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 : الف) تدریس  

 1369از سال مه ریزي جغرافیا و برناتدریس دورس کارشناسی در 

 1384از سال روستایی و برنامه ریزي توسعه منطقه ايبرنامه ریزي مطالعات و تدریس دورس کارشناسی ارشد در حوزه 

 1386از سالتدریس دورس دکتري در رشته جغرافیا و برنامه ریزي روستایی 

آموزشی  :ب) برگزاري کارگاه هاي 

 وزه مطالعات و پژوهش هاي کاربردي در برنامه ریزي روستاییکارگاه آموزشی در ح  10بیش از برگزاري 



 در مجامع علمی داخل و خارج :ج) سخنرانی 

 داخلی)( همایش هاي ملی -
 1373دانشگاه تبریز  _نهمین کنکره جغرافیدانان ایران _نقش واهمیت سدهاي مخزنی کوچک در برنامه ریزي و عمران روستایی -1
کارآمد در جهت کنترل رسوب در حوزه قره تیکان زاوین، اولین کنفرانس علمی ترویج منابع طبیعی، دانشگاه تهران،  مدیریت فرهنگی گزینه اي -2

1375  
  1376مدیریت بهره برداري قنات بعنوان الگویی مطلوب در مدیریت منابع طبیعی , وزارت نیرو،  -3
نی سیستم هاي سطوح آبگیر باران، دانشگاه تهران، وزارت جهاد روشهاي استحصال آب شرب در ترکمن صحرا، هشتمین همایش جها - 4

 1376سازندگی ، 
.تعیین الگوي نظام بهره برداري کشاورزي مطلوب در توسعه پایدار روستایی، دهمین کنکره جغرافیایی ایران، دانشگاه امام حسین ، مهرماه  5 

1378  
  1380رانس جایگاه و نقش توانمندیهاي جغرافیا در توسعه, دانشگاه آزاد اسالمی ,جایگاه و نقش مدیریت فضایی در توسعه پایدار , کنف- 6
  1380توسعه پایدار سکونتگاههاي روستایی در کوهستان , همایش بین المللی کوهها , دانشگاه تهران  -7
لی بررسی راهکارهاي مقابله با بحران آب , مدیریت مطلوب و پایدار سیالب از طریق ایجاد تشکل هاي مردمی در سیستان , اولین کنفرانس م- 8

   1380دانشگاه زابل , 
د و اثرات تخریب منابع تجدید شونده بر افزایش فقر و کاهش عدالت اجتماعی , کارگاه آموزشی  توسعه پایدار کوهها , سازمان خواربار ملل متح -9

 1383انجمن حفظ کوهستان , 
اسفند  10و  9زهاي محلی و منطقه اي , اولین همایش ملی مهندسی مسیلها ( کالها ) شهرداري مشهد ، کاربرد مسیل در مکان گزینی بازار رو-10
 1385ماه 
 سازمان دهی مراکز رشد روستایی در افزایش اشتغال فارغ اتحصیالن دانشگاهی، اولین همایش توانمندي ها , موانع و راهکارهاي اشتغال فارغ-11

 1385اسفند ماه  7آزاد اسالمی مشهد ، التحصیالن دانشگاهی،دانشگاه 
 ساماندهی الگوي فضایی توزیع و مصرف پایدار شهري با تاکید بر مکان یابی بازار روزهاي محله اي، همایش ملی فرهنگ تولید و مصرف پایدار-12

  1386شهري ، مرکز مطالعات فرهنگی شهر تهران ، اردیبهشت 
جامع منابع آب، همایش مدیریت جامع منابع آب ، سازمان آب منطقه اي خراسان رضوي ، خرداد نقش برنامه ریزي مشارکتی در مدیریت -13

1386  
 1386شهري ، دانشگاه شمال ،شهریور GISدر مکان گزینی کاربري هاي شهري ، اولین همایش GISکاربرد -14
 1387تخصصی جغرافیا ، دانشگاه پیام نور ، _علمی  رهیافت هاي دستیابی به توسعه پایدار روستایی ، مجموعه مقاالت اولین همایش -15
تخصصی جغرافیا ، دانشگاه پیام  _فناوري ارتباطات و اطالعات و نقش آن در توسعه پایدار روستایی ،، مجموعه مقاالت اولین همایش علمی  -16

 1387نور ،
تخصصی جغرافیا ، دانشگاه  _عه مقاالت اولین همایش علمی ناپایداري سکونتگاههاي روستایی در پیرامون کالن شهرهاي منطقه اي ، مجمو-17

 1387پیام نور ،
   1388ادبیشهت سال، نحستین همایش ملی توسعه پایدار روستایی پیامدهاي گردشگري در ناپایداري اقتصادي سکونتگاههاي روستایی .،-18
   1388ادبیشهت سال ، لی توسعه پایدار روستایینحستین همایش متجارب جهانی مشارکت بهره برداري پایدار منابع آب ،: -19
 ،دانشگاه پیام نور 1388نقش آفرینی علوم جغرافیایی در سازمان بخشی علوم انسانی ، همایش نقش علوم انسانی در توسعه ملی ، مهر  -20
  1388لی علوم جغرافیایی ، مهرماه مپیامدهاي گردشگري در ناپایداري سکونتگاههاي روستایی با تاکید بر محیط زیست ، دومین همایش -21
 و 7اريآبخیزد مهندسی و علوم ملّی همایش هفتمین مقاالت مجموعه،  شهري آبخیز حوضه هاي تخریب بر شهرها فیزیکی توسعه پیامدهاي-22
 اصفهان صنعتی دانشگاه طبیعی منابع دانشکده آبخیزداري و مرتع مهندسی گروه ، 1390 اردیبهشت 8



     قابلیت هاي و توانمندیهاي گردشگري روستایی در استان خراسان شمالی ، اولین همایش جغرافیا و برنامه ریزي توسعه روستایی،  ارزیابی-23   
 1390دانشگاه مشهد، 

دانشگاه مشهد،   واکاوي عملکرد نهاده هاي محلی مشارکت در توسعه پایدار روستایی ، اولین همایش جغرافیا و برنامه ریزي توسعه روستایی، -24   
1390   

دانشگاه پیام نور گنبد کاووس،  ،همایش توسعه صنعت گردشگري ،عملکردي کوهستان و ساحل در پایداري توسعه گردشگري _راهبرد پیوند فضایی -25
 1392اردبیشهت  26و  25
 1393مهرماه  23روستایی، همایش ملی زن و توسعه پایدار روستایی ،  زنان تعاونی کارآفرینی ارزیابی -26

روستایی در برنامه ششم  ملی چشم انداز توسعه پایدارروستایی  ، همایش  سکونتگاههاي ناپایداري و کوچک شهرهاي گیري شکل سیاست-72 
 ، دانشگاه تهران 1393بهمن  15توسعه کشور،

بهمن  15یدار روستایی در برنامه ششم توسعه کشور،همایش ملی چشم انداز توسعه پا ایران، در روستایی قوانین و حقوق نظام به بازاندیشی -82
 ، دانشگاه تهران 1393

 1395مهرماه  12، دانشگاه پیام نور شاهین شهر،پنجمین همایش ملی علوم جغرافیایی ،کاربرد رویکرد فضایی در تاب آوري جوامع روستایی-92
 ، دانشگاه یزد1396اسفند  17و  16،سایش بادي و طوفان هاي گرد و غبارچهارمین همایش فر ،ندوین و بومی سازي شاخص هاي تاب آوري روستایی-30
تیرماه 11، سومین کنفرانس ملی پدافند غیرعامل در بخش کشاورزي ،تاب آورسازي جوامع روستایی،راهبرد مقابله با تهدیدات خشکسالی در ایران-13

 تهران ،،موسسه تحقیقات اصالح بذز و تولید نهال وزارت جهادکشاورزي،1397
   1397بهمن  28، زاهدان ،دانشگاه پیام نور ،اولین همایش ملی شرکت هاي دانش بنیان ،شهرها پایدار توسعه در دانشبنیان اقتصاد نقش -23
اردکان ، ،اه پیام نوردانشگ ،اولین همایش ملی قنات، میراث ماندگار و آب ،کاربرد برنامه ریزي مشارکتی در مدیریت یکپارچه منابع آب در نواحی روستایی -33
 1397اسفند  2و 1
 ،دومین همایش ملی چشم اندار توسعه پایدار روستایی ایران ،برنامه ریزي مشارکتی در پایداري نظام اقتصادي سکونتگاههاي روستاییکاریرد -43

