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  شناسنامه علمیشناسنامه علمی

  

  

 الت :یتحص

 .1391در برنامه ریزی محیطی، دانشگاه سیستان و بلوچستان شناسی اقلیم -دکتری جغرافیای طبیعی  .1

 1384،  دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، شناسی اقلیم -شناس ارشد جغرافیای طبیعی کار .2

 1382تهران  ید بهشتی، دانشگاه شه یطیمح یزیم در برنامه ریاقل  - یعیطب یایجغراف کارشناس .3

 : اجراییسوابق 

 تا کنون. 1398مدیر پژوهشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی .1

 ، تحقیقات و فناوریشناسی علوم جغرافیایی وزارت علوم عضو کمیته تخصصی اقلیم .2

 بیرجند عضو شواری نظریه پردازی دانشگاه .3

 عضو اتاق فکر بنیاد ملی نخبگان استان خراسان جنوبی .4

 تا کنون. 1398دبیر کمیته تکمیل پایگاه داده های مکانی ) ژئودیتابیس ( استان خراسان جنوبی .5

 گاه بیرجند.عضو هیئت علمی گروه جغرافیا، دانش .6

کارشناس آمایش و برنامه ریزی، معاونت امور اقتصادی و برنامه ریزی، سازمان مدیریت استان  .7

 .1386-1385خراسان جنوبی، 

عاونت سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان جنوبی وم، و آمایش کارشناس برنامه ریزی .8

 .1388-1387و 1386-1387برنامه ریزی استانداری خراسان جنوبی،

 

                    یمرتض

 

           اسمعیل نژاد  

  

 گروه جغرافیا،دانشگاه بیرجند 10پایه دانشیار وضعیت شغلی

دانشکده ادبیات و علوم  -پردیس شوکت آباد -بلوار دانشگاه -انتهای بلوار شهید آوینی -بیرجند -خراسان جنوبی نشانی

 گروه جغرافیا انسانی

 621داخلی 0561-32202301 -09153331838 تماس

  EEssmmaaiillnejad.m@birjand.ac.ir پست الکترونیک:

EEssmmaaeellnneejjaadd..mm@@ggmmaaiill..ccoomm  
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 . 84و 83همکاری با بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان سیستان و بلوچستان ، مسکن شهری ، زاهدان   .9

 .1385-1388،همکاری با پژوهشکده علوم زمین و جغرافیا ، دانشگاه سیستان و بلوچستان .10

 

 

 سوابق تدریس:

 1387،1388،1389تدریس در دانشگاه سیستان و بلوچستان .1

 .1387و 1386یام نور مرکز بیرجند تدریس در دانشگاه پ .2

 .1387و  1386ه آزاد واحد بیرجند، تدریس در دانشگا .3

 .1389تدریس در دانشگاه آزاد واحد زاهدان .4

 .1388زاهدان جهاد دانشگاهی مرکز تدریس در  .5

 .1389در دانشگاه پیام نور زاهدان، ستدری .6

 1394تدریس در مرکز علمی کاربردی هالل بیرجند، .7

، اههای آموزشی در شهرداری،سازمان هواشناسی، اداره کل امور عشایری،منابع طبیعیتدریس در کارگ .8

 ...کمیته امداد امام خمینی

 عضویت:

 عضو انجمن جغرافیایی ایران .1

 عضو انجمن اقلیم شناسی ایران .2

 عضو باشگاه پژوهشگران دانشجو .3

 ایران عضو انجمن خشکی و خشکسالی .4

 انجمن علمی سیستمهای سطوح آبگیر باران ایرانعضو  .5

 و شهرعضو انجمن انجمن بین المللی اقلیم  .6

 

 عضويت در كميته هاي علمي

 1392نخستین کنفراس ملی آب و هواشناسی، .1

 1392یت،کنفرانس ملی نظم و امن .2

 1394کنفرانس بین المللی امنیت انسانی در غرب آسیا، .3

 کنفرانس بین المللی گردشگری بیابان لوت .4

 کنفرانس ملی آب و فرهنگ .5

 

 

https://mail.google.com/mail/u/0/h/yiz0no0k5fg5/?&v=c&d=u&n=2&th=1383dfbbaa723189#m_1382d083a5a31c12
https://mail.google.com/mail/u/0/h/yiz0no0k5fg5/?&v=c&d=u&n=2&th=1383dfbbaa723189#m_1382d083a5a31c12
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 :  و دکتری فوق لیسانس موضوع پایان نامه

 .5/19 )ساج( با نمره GISجغرافیایی پهنه بندی اقلیمی استان سیستان و بلوچستان با سیستم اطالعات فوق لیسانس:

 60/19دکتری: شناسایی امواج گرمایی ایران و ارتباط آن با الگوهای همدیدی، با نمره 

 چاپ کتاب

 

