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 تحصیالت 
 سال  محل تحصیل رشته  مقطع  

 1387 دانشگاه بیرجند  جغرافیای انسانی كارشناسی
 1390 دانشگاه بیرجند  ریزی روستایی جغرافیا و برنامه سی ارشدكارشنا
 1396 دانشگاه خوارزمی ریزی روستایی جغرافیا و برنامه دكتری 

 
 نامه كارشناسی ارشد: پایانعنوان 

 های سهامی زراعی بررسی اثرات اقتصادی و اجتماعی شرکت 
 ندان( آباد در شهرستان نهب )مطالعه موردی شرکت سهامی زراعی سهل   

 
 رساله دكتری: عنوان 

 های اقتصاد فضا نفت، روستا و دگرش
 های بیرجند و فومن( )مورد مطالعه شهرستان 

 

 افتخارات علمی 
 دانشجوی ممتاز در مقطع كارشناسی  ✓
 دانشجوی ممتاز در مقطع كارشناسی ارشد ✓
 دانشجوی ممتاز در مقطع دكترا ✓

 ین خدمت سربازی(عضویت در بنیاد ملی نخبگان )طرح مطالعاتی جایگز  ✓

 

 مقاالت در نشریات 

و   شاطری  اقتصادی  "(،  1390)  پورمحمد حجیمفید  شهرك  اجتماعی طرح  –اثرات  موردی  مطالعه  عشایری:  جوامع  بر  اسكان  های 

  ، فصلنامه جغرافیای انسانی دانشگاه آزاد اسالمی گرمسار )نگرشهای نو در جغرافیای انسانی(، "نازدشت در استان خراسان جنوبی

 علمی پژوهشی( -ISC) .15-28، صص 2سال سوم، شماره 

-بین پروژه روستایی؛ تجربیات  مناطق در نهاد  مردم سازمانهای پایداری میزان واكاوی "(،  1390)پور  محمد حجی  سلیمان ومحمود فال

  .107-127، صص  23،  فصلنامه تحقیقات كاربردی علوم جغرافیایی، شماره  "جنوبی خراسان استان در كربن ترسیب المللی

(ISC- )علمی پژوهشی 
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فال و  محمود  حجیسلیمان  شركت"(،  1390)  پورمحمد  در  روستایی  جامعه  نقش  بهرهتحلیل  با  جدید  زراعی  سهامی  از  های  گیری 

،  فصلنامه  "آباد در شهرستان نهبندان: مطالعه موردی شركت سهامی زراعی سهلRPPI  &  FSPIهای مشاركتی  شاخص

 علمی پژوهشی( -ISC)  .129-148، صص 4برنامه ریزی و آمایش فضا، شماره  -ی مدرس علوم انسان

های توسعه فرهنگی استان خراسان جنوبی با  ها و چالشتحلیل توانمندی"(، 1390)  پورمحمد حجیسلیمان و ؛ محمود فالشاطریمفید 

از مدل  بهره خراسان، سال پنجمSWOT"گیری  اجتماعی  فرهنگی  مطالعات    –)علمی   . 64-79، صص  4، شماره  ، فصلنامه 

 ترویجی( 

)  پورمحمد حجیمفید شاطری؛   بهناز نجاتی    از   استفاده  با   روستایی  مناطق   توسعه   اساسی  نیازهای   بندیاولویت  و   شناخت"(،  1391و 

  ، فصلنامه تحقیقات كاربردی علوم جغرافیایی، شماره "نهبندان  شهرستان  در  شوسف  دهستان  موردی  مطالعه:  TOPSIS  روش

 علمی پژوهشی( -ISC) .103-121، صص 24

فال و  محمود  اجتماعی شركت"(،  1391)  پورمحمد حجیسلیمان  و  اقتصادی  نمونه شركت سهامی زراعی  اثرات  های سهامی زراعی: 

نهبندانسهل نهم و دهم، صص  "آباد در شهرستان   .47-66، فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق خشک، سال سوم، شماره 

(ISC-علم )ی پژوهشی 

های روستایی در مناطق زلزله  پذیری عناصر كالبدی سكونتگاهآسیب"(،  1391و كمال جمشیدی )  پورمحمد حجیسلیمان؛  محمود فال

