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 به نام خدا
 شخصي مشخصات  -1  

 يونس ًبم : 

 بيمرغ  يغالم:  يًبم خبًَادگ

  1/11/61تبريخ تَلذ :

   تدريس مهارت ها و سوابق -1

 هؾْذ  يگزٍُ ؽبّذ ٍ ايثبرگز داًؾگبُ فزدٍع يٍ آهبر ثزا يتذريظ درٍط ًقؾِ خَاً 1.2

 بى اعتبى خزاعبى ثب عبسهبى هذيزيت خزاع ياراض يدر عزح کبرثز يّوکبر 2.2

  يداًؾگبُ فزدٍع يگزٍُ جغزافيب يػضَ اًجوي ػلو 3.2

 ؽبّذ ٍ ايثبرگز داًؾگبُ اففْبى يثزا GISتذريظ  4.2

 اهَر فزٌّگي داًؾگبُ اففْبى GISتذريظ  5.2

 ٍاحذ درعي داًؾگبُ فزدٍعي هؾْذ 8تذريظ  6.2

 پيبم ًَر ٍاحذ آثبدُ)فبرط( در ايزاى ، يثزًبهِ ريشي ؽْزتذريظ ٍاحذ تخققي  7.2

 در پيبم ًَر فزدٍط ثزاي هقغغ کبرؽٌبعي ارؽذ ٍ تکٌيک ّب  GISتذريظ درٍط 8.2

 توانايي هاي علمي -3

  يدر داًؾگبُ فزدٍع GIS يگذراًذى دٍرُ ّب 1.3

  يجغزافيبيي خقَفبَ ّوبيؼ کٌگزُ جْبى اعالم در ثخؼ فٌ يدر ّوبيؼ ّب يّوکبر 2.3

 در جغزافيب  يٍ ػضَيت در اًجوي ػلو يّوکبر 3.3

 جغزافيب  يهختلف تخقق يفشارّباآؽٌبيي ثب ًزم  4.3

 ايزاًي ثب تَجِ هَضَع رعبلِ –تخقـ در سهيٌِ ؽْز اعالهي ٍ الگَي ؽْز اعالهي  5.3

 تخقـ در سهيٌِ پذافٌذ غيز ػبهل ؽْزي ثب تَجِ هَضَع پزٍصُ خذهت عزثبسي در داًؾگبُ دفبع هلي 6.3

 

 انتشارات و مقاالت -5

 پژوهش هفتة -5-1

 1384، يًَظ، ّفتِ پضٍّؼ ي، غالهى گٌبثبدزافيبيي ثز جوؼيت ؽْزعتبتحليل جغ 1.1.5

 1385، يًَظ، ّفتِ پضٍّؼ ي، غالهاعتبى خزاعبى يزاتت ؽْز ّبعلغلِ ه يثزرع 2.1.5
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 1385، يًَظ، ّفتِ پضٍّؼ ي، غالهًقؼ قٌبت در تَعؼِ ؽْز گٌبثبد 3.1.5

حزم  يَعبسٍ ً يعزح ثْغبس ي)ًوًَِ هَرديؽْز يهذّج يثز ٍضؼيت گزدؽگز يؽْز يعزح ّب ياثزات کبلجذ يثزرع 4.1.5

 1386، ّفتِ پضٍّؼ ، يًَظيغاله هغْز(

 1386، ّفتِ پضٍّؼ، يًَظيغاله، ثز ثبفت پيزاهَى يحزم هغْز رضَ يٍ ًَعبس يعزح ثْغبس ياثزات کبلجذ يثزرع 5.1.5

،يًَظ ٍ  يخزاعبى ، غاله در ثيي ثبسهبًذگبى سلشلِ جٌَة يجغزافيبيي سهيي لزسُ ٍ اثتال ثِ اختالالت رفتبر يآعيت ؽٌبع 6.1.5