 .1392کتاب پردازش داده های اقلیمی، انتشارات فکر بکر، زمستان تألیف: 

 1397در برنامه ریزی گردشگری GISکاربرد سنجش از دور و 

 1396،قلیمکاربرد سیستم اطالعات جغرافیایی در تغییر ا

 1398پایش مخاطرات محیطی، 

 

  مقاالت فارسی ارائه شده در مجالت :

پژوهشی جغرافیا و توسعه، زاهدان  –، مجله  علمی GISبا  پهنه بندی اقلیمی استان سیستان و بلوچستان .1

 .1387چاپ.زمستان

 نمطالعه موردی؛ دشت جنوبی بردسک، بحران آب و ضرورت تغییر الگوی کشت در مناطق خشک .2

 ،چاپ.1394،کاوش های جغرافیایی دانشگاه یزد،

 1394شناسایی  مخاطرات امواج گرمایی ایران،جغرافیا و توسعه، پذیرش چاپ.  .3

، فصلناهه  (GIS)ارزیابی آلودگی هوای شهری تبریزبا بهره گیری از سیستم اطالعات جغرافیایی .4

 1394جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای مرودشت،پذیرش نهایی 

 ،چاپ.1391یط  همدیدی بارش سنگین جنوبشرق ایران، پژوهش های اقلیمی، شرا .5

 پژوهش های اقلیم شناسی چاپ.روش های چند متغیره ،پهنه بندی اقلیمی استان خراسان رضوی با  .6

جغرافیا  بررسی شاخص های زیست اقلیمی موثر بر تعیین فصل گردشگری؛ مورد نواحی جنوبی ایران، .7

 و توسعه، پذیرش چاپ.

، جغرافیا و توسعه تحلیلی برآسایش اقلیمی و برنامه ریزی گردشگری موردشناسی؛ سیستان و بلوچستان .8

 .1391ناحیه ای، چاپ، مشهد.

پژوهشی زراعت و  –، مجله علمی بررسی ارتباط بین اقلیم و اگروتوریسم زعفران در منطقه قاینات .9

 .1394فناوری زعفران، 

دم خراسان جنوبی، مجله پژوهش های فرهنگی، بیرجند، جایگاه اقلیم عامیانه در فرهنگ مر .10

 .1386چاپ.
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، بررسی نقش  زنان در فرایند توسعه  پایدار روستایی)مطالعه موردی:روستای خراشاد شهرستان بیرجند( .11

 .چاپمجله فرهنگ خراسان جنوبی،

روستا و  مجله علمی پژوهشیعملکرد مجتمع های کارگاهی قالیبافی در تحوالت  روستایی،ارزیابی  .12

 .88توسعه، چاپ.بهار 

مجله علمی  کاربرد تحلیل عاملی در تبیین توسعه و توسعه نیافتگی شهری و منطقه ای در ایران،  .13

 ..89، چاپ. بهار پژوهشی جغرافیا و توسعه 

شناخت اداراک و سازگاری زعفران کاران دشت کاشمر با تغییرات اقلیمی, زراعت و فناوری   . .14

 .علمی پژوهشی -،وزارت علوم ISC ,1395زعفران, 

  

ارزیابی توان های اقلیمی سواحل دریای عمان برای برنامه ریزی گردشگری ساحلی, فصلنامه علوم و   .15

 .علمی ترویجی -،وزارت علوم ISC ,1395فناوری دریا, 

زمانبندی سفر در گردشگری شهری بر مبنای متغیرهای اقلیمی )مطالعه موردی شهرهای استان   . .16

 .علمی پژوهشی -, وزارت علوم 1395گردشگری شهری,  ,سیستان و بلوچستان(

بررسی تاثیر احداث سدهای بزرگ مخزنی بر توسعه فعالیتهای کشاورزی در مناطق نیمهخشک  .5 .17

منطقه ای  -ه جغرافیا و آمایش شهری ایران )مطالعه موردی سد سلمان فارسی در استان فارس(, فصلنام

 .ISC ,1395دانشگاه سیستان و بلوچستان, 

مدلسازی تاثیر تغییرات اقلیمی بر پراکندگی مکانی کشت زعفران برای دورههای آینده )مطالعه موردی  .18

 .علمی پژوهشی -،وزارت علوم ISC ,1395پژوهش های زعفران,  ,استان خراسان جنوبی(

ارزیابی پیامدهای اثرات خشکسالی بر امنیت غذایی و معیشت روستایی مطالعه موردی کشاورزان   .19

 .علمی پژوهشی - ،وزارت علومISC ,1395روستایی دهستان میغان نهبندان, جغرافیا, 

ارزیابی نقش نهادگرایی در روند توسعه پایدار مناطق مرزی)موردمطالعه استان خراسان جنوبی(,   .20

