای کراربردی در جغرافیرا
وگردشگری ،تهران ،اسنفدماه.0838
 .13ارزیابی شاخص های توسعة پایدار در مناطق مرزی استان آذربایجان غربری برا اسرتفاده از تحلیرل رگرسریونی و روش
تاپسیس  ،دومین همایش های ملی افق های نوین در توانمندسازی وتوسعه پایدار معماری عمرران ،گردشرگری ومحریط
زیست شهری وروستایی ،تهران اردیبهشت.0831
 .11تحلیل جمعیت شناختی شهرستان های استان آذربایجان غربی با تأکید بر منراطق مررزی طری سرالهای ،0831-0811
دومین همایش های ملی افق های نوین در توانمندسازی وتوسعه پایدار معمراری عمرران ،گردشرگری ومحریط زیسرت
شهری وروستایی ،تهران اردیبهشت.0831
 .10تبیین نقش شاخص های ايتصادی و اجتماعی در آمایش و توسعه متوازن استان چهارمحال و بختیاری ) با اسرتفاده از
مدل ، (TOPSISاولین همایش ملری گردشرگری ،جغرافیرا محریط زیسرت پراک ،دانشرگاه بروعلی سرینای همردان،
اردیبهشت.0831
 .11تحلیل فضایی وترسیم نقشه جغرافیایی مرگ ومیر در استان ایالم ،اولین همرایش ملری علروم زمرین وتوسرعه شرهری،
دانشگاه تبریز ،خردادماه.0831
 .18بررسی عوامل مؤثر بر بروز حریق در بازار شهر رشت و راهكارهای پیشگیری و مقابله برا آن ،همرایش ملری معمراری و
شهرسازی ایرانی اسالمی ،دانشگاه پیام نور گیالن ،اردیبهشت.0831
 .11بررسی میزان نابرابری های ناحیه ای در استان خراسان رووی و راهبردهای آمایشی آن با استفاده از مدل های تحلیل
عاملی و تحلیل خوشه ای ،همایش ملی جایگاه علوم گردشگری در آمایش سرزمین وتوسعه منطقه ای ،موسسه آموزش
عالی حكیم جرجانی ،گلستان ،مهرماه .0831
 .11تحلیل فضایی سطح بندی شاخص های ايتصادی،اجتماعی و بهداشتی توسعه دراستان آذزبایجان غربری( برا اسرتفاده از
تكنیک تاپسیس) ،همایش ملی جایگاه علوم گردشگری در آمایش سرزمین وتوسعه منطقه ای ،موسسره آمروزش عرالی
حكیم جرجانی ،گلستان ،مهرماه .0831
 .11تبیین علل نابرابرهای ناحیه ای در استان آذربایجان غربی با استفاده از تكنیک ویكور ،اولین کنفررانس علمری پژوهشری
افق های نوین در علوم جغرافیا وبرنامه ریزی ،معماری وشهرسازی ایران ،انجمن توسعه وترویج علروم وفنرون بنیرادین،
تهران ،مرداد.0831

13

 .13تبیین مسائل يومی با رویكرد پدافند غیرعامل وتحقق امنیت پایدار(مطالعه موردی :استان آذربایجران غربری) ،هشرتمین
کنگره انجمن ژئوپلتیک ایران ،همدلی ايوام ایرانی :انسجام وايتدار ملی ،سنندج ،مهرماه.0831
 .13تحلیلی بر سیاست های يومی و مشارکت سیاسی ايوام ایرانی با تاکید بر جامعره کررد ایرران ،هشرتمین کنگرره انجمرن
ژئوپلتیک ایران ،همدلی ايوام ایرانی :انسجام وايتدار ملی ،سنندج ،مهرماه.0831
 .13تبیین و آمایش شهرهای منطقه کالنشهر تهران بر اساس شراخصهرای توسرعه برا اسرتفاده از مردل ویكرور ،دومرین
کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا وبرنامه ریزی ،معماری وشهرسازی ،تهران.0831 ،
 .11تحلیل تطبیقی نابرابری های منطقه ای بین اسرتان هرای همجروار) مطالعره مروردی:اسرتان اصرفهان و اسرتان
چهارمحال و بختیاری(  ،دومین کنفرانس علمی پژوهشی افق های نوین در علوم جغرافیا وبرنامره ریرزی ،معمراری
وشهرسازی ایران ،انجمن توسعه وترویج علوم وفنون بنیادین ،تهران ،بهمن.0831

 )11طرح های تحقیقاتی

 .0رتبه بندی مراکز و واحدهای پیام نور استان یزد ،دانشگاه پیام نور استان یزد( 0830 ،مجری طرح).
 .1بررسی پیامدهای تحوالت جمعیتی در نظام شهری استان یزد ،دانشگاه پیام نور استان یزد(0833 ،مجری طرح).
 .8شكل پایدار شهر و عدالت اجتماعی (مورد یزد) ،دانشگاه پیام نور استان یزد( 0833 ،مجری طرح).
 .1تحلیل جغرافیایی از تنگناهای توسعه در استانهای مرزی ایران ،دانشگاه پیام نور استان یزد( 0833 ،مجری طرح).
 .1تعیین و تديیق حریم شهر شاهدیه ،شهرداری شاهدیه( 0833 ،مجری طرح).
.1

رفیت سنجی بافت فرسوده شهرهای استان یزد ،هشت جلد ،جهاد دانشگاهی استان یزد( 0833 ،مجری طرح).

 .3بررسی ساختار فضایی شهرهای مرزی ایران ،مطالعه موردی :شهر سردشت ،دانشگاه پیام نور استان یزد( 0833 ،مجری
طرح).
 .3ارزیابی توسعه پایدار شهرهای استان آذربایجان غربی ،دانشگاه ارومیه( ،0833 ،مجری طرح).
 .3تحلیل فضایی جرم در شهر ارومیه ،دفتر تحقیقات کاربردی نیروی انتظامی استان آذربایجان غربی( ،0831 ،مجری
طرح).
 .01سنجش درجه توسعه یافتگی و محرومیت مناطق آموزش و پرورش استان آذربایجان غربی ،اداره کل آموزش وپرورش
استان آذربایجان غربی ،دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه ارومیه(،0831،مجری طرح).
 .00بررسی میزان روایتمندی جامعه هدف از نحوه ساماندهی گلزار شهدای استان آذربایجان غربی ،اداره کل بنیاد شهید
وامور ایثارگران آذربایجان غربی(.0830،مجری طرح).
 .01بررسی تحلیل فضایی کانون های جرم خیز در سطح محالت شهر یزد با تاکید بر برنامه ریزی فرهنگی ،صندوق حمایت
از پژوهشگران کشور،تهران(،0830مجری طرح).
 .08بررسی میزان اثربخشی ارائه خدمات وام خوداشتغالی مددجویان مراکز مرايبت بعد از خروج(مطالعه موردی :شهرارومیه)،
اداره کل زندان استان آذربایجان غربی ،ارومیه(،0830،مجری طرح).
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 .01ارزیابی نقش بازارچههای مشترک مرزی در توسعه و رفاه مناطق مرزنشین (مطالعه موردی :بازارچه مرزی تمرچین
شهرستان پیرانشهر) ،دانشگاه ارومیه(.0830،مجری طرح).
 .01مدیر و مشاور تهیه مطالعات نظام شهری و روستایی و سازمان فضایی طرح آمایش سرزمین استان آذربایجان
غربی.0838-0830
 .01بررسی میزان اثربخشی آموزش های فنی وحرفه ای در اشتغال زایی استان آذربایجان غربی طی سال های ،30-33اداره
کل سازمان فنی وحرفه ای استان آذربایجان غربی ،دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه ارومیه(،0838،مجری دوم طرح).
 .03چگونگی استفاده از روحانیت اهل سنت مناطق کرد نشین آذربایجان غربی و کردستان در راستای هم اندیشی مسائل (
سیاسی ,فرهنگی ,اجتماعی و امنیتی)  ،مرکز مطالعات اجتماعی يرارگاه حمزه سیدالشهدا(ع) سال.0838
 )11عناوین و افتخارات



پژوهشگر نوآور استان یزد در سال  0833و لوح تقدیر از استاندار یزد.



