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 بسمه تعالي

 «ان الحسين مصباح الهدي و سفينه النجاه»

 

 :با عرض سالم و ادب

شرح حال و اهم رساند  يبه استحضار مبدينوسيله ضمن آرزوي توفيق از درگاه الهي براي سروران گرامي، 

 :فعاليت هاي علمي بنده به شرح ذيل مي باشد
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 51.51معدل: دانشگاه اصفهان  محل اخذ درجه کارشناسي

 55.19معدل:                                  دانشگاه اصفهان ارشدمحل اخذ درجه کارشناسي 

 55.09معدل:                                 دانشگاه اصفهان                              دکتري     اخذ درجه   محل

لوم زمين، گروه جغرافيا و محل کار: کاشان، بلوار قطب الدين راوندي، دانشگاه کاشان، دانشکده منابع طبيعي و ع

 .اکوتوريسم

 عنوان پايان نامه کارشناسي ارشد: بررسي راهکارهاي ساماندهي توانهاي محيطي به منظور توسعه اقتصادي

 )شرق اصفهان(اقتصادي روستايي _عنوان تز دکتري: بررسي تأثير بحران منابع آب کشاورزي بر ساختار اجتماعي
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 رتبه هاي کسب شده

 .5013ز رتبه اول دانشجويان کارشناسي ارشد در نيمسال دوم تحصيلي سال احرا

 .5019احراز رتبه اول دانشجويان کارشناسي ارشد در نيمسال اول تحصيلي سال 

 .5013احراز رتبه اول دانشجويان فارغ التحصيل مقطع کارشناسي ارشد در سال 

 5013احراز رتبه اول در آزمون ورودي دکتري سال 

 

 پژوهشي – مقاالت علمي

چاپ مقاله با عنوان تحليل فضايي ارتباط بين دسترسي به راه و ميزان توسعه يافتگي روستا از  -5

 فصلنامه علمي و پژوهشي روستا و توسعه.

) بخش براي تعيين مناطق مستعد کشاورزي چاپ مقاله با عنوان ارزيابي توان اکولوژيک محيط -1

دانشگاه  برنامه ريزي محيطي فصلنامه علمي پژوهشي(، GISستفاده از مرکزي شهرستان کيار با ا

 اصفهان.

ارزيابي توان اکولوژيک محيط براي تعيين مناطق مستعد کشاورزي دهستان  چاپ مقاله با عنوان -0

 .مجله پژوهشهاي روستايي ،چغاخور

مجله برنامه ريزي  ،چاپ مقاله با عنوان گردشگري خانه هاي دوم و نقش آن در توسعه روستايي -3

 .شهري و منطقه اي

مجله  ،يي در استان کهگيلويه و بويراحمدچاپ مقاله با عنوان تحليل وضعيت مسکن روستا -9

 پژوهش هاي روستايي.

 ،پتانسيلهاي گردشگري شهرستان خوانسار در ايجاد اشتغال نقش يبارزيامقاله با عنوان چاپ  -1

 ه اصفهان.تحقيقات جغرافيايي، دانشگا فصلنامه

آمايش  مقاله با عنوان تحليلي بر پراکنش شاخص هاي مسکن شهرستان هاي ايران، فصلنامهارائه  -3

 ، تحت داوري.سرزمين

بخش سامان(، مجله  ي)نمونه موردييدر توسعه روستا يت يس يارائه مقاله با عنوان نقش دفاتر آ-1

 .ي، تحت داوراهر ييايجغراف يفضا
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، مجله ينيرزميز يزان برداشت از آبهايدر برآورد م يوان کاربرد شبکه عصبارائه مقاله با عن -5

 .يابان، تحت داوريب يستم هاياکوس

ابانک(، ي: خور و بينمونه مورد)ريکو يک گردشگرياستراتژ يزيچاپ مقاله با عنوان برنامه ر -53

 ن قم.يش سرزميمجله آما

مناطق  يياي، فصلنامه مطالعات جغرافيکسالخش يل اثرات اجتماعيارائه مقاله با عنوان تحل -55

 .يخشک، تحت داور

، فصلنامه بررسي اثرات و شناسايي عوامل اقتصادي متأثر از خشکساليارائه مقاله با عنوان  -51

 .ي، تحت داوريياقتصاد فضا و توسعه روستا

زماني )نمونه ¬سري از استفاده با رود¬پيش بيني وضعيت آبدهي زايندهارائه مقاله با عنوان  -50

ستان و بلوچستان، تحت يس يمنطقه ا – يشهر ي، مجله پژوهشهاموردي: شرق جلگه اصفهان(

 .يداور

 ي: روستاهايمورد نمونه)يساکنان بوم دگاهيو د يگرد¬عتيتوسعه طبارائه مقاله با عنوان  -53

 تهران.، يانسان يايجغراف يپژوهشها (، مجلهکاشان -بخش برزک

 يجيترو –مقاالت علمي 

کسب پذيرش چاپ مقاله با عنوان سنجش ميزان بهره مندي روستاها از امکانات و خدمات با استفاده -5

 از اسکالوگرام گاتمن)بخش مرکزي شهرستان کيار( از نشريه ديدگاه.