 1386،  حغيي  ، ّفتِ پضٍّؼ  يػجبع

 : ها همايش -5-1

  .، يًَظيغاله ياعاله يتحليل جغزافيبيي ثز جوؼيت کؾَرّب 1.2.5

 .گزهغبر، ّوبيؼ خليج فبرط ، يًَظ ، يغاله ،جغزافيبي تبريخي خليج فبرط 2.2.5

 -يثبفت اعزاف حزم هغْز رضَ ي)ًوًَِ هَرديعجش ؽْز يفضب يزثبفت قذين ثز کبرث ياحيب ياثزات عزح ّب يثزرع 3.2.5

  .عجش ي، ّوبيؼ فضب، يًَظي، غالههؾْذ(

 اَّاس  يتبريخ ي، ّوبيؼ ثبفتْب، يًَظيغاله، هؾبرکت ٍ جبيگبُ آى در عزحْبي هذاخلِ ثبفت قذين ؽْزّبثزرعي  4.2.5

 غالهي يًَظ ّوبيؼ آرهبًؾْز اعالهيتحليلي تبريخي اس عبختبر ؽْزّبي اعالهي ،  5.2.5

 يًَظ غالهي تحليل ثز تَاًبيي ّب ٍ قبثليتْبي فٌبيغ دعتي در تَعؼِ گزدؽگزي، 6.2.5

 همايش بين المللي :

 غالهي ، يًَظ، تحليلي ثز فٌبٍري اعالػبت در ؽْزّب ًوًَِ هَردي ؽْز اففْبى،  7.2.5

 

 :نشريات -5-3

 غير علمي پژوهشي   -5-3-1
 )چبح(،گبٌّبهِ اعلظ، يًَظ يغاله ،   )عزف ػزضِ ٍ عزف تقبضب ( ياقتقبد يدر تئَريْب يافبلت ثخؾ 1.1.3.5

 ، يًَظ : هبٌّبهِ ؽْزداريْب يؽْز هؾْذ ، غاله يدر ثبفت هزکش يهؾکالت گزدؽگز يثزرع 2.1.3.5

 )پذيزػ(يًَظ : هبٌّبهِ ؽْزداريْب ،يغاله ًيي جَ چيي ،  ثبفت قذين در ؽْز عبى ٍ ية احيبتجبر يثزرع 3.1.3.5

 )چبح(هبٌّبهِ ؽْزداريْب يًَظ، ،يغاله يافبلت ثخؾ يئَرٍ تحليل ت يثزرع 4.1.3.5

 )پذيزػ(، هجلِ عپْز ًَظي ،يغاله ،ؽْزّب يهحالت هزکش يتغييز کبلجذ ٍ تحليل يثزرع 5.1.3.5

  )پذيزػ(، هجلِ عپْز، يًَظيزا ؽذُ در ثبفت قذين هؾْذ، غالهاج يتحليل عزحْب 6.1.3.5

 )پذيزػ(ي، ًؾزيِ خذهبت ؽْز، يًَظيآراهغتبًْب، غاله يًَِ هغبلؼبتًو يتجْيشات خذهبت ؽْز 7.1.3.5

 عجشيٌِ )چبح( هجلِ يًَظ غالهيضَاثظ، اعتبًذاردّب،قَاًيي ٍ هقزرات در فضبي عجش ٍ هٌظز ؽْزي ،  8.1.3.5

 84 ؿ  1389، پبييش 75فقلٌبهِ عپْز، ؽوبرُ ، يًَظ غالهي ،اجتوبػي در رٍعتبّبي ايزاى -ثزًبهِ ريشي اقتقبدي  9.1.3.5

 23ؿ 196-197اي عزح ّبي ثبفت قذين ؽْزّب، هبٌّبهِ داًؼ ًوب، ؽوبرُ هؾبرکت ٍ جبيگبُ آى در اجز 10.1.3.5

http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=1099&Number=75&Appendix=0
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 علمي پژوهشي -5-4

 ،پذيزػيًَظ غالهي،فقلٌبهِ تحقيقبت جغزافيبيي تحليلي ثز ٍضؼيت گزدؽگزي ؽْزعتبى ًَرآثبد، .1.4.5