 .علمی پژوهشی -،وزارت علوم ISC ,1395پژوهشنامه جغرافیای انتظامی, 

برنامه ریزی راهبردی توسعه گردشگری در مناطق روستایی استان سیستان و بلوچستان در راستای   .21

 .علمی ترویجی -،وزارت علوم ISC ,1395توانمند نسازی اجتماعات محلی, راهبرد توسعه, 

،وزارت ISC ,1395مطالعه موردی خراسان جنوبی, جغرافیا و توسعه, -پناهندگان اقلیمی چالش آینده  .22

 .علمی پژوهشی -علوم 

تحلیل اثرات اجرای طرحهای هادی در توسعه مناطق روستایی مطالعه موردی روستای خراشاد   .11 .23

علمی  -،وزارت علوم ISC ,1395شهرستان بیرجند, مطالعات برنامه ریزی سکونتگاه های انسانی, 

 .پژوهشی

واکاوی و رتبه بندی استراتژی های سازگاری نسبت به تغییرات اقلیمی از دیدگاه مردم محلی,   .12 .24

 .علمی پژوهشی -وزارت علوم  ,1395 ,تحلیل فضایی مخاطرات محیطی

http://cv.birjand.ac.ir/esmaeilnejad/fa/articlesInPublications/3974/%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DA%A9-%D9%88-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B2%D8%B9%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B4%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D9%85%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%82%D9%84%DB%8C%D9%85%DB%8C
http://cv.birjand.ac.ir/esmaeilnejad/fa/articlesInPublications/3974/%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DA%A9-%D9%88-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B2%D8%B9%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B4%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D9%85%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%82%D9%84%DB%8C%D9%85%DB%8C
http://cv.birjand.ac.ir/esmaeilnejad/fa/articlesInPublications/3974/%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DA%A9-%D9%88-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B2%D8%B9%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B4%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D9%85%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%82%D9%84%DB%8C%D9%85%DB%8C
http://cv.birjand.ac.ir/esmaeilnejad/fa/articlesInPublications/3972/%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D9%84%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%AD%D9%84-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D9%84%DB%8C
http://cv.birjand.ac.ir/esmaeilnejad/fa/articlesInPublications/3972/%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D9%84%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%AD%D9%84-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D9%84%DB%8C
http://cv.birjand.ac.ir/esmaeilnejad/fa/articlesInPublications/3971/%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D8%A8%D9%86%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D9%84%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%87-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A8%D9%84%D9%88%DA%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-
http://cv.birjand.ac.ir/esmaeilnejad/fa/articlesInPublications/3971/%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D8%A8%D9%86%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D9%84%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%87-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A8%D9%84%D9%88%DA%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-
http://cv.birjand.ac.ir/esmaeilnejad/fa/articlesInPublications/3971/%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D8%A8%D9%86%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D9%84%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%87-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A8%D9%84%D9%88%DA%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-
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http://cv.birjand.ac.ir/esmaeilnejad/fa/articlesInPublications/3964/%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%A7%D8%AB%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%AD%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%87-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B4%D8%A7%D8%AF-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%DB%8C%D8%B1%D8%AC%D9%86%D8%AF
http://cv.birjand.ac.ir/esmaeilnejad/fa/articlesInPublications/3964/%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%A7%D8%AB%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%AD%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%87-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B4%D8%A7%D8%AF-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%DB%8C%D8%B1%D8%AC%D9%86%D8%AF
http://cv.birjand.ac.ir/esmaeilnejad/fa/articlesInPublications/3963/%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D9%88%DB%8C-%D9%88-%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DA%98%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%82%D9%84%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D9%85%D8%AD%D9%84%DB%8C
http://cv.birjand.ac.ir/esmaeilnejad/fa/articlesInPublications/3963/%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D9%88%DB%8C-%D9%88-%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DA%98%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%82%D9%84%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D9%85%D8%AD%D9%84%DB%8C
http://cv.birjand.ac.ir/esmaeilnejad/fa/articlesInPublications/3963/%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D9%88%DB%8C-%D9%88-%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DA%98%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%82%D9%84%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D9%85%D8%AD%D9%84%DB%8C
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ارزیابی سازگاری با تغییرات اقلیمی در مناطق روستایی جنوب خراسان جنوبی, مخاطرات محیط   .25

 .علمی پژوهشی -،وزارت علوم ISC ,1395 ,طبیعی)مخاطرات محیطی سابق(

،وزارت ISC ,1395فران, پژوهش های زعفران, ررسی و پهنه بندی تنش های گرمایی موثر بر زعب .26

 .علمی پژوهشی -علوم 

سیسات و تجهیزات شهری د ر راستای بهر هوری از زمان طالیی م دیریت بحران, دانش  امکانی ابی ت .27

 .علمی ترویجی -, وزارت علوم 1395پیشگیری و مدیریت بحران, 

 
بررسی و پهنه بندی تنش های گرمایی موثر بر زعفران در استان خراسان جنوبی, پژوهش های زعفران,   .28

1395, ISC علمی پژوهشی -،وزارت علوم. 