شهرستان  )نمونه:  زیركوه(خیز  و  قاینات  شماره  "های  فضا،  جغرافیایی  آمایش  فصلنامه  صص  6،   ،75-99.  (ISC-  علمی

 پژوهشی( 

فال فراهی؛ محمود  ناهید حقپورمحمد حجیلیمان؛  ساحمد  )؛  فلزی  و مرتضی  اطالعات در   "(،  1391دوست  فناوری  اثرات گسترش 

روستایی: شماره  "جنوبی  خراسان   استان  روستاهای  مورد  توسعه  روستایی،  توسعه  و  فضا  اقتصاد  فصلنامه    .79-94، صص  2، 

(ISC- )علمی پژوهشی 

اسكان و تحوالت اقتصادی  "(،  1391نژاد و محمدابراهیم ابراهیمی )دظاهر مسینایی؛ جواد میكانیكی؛ محمپورمحمد حجیبهناز نجاتی؛  

، فصلنامه مطالعات فرهنگی اجتماعی خراسان، سال هفتم،  "اجتماعی جامعه عشایری: نمونه كانون آواز در شهرستان درمیان  –

 ترویجی(  –)علمی  .125-144، صص 1شماره 

های تولید در مناطق روستایی: مورد  پویش اثرات اقتصادی تعاونی"(،  1391تی و عالیه دزگی )؛ بهناز نجاپورمحمد حجیمفید شاطری؛  

بیرجندتعاونی اجتماعی خراسان، سال هفتم، شماره  "های كشاورزی شهرستان  فرهنگی  -128، صص  2،  فصلنامه مطالعات 

 ترویجی(  –)علمی  .109

و   افراخته  حجیحسن  پی "(،  1392)  پورمحمد  و  شهری  پایدارخزش  توسعه  در  آن  شهر   امدهای  پیرامونی  روستاهای  مورد  روستایی: 

 علمی پژوهشی( -ISC) .159-186، صص 39، فصلنامه انجمن جغرافیایی ایران )جغرافیا(، شماره "بیرجند

آباد در  معصوم  تحول نظام مالكیت اراضی روستایی؛ علل و پیامدها )مورد: روستاهای تقاب و"(،  1392)  پورمحمد حجیحسن افراخته و  

 علمی پژوهشی( -ISC) .1-21، صص 5فصلنامه اقتصاد فضا و توسعه روستایی، شماره ،"شهرستان خوسف(

فال حجیسلیمان؛  محمود  حجت  پورمحمد  )و  صادقی  روش"(،  1392اله  كارآیی  تصمیم مقایسه  شاخصه  های  چند  و  AHP گیری 

TOPSIS  ورزی در محیط  به منظور تعیین نواحی مستعد كشت محصوالت كشاGIS  مورد مطالعه كشت محصول پسته در :
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بیرجند شهرستان  مختاران  شماره  "دشت  جغرافیایی،  علوم  كاربردی  تحقیقات  فصلنامه  علمی  -ISC)  .133-155، صص  31، 

 پژوهشی( 

فال و  محمود  پایدار، رویكردی زیست شناختی  "(،  1392)  پورمحمد حجیسلیمان  توسعه محلی  زنان در  احیاء منابع  واكاوی نقش  در 

روان    -مطالعات اجتماعی  ، فصلنامه  "المللی ترسیب كربن در استان خراسان جنوبیزیست محیطی: مورد تجربیات پروژه بین 

 علمی پژوهشی( -ISC) .27-52، صص 3، شماره 11، سال شناختی زنان

افراخته؛   های توسعه ایران: مورد  ایدار كشاورزی در برنامهجایگاه توسعه پ"(،  1392نجاتی )  بهناز ؛ مریم گرزین و  پورمحمد حجیحسن 

انقالببرنامه از  پس  ساله  پنج  سیاست"های  فصلنامه  كالن،  ،  و  راهبردی  شماره  1دوره  های    –)علمی    .65-95، صص  1، 

 ترویجی( 

افراخته و   مورد: روستاهای    -های تهدید امنیتهای مرزی در راستای شناخت كانونپایش سكونتگاه"(،  1392)  پورمحمد حجیحسن 

 ترویجی(   –)علمی  .37-52، بهار، 4، فصلنامه دانش انتظامی خراسان جنوبی، شماره "استان خراسان جنوبی

Mahmoud Falsolaiman; Hojat Sadeghi & Mohammad Hajipour (2014), “Village Development 

Groups: Model based on participation in achieving rural development”, Journal of 

Geography and Regional Planning, Volume 7 Issue 4, pp. 78-85. 

