
              هْذی هیسثبى: نام نام خانوادگی
 آضٌبیی ثب الَام ٍػطبیر ایراى:استاد درس

 :سوابق تحصیلی
 1367پژٍّطگری     - ػلَم اجتوبػی- دٍرُ کبرضٌبسی داًطگبُ تجریس

 1371تْراى هرکس                     - داًطگبُ آزاد. دٍرُ کبرضٌبسی ارضذ 

 :سوابق کاری

 هؼبًٍت اهَر اجتوبػی- دفتر هرکسی جْبد سبزًذگی- کبرضٌبس آهَزش-

 هسئَل آهَزش سبزهبى اهَر ػطبیر-

 .هؼبٍى هذیرکل ٍکبرضٌبس ارضذ دفتر هغبلؼبت سبزهبى اهَر ػطبیر- 
 .1382 ٍ 1376دٍثبر اًتخبة ثؼٌَاى کبرضٌبس ًوًَِ سبزهبى اهَر ػطبیر ایراى عی سبل ّبی -

 .هذیر ّوبٌّگی سبزهبى اهَر ػطبیر ایراى-
 .ػضَ ّیأت هطبٍراى ػلوی فصلٌبهِ ػلوی فرٌّگی رخبئر اًمالة-
 .ػضَ ضَرای سیبستگساری ٍ ّیئت داٍراى ػلوی ّوبیص سبهبًذّی جبهؼِ ػطبیری کطَر-

 .دثیر اٍّلیي جطٌَارُ اًتخبة پژٍّطْبی ػطبیری ثرتر- 
 ػضَ کویتِ راّجردی تحمیمبت تَسؼِ رٍستبیی ٍزارت جْبد کطبٍرزی-

 ػضَستبد ثرًبهِ ّبی تَسؼِ پٌجسبلِ چْبرم ٍپٌجن سبزهبى اهَرػطبیرایراى- 
 1387التصبدی ػطبیرکَچٌذُ - ػضَکویتِ ػلوی تْیِ عرح سَهیي سرضوبری اجتوبػی- 
 ػضَکویتِ ػلوی تذٍیي اعلس هلی ثیبثبًسایی هرکستحمیمبت ثیي الوللی ّوسیستی ثبکَیرداًطگبُ تْراى- 
 هسئَل دثیرخبًِ آئیي ًبهِ سبهبًذّی ػطبیر- 
 (ّن اکٌَى هطغَل خذهت ٍاًجبم ٍظیفِ درایي پست هی ثبضن)هؼبٍى دفترهغبلؼبت جبهغ ػطبیر- 
 فٌی هرثَط ثِ فؼبلیت ّبی اداری ٍ اجرایی، پژٍّطی ٍ تحمیمبتی –حضَر در کویتِ ّبی تخصصی ػلوی -

هرتجظ ثب ًَع فؼبلیت ّبی سبزهبى اهَر ػطبیر،  ًظبرت ثر اًجبم هغبلؼبت ثرًبهِ جبهغ تَسؼِ هٌبعك ػطبیری در 

 جلذ گسارش هغبلؼبت، ّوکبری ثب هٌْذسیي هطبٍر هختلف، تْیِ ٍتذٍیي ٍ یب 400سغح کطَر، ارزیبثی ثیص از 

 هطبرکت در تذٍیي ضرح خذهبت سغَح ٍ فبزّبی هتؼذد هغبلؼبت هرتجظ ثب ثرًبهِ جبهغ تَسؼِ هٌبعك ػطبیری-

داًطگبُ آزاد اسالهی تْراى هرکس، گرٍُ - تذریس درٍس هجبًی جوؼیت ضٌبسی ٍ تبریخ اجتوبػی ایراى-
  73 – 75سبل . ارتجبعبت

 – 74. گرٍُ هذیریت . تْراى-  داًطگبُ افسری –تذریس درٍس جبهؼِ ضٌبسی جٌگ ٍ هجبًی جبهؼِ ضٌبسی -
72  

از . گرٍُ رٍاثظ ػوَهی .  جْبد داًطگبُ تْراى– کبرثردی – داًطگبُ ػلوی –تذریس درس تغییرات اجتوبػی -
 . تبکٌَى 1381سبل 

  در داًطگبُ آزاد اسالهی تْراى " هردم ضٌبسی رٍستبئی"، " ایل ضٌبسی" ، " هردم ضٌبسی ایراى"تذریس درٍس - 
 82 – 84گرٍُ هردم ضٌبسی - هرکس

.  دٍرُ 5 ثیص از" درهَسسِ آٍای عجیؼت پبیذار" ضٌبخت الَام ٍایالت ٍػطبیرایراى "تذریس درس -
درداًطگبُ آزاداسالهی ٍاحذ تْراى هرکس درس هردم ضٌبسی رٍستبیی ٍدرداًطگبُ ػلوی کبرثردی (1390)ّن اکٌَى-
 تْراى درس کبرگبُ هطبرکت ضْری دریس هی کٌن1ٍاحذضوبرُ )



