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پایاننامه دوره لیسانس :جغزافیبی رٍعتبی سرّاهیي عفلی اس تَاثغ ؽْزعتبى ًْبًٍذ
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رساله دوره دکتری :ثزرعی حفزُّبی دٍلت در ایزاى
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 دثیز جغزافیب در دثیزعتبىّبی تْزاى()1371 -1382 تذریظ در داًؾگبُ پیبم ًَر ،اس عبل  1375تب 1382 تذریظ در داًؾگبُ اهبم حغیي(ع)ٍ ،احذ تْزاى ٍ ،1383احذ لن اس  1383تب 1388تذریظ در داًؾگبُ آساد اعالهی ٍاحذ تْزاى هزوش(ًیوغبل اٍل )1385-86 ػضَ ّیبت ػلوی پضٍّؾىذُ گزدؽگزی ٍ هذیز گزٍُ التصبد ٍ عزهبیِگذاری(اس  1386تبوٌَى) تذریظ در داًؾگبُ آساد ػلَم تحمیمبت تْزاى :درٍط وبرؽٌبعی ارؽذ جغزافیب ٍ ثزًبهِ ریشی گزدؽگزی1394تبوٌَى
 تذریظ در داًؾگبُ پیبم ًَر ،وزهبًؾبُ ،درٍط وبرؽٌبعی ارؽذ جغزافیبی عیبعی 1394تب وٌَىعضًیت در اوجمهَبی علمی:

 ػضَ اًجوي ػلوی داًؾجَئی جغزافیبی عیبعی داًؾگبُ تْزاى1

 ػضَ پیَعتِ اًجوي صئَپلتیه ایزاى ػضَ پیَعتِ اًجوي ػلوی گزدؽگزی ایزاى ػضَ وویتِ گزدؽگزی ػلوی عبسهبى هیزاث فزٌّگی ٍ گزدؽگزی ػضَوویتِ هتخصصبى گزدؽگزی ػضَ اًجوي داًؼ آهَختگبى جغزافیب(داًؾگبُ تْزاى)ضزکت در کبرگبٌَبی داوصافشایی ي تًاومىذسبسی اعضبی َیبت علمی در سمیىٍ فزَىگی -تزبیتی -اجتمبعی

 اخالق حزفِ ای عطح ( 16 ،1394/9/22 ،)2عبػت ،پضٍّؾگبُ ٍ هزوش ّناًذیؾی اعتبداى ٍ ًخجگبىداًؾگبّی
 اصَل تؼلین ٍ تزثیت اعالهی 16 ،1393/9/12 ،عبػبت ،پضٍّؾگبُ ٍ هزوش ّناًذیؾی اعتبداى ٍ ًخجگبىداًؾگبّی
 تبریخ ػلن ٍتوذى اعالهی 16 ،1392 /7/14 ،عبػبت ،پضٍّؾگبُ ٍ هزوش ّناًذیؾی اعتبداى ٍ ًخجگبىداًؾگبّی
 اخالق حزفِای 16 ،1392/6/10 ،عبػبت ،پضٍّؾگبُ ٍ هزوش ّن اًذیؾی اعتبداى ٍ ًخجگبى داًؾگبّیاَتمبم در پزيرش محقق ،تعمیق ريح خًدببيری داوطجًیبن در امز پژيَص ي پیطبزد ضبکٍ تحقیقبتی

 داٍری پبیبى ًبهِّبی دٍرُ وبرؽٌبعی ارؽذ داًؾگبُ ػلن ٍ فزٌّگ 6 ،هَرد داٍری پبیبى ًبهِ فَق لیغبًظ داًؾگبُ ػلَم ٍ فٌَى فبراثی(،راثطِ تَاًوٌذیّبی صٌؼت گزدؽگزی ثب اهٌیت اجتوبػیدر جوَْری اعالهی ایزاى ،هحوذ پَرجؼفزی)
مقبلٍ علمی– پژيَطی مىتطز ضذٌ در مجالت علمی ي پژيَطی معتبز داخلی ي خبرجی