برداری زراعی: مورد روستاهای شركت  های بهرهواكاوی عوامل اثرگذار بر دگرش نظام  "(،  1393سلیمان )و محمود فال  پورمحمد حجی

و آمایش ش  ،"نهبندان(  -آبادسهامی زراعی سهل و منطقهفصلنامه جغرافیا  علمی  -ISC)  .39-54، صص  10ای، شماره  هری 

 پژوهشی( 

فال محمود  فراهی؛  حجیسلیمان؛  احمد  ناهید حقپورمحمد  و  فلزی  مرتضی  )؛  و  "(،  1393دوست  دولت  اطالعات،  فناوری  گسترش 

،  14چهارم، شماره    ای، سالریزی منطقه فصلنامه برنامه   ، "جنوبی(  خراسان   استان   روستاهای   مورد مطالعه: ) فضاهای روستایی

 علمی پژوهشی( -ISC) .76-86صص 

، 10، فصلنامه اقتصاد فضا و توسعه روستایی، شماره  "انباشت سرمایه و اقتصاد فضا در ایران"(،  1393)  پورمحمد حجیحسن افراخته و  

 علمی پژوهشی( -ISC) .43-63صص 

مرادی حوریه  برنام"  (،1393)  پورمحمد حجی  و  حمید جاللیان،  )مورد:  هكاركرد  كشاورزی  پایدار  توسعه  به  دستیابی  در  آموزشی  های 

انسانی  ،   "(روستاهای ناحیه اورامانات در كرمانشاه -127، صص  4ریزی و آمایش فضا، شماره  برنامه  –فصلنامه مدرس علوم 

97. (ISC- )علمی پژوهشی 

  توسعه پایدار   از منظرالگوی جدید مساكن روستایی  شناسی  آسیب"(،  1393و محمدامین روستا )  پورمحمد حجیمعصوم؛   مجتبی قدیری 

 علمی پژوهشی( -ISC) .1-14، صص 14ریزی فضایی، شماره ، فصلنامه برنامه "نهبندان(در شهرستان  )مورد: دهستان شوسف

گیری از  ا بهره ای بهای اقتصادی در راستای توسعه منطقهریزی استراتژیک بخشبرنامه"(، 1394) پورمحمد حجیسلیمان و محمود فال

،  150فصلنامه مسكن و محیط روستا، شماره  ، ")مطالعه موردی بخش صنعت و معدن در استان خراسان جنوبی( SWOTمدل 

 علمی پژوهشی( -ISC) .89-100صص 

افراخته؛   )  پورمحمد حجیحسن  احمد رومیانی  پایدار  سازیبهینه"(،  1394و  توسعه  ورد  )م   الگوی كشت محصوالت زراعی در راستای 

 علمی پژوهشی( -ISC) .41-55، صص 9ریزی روستایی، شماره فصلنامه پژوهش و برنامه ،"آباد(دشت سهل
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فصلنامه تحقیقات    ،"تحلیل فضایی كیفیت كالبدی مساكن روستایی در ایران  "(،  1394و هادی قراگوزلو )  پورمحمد حجیوحید ریاحی؛  

 علمی پژوهشی( -ISC) .205-220، صص 37كاربردی علوم جغرافیایی، شماره 

، فصلنامه اقتصاد فضا و توسعه روستایی، شماره "ای ایراناقتصاد سیاسی فضا و تعادل منطقه "(، 1394) پورمحمد حجیحسن افراخته و 

 علمی پژوهشی( -ISC)  .87-110، صص 14

فال و  محمود  فضایی"(،  1394)  پورمحمد حجیسلیمان  آنتروپوژن   -تحلیل  مدیریت مخاطرات  ایرانزمانی  در  معادن  فصلنامه  "یكی   ،

 علمی پژوهشی( -ISC) .33-51، صص 6تحلیل فضایی مخاطرات محیطی، شماره 

Mahmoud Fallsolyman; Mohammad Hajipour & Ahmad Romyani (2016), “The Impacts of 

Religious Tourism on Urban Sustainable Development Process; Zanjan City - Iran”, 

International Journal on Recent and Innovation Trends in Computing and Communication 

(IJRITCC), Volume 4 Issue 7, pp. 315 – 320. 

Mahmood Fallsolyman; Mohammad Hajipour; Zahra Chahkandi & Narges Khosravi (2016), 

“Identification and Analysis of Entrepreneurial Facilitator in Iran Villages: Case Study 

Sarbisheh County”, Asian Academic Research Journal of Social Science & Humanities 

(AARJSH), Volume 3 Issue 8, pp. 95-105.  

Mohamad Hajipour (2016), “Conceptual Model of Relation between Policies of Comprehensive 

Growth in National Development Plans With Economic Stability in Rural Spaces”, IOSR 

Journal of Humanities and Social Science (IOSR-JHSS), Volume 21, Issue 8, Ver. 1, pp. 01-

06. 

Mohammad Hajipour & Mahmood Fallsolyman (2016), “The Effects of Targeted Subsidies on 

Misery Index in Urban and Rural Settlements of Iran Regions”, International Journal of 

Humanities and Cultural Studies (IJHCS), Volume 3, Issue 2, pp. 714-725. 

Mohammad Hajipour; Hassan Afrakhteh & Farhad Azizpour (2016), “Effects of Distribution 

Model of Oil Wealth on the Economic and Migration of Villages in Iran: Case Study Birjand 

County”, IIOAB Journal, Vol. 7, Suppl 1, pp. 107–121. 

  واكاوی تحوالت كالبدی و كاركردی مساكن روستایی )نمونه موردی: ناحیه "(،  1395پور )و پریسا آقاجان   پورمحمد حجیمفید شاطری؛  

 علمی پژوهشی( -ISC) .57-72، صص 153فصلنامه مسكن و محیط روستا، شماره ، "شهرستان قاینات( -شاسكوه 

 هایراستای طرح كوچک در و پراكنده روستایی هایسكونتگاه پایش"(، 1395) پورمحمد حجیا... صادقی و سلیمان؛ حجتمحمود فال

  . 97-112، صص  153، فصلنامه مسكن و محیط روستا، شماره  "داننهبن  شهرستان شوسف دهستان مطالعه ساماندهی؛ مورد

(ISC- )علمی پژوهشی 

برآورد و سنجش رابطه اثرگذاری گردشگری با كاهش فقر  "(،  1395)  پورمحمد حجیپور و  احمد رومیانی؛ جمشید عینالی؛ مرضیه هادی

روستایی اسماعیل -در مناطق  و  ، 20نامه فضای گردشگری، سال چهارم، شماره  ، فصل "آبادمطالعه موردی: روستاهای چنگوره 

 علمی پژوهشی( -ISC) .81-98صص 

-تحلیل نقش سرمایه اجتماعی در ریسک"(،  1395؛ هادی قراگوزلو و محمدرمضان جورنبیان )پورمحمد حجیمعصوم؛  مجتبی قدیری

 .17-31، صص  16، پیاپی،  4شماره    ریزی روستایی، سال پنجم،، مجله پژوهش و برنامه"پذیری و كارآفرینی جوانان روستایی

(ISC- )علمی پژوهشی 
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مورد: كاشت    -آمایش اكولوژیكی مكان در راستای پیشبرد توسعه پایدار كشاورزی  "(،  1395)  پورمحمد حجیمعصوم و   مجتبی قدیری

 علمی پژوهشی( -ISC) .109-124، صص 22، شماره مجله آمایش جغرافیایی فضا، "پسته در شهرستان نهبندان

و   افراخته  حجیحسن  زباله"(،  1396)  پورمحمد  تهراناقتصاد  جنوب  پیراشهری  روستاهای  در  توسعه  ،  "ای  و  فضا  اقتصاد  فصلنامه 

 علمی پژوهشی( -ISC) .42-72، صص 22، شماره 6دوره ، روستایی

مطیعی و  سیدحسن  حجیلنگرودی  ب"(،  1397)  پورمحمد  نهاد  مردم  سازمانهای  كاركرد  كنش  میان  مطلوب  الگوی  حكمروایی  ا 

حسین  -روستایی دشت  سربیشهنمونه:  شهرستان  در  غیناب  شماره    ، "آباد  توسعه،  و  جغرافیا    . 126-109، صص  50فصلنامه 

(ISC- )علمی پژوهشی 

افراخته؛   حجیحسن  )  پورمحمد  جوان  فرهاد  ایران"(،  1397و  مناطق  روستایی  اقتصاد  ساختار  دگرش  و  تحقیقات    ،"نفت  فصلنامه 

 علمی پژوهشی( -ISC) .39-60، صص 50علوم جغرافیایی، شماره كاربردی

ناحیه رضوانشهرسیاست"(،  1398)  پورمحمد حجیفرهاد عزیزپور؛   اقتصاد روستایی در  و دگردیسی  تعدیل ساختاری  فصلنامه    ،"های 

 علمی پژوهشی( -ISC) .159-175، صص 51ی ، دوره1جغرافیای انسانی، شماره 

، فصلنامه تحلیل فضایی  "تولید سرمایه و آسیب محیط زیست مناطق ایران"(،  1398پور )ار حجیاحی و گلس؛ وحید ریپورمحمد حجی

 علمی پژوهشی( -ISC) .157-178، صص 6ی ، دوره1مخاطرات محیطی، شماره 

ایران "(،  1399)  فرهاد جوان  و  پورمحمد حجی در  دامداری  افول  توسعه ،  "اقتصادسیاسیِ  و  فضا  اقتصاد  ،  9دوره  ،  روستایی  فصلنامه 

 علمی پژوهشی( -ISC) .218-191، صص 31شماره 

   هادر همایشمقاالت 

فال حجیسلیمان؛  محمود  )  پورمحمد  آرزومندان  راضیه  تط"(،  1389و  دیدگاهبررسی  ادیانبیقی  در  محیطی  زیست  اولین  "های   ،

 (.پوستر كرمان، ) –كنفرانس ملی حفاظت از تنوع زیستی و دانش بومی 

Mahmud Fallsolyman; Ali-reza Bijari; Mohammad Hajipour & Raziyeh Arezumandan (2011), "The Role 
of small scale enterprises in promotion in of investment and employment in South Khorasan 

provience", 1st International Conference on Cooperative Social, Economic and Cultural Capabilities 

– Kish, (Oral Presentation). 

موردی پروژه ترسیب كربن  های خرد اعتباری در پیشبرد اهداف توسعه پایدار روستایی: مطالعه  نقش صندوق"(،  1390)  پورمحمد حجی

حسین دشت  سربیشهدر  غیناب  جنوبی-آباد  خراسان  جغرافیا  "استان  دانشجویی  سراسری  علمی  همایش  سومین  دانشگاه    -، 

 (. چاپ در مجموعه مقاالتتهران، ) 

بن در توسعه پایدار  اثرات زیست محیطی پروژه بین المللی ترسیب كر"(، 1390و راضیه آرزومندان ) پورمحمد حجیان؛ سلیمالمحمود ف

 (. پوسترهمدان، )  –، دومین همایش ملی توسعه پایدار روستایی "آباد غیناب شهرستان سربیشهمناطق روستایی دشت حسین

فال آن در  ها و محدودیتارزیابی پتانسیل "  (،1390)  پورمحمد حجیسلیمان؛  محمود  و نقش  تكاب  توسعه گردشگری شهرستان  های 

 (. چاپ در مجموعه مقاالتهمدان، )  –، دومین همایش ملی توسعه پایدار روستایی "یتوسعه پایدار روستای
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اقتصادی و اجتماعی در كانون تحلیل چالش"(،  1390)  پورمحمد حجیمفید شاطری و   ایر: مطالعه موردی كانون  های اسكان عشهای 

زی بخش  در  بارنجگان  عشایری  قایناتاسكان  شهرستان  ملی"ركوه  همایش  اولین  روستایی    ،   توسعه  و  مشهد،   -جغرافیا 

 (. سخنرