رزومه

مشخصات:
نام  :مهدی

نام خانوادگی  :وفایی فرد

متولد0532/6/02:
ساکن:بیرجند
تلفن تماس23033602653:

آدرس اینترنتیm_vafa1969@yahoo.com:

سمت  :استاد یار گروه جغرافیای دانشگاه بیرجند.

سوابق تحصیلی:
کارشناس جغرافیا دانشگاه فردوسی مشهد 0530-
کارشناس ارشد جغرافیا وبرنامه ریزی شهری دانشگاه یزد0533-
دکتری جغرافیا وبرنامه ریزی شهری دانشگاه تهران
سوابق علمی آموزشی وپژوهشی
-0تآلیف کتاب "در جستجوی هویت شهری بیرجند" سازمان ملی زمین ومسکن ،وزارت مسکن وشهرسازی
0531
-0تالیف کتاب"ضرورت های تاسیس استان خراسان جنوبی ودالیل مرکزیت بیرجند"دانشگاه بیرجند 0532
-5طرح پژوهشی "بررسی تفاوت میان ساختار اشتغال مردان وزنان نقاط شهری وروستایی کشور" همکار
اول ،طرح بین دانشگاهی ،دانشگاه بیرجند ودانشگاه یزد0530
-1طرح پژوهشی"بررسی مسا ئل ومشکالت شهر وشهر نشینی با تاکید بر مسکن شهری در شرق
ایران"همکار اول،طرح بین دانشگاهی ،دانشگاه بیرجند ودانشگاه فردوسی مشهد0530
6 -3مقاله علمی –پژوهشی وهمایش ملی

-6مقاالت متعدد علمی در مجالت  ،نشریات ورسانه ها ومشاوره رساله های تحصیلی دانشجویان کارشناسی
ارشد.
 03 -3سال سابقه تدریس در دانشگاههای بیرجند،پیام نور ودانشگاه فرهنگیان
-3استاد نمونه دانشگاه بیرجند در سال .0536
-3دارای رتبه برتر کیفیت تدریس از طریق دفتر نظارت وارزیابی دانشگاه طی سالهای متوالی

سوابق اداری واجرایی
-0مدیر امور فرهنگی وفوق برنامه دانشگاه بیرجند0535،و0531
-0مدیر روابط عمومی دانشگاه بیرجند0530،و.0535
 -5مدیر مسئول نشریه خبری دانشگاه بیرجند 0530و0535
-1مدیر دفتر تحقیقات وبرنامه ریزی توسعه دانشگاه بیرجند 0530تا .0531
-3مدیر پروژه هویت شهری ومعماری شهر بیرجند،سازمان مسکن وشهرسازی خراسان جنوبی
0535،و.0531
-6عضو هیات راهبردی پایگاه میراث فرهنگی شهر تاریخی بیرجند 0535،تا کنون.
-3عضوکمیسیون بررسی اماکن متبرکه استان خراسان جنوبی  0536تاکنون.
-3عضو ومشاور تهیه وتدوین سند توسعه استان خراسان جنوبی .0535،
-3عضو شورای تحقیقات سازمان آموزش وپرورش خراسان جنوبی0535تا .0533
-02عضو کمیته راهبردی توسعه آموزش وپرورش استان خراسان جنوبی  0535تا 0533
-00عضوشورای تحقیقات اداره کل اموزش فنی وحرفه ای خراسان جنوبی0531تا.0536
-00عضو مجمع مشورتی جوانان استان خراسان جنوبی  0531و.0533
-05مشاور فرماندار بیرجند0532،تا0535

-01عضومجمع مشورتی توسعه استان خراسان جنوبی ورییس کارگروه امور زیر بنایی مجمع 0535تا کنون.