سیستان و  تحلیل الگوی فضایی مسکن روستایی مناطق خشک با شرایط اقلیمی )مطالعۀ موردی: استان .29

 .1399، کاوش های جغرافیایی مناطق خشک،بلوچستان(

،فصلنامه بندی فضایی مخاطرات طبیعی )مطالعۀ موردی: استان خراسان جنوبی(همدیدنگری و پهنه .30

  .1398جغرافیای طبیعی؛

های مطالعه: شهرستانهای روستایی در مقابل مخاطرات محیطی )موردتگاهپذیری سکونارزیابی آسیب .31

 . 1398، مجله پژوهش های روستایی،بیرجند و خوسف(

32.  

 

 
 

 مقاالت التین:

1. Concentration of heavy metals in surface water and sediments of Chah-Nimeh 

water reservoir in Sistan and Baluchestan province, Iran , journal of 

Desalination and Water Treatment,USA,2015(ISI) 

2. .Climate Changes and the Role of Recent Droughts on Agricultural Economy of 

Sistan, Romanian Review of Regional studies  Journal,2013.  

3. DETERMINE CLIMATE CALENDAR OF TOURISM IN IRAN S SISTAN-

BALUCHESTAN PROVINCE', Journal of Romanian Review of Regional 

studies ,vol.x.NO,2,DECEMBER,2014 . 

4. effect of climatic change on spatial distribution of Zoonoses A case study from 

south Khorasan provice Iran, HEALTH SCOPE, 2011, ISC. 

5. THE SPATIAL ANALYSIS OF HEAT WAVES IN SOUTH EAST OF IRAN, 

Geographia Technica, 2011, SCOPU 

6.  Ecotourism Zoning in Sistan Balouchestan by using GIS, RESEARCHES 

REVIEW OF THE DEPARTMENT OF GEOGRAPHY TOURISM AND 

HOTEL MANAGEMENT, 2011., 

http://cv.birjand.ac.ir/esmaeilnejad/fa/articlesInPublications/3962/%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%82%D9%84%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C
http://cv.birjand.ac.ir/esmaeilnejad/fa/articlesInPublications/3962/%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%82%D9%84%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C
http://cv.birjand.ac.ir/esmaeilnejad/fa/articlesInPublications/3961/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%88-%D9%BE%D9%87%D9%86%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%AA%D9%86%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%AB%D8%B1-%D8%A8%D8%B1-%D8%B2%D8%B9%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://cv.birjand.ac.ir/esmaeilnejad/fa/articlesInPublications/3961/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%88-%D9%BE%D9%87%D9%86%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%AA%D9%86%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%AB%D8%B1-%D8%A8%D8%B1-%D8%B2%D8%B9%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://cv.birjand.ac.ir/esmaeilnejad/fa/articlesInPublications/3959/%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D8%AA%D8%AC%D9%87%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C-%D8%AF-%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%87%D8%B1-%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B7%D9%84%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85-%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://cv.birjand.ac.ir/esmaeilnejad/fa/articlesInPublications/3959/%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D8%AA%D8%AC%D9%87%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C-%D8%AF-%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%87%D8%B1-%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B7%D9%84%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85-%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://cv.birjand.ac.ir/esmaeilnejad/fa/articlesInPublications/3955/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%88-%D9%BE%D9%87%D9%86%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%AA%D9%86%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%AB%D8%B1-%D8%A8%D8%B1-%D8%B2%D8%B9%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C
http://cv.birjand.ac.ir/esmaeilnejad/fa/articlesInPublications/3955/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%88-%D9%BE%D9%87%D9%86%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%AA%D9%86%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%AB%D8%B1-%D8%A8%D8%B1-%D8%B2%D8%B9%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C
http://jopg.iaularestan.ac.ir/article_669287.html
http://jopg.iaularestan.ac.ir/article_669287.html
http://jopg.iaularestan.ac.ir/article_669287.html
https://jrur.ut.ac.ir/article_70089.html
https://jrur.ut.ac.ir/article_70089.html
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 : یی بین المللمقاالت فارسی ارائه شده درهمایش ها

تهدیدات محیطی و امنیت انسانی، مورد خراسان جنوبی، همایش بین المللی  امنیت انسانی در غرب  .1

 ، سخنرانی.چاپ در مجموعه مقاالت.1387آسیا،

تغییر اقلیم و تاثیر آن بر منابع آب خاورمیانه، گنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسالم، دانشگاه  .2

 .1388سیستان و بلوچستان،

 دانش بومی و توسعه پایدار روستایی استفاده از مصالح بومی جهت ساخت مساکن سنتی روستایی  .3