 1397بهمن ماه  28،انجمن جغرافیا و برنامه ریزي روستایی دانشگاه خوارزمی
ر تحوالت کالبدي سکونتگاههاي روستایی پیراشهري ناحیه تنکمان درپیرامون کالن شهر کرج،چهاردهمین کنگره نقش جریان سرمایه د-35

 ، دانشگاه شهید بهشتی1398اردبیشهت ماه  14جغرافیدانان ایران،
اردبیشهت  14دانان ایران،تحلیل بارش سنگین و نقش الگوي شبکه معابر در بحران نواحی شهري درکالنشهر کرج ،چهاردهمین کنگره جغرافی-36
 ، دانشگاه شهید بهشتی1398ماه 
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 دانشگاه آن.رساله و  ،نامه  پایان نامه هاي کارشناسی ارشد و دکتري همراه با عنوان پایاند) راهنمایی 

 الف . کارشناسی ارشد 
 1385دانشگاه پیام نور ،تان چایپاره باال , شهرستان زنجان ،زینب مالیی . رهیافتهاي دستیابی به توسعه پایدار رو ستایی نمونه موردي دهس1
 1386. نقش مدرنیزاسیون در دگرگون سازي دانش بومی ، شهرستان خواف، رحمان زنگنه ، دانشگاه پیام نور 2
  1387ر . نقش صنایع روستایی در توسعه پایدار روستایی، شهرستان قوچان ، محمد صادقیان ، دانشگاه پیام نو3
 1386. نقش تشکل هاي عیر دولتی زنان در توسعه پایدار روستایی، شهرستان بابل، منیژه شهابی ، دانشگاه پیام نور 4
 1387دانشگاه پیام نور ،. نقش گردشگري در ناپایداري سکونتگاههاي روستایی، نوشهر ،ضغري قاسمی 5
 1386حسین امجد ، دانشگاه آزاد اسالمی ،روستایی بر کالن شهرهاي منطقه اي اجتماعی ناپایداري سکونتگاههاي  _. پیامدهاي اقتصادي 6
 1387. سیاست ها و راهبردهاي توسعه پایدار در جنوب شرق آسیا, علیرضا بیدخوري دانشگاه پیام نور 7
 1387اه پیام نور . نفش و عملکرد شرکت هاي تعاونی روستایی درپایدار سازي نظام اقتصاد روستایی, حسین کلماتی , دانشگ8
 1387، دانشگاه پیام نور رستان سیرجان ، صدیقه مکی آبادي. نقش تشکل هاي غیردولتی در توسعه روستایی، نمونه موردي شه9

 1388، دانشگاه پیام نور ري کشاورزي ایران ، فریده ناصري.ارزیابی عملکرد شرکت هاي سهامی زراعی در نظام هاي بهره بردا10
 1388گوي کشت پسته بر پایداري سکونتگاههاي روستایی ،اعظم فرتوت ، دانشگاه پیام نور . تاثیرات ال11
 1388. نقش بیابان در ناپایداري سکونتگاههاي کوچک ، سمیه غیوریان ، دانشگاه پیام نور 12
 1388اه پیام نور . نقش و عملکرد سکونتگاههاي کوچک کوهستانی در توسعه پایدار روستایی ، مرضیه تخم افشان ، دانشگ13
 1388فضایی اسکان غیررسمی در شهرهاي جنوب شرق کشور ، معصومه کلدوي ،دانشگاه پیام نور  _. بررسی تاثیرات مکانی 14
 1388. نقش آفرینی فعالیت گردشگی بر نظام کاربري اراضی شهري ، مریم پوررسول ، دانشگاه پیام نور 15