،جغزافيب ٍ ثزًبهِ ريشي يًَظ غالهي ثزرعي کبرثزي اراضي ؽْز ًَرآثبد هوغٌي ثب اعتفبدُ اس عيغتن اعالػبت، .2.4.5

 ،چبحهحيغي

 يًَظ غالهي،جغزافيب ٍ ثزًبهِ ريشيثزرعي الگَي فضبيي ثْبي سهيي ٍ ػَاهل هؤثز ثز آى در ثبفت هزکشي ؽْز هؾْذ،  .3.4.5

 ،چبحتجزيش

 ،چبحغالهي، يًَظ،هجلِ فضبي جغزافيبتحليلي ثز تَعؼِ گزدؽگزي هذّجي )هغبلؼِ هَردي؛ ؽْزعتبى ًَرآثبد هوغٌي(  .4.4.5

،يًَظ غالهي،جغزافيب ٍ  تحليل پزاکٌؼ فضبيي هجلوبى ٍرسؽي در پبرک ّبي ؽْزي ٍ تأثيز آى ثز رضبيت ٍ اعتقجبل .5.4.5

 آساد اعالهي ٍاحذ ًجف آثبد   )چبح(                                               هغبلؼبت هحيغي،داًؾگبُ

 )پذيزػ(، هجلِ جغزافيب يًَظ غالهي( ًوًَِ هَردي هؾْذ، SWOTثزرعي رٍيکزد ثبسآفزيٌي ؽْزي ثب اعتفبدُ اس رٍػ ) .6.4.5

ي عزح ّبي ثْغبسي ٍ ًَعبسي ؽْز ًوًَِ هَردي هزکش ؽْز کبلجذ-اٍلَيت ثٌذي ػَاهل هؤثز در ثْجَد پبيذاري اجتوبػي .7.4.5

 يًَظ غالهيهؾْذ، 

 يًَظ غالهي،فقلٌبهِ تحقيقبت جغزافيبيي،پذيزػ تحليلي ثز عجيؼت گزدي آثؾبر هبرگَى، .8.4.5

 يًَظ غالهي)چبح( تحليلي ثز عجيؼت گزدي ثب ًگبُ ثِ تَعؼِ پبيذار، .9.4.5

رعي ػَاهل هؤثز در پبيذاري گزدؽگزي ؽْزي ثب تبکيذ ثز ثْغبسي ٍ احيبي ثبفت ّبي ؽْزي )ًوًَِ هَردي ثبفت ثز .10.4.5

 ، 36افيب ٍ ثزًبهِ ريشي، ؽوبرُ ًؾزيِ جغزيًَظ غالهي ثيوزؽ،  ،هزکشي ؽْز هؾْذ(

 هجلِ جغزافيب يًَظ غالهي،تحليل فضبيي ثبفت قذين ؽْزّب هجتٌي ثز افَل پذافٌذ غيز ػبهل، .11.4.5

 ISIهقبالت  -5-5

Prioritizing the Effective Factors in Improving The Social Stability of Renovation projects in Islamic Cities 

(The case study of Isfahan), Gholami B, Yones. Science Series Data Report Journal.Volume4 , Issue6 

 و سخنراني کارگاه هاي علمي و تخصصي-6

 ايزاًي پيؾزفت، داًؾکذُ ادثيبت ٍ ػلَم اًغبًي داًؾگبُ اففْبى  –در کبرگبُ تخققي الگَي اعالهي ؽزکت  1.6

 ؽزکت در کبرگبُ هتذلَصي، داًؾکذُ ادثيبت ٍ ػلَم اًغبًي داًؾگبُ اففْبى 2.6

 فْبىؽزکت در عِ دٍرُ کبرگبُ تخققي ؽْز اعالهي، ٍاقغ در دثيزخبًِ هلي ؽْز اعالهي در کتبثخبًِ ؽْزداري اف 3.6

 عخٌزاًي در ّوبيؼ هلي فٌبيغ دعتي ٍ ارتجبط آى ثب تَريغن، ٍاقغ در داًؾگبُ اففْبى  4.6