رتبه اول دوره کارشناسی ارشد جغرافیا دانشگاه یزد در سال.0831



رتبه اول دوره دکتری گروه جغرافیا دانشگاه اصفهان در سال0833ولوح تقدیر از رییس دانشگاه اصفهان.



عضو دانشجویان استعدادهای درخشان دوره کارشناسی ارشد ودکتری.



استاد نمونه گروه جغرافیا و لوح تقدیر از ریاست دانشكده ادبیات وعلوم انسانی درسال.0831



مقاله برگزیده و برتر در کنگره بین المللی امام زادگان دانشگاه اصفهان ولوح تقدیر از ریاست سازمان اوياف وامور خیریه
اصفهان.



انتخاب پژوهشگر نخبه بسیجی استان ولوح تقدیر از فرماندهی محترم سپاه شهدا آذربایجان غربی در آذرماه .0831



مقاله برگزیده و برتر در اولین کنگره ملی آمایش سرزمین در هزاره سوم با تأکید بر جنوب شرق ایران ،ولوح تقدیر از
ریاست دانشگاه آزاد واحد زاهدان ،آذرماه .0838

 )12عضویت در کمیته هاو انجمن های علمی



عضو پیوسته انجمن جغرافی دانان ایران از سال 0833تاکنون.



عضو هییت تحریریه فصلنامه علمی -تخصصی دانش انتظامی نیرو ی انتظامی استان آذربایجان غربی از سال 0833
تاکنون.



عضو کمیته علمی و داوران سومین همایش ملی جغرافیا با رویكرد توسعه پایدار ،دانشگاه پیام نور مرکز پیرانشهر.0833 ،



داور پنجمین جشنواره بین المللی فارابی در رشته جغرافیا درسال.0831



عضو کمیته علمی و داوران همایش ملی شهرهای مرزی وامنیت :چالش ها و رهیافت ها ،دانشگاه سیستان وبلوچستان
ودفتر تحقیقات کاربردی نیروی انتظامی ،زاهدان .0830



عضو کمیته علمی و داوران همایش بین المللی دریاچه ارومیه ،چالش ها و راهكارها ،دانشگاه ارومیه ،آذرماه .0830
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عضو هیات تحریریه مجله علمی و پژوهشی جغرافیا و آمایش شهری -منطقهای دانشگاه سیستان وبلوچستان از مهر ماه
سال 0830تاکنون.



عضو کمیته داوران اولین کنفرانس ملی خدمات شهری و محیط زیست ،مشهد مهرماه .0831



سردبیر فصلنامه علمی -تخصصی دانش انتظامی نیرو ی انتظامی استان آذربایجان غربی از سال  0831تاکنون.



عضو کمیته علمی و داوران همایش ملی معماری وشهرسازی ایرانی اسالمی ،دانشگاه پیام نور رشت ،بهمن ماه .0838



عضو و هیات موسس انجمن جغرافیا و مناطق مرزی ایران از سال 0838تاکنون.



عضو کمیته علمی اولین کنگره ملی آمایش سرزمین در هزاره سوم با تأکید بر جنوب شرق ایران ،دانشگاه آزاد واحد
زاهدان ،آذرماه .0838



دبیر وعضو هیات رئیسه انجمن جغرافیا وبرنامه ریزی مناطق مرزی ایران از سال 0831تاکنون.



عضو شورای فرهنگی دانشكده ادبیات وعلوم انسانی از مهرماه0831تا کنون.



موسس وراه انداز جغرافیا ودفاع مقدس در دانشگاه ارومیه در سال.0831



عضو بیسج نخبگان وفعالیت و استخراج مشكالت وچالشی امنیتی ،ايتصادی  ،زیست محیطی استان در سال.0838



عضو کمیسیون تخصصی تدوین دروس برنامه ریزی آمایش سرزمین وزارت علوم تحقیقات وفناوری از0838تاکنون.