 1388دانشگاه پیام نور ،ي چند طبقه در کالن شهر مسهد ، موسی زاده مکان یابی بهینه استقرار پارکینک ها16 
 1387نقش مدیریت مشارکتی در بهره برداري از منابع آب ، موسی علی نژاد ، دانشگاه پیام نور  -17
 1389دانشگاه پیام نوروستا شهر هوراند ،سجاداحمدزاده ،عملکردي ر_تاثیر سکونتگاههاي پیرامونی بر توسعه فضایی -18
 1389)، اسعد جهان پور ، دانشگاه پیام نور1335_1385گسترش کالبدي شهر بوکان و اثرات آن بر دگرگونی کاربري اراضی پیرامونی ( -19
 1389مکانی یابی تاسیسات شهري براي شرایط بحرانی، محمدرمضانی ، دانشگاه پیام نور -20
 1389فاطمه آبکار ، دانشگاه پیام نور الگوي سازي تعیین جهات توسعه فیزیکی شهر اراك ،  -21
 1389تحلیل نظام ناپایداري در سکونتگاههاي غیررسمی، علی کاظمی ، دانشگاه پیام نور -22
 1389، مجتبی حسین زاده ، دانشگاه پیام نور قاجار نقش عوامل جعرافیایی بر پایداري سکونتگاههاي روستایی از صفویه تا -23
 1389دانشگاه پیام نور کالت و چناران ، فاطمه گواهی : شهرستانهايورديم مونهن -یی زنان در توسعه پایدار نقش تعاونی هاي روستا -24
 1389محمد کمالی دانشگاه پیام نور پیرامون گسترش کالبدي شهر یزد و اثرات ان بر تغییر کالبدي اراضی سکونتگاههاي روستایی -25
 1389، محمد رحمانی ، ابخیزکن پایدار شهري مطالعه موردي شمال تهران حوزهضرورت مدیریت آبخیزهاي شهري در توسعه -26
  1390،  ،اسدا.قبادي شهرکرج 4موردي: منطقه  الگوسازي براي مکانیابی کاربریهاي امداد شهري با بهره گیري از منطق فازي مطالعه -27
 1391،فهمیه شبیریان، دانشگاه پیام نور ، بر سالمت شهري آسیب شناسی و تحلیل فضایی بیماریهاي زنان در شهر تهران با تاکید-28



 1391، سجاد فیروزي، دانشگاه پیام نور ، استان زنجان موردي همطالع تصمیم گیري چند معیاره مکانیابی شهرك هاي صنعتی با روش -29
 1391، دانشگاه پیام نور ،  ،عزیزه محمدي نقش شهرهاي کوچک در توسعه نظام ناحیه اي :نمونه موردي :شهرستان بابل -30
 1391، بهروز محمودي ، دانشگاه پیام نور ، ساماندهی ان شهرداري تهران و عوامل موثر بر 19نظام توزیع مکان اسکان غیر رسمی در منطقه  -31
 1391،  ،راضیه شریفی مقدمي روستایی نظام سکونتگاهها در پایداري يکشاورزنقش آفرینی مکانی / فضایی فعالیت هاي -32
 1391،مرضیه جعفریه ، دانشگاه پیام نور ، ارزیابی الگوي مکانیابی شهرکهاي صنعتی در غرب استان تهران -33
 1391،عبداهللا قره گز، دانشگاه پیام نور ، ارزیابی اثرات اجراي طرحهاي آبخیزداري بر توسعه کشاورزي حوزه آبخیز باال بند فریمان -34
 29/1/91عزیزه محمدي  سعه نظام ناحیه اي :نمونه موردي :شهرستان بابلنقش شهرهاي کوچک در تو-35
 8/3/91سجاد فیروزي  استان زنجان موردي همطالع تصمیم گیري چند معیاره مکانیابی شهرك هاي صنعتی با روش-36
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 ب ) طرح هاي خارج از دانشگاه
بنیاد مستصعفان و جانبازان انقالب اسالمی خراسان , موسسه تربت  . مطالعات مرحله اول پروژه توسعه و احیاء واحدهاي کشاورزي و دامپروري 1

  1370جام , تابیاد ، بنیاد خراسان , مجري طرح ، 
ي . مطالعات آبخیزداري سدهاي چهار گانه گناباد ، مطالعات اجتماعی , اقتصادي ، مجري طرح ، معاونت آبخیزداري وزارت جهاد سازندگی ، مجر 2

  1371طرح ، 
  1372لعات منطقه اي فوالد نیشابور ، جامعه روستایی ، اداره کل صنایع خراسان ، همکار طرح ، . مطا 3
  1373. مطالعات آبخیزداري حوزه قره تیکان , زاوین ، مطالعات اجتماعی , اقتصادي ، معاونت آبخیزداري وزارت جهادسازندگی، مجري طرح ،  4
  1373ریت آبخیزداري جهاد سازندگی خراسان ، مجري طرح ، . مطالعات طرح توسعه فضاي سبز طبس ، مدی 5



. مطالعات آبخیزداري حوزه اترك ، معاونت آبخیزداري وزارت جهاد سازندگی ، همکار اصلی مطالعات دامداري اجتماعی , اقتصادي و تلفیق ،  6
1372  