 تؼییي هٌبطك اعتزاتضیه گزدؽگزی ثب رٍیىزد راّجزدی؛ ًوًَِ هَردی :اعتبى لزعتبى ،1393 ،دوتز ًبصزرضبئی ،سّزا سهبًی
 تحلیل جبیگبُ دیپلوبعی ػوَهی در گزدؽگزی ایزاى ،هجلِ ثیيالوللی صئَپلتیه ،1393 ،دوتز ًبصز رضبئی ارسیبثی ًمؼ فؼبلیت ّبی گزدؽگزی در التصبد رٍعتبیی هَرد :ثخؼ وَهَلِ -ؽْزعتبى لٌگزٍد ،پضٍّؼّبیرٍعتبیی1393 ،
- Sustainable tourism relations to eco-tourism, Journal of Social Issues & Humanities, 3131
 ًغجت تَعؼِ ٍ هصزف پبیذار ثب اوَلَصی عیبعی ،هجوَػِ همبالت ػلوی پضٍّؾی اوَلَصی عیبعی،1392 ،دوتز ًبصز رضبئی
 رٍػّبی هَثز گزدآٍری آهبرّبی گزدؽگزی ،هجلِ گزدؽگزی ٍ تَعؼِ،1390 ،دوتز ًبصز رضبئی جبیگبُ جشیزُ لؾن در ثبسارّبی ّذف گزدؽگزی جوَْری اعالهی ایزاى ،فصلٌبهِ جغزافیب ٍ ثزًبهِریشیهٌطمِای ،1390 ،دوتز ػلی رحینپَر ،دوتز ًبصز رضبئی
 ثزرعی هفَْهی ٍ هصذالی حفزُّبی دٍلت ،هجلِ ػلَم جغزافیبیی ،1386 ،دوتز سّزا پیؾگبّیفزد ،دوتز ًبصزرضبئی
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مقبلٍ علمی صذدرصذ مستخزج اس رسبلٍ /پبیبن وبمٍ

 هبّیت حفزُّبی دٍلت در ایزاى ،هجلِ عزسهیي ،1388 ،دوتز سّزا پیؾگبّیفزد ،دوتز ًبصز رضبئی،دوتزػوزاى ػلیشادُ
مقبلٍ علمی– مزيری ،علمی -تزيیجی ،وقذ چبپ ضذٌ ي مقبلٍ پژيَطی در دائزٌالمعبرف

 ًیبسهٌذیّبی اهٌیتی ٍ هطبلجبت اعتبى وزهبًؾبُ در جْت ثْجَد وٌتزل هزس،هجلِ عپْز،1393،دوتزهحوذرئَف حیذریفز ،دوتز ًبصز رضبئی
 جْبًی ؽذى ٍ تحَل هفَْم جغزافیب ،هجلِ عپْز ،1391 ،دوتز هحوذرئَف حیذریفز ،دوتز ًبصز رضبئی ثبسار ثیيالوللی گزدؽگزی در عبل  ٍ 2010جبیگبُ جوَْری اعالهی ایزاى ،فصلٌبهِ گزدؽگزی ٍ چؾناًذاسآیٌذُ ،1390،دوتز ًبصز رضبئی ،دوتز ػلی رحینپَر
 رٍیبرٍیی ثب آیٌذُ ،گزدؽگزی ٍ َّیتعبسی در رٍهبًی ثؼذ اس عَعیبلیغن؛  1388دوتز هحوذرئَف حیذریفز،دوتز ًبصز رضبئی
مقبلٍ علمی کبمل دايری ضذٌ ي خالصٍ مقبلٍ علمی در مجمًعٍ مقبالت یب مجالت َمبیصَبی علمی معتبز

 ّوبیؼ تَعؼِ پبیذار گزدؽگزی ،داًؾگبُ هبسًذراى ،عٌجؼ ادران عبوٌیي اس اثزات گزدؽگزی هجتٌی ثزجَاهغ هحلی(هطبلؼِ هَردی :رٍعتبی چنآعوبى ،ؽْزعتبى لٌجبى ،اعتبى اصفْبى) ،اردیجْؾت 1395
 پٌجویي وٌفزاًظ هٌطمِای تغییز اللین 6ٍ 5 ،ثْوي  ،1394تْزاىّ ،تل الوپیه،تغییز اللین ٍ گزدؽگزی،چبلؼّب ٍ راّىبرّب
 ّوبیؼ هلی هزسًؾیٌی ،تَعؼِ پبیذار ٍ فزصتّبی عزهبیِگذاری 24 ٍ 23 ،هْزهبُ  ،1393هٌبسػبت هزسی درجْبى ثذٍى هزس :جْبًی ؽذى ٍ تمَیت هزسّب در خبٍرهیبًِ(هطبلؼبت هَردی) ،پبرط آثبد
ّوبیؼ هلی هزسًؾیٌی ،تَعؼِ پبیذار ٍ فزصتّبی عزهبیِگذاری 24 ٍ 23 ،هْزهبُ  ،1393ارسیبثی جغزافیبییاس تْذیذات اهٌیتی هَجَد در هٌبطك هزسی اعتبى وزهبًؾبُ ،پبرط آثبد
 ّوبیؼ هلی گزدؽگزی هذّجی ٍ تَعؼِ اعتبى لشٍیي ،1391/6/15 ،گزدؽگزی هذّجی ٍ تَعؼِ پبیذار ثبتبویذ ثز تَاىّبی هذّجی لشٍیي
 ّوبیؼ ثیيالوللی رٍس جْبًی فلغفِ 9/30 ،تب  ،1389/10/2فلغفِ تَعؼِ گزدؽگزی ثب تبویذ ثز دیپلوبعیگزدؽگزی
 ّوبیؼ عزاعزی جغزافیب ،تَعؼِ ،دفبع ٍ اهٌیت در جٌَة ؽزق ایزاى ،1389/3/5ٍ4 ،تَاىّبی هحیطی جٌَةؽزق ایزاى ٍ تَعؼِ گزدؽگزی
گشارشَبی علمی طزحَبی پژيَطی ي فهآيری ،اثز بذیع ي ارسوذٌ َىزی ،فعبلیت علمی -میذاوی