عضو شورای پژوهشی اداره کل زندان های استان آذربایجان غربی از سال 0831تاکنون.



عضوکمیته علمی همایش بین المللی گردشگری،جغرافیا و باستان شناسی در بهمن .0831

 )18سوابق اجرایی



مدیر پژوهش وکارآفرینی دانشگاه پیام نور استان یزد از سال0831تا سال.0833



عضوشورای پژوهشی دانشگاه پیام نور استان یزد از سال0831تا سال.0833



استاد مشاور دانشجویان شاهد و ایثارگر گروه جغرافیا ،دانشگاه ارومیه از سال0833تاکنون.



عضو بیسج استان آذربایجان غربی از سال 0833تاکنون.



عضو شورای ارتباط با صنعت و کارآفرینی دانشگاه ارومیه ازسال0833تاکنون.



مدیر کمیته ايتصادی تدوین سند راهبردی توسعه وامنیت پایدار مردمی شمال غرب کشور ،دفتر مطالعات اجتماعی
يرارگاه حمزه سیدالشهدا(ع) سال0830تا.0831



سرپرست گروه آموزشی ادبیات و علوم انسانی پردیس دانشگاهی دانشگاه ارومیه از اسنفد0830تا تیرماه.0838



مدیرگروه آموزشی جغرافیای دانشگاه ارومیه از خرداد 0831تاکنون.

 )14پایان نامه های کارشناسی ارشد راهنمایی شده
 -0مكانیابی بهینه فضاهای آموزشی (دبیرستان) با استفاده از سیستم اطالعات جغرافیایی(مطالعه موردی :میاندوآب)،

دانشگاه پیام نور رشت ،فرامرز قربانی فسندور.0831 ،
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 -1آمایش و نیازسنجی رشته های فنی وحرفه ای وکاردانش در شهرستان ارومیه ،دانشگاه ارومیه ،گالله آتش سیرو،
. 0831

 -8نقش شهرهای میانی در نظام شهری وتوسعه منطقه ای (مطالعه موردی :بناب)  ،دانشگاه پیام نور رشت ،مجید
اکبری.0831،
 -1ارزیابی تناسب توزیع فضایی جمعیت با خدمات شهری بر پایه عدالت اجتماعی بااستفاده از سیستم اطالعات
جغرافیایی (مورد مطالعه خدمات آموزشی مقطع راهنمایی شهر میاندوآب) ،دانشگاه زنجان ،سمیه محمدی
حمیدی.0831،

 -1ارزیابی میزان تحقق پذیری مولفه های شهر خلّاق )نمونه موردی :شهر بناب(،دانشگاه پیام نور بابل ،سیاوش
جهانی.0838،
 -1تبیین نقش اسكان جمعیت در تحقق توسعه پایدار مناطق مرزی(مطالعه موردی :آذربایجان غربی) ،دانشگاه ارومیه،
مارال رحیمی ،شهریورماه.0831
 -3تبیین وآمایش نقش ساختار فضایی مناطق کالنشهری در توسعه منطقه ای( مطالعه موردی :کالنشهر تهران)،
دانشگاه ارومیه ،سیمه رستم زاده ،مهرماه .0831
 )15پایان نامه های کارشناسی ارشد مشاوره شده
 -0ارزیابی پراکنش وتوزیع فضایی پارکها وفضای سبز شهری با استفاده از سیستم اطالعات جغرافیایی(مطالعه

موردی :شهرارومیه) ،دانشگاه پیام نور رشت ،فرشاد مملویی.0831 ،
 -1بررسی راهبردهای توسعه سالمت در شهر یزد ،دانشگاه پیام نور رووانشهر صدوق ،مهدیه ساالری.0831 ،
)16رسالههای دکتری راهنمایی شده
 )17رسالههای دکتری مشاوره شده

 -0مدلسازی ساختاری کاهش نابرابری های آموزشی مناطق آموزش وپرورش استان آذربایجان غربی به منظور نیل به
توسعه پایدار آموزشی ،دکتری تخصصی مدیریت آموزشی ،دانشگاه ارومیه ،مریم سامری.0838،
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