ارائه مقاله با عنوان فرآيند و مراحل مديريت بحران شهري به  ماهنامه شهرداريها و کسب پذيرش  -1

 چاپ.

ائه مقاله با عنوان تحليلي بر مفهوم کشاورزي پايدار، معيارها و راهکارهاي پايداري به مجله سپهر ار -0

 و کسب پذيرش چاپ.

 .5011ارائه مقاله با عنوان گذري بر مفهوم پايداري در هفته پژوهش دانشگاه اصفهان در سال  -3

فاده از روش اسکالوگرام در هفته ارائه مقاله با عنوان تعيين سطح توسعه يافتگي مناطق با است -9

 .5019پژوهش دانشگاه اصفهان در سال 

ارائه مقاله با عنوان تحليل فضايي توزيع مکانيزاسيون کشاورزي در استان اصفهان در هفته پژوهش  -1

 .5019دانشگاه اصفهان در سال 

 کسب پذيرش چاپ مقاله کشاورزي پايدار چيست از نشريه سپهر. -3
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 .بناچاپ مقاله بحران و مديريت بحران از ماهنامه  کسب پذيرش -1 

 و کاربرد آن در مديريت زمين هاي کشاورزي در مجله سپهر. GISو  RSچاپ مقاله با عنوان -5

 

  ISIه در پايگاه ه شدمقاالت ارائه شده به ژورنالهاي بين المللي نماي

 
1- Evaluation of agricultural ecological environment in 

determining the capable areas, management scince letter 

journal  .  

 

 همايش

توسعه و تمدن  يمل نقش زيرساختها در دستيابي به توسعه)نمونه موردي: راه(، اولين همايش -5

 اسالمي، دانشگاه اصفهان، پژوهشگاه دانشجويي.

ه به دگستر سميمناطق مستعد تور نييتع يبرا طيمح کيتوان اکولوژ يابيارائه مقاله با عنوان ارز -1

به  رشيپذ ا،يو جغراف يگرد عتيطب ،يگردشگر تيريمد يمل شيهما ني، اولGIS استفاده از

 .و چاپ يصورت سخنران

-نيب شيهما نيدهم ،يصناع يهنرها ليفارغ التحص نيشاغل تيوضع ليارائه مقاله با عنوان تحل -0

 .و چاپ يبه صورت سخنران رشيپذ ،يصناع يزنان در حوزه هنرها ينيکارآفر يالملل

دانشگاه آزاد  داريپا يگردشگر يداخل شيهما نياول "خيبه تار يسفر يياو ارائه مقاله با عنوان -3

 .مقاله به صورت پوستر رشيواحد نطنز، پذ ياسالم

 هيعل يدر جوار امامزاده هالل ابن عل يمذهب يگردشگر يفرصتها ليتحلارائه مقاله با عنوان  -9

 ، اولين همايش ملي امامزاده هالل ابن علي )ع(، آران و بيدگل.السالم

بررسي تأثير بحران منابع آب کشاورزي بر ساختار اقتصادي، اجتماعي و ارائه مقاله با عنوان  -1

،دومين همايش ملي بحران منابع آب، شهرکرد، پذيرش به صورت چاپ زيست محيطي روستايي

 و سخنراني.

، سالمت در استان لرستان سميتوسعه تور يها و راهبردها ليپتانس ليتحلله با عنوان ارائه مقا -3

 اولين همايش بين المللي علمي راهبردي توسعه گردشگري، مشهد مقدس.

 نياول، DEMATEL روش با گردي¬تعيين عوامل مؤثر بر توسعه طبيعتارائه مقاله با عنوان  -1

 مشهد مقدس. ،يه گردشگرتوسع يراهبرد يعلم يالملل نيب شيهما
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)مطالعه  GISمکاني نواحي روستايي با استفاده از  –توسعه پايدار فضايي ارائه مقاله با عنوان  -5

 موردي روستاي زازران از توابع شهرستان فالورجان(

 ييروستا داريدر توسعه پا ياثرات گردشگر يبررسارائه مقاله با عنوان  -53

 و ملي در توسعه و پايداري مناطق مرزي بررسي نقش امنيت اجتماعي -55

12-The strategic planning of tourism development, the 2nd 

Interdisciplinary Tourism Research Conference and 6th World 

Graduate Research,tourkey. 

 مطالعاتي طرحهاي
 ابوزيد آبادانجام طرح مطالعاتي امکان سنجي استقرار منطقه نمونه گردشگري  -5

 اريسمان انجام طرح مطالعاتي امکان سنجي استقرار منطقه نمونه گردشگري -1

 غار دنگرلو انجام طرح مطالعاتي امکان سنجي استقرار منطقه نمونه گردشگري -0

 انجام طرح مطالعاتي امکان سنجي استقرار منطقه نمونه گردشگري دستجرد -3

 نمونه گردشگري دره شاهانانجام طرح مطالعاتي امکان سنجي استقرار منطقه  -9

 انجام طرح مطالعاتي امکان سنجي استقرار منطقه نمونه گردشگري جوشقان و کامو -1

 انجام طرح مطالعاتي امکان سنجي استقرار منطقه نمونه گردشگري خور -3

 انجام طرح مطالعاتي امکان سنجي استقرار منطقه نمونه گردشگري مشهد اردهال -1

 ي استقرار منطقه نمونه گردشگري محمد آبادانجام طرح مطالعاتي امکان سنج -5

 انجام طرح مطالعاتي امکان سنجي استقرار منطقه نمونه گردشگري نخلک -53

 انجام طرح مطالعاتي امکان سنجي استقرار منطقه نمونه گردشگري نوش آباد -55

 انجام طرح مطالعاتي امکان سنجي استقرار منطقه نمونه گردشگري ويگل -51

 ن سنجي استقرار منطقه نمونه گردشگري آبگرم ورتونانجام طرح مطالعاتي امکا -50

 انجام طرح مطالعاتي امکان سنجي استقرار منطقه نمونه گردشگري ورزنه -53

 انجام طرح مطالعاتي امکان سنجي استقرار منطقه نمونه گردشگري ريگزار جن چوپانان -59

ک بخشهاي بررسي و امکان سنجي فرصتهاي شغلي در استان کهگيلويه و بوير احمد به تفکي -51

 جغرافيايي) شرکت آمايش سرزمين سپاهان(

 استان کهگيلويه و بوير احمد با آقاي دکتر زنگي آبادي. GISهمکاري در طرح  -53

همکاري در طرح هاي پرسشگري مؤسسه فرهنگي راهيان پژوهش جهت انجام طرح جوانان و  -51

 هويت ملي و ديني. 
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ژوهش جهت انجام طرح بررسي همکاري در طرح هاي پرسشگري مؤسسه فرهنگي راهيان پ -55

 ديدگاه هاي جوانان .

 همکاري در طرح هاي پرسشگري دانشگاه الزهرا)س( جهت انجام طرح ايران و اينترنت. -13

همکاري در طرح هاي پرسشگري مرکز ملي مطالعات و سنجش افکار عمومي جهت بررسي  -15

 رفتارهاي انتخاباتي.

 دست انجام. ن طرح جامع دانشگاه اصفهان، دريدر تدو يهمکار  -11

 سوابق تدريس

 تدريس درس مباني جغرافياي گردشگري، دانشگاه امين فوالد شهر. -5

 تدريس درس مباني جغرافياي روستايي ايران، دانشگاه امين فوالد شهر. -1

 تدريس درس جغرافياي روستايي ايران، دانشگاه امين فوالد شهر. -0

 ه امين فوالد شهر.تدريس درس اصول و روشهاي برنامه ريزي منطقه اي، دانشگا -3

 تدريس درس جغرافياي شهرهاي کوچک و مياني، دانشگاه امين فوالد شهر. -9

 تدريس درس سيستم اطالعات جغرافيايي، دانشگاه پيام نور شهرکرد. -1

 تدريس درس روش تحقيق، دانشگاه پيام نور شهرکرد. -3

 فعاليتهاي فرهنگي

 .عضويت در بسيج دانشجويي دانشگاه اصفهان-5

غرب  ) حوزه مقاومت بسيج جنوبکانون فرهنگي شهيد محمد منتظري عضويت در-1

 اصفهان(

 ساير فعاليتها

 spatial data infrastructure and landشرکت در کارگاه آموزشي-5

management ازيو کسب حداکثر امت و ارائه کار پژوهشي. 

 شرکت در کارگاه آموزشي بومي سازي علوم انساني. -1

 سيستم اطالعات جغرافيايي. يزششرکت در دوره آمو-1

 .spss افزار آماري تحليلي منر شرکت در دورهاي آموزش -0

 endnoteدوره آموزش شرکت در دورهاي آموزش نرم افزار  -3

 يجستجو در منابع علم شرفتهيپ يو روشها يکارگاه علم سنجشرکت در  -9

 يعلم قيکارگاه آموزش روش انجام تحقشرکت در  -1
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دانشگاه اصفهان به صورت  ييفضا يزيو برنامه ر ايجغراف يپژوهش يمجله علمبا  يهمکار-3

 داور.

 و من اهلل التوفيق                                                                             

 صديقه کيانيدکتر                                                                                       

 