 ًظبم جبهغ آهبرّبی گزدؽگزی ،1388 -1389 ،پضٍّؾىذُ گزدؽگزی هطبلؼِ ٍ تذٍیي چبرچَة دیپلوبعی گزدؽگزی ایزاى ،1388 ،پضٍّؾىذُ گزدؽگزی صئَپلتیه آعیبی هزوشی ٍ عیبعت خبرجی ایزاى ،1383 -1384،داًؾگبُ تْزاى ّوىبر طزح جغزافیبی اًتخبثبت پبرلوبًی در ایزاى؛ هجلظ ؽَرای اعالهی؛ 13793

ارسیببی ،دايری يوظبرت بز فعبلیتَبی پژيَطی ،فهآيری ي وًآيری

 ارسیبة آثبر پضٍّؾی جؾٌَارُ ثیيالوللی فبراثی(وتبة جغزافیبی عیبعی ٍ عیبعت جغزافیبیی)1390 ،کتبةَب

 ثخؼ ثٌذی ثبسار گزدؽگزی ،اًتؾبرات پضٍّؾگبُ ،دوتز ًبصز رضبئی ،دوتز ػلی رحینپَر1393 ، هفبّین ولیذی در جغزافیبی عیبعی ،اًتؾبرات عبریٌب ،دوتز هحوذرئَف حیذریفز ،دوتز ًبصز رضبئی1392 ، درآهذی ثز جغزافیبی عیبعی ،اًتؾبرات عپبّبى ،دوتز ًبصز رضبئی ،دوتز هحوذرئَف حیذریفز1389 ،تزجمٍ کتبة تخصصی

 صئَپلتیه تغییزات آة ٍ َّایی ،)The geopolitics of climate change, 7002(،اًتؾبرات عبسهبىجغزافیبیی ،دوتز سّزا پیؾگبّیفزد ،جوبل ثبفزاًی ،دوتز ًبصز رضبئی1392 ،
وظبرت بز طزحَبی پژيَطی

 ًبظز فٌی طزح اهىبىعٌجی ایجبد ٍ تَعؼِ تَریغن الىتزًٍیه ٍ هجبسی در وؾَر ،هجزی :دوتز ؽبلجبفیبى،وبرفزهب :پضٍّؾگبُ هیزاث فزٌّگی ٍ گزدؽگزی1393 ،
بزگشاری گبرگبٌ ي وطست تخصصی

 گبرگبُ«دیپلوبعی گزدؽگزی» ،عبسهبى هیزاث فزٌّگی ٍ گزدؽگزی اعتبى تْزاى ،هَسُ آثگیٌِ1393 ، گبرگبُ«گزدؽگزی فیلن» ،عبسهبى هیزاث فزٌّگی ٍ گزدؽگزی اعتبى تْزاى ،ثزج هیالد1393 ، ًؾغت تخصصی«جبیگبُ گزدؽگزی در تَعؼِ دیپلوبعی ػوَهی» ،داًؾگبُ ػلن ٍ فزٌّگ1392 ،راَىمبیی ،مطبيرٌ
الف :رسبلٍ

 هؾبٍرُ رعبلِ دوتزی« :تجیي الگَی ثبسآفزیٌی فضبی ؽْزی در گزدؽگزی والى ؽْزّب(ًوًَِ هَرد هطبلؼِ:هٌطمِ یه والى ؽْز تْزاى)»؛ خبًن هزضیِ خیزخَاُ؛ داًؾگبُ تزثیت هذرط؛ 1395
ة -پبیبن وبمٍ