، سکونتگاه های روستایی:مسکن و بافت اولین کنفرانس بین المللی ،در بلوچستان جنوبی 

 ،پذیرش پوستر.1389تهران

 ه بین المللینگرکنقش اکوتوریسمی سواحل دریای عمان در توسعه استان سیستان و بلوچستان،  .4

 .1388جهان اسالم، دانشگاه سیستان و بلوچستان، جغرافیدانان

کشورهای اسالمی، گنگره بین المللی جغرافیدانان جهان  ( GISایجاد پایگاه اطالعات جغرافیایی) .5

 .1388اسالم، دانشگاه سیستان و بلوچستان،

لی امنیت انسانی در غرب دومین کنفرانس م بحران منابع آب و تغییرات اقلیمی در خاورمیانه، .6

 .1394اسیا،

 

 

 

 : ی داخلیمقاالت فارسی ارائه شده درهمایش ها

 ملی کنفرانس اولین ،اقلیمی -زیست شاخصهای به توجه با بیرجند شهر در انسانی آسایش ارزیابی .1

 .1392پایدار،مشهد، شهری فضاهای و معماری

بیرجند، کنفرانس ملی معماری و  اهمیت فضای سبز در طراحی شهر پایدار، نمونه موردی شهر .2

 1392بهمن  20شهرسازی اسالمی،

 فضاهای و معماری ملی کنفرانس اولین ،زاهدان شهر در ماهانی شاخص اساس بر ساختمان کالبدی فرم .3

 .1392پایدار،مشهد، شهری

تر پوس ،GISدر محیط Hot Spot شناسایی رفتار مکانی امواج گرمایی  سیستان و بلوچستان با برنامه  .4

 .1392،اردیبهشتنخستین کنفرانس ملی آب و هواشناسی ایران

،همایش ملی خراسان جنوبی،نظم و امنیت، موج های گرمایی در خراسان جنوبی مخاطرات اقلیمی و امنیت؛ .5

 .1392اردیبهشت 

همایش ملی  ،گردشگری مشترک و همگرایی مرزی، ایجاد امنیت پایدار در مناطق مرزی ایران و افغانستان .6

 .1392اسان جنوبی،نظم و امنیت، اردیبهشت خر
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همایش ملی  ،گردشگری شهرهای مرزی در ایجاد امنیت  مورد: خراسان جنوبی-جایگاه ژئوپولوتیکی  .7

 .1392خراسان جنوبی،نظم و امنیت، اردیبهشت 

همایش ملی خراسان جنوبی،نظم و امنیت،  ،خراسان جنوبی بررسی نقش امنیت در توسعه گردشگری .8

 .1392ت اردیبهش

 .1391،همایش قشم و چشم انداز توسعه،ایجاد سامانه اطالعات مکانی گردشگری قشم .9

گردشگری ساحلی و امنیت ساحلی چابهار در راستای توسعه پایدار، اولین همایش ملی سواحل مکران و اقتدار  .10

 1391دریایی جمهوری اسالمی، ایران،بهمن 

منطقه ای : استفاده از جاذبه های گردشگری چابهار برای  گردشگری زمستانه و همبستگی فراجنوبی  سواحل .11

 ، سخنرانی.1387، اصفهان.21یش قرن ، هماهمگرایی میان ایران و کشورهای آسیای میانه

ارائه سامانه های کوچک بادی برای مناطق مسکونی و کشاورزی؛ مطالعه موردی سیستان و خراسان  .12

 .، سخنرانی1387د های آن، دانشگاه زابل،جنوبی، اولین همایش ملی انرژی باد و کاربر

ی اجتماعی، کاربرد سیستم  اطالعات جغرافیایی در مدیریت جرم شناسی شهری، همایش آسیب شناس .7

 ،سخنرانی و چاپ در مجموعه مقاالت.1386بیرجند، 

از  با استفاده 1404بررسی جایگاه استان خراسان جنوبی درتوسعه محور شرق در برنامه چشم انداز ایران .8

 . سخنرانی و چاپ در مجموعه مقاالت.1387نیشابور، 1404ایران  ش، همایSWOTمدل

بررسی قابلیت های سرمایه گذاری در استان خراسان جنوبی، همایش ملی سرمایه گذاری در مناطق  .9

 شهرکرد. سخنرانی. 1387مستعد کمتر توسعه یافته، مرداد 

، همایش طالی سرخ و وب برنامه آمایش سرزمینتوسعه مناطق مرزی استان خراسان جنوبی در چارچ .10

 ، سخنرانی.1386توسعه قاینات، قاین،

نقش بازارچه های مرزی در توسعه مناطق محروم مرزی استان خراسان جنوبی ، همایش توسعه  .11

 . پوستر.1386قاینات،

. 1386دفاعی مناطق مرزی استان خراسان جنوبی، همایش آمایش و جغرافیا، همدان –آمایش امنیتی  .12

 پوستر.

پهنه بندی خشکسالی های استان خراسان جنوبی و بررسی پیامدهای زیست محیطی آن، همایش  .13

 . پوستر.1386خشکسالی و راهکارهای مقابله با ان، دانشگاه آزاد بیرجند، 

زمین شناسی همایش  سومین، با داده های آماری سیستان و بلوچستان در استانخیزی لرزه  بررسی خطر .14

 .1387، تهران ، یستو محیط ز

 ، قاینات.1387آبان،  18اقلیم، گردشگری و توریسم کشاورزی، همایش ملی یاقوت سرخ،  .15

تأثیر خشکسالی های دوره ای بر سامانه های عشایری, مورد سامانه عشایری زیردان, همایش منطقه ای  .16

 .1388بحران آب و خشکسالی, رشت 

 .1388،همایش توسعه پایدار شهری، شیروان،شهر قمنقش گردشگری مذهبی در توسعه پایدار  بررسی .17
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چهارمین  ،مورد بازار سرپوشیده بیرجند،زارهای سنتی در پایداری هویت شهرهای اسالمی نقش با .18

 کنگره جغرافیدانان جهان اسالم ،زاهدان)در دست بررسی(.

بحران آب کسالی و ، همایش ملی خش و نیچه PNPI هایارزیابی خشکسالی تربت حیدریه با شاخص .19

 .1388،شهر ری، تهران، آبان 

،همایش سراسری جغرافیا، توسعه و امنیت در و ناثیر آن بر توسعه جنوبشرق اقلیم و گردشگری چابهار .20

 .1389جنوبشرق ایران، پذیرش سخنرانی. 

نقش ساختار هندسی کوچه ها و خیابان ها از دیدگاه امنیتی در شهرهای تحت خطر بیگانگان، همایش  .21

 ،زاهدان.1391رهای مرزی و امنیت ها و چالش ها و رهیافت ها،ملی شه

گونه شناسی گردشگری در ایران، همایش ملی گردشگری و توسعه پایدار در استان سیستان و  .22

 .1390بلوچستان،سخنرانی،

اهمیت فضای سبز در طراحی شهر پایدار نمونه موردی شهر بیرجند، اولین کنفرانس ملی معماری و  .23

 .، زاهدان1392می،شهرسازی اسال

اولین ،شناسایی گردشگری تلخ یا توریسم سیاه،آمایش گردشگری در استان سیستان و بلوچستان  .24

 . 1393کنگره آمایش سرزمین در هزاره سوم با تاکید بر جنوبشرق ایران،اذرماه

،،اولین کنگره آمایش امکان سنجی اکوتوریسم استان سیستان و بلوچستان برپایه آمایش سرزمین .25

 . 1393سرزمین در هزاره سوم با تاکید بر جنوبشرق ایران،اذرماه

، اولین اقلیم  استان سیستان و بلوچستان در راستای برنامه ریزی آمایش سرزمین-تعیین تقویم آسایش .26

 . 1393کنگره آمایش سرزمین در هزاره سوم با تاکید بر جنوبشرق ایران،اذرماه

اولین کنگره آمایش سرزمین در هزاره سوم با  ،ت چابهارمطالعه پیامدهای گردشگری بر محیط زیس .27

 . 1393تاکید بر جنوبشرق ایران،اذرماه

 

 

 

 

 مقاالت ارائه شده در همایش های خارجی:

 
1.Climate and Tourism, case: Sistan and Baloochestan Province, Royal Geography 

Society With IBG Conference, Londen-England,27agu2008. 

2.Zoning Eco-tourism Potential of the Urban Hinterland by Using Integrated Method of 

Multi-Criteria Decision and GIS, Annual International Conference on Geography, 1-4 

June 2015, Athens, Greece. 

  . 

 : یپژوهش یمشارکت در طرحها

 .1394زمین خراسان جنوبی،سرگروه طرح مطالعاتی آمایش سر .1
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 1399همکار اصلی طرح توسعه اقتصادی و اشتغالزایی روستایی استان خراسان جنوبی، .2

 1399همکار اصلی طرح جامع گردشگری استان خراان جنوبی، .3

 1392مجری طرح تهیه اطلس مخاطرات جوی استان خراسان جنوبی، .4

 .1393،مجری طرح امواج گرمایی و خشونت در شهرهای خراسان جنوبی .5

 1392همکار اصلی طرح مکانیابی میادین روز میوه و تره بار شهر زاهدان، .6

مسکن روستایی استان سیستان و بلوچستان ،بنیاد مسکن مصالح بومی همکاری در طرح پژوهشی گونه شناسی  .7