 شغلي و فرهنگيسوابق  -7

 فؼبل فزٌّگي ثِ ػٌَاى ػضَ ؽَراي هزکشي کبًَى ايزاًؾٌبعي،داًؾگبُ اففْبى 1.7

http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=6290&Number=36&Appendix=0
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 ،داًؾگبُ اففْبىدر اهَر فزٌّگي خَاثگبُ فؼبل فزٌّگي  2.7

 ٍ هغٍَل هجوَػِ فزٌّگي اهبم رضب ػليِ الغالم ،داًؾگبُ اففْبىفؼبل فزٌّگي ثِ ػٌَاى ػضَ  3.7

 داٍر ًْويي ٍ دّويي آثبر جٌؾَارُ داًؾجَيبى هوتبس، هجتکز ٍ ًَآٍر ثغيجي، ؽبّذ ٍ ايثبر گز اعتبى اففْبى 4.7

 ًقؼ جْبى ،داًؾگبُ اففْبىاًغبًي  مَهذيز داخلي هجلِ پضٍّؾْبي ػل 5.7

عبختبري،ػوليبتي،تَعؼِ ٍ هذيزيت هٌبثغ،تبعيغبت ٍ سيز  -عزح راّجزدي ػضَ گزٍُ ارسيبثي هحتَايي ٍ تغجيقي 6.7

 عبخت ّبي هيزاث فزٌّگي ،فٌبيغ دعتي ٍ گزدؽگزي اعتبى اففْبى

 جشنواره علمي -8

 ى هوتبس، هجتکز ٍ ًَآٍر ثغيجي، ؽبّذ ٍ ايثبر گز اعتبى اففْبىؽزکت در دّويي آثبر جٌؾَارُ داًؾجَيب

 ؽزکت در يبسدّويي آثبر جٌؾَارُ داًؾجَيبى هوتبس، هجتکز ٍ ًَآٍر ثغيجي، ؽبّذ ٍ ايثبر گز اعتبى اففْبى

ر گز کغت رتجِ دٍم هجبهغ ثخؼ ػلَم اًغبًي دّويي جؾٌَارُ داًؾجَيبى هوتبس، هجتکز ٍ ًَآٍر ثغيجي، ؽبّذ ٍ ايثب

 اعتبى اففْبى

 

 سوابق تحصيالت -8

 ؽزح داًؾگبُ هقغغ رديف

 

1.8- 

 

 

 کبرؽٌبعي

 

 

 فزدٍعي هؾْذ

 

 فبرؽ التحقيل 1384در عبل  39/15ثب هؼذل 

2.8- 

 

 

کبرؽٌبعي 

 ارؽذ

 

 

 

 

 اففْبى

 41/19ٍ هؼذل پضٍّؾي  11/17ثب هؼذل کل 

  ، پيزاهَى ز اهبم رضب)ع( ثز فضبي تحليل اثزات کبلجذي عزح تَعؼِ حزم هغّْػٌَاى پبيبى ًبهِ: 

 اعتبد راٌّوب : دکتز ػلي سًگي آثبدي، اعتبد هؾبٍر : دکتزهحوذ رحين رٌّوب،دفبع ثب ًوزُ ػبلي

 اففْبى دکتزي -3.8

 

 

 

 80/19ٍ هؼذل پضٍّؾي  81/17هؼذل آهَسؽي 

هَردي ؽْز اعالهي )ًوًَِ  -تحليلي ثز فضبّبي ؽْزي هَجَد ثزاي رعيذى ثِ الگَي ؽْز ايزاًي

، دفبع ثب ًوزُ دکتز احوذ پَراحوذ اففْبى(، اعتبد راٌّوب : دکتز ػلي سًگي آثبدي، اعتبد هؾبٍر :

 ػبلي

تحليلي ثز هکبى گشيٌي ؽْزّب ثز اعبط هتغيزّبي صئَکليوبيي ثب رٍيکزد دفبع غيز ػبهل ثِ ٍعيلِ  دفبع هلي عزثبسي -4.8

RS   ٍGIS ًوًَِ هَردي ؽوبل ؽزق کؾَر 

 