 هؾبٍرُ پبیبى ًبهِ وبرؽٌبعی ارؽذ« :حىَهت هحلی ٍ تَعؼِ گزدؽگزی(هطبلؼِ هَردی :ؽْزداری تْزاى)»؛خبًن ٍاعؼی؛ داًؾگبُ تْزاى؛ 1395
ضزکت در کبرگبٌَبی فزَىگی -تزبیتی ،آمًسضی ،پژيَطی ي فهآيری ضمه خذمت

- National workshop on tourism satellite account, 5138- 13 Oct to 5 Nov (3131- 3 to 33 Azar),
UNWTO & ICHTO, Tehran

 وبرگبُ «هحبعجبت حغبةّبی الوبری گزدؽگزی( 12 ،»)TSAعبػت ،1394/6/11 ،پضٍّؾگبُ هیزاث فزٌّگیٍ گزدؽگزی
 دٍرُ آهَسؽی «آؽٌبیی ثب ؽیَُّبی تَلیذ ٍ چبح همبالت ػلوی در هجلِّبی آی.اط.آی» 9 ،عبػت، ،1393/11/11پضٍّؾگبُ ػلَم ٍ فيآٍری اطالػبت ایزاى
 دٍرُ آهَسؽی «ؽیَُ ًگبرػ همبالت ػلوی پضٍّؾی ٍ تزٍیجی ثزای ًؾزیبت فبرعی سثبى» 8 ،عبػت، ،1393/11/4پضٍّؾگبُ ػلَم ٍ فيآٍری اطالػبت ایزاى
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 گَاّیٌبهِ آهَسػ وبهل دٍرُ  ،ICDLؽبهل: -1هْبرت هفبّین پبیِ فيآٍری( 12عبػت ،اهتیبس 1393/9/15 )80
 -2اعتفبدُ اس وبهپیَتز ٍ هذیزیت فبیلّب( 8عبػت ،اهتیبس 1393/10/6 )96/5
 -3هْبرت اطالػبت ٍ ارتجبطبت( 12عبػت ،اهتیبس 1393/10/14 )79
ٍ -4اصُپزداس 26(-WORD -عبػت ،اهتیبس 1393/10/22 )87/5
 -5صفحبت گغتزدُ 26(-EXCEL -عبػت ،اهتیبس 1393/11/12)96/5
 -6ثبًهّبی اطالػبتی 26( -ACCESS -عبػت ،اهتیبس 1393/11/25 )63/88
 -7ارائِ هطبلت 20( -POWER POINT -عبػت ،اهتیبس 1393/12/4 )94/44
پذیزش مسئًلیت قًای سٍگبوٍ ي ضزکت در ضًراَب ،کمیتٍَب ي َیبتَبی رسمی ضًرای عبلی اوقالة فزَىگی
ي ...کٍ جشء يظبیف سبسمبوی فزد وببضذ.

 ػضَ وویتِ ثزًبهِریشی جغزافیب در سهیٌِ ثبسًگزی ٍ تذٍیي عزفصلّبی رؽتِّبی هختلف ػلَم جغزافیبیی،ٍسارت ػلَم ،اس عبل  1386تبوٌَى
 ػضَ وویتِ گزدؽگزی ػلوی ،عبسهبى هیزاث فزٌّگی ،صٌبیغ دعتی ٍ گزدؽگزی1385 ، ػضَ ؽَرای ػلوی فصلٌبهِ تخصصی طجیؼت گزدیعضًیت در َیبت دايران کمیتٍ علمی َمبیصَب

 ػضَ ّیئت داٍراى وویتِ ػلوی ّفتویي جؾٌَارُ اًتخبة ثزتزیيّبی پضٍّؼ ٍ ًَآٍری ٍ وٌفزاًظ ػلویهذیزیت ؽْزی(جبیشُ جْبًی تْزاى)1393 ،
 ػضَ ّیئت داٍراى وویتِ ػلوی ؽؾویي جؾٌَارُ هلی ٍ دٍهیي جؾٌَارُ ثیيالوللیبًتخبة ثزتزیيّبیپضٍّؼ ٍ ًَآٍری ٍ وٌفزاًظ ػلوی هذیزیت ؽْزی(جبیشُ جْبًی تْزاى)(1392 ،داٍری  5همبلِ 1 ،وتبة8 ،
پبیبى ًبهِ ٍ  2طزح پضٍّؾی)
 ػضَ ّیئت داٍراى وویتِ ػلوی پٌجویي جؾٌَارُ اًتخبة ثزتزیيّبی پضٍّؼ ٍ ًَآٍری در حَسُ هذیزیتؽْزی1391 ،
 داٍری همبالت ّوبیؼ هلی گزدؽگزی ،تَعؼِ پبیذار ،ػذم اتىب ثِ درآهذّبی ًفتی1391 ، داٍری همبالت ٍ پبیبىًبهِّبی اٍلیي ّوبیؼ هلی هذیزیت ؽْزی در افك 1391 ،1404 داٍری چىیذُ همبالت دٍهیي ّوبیؼ عزاعزی جغزافیب ،تَعؼِ ،دفبع ٍ اهٌیت1391 ، ػضَ ّیئت داٍراى وویتِ ػلوی چْبرهیي جؾٌَارُ اًتخبة ثزتزیيّبی پضٍّؼ ٍ ًَآٍری در حَسُ هذیزیتؽْزی1390،
 داٍر تخصصی ارسیبثی آثبر ّوبیؼ اًتخبة ثزتزیي آثبر عبل  89در جغزافیبی عیبعی1389 ، ػضَ ّیئت داٍراى وویتِ ػلوی دٍهیي جؾٌَارُ اًتخبة ثزتزیيّبی پضٍّؼ ٍ ًَآٍری در حَسُ هذیزیتؽْزی1387 ،
فعبلیتَبی اجزائی
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 وبرؽٌبط ارؽذ تخصصی وویتِ هطبلؼبت راّجزدی ،ثزًبهِ ریشی ؽْزی ٍ هٌطمِای (ؽْزداری تْزاى)1386 ، هذیز گزٍُ عزهبیِگذاری پضٍّؾىذُ گزدؽگزی ،اس 1387 ػضَ ؽَرای عیبعتگذاری ّوبیؼ گزدؽگزی ،تَعؼِ پبیذار ،ػذم اتىب ثِ درآهذّبی ًفتی1391 ، ّوىبری ثب رادیَ ٍ تلَیشیَى در تْیِ ٍ اجزای ثزًبهِّبی هزتجط ثب گزدؽگزی(ؽجىِّبی  ٍ 4لزآى عیوب ٍؽجىِّبی رادیَ :ایزاى ،التصبد ،جَاى ،صذای آؽٌب -ارٍپب ٍ اهزیىب ،-تْزاى) اس عبل 1391
 ّوىبری ثب هطجَػبت ًَؽتبری ؽبهل رٍسًبهِّبی ایزاى ،دًیبی التصبد ٍ جبم جن در سهیٌِ تْیِ هتَى هزتجط ثبگزدؽگزی
 ّوىبری ثب عبیتّبی ایٌتزًتی هبًٌذ ایزًب ٍ  ...در سهیٌِ تْیِ هتَى تخصصی در حَسُ گزدؽگزی دثیز ٍیضًُبهِ گزدؽگزی ٍ ٍیزاعتبر ًؾزیِ ًبهِ پضٍّؾگبُ ،ثْبر ٍ تبثغتبى 1386 ػضَ وویتِ ػلوی وٌفزاًظ هلی فزصتّب ٍ پتبًغیلّبی رٍدخبًِ وبرٍى در تَعؼِ ؽْزّب ٍ حَهِ ّن هغیز،اَّاس1393 ،
 ػضَ وویتِ ػلوی ًخغتیي ّوبیؼ هلی گزدؽگزی هؼبصز :فزصتّب ،چبلؼّب ٍ راّىبرّب1392 ، ػضَ ّیبت ػلوی ّوبیؼ گزدؽگزی ،تَعؼِ پبیذار ،ػذم اتىبء ثِ درآهذّبی ًفت ،تْزاى1391 ، ػضَ وویتِ ػلوی ّوبیؼ هلی جغزافیبی عیبعی وبرثزدی1391 ، ػضَ وویتِ ػلوی اٍلیي ّوبیؼ هلی ػزفبى ؽزق ٍ تَعؼِ گزدؽگزی1391 ، ػضَ وویتِ ػلوی ّوبیؼ صئَپلیتیه ؽیؼِ1390 ، ػضَ وویتِ ّیأت ػلوی ّوبیؼ هلی راُ اثزیؾن1390 ، دثیز اًجوي ػلوی جغزافیبی عیبعی(داًؾىذُ جغزافیب ،داًؾگبُ تْزاى)1384 ،دستبيردَبی اجزائی

 وبرهٌذ ًوًَِ عبسهبى هیزاث فزٌّگی ،صٌبیغ دعتی ٍ گزدؽگزی ،لَح تمذیز اس رئیظ عبسهبى1393 ، لَح عپبط اس رئیظ هٌطمِ  15آهَسػ ٍ پزٍرػ تْزاى(ثِ دلیل وغت ثبالتزیي اهتیبس هوىي  30-اس )301384
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