 همکار اصلی طرح..1383-  1384انقالب اسالمی استان و پژوهشکده علوم زمین و جغرافیا 

 .همکار اصلی طرح.1387 تدوین نظام بهره برداری کانون زیردان نیکشهر،ح همکاری در طر .8

 .1388،همکار اصلی طرح،ه عشایری جوژ زاهدانانناخت و برنامه ریزی ساماندهی سامشمطالعه،  .9

دفاعی استان خراسان جنوبی، معاونت برنامه ریزی امور اقتصادی، سازمان  -همکاری با طرح مالحظات امنیتی .10

 .1385رنامه یزی خراسان جنوبیمدیریت و ب

مشارکت در طرح آمایش استان خراسان جنوبی به عنوان ناظر معاونت برنامه ریزی استانداری در بخش های  .11

 .محیط زیست، تحلیل نظام شهری و روستایی و عشایری، جمعیت، آب و هوا و حوضه ها و زیرحوضه ها.....

 .1388، خاشتوابع  آباد میرزا روستایطرح هادی روستایی مطالعات همکار  .12

 .1388همکار مطالعات طرح هادی روستایی روستای رستم اباد توابع خاش،  .13

 .1388زرد خاش ،همکار اصلی طرح، دمطالعه، شناخت و برنامه ریزی ساماندهی سامانه عشایری کن .14

 .1388مطالعه، شناخت و برنامه ریزی ساماندهی سامانه عشایری گرز خاش،همکار اصلی طرح، .15

طرح های هادی روستایی)شهرک گرگ حیدرآباد، موتور حاج کریم بخش(زاهدان، بنیاد مسکن  ورمشا .16

 انقالب اسالمی زاهدان.

زهک، بنیاد مسکن انقالب اسالمی  (جنگیخونطرح های هادی روستایی)شیب گوره،چلستعلی و  مشاور .17

 زهک.

 پژوهشی-داوری مجالت علمی

وزارت جهاد  ،پژوهشی پژوهش و سازندگی –می داوری مقاالت تخصصی اقلیم شناسی، مجله عل

 .1394کشاورزی،

زمین، دانشگاه سیستان پژوهشی جغرافیا و توسعه، پژوهشکده جغرافیا و علوم  –داوری مقاالت جغرافیا، مجله علمی 

 .1394و بلوچستان

 .1394لوچستانپژوهشی مخاطرات محیطی، پژوهشکده دانشگاه سیستان و ب –داوری مقاالت جغرافیا، مجله علمی 

 .1394پژوهشی آمایش شهری، پژوهشکده دانشگاه سیستان و بلوچستان –داوری مقاالت جغرافیا، مجله علمی 

ترویجی فرهنگ خراسان جنوبی، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان  –داوری مقاالت جغرافیا، مجله علمی 

 جنوبی.

 .1394تهران،داوری مقاالت مجله مهندسی محیط زیست، دانشگاه  
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 : هاپایان نامه راهنمایی و مشاوره 

ف
ردی
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ت
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اه 
شگ

دان
 

ع
قط

م
 

 ارشد علوم پزشکی زاهدان مشاور GIs 1393مکانیابی دفن مواید زائد در شهرستان خاش با  1

 ارشد زاد زاهدانآ مشاور 1393 نقش شهرهای کوچک در توزیع فضایی جمعیت  )پژوهش موردی : استان کرمان( 2

 ارشد آزاد زاهدان مشاور GIS 1392خدمات بهداشتی  و درمانی و بهینه گزینی آنها با  مکانی –تحلیل توزیع فضایی  3

 ارشد آزاد زاهدان راهنما 1392 بررسی توسعه صنعت گردشگری با تاکید بر گردشگری مذهبی )مطالعه موردی: منطقه سیستان( 4

 ارشد واحد تهران جنوب مشاور GIS 1394ر خشک با استفاده از سیستم اطالعات جغرافیاییمکانیابی بهینه بند 5

)مطالعه موردی:  AHPبا استفاده از مدل  GISنشانی در محیط های آتشیابی ایستگاهمکان 6

 بیرجند(

 

 ارشد آزاد زاهدان راهنما 1393

 سیستم از گیری بهره اب آموزشی فضاهای یابی مکان و توزیع نحوه بررسی و تحلیل 7

 ) سراوان آموزشی مراکز : موردی مطالعه GIS ( جغرافیایی اطالعات

 ارشد آزاد زاهدان راهنما 1392

 و میادین موردی مطالعه) GIS بر تکیه با شهری مبلمان جغرافیایی یابی مکان و عنوان مطالعه 8

 (زاهدان شهر بلوارهای

 ارشد آزاد زاهدان مشاور 1391

 (GISابی اکوتوریسم در استان سیستان و بلوچستان  با سیستم اطالعات جغرافیایی)مکانی 9

 

 ارشد آزاد زاهدان راهنما 1393

 در اقلیمی زیست های با شاخص بلوچستان و سیستان استان گردشگری-اقلیم تقویم تعیین 10

 GISمحیط 

 ارشد آزاد زاهدان راهنما 1392

 ارشد دنشگاه سیستان و بلوچستان مشاور 1391 لرستان استان  م سال دربررسی امواج گرمایی در دوره گر 11
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 ارشد آزاد زاهدان راهنما 1392 ارزیابی عوامل موثر بررضایتمندی از  کیفیت خدمات گردشگری در شهر چابهار 12

 امنیتی و اجتماعی اقتصادی، پایدار توسعه در مرزی های بازارچه نقش تحلیل و بررسی 13

 مناطق

 ) سراوان شهرستان :موردی مطالعه (یمرز

 ارشد آزاد زاهدان راهنما 1392

 بررسی رابطه اقلیم و معماری در شهر زاهدان 14

 

 ارشد آزاد زاهدان راهنما 1392

های نوین آبیاری در بخش کشاورزی)مطالعه موردی: بررسی عوامل موثر بر استفاده از روش 15

 ن سیرجان(اراضی کشت پسته در بخش مرکزی شهرستا

 ارشد ذانشگاه بیرجند مشاور 1392

 ارشد آزاد زاهدان راهنما 1394 مطالعه پیامدهای گردشگری بر محیط زیست چابهار 16

 1مطالعه روشهای دستیابی به شهر ایمن با توجه به استانداردهای سرانه ایمنی و آتش نشانی)منطقه 17

 شهر زاهدان(

 ارشد آزاد زاهدان راهنما 1393

 ارشد آزاد زاهدان مشاور 1394 )مورد: شهر زاهدان(80تحوالت جمعیتی و اثرات آن بر تغییر کاربری اراضی شهری طی دهه  18

میزان رضایتمندی شهروندان از کیفیت زندگی و اثرات آن بر توسعه شهری  )مطالعه موردی  19

  :شهر خاش(

 

 ارشد آزاد زاهدان مشاور 1394

 

 

 

 برگزاری کارگاه:

 .1387اداره کل هواشناسی زاهدان., ARCGISو آموزش نرم افزار  اه سیستم اطالعات جغرافیاییکارگ .1

 اداره کل امور عشایری  سیستان , Map sourceو آموزش نرم افزار  GPSکارگاه آموزش  .2

 .1387.چابهار, و بلوچستان

 .1391، اداره کل منابع طبیعی زاهدان، GISکارگاه آموزشی  .3

کز ردانشگاه آزاد اسالمی م, ARCGISعات جغرافیایی و آموزش نرم افزار کارگاه سیستم اطال .4

 .1388.زاهدان

وسیستم اطالعات جغرافیایی نقشه کشی فقر،اداره کل کمیته امداد امام  Spssکارگاه آموزشی آمار و  .5

 1393خمینی سیستان و بلوچستان.

 .1388.نشگاهی مرکز زاهدانجهاد دا, ARCGISآموزش نرم افزار و   GISکارگاه مبانی نقشه و  .6
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کارگاه آموزشی تکنیک های آماری در علوم جغرافیایی،انجمن علمی جغرافیا،دانشکده جغرافیا و برنامه  .7

 .1390ریزی محیطی،

 .1390دانشکده جغرافیا و برنامه ریزی محیطی، ،GPS Workshopکارگاه آموزشی  .8

 .گردشگری و روستایی کارگاههای آموزشی روش ها فنون و مدل ها در برنامه ریزی .9

 : آموزشی مدارک

 .1386،، دفتر آموزش و پژوهش، استانداری خراسان جنوبیشهریGISگواهینامه دوره .1 .1

 .1386منطقه ای، دفتر آموزش و پژوهش، استانداری خراسان جنوبی،  GISگواهینامه دوره  .2

 1393ران،، موسسه جغرافیای دانشگاه تهlars-wgگواهینامه دوره تغییر اقلیم و مدل  .3

 .1390زاهدان،شرکت در کارگاه اقتصاد گردشگری و محیط زیست گردشگری، .4

 .1391شرکت در کارگاه توسعه خوشه های کسب و کار و امنیت مرزی، .5

 ، زاهدان.1391شرکت در کارگاه علمی پایگاه داده بارش جهانی، .6

 

 نرم افزارهای تخصصی :آشنایی با 

Arc GIS 10 )سیستم اطالعات جغرافیایی(Erdas  ,Bioklima سنجش از دور() 

 wind rose ()اقلیمی Crop wet smada  )اقلیمی(  ,newlocclim )اقلیمی(  reSruS)جغرافیایی(  

 Autodesk map , Spass )آماری(  ,Minitab ,Mat lab،map source  ،GPS.lars-WG,SDSM. 