 
 

 :فعالیتهای مطالعاتی و پژوهشی و مقاالت 

 1367-  سبزهبى ثرًبهِ ٍ ثَدجِ استبى آررثبیجبى ضرلی –جبهؼِ ضٌبسی ضْرستبى ّطترٍد -  1

 1370 –سبزهبى اهَر ػطبیر - ثررسی ٍضؼیت آهَزش ٍ پرٍرش ػطبیر کَچٌذُ استبى ایالم-  2

 1371- سبزهبى اهَر ػطبیر ایراى- ثررسی ٍضؼیت ػطبیر حبضیِ ًطیي ضْرستبى دزفَل-  3

پبیبى ًبهِ ثرگسیذُ اٍلیي جطٌَارُ ) (پبیبى ًبهِ دٍرُ کبرضٌبسی ارضذ)ثررسی هردم ضٌبختی ایل ضبّسَى -  4

 (1374 –سبزهبى هیراث فرٌّگی در ثخص هردم ضٌبسی 

ثِ ّوراُ ػلی اکجری ٍ )همبلِ ًگرش سیستوی در آهَزش، هذیریت ٍ تَسؼِ استبى کْگیلَیِ ٍ ثَیراحوذ -  5

 1372 – (ػلی عبیفی

همبلِ اثؼبد تغییر ٍ تحَل جبهؼِ ػطبیری در کست سبز ٍ کبرّبی جذیذ ثرای استورار الگَی زیست -  6

 1380 –کَچٌذگی 

 1381 –ضتر ٍ جبیگبُ آى در فرٌّگ ٍ زًذگی ػطبیر ضبّسَى -  7

 (ثِ ّوراُ ػلی اکجری) –فصلٌبهِ هغبلؼبت هلی - درآهذی ثر ضٌبخت ٍیژگی ّبی جبهؼِ ػطبیری ایراى-  8

  .17ضوبرُ 

تحلیل ٍضغ هَجَد، تجییي چطن اًذاز ) التصبدی جبهؼِ ػطبیری –همبلِ ثررسی فرآیٌذ تغییرات اجتوبػی -  9

 . در ثرًبهِ اصلی ّوبیص هلی سبهبًذّی جبهؼِ ػطبیری ارائِ ضذ– (آیٌذُ

 (فرٌّگی- اجتوبػی- ثِ ػٌَاى هسئَل ثخص هغبلؼبت التصبدی)هطبرکت در اًجبم عرح ّبی هغبلؼبتی -  10

 :داًطکذُ هٌبثغ عجیؼی کرج در عرح ّبی زیر، کِ کالً اًجبم ٍ تحَیل دادُ ضذُ است

 – 2سبل . ثررسی ثخص هحیظ ـ اًسبى سبخت عرح هغبلؼِ هٌغمِ حفبظت ضذُ لیسبر در استبى گیالى- 1- 10

1381.  

ثررسی ثخص هحیظ ـ اًسبى سبخت عرح هغبلؼِ هٌغمِ حفبظت ضذُ خطکِ داراى در ضْرستبى تٌکبثي -  10-2

 .1382استبى هبزًذراى 

«  (هٌغمِ سگسی)ضبخص ّبی اجتوبػی ٍ التصبدی هؤثر در ثیبثبى زایی هٌغمِ ضرق اصفْبى »ثررسی -  10-3

  . 1384 – 1385هرثَط ثِ عرح کبلیجرُ کردى هؼیبرّب ٍ ضبخص ّبی ارزیبثی ثیبثبى زدایی در ایراى 

هرثَط ثِ « ضبخصْبی اجتوبػی ٍ التصبدی هؤثر در ثیبثبى زایی هٌغمِ فیرٍزکَُ استبى تْراى»ثررسی -  10-4

  . 1384 – 1385عرح کبلیجرُ کردى هؼیبرّب ٍ ضبخصْبی ارزیبثی ثیبثبى زدایی در ایراى 



عرح تْیِ سٌذ هلی تَسؼِ گردضگری عجیؼی ـ هجری ثررسی استراتژی تَسؼِ هٌبثغ اًسبًی گردضگری -  11

 .1386. کویتِ هلی گردضگری عجیؼی. عجیؼی

هؼبًٍت آة ٍ هرکس تحمیمبت ثیي الوللی ّوسیستی ثب )ٍزارت ًیرٍ . عرح تْیِ اعلس هلی ثیبثبى زایی-   12

 (در حبل اًجبم) التصبدی –هسئَل ٍهجری ثخص هغبلؼبت اجتوبػی . 1387. (ٍاثستِ ثِ داًطگبُ تْراى)کَیر 

اًجبم ثخص اجتوبػی عرح هغبلؼبت اجتوبػی،هطبرکت ًٍظبم ثْرُ ثرداری ٍاحذػوراًی دٍم اراضی  -   13

 .(درحبل اًجبم ).هٌْذسیي هطبٍرًَاى آة.استبى اردثیل - پبیبة سذخذآفریي درضرق درُ رٍد

 

 

 