 1374مجري طرح ، اداره کل امور عشایري خراسان،  . مطالعات کانونهاي توسعه عشایري ، پس پشته ( رادکان) و زاوین (کالت )، 7
روشها و الگوهاي تقسیمات کشوري و همکار تلفیق, اداره کل  -. مطالعات طرح جامع تقسیمات کشوري ، مرحله اول ، همکار مطالعات ادبیات  8

  1378تقسیمات کشوري وزارت کشور ، 
کار مطالعات ضرورت بازنگري و اصالح نظام تقسیمات کشوري ،  اداره کل تقسیمات . مطالعات طرح جامع تقسیمات کشوري ، مرحله دوم ، هم 9

  1380کشوري وزارت کشور 
  1382مطالعات آبخیزداري حوزه شهري بجستان (شهرستان گناباد) ،مجري طرح، سازمان جهادسازندگی خراسان،مدیریت آبخیزداري ، -10
دست کاشت مناطق بیابانی (سه قلعه سرایان ) ، مجري طرح، اداره کل دفتر تثبیت شن و  مطالعات ارزیابی و اصالح مدیریت جنگل هاي -11

 1384بیابان زدایی ، سازمان جنگلها مراتع و آبخیزداري ، 
  1387مکان یابی کانون هاي عشایري آب تلخ سرخس، اداره کل عشایري استان خراسان رضوي ،   -12
  1387، اداره کل عشایري گلستان ،  مکان یابی شهرك عشایري بهار میدان -13
 1387مکان یابی شهرك عشایري اسماعلیک ، اداره کل عشایري گلستان ،   -14

 
 ترویجی_علمی برگزاري کرسی نظریه پردازي و 

و دبیرخانه کرسی  ، دانشگاه پیام نور 1397برگزاري کرسی علمی و نرویجی نقش برنامه ریزي مشارکتی در برنامه ریزي توسعه پایدار روستایی ، 
 نظریه پردازي شوراي عالی انقالب فرهنگی

 

  سوابق اجرایی :

  1370 -1373           م نور فریمان                 معاون آموزشی دانشگاه پیا •
  1373 - 1374    یام نور فریمان               مسئولیت امور اجرایی دانشگاه پ •
   1374 - 1376                                   رئیس دانشگاه پیام نور فریمان     •
  1380 - 1382دبیر و عضو شوراي پژوهشی دانشگاه پیام نور منطقه هشت     •
  1380 -1382مدیر گروه علوم انسانی دانشگاه پیام نور فریمان                    •
   1386 _ 1385   مدیر گروه جغرافیا در دانشگاه پیام نور (سازمان مرکزي)     •
      1388 _ 1386مدیر گروه جغرافیا در دانشگاه پیام نور استان تهران              •
        1390 _ 1387                 مدیر گروه دوره دکتري جغرافیا دانشگاه پیام نور •
    1393 _ 1390     اه پیام نور استان تهران       مدیر گروه جغرافیا در دانشگ •
 ادامه دارد _ 1390       اي تخصصی گروه علوم جغرافیایی  عضویت در شور •
 1395 _1391     عضویت  در کمیته منتخب بخش علوم اجتماعی دانشگاه •
 1395 _1391          عضویت در کمیسیون تخصصی هیات ممیزه دانشگاه •
 ادامه دارد _ 1390                 عضو شوراي دوره دکتري علوم جغرافیایی •
 1395 _1393دبیرخانه هیات اجرایی جذب اعضاي هیات علمی سرپرست  •
  1397 -1395              مدیر گروه دوره دکتري جغرافیا دانشگاه پیام نور •
 ادامه دارد    -1395مدیر گروه جغرافیا در دانشگاه پیام نور استان تهران،   •



          
 جوایز و افتخارات علمی :

 1383در دانشگاه شهید بهشتی در سال مجري طرح پژوهشی برگزیده  _1
 در دانشگاه پیام نور 1385پژوهشگر نمونه در سال   _2
 در دانشگاه پیام نور 1389پژوهشگر نمونه در سال -3
 

 عضویت در مجامع و انجمن هاي علمی :

 انجمن جغرافیدانان ایران 
 هیات مدیره انجمن جغرافیا و برنامه ریزي روستایی یت درعضو

   (AGU)ن المللی جغرافیدانان جهان انجمن بی
 قطب علمی توسعه پایدار محیط جغرافیایی دانشگاه شهید بهشتی 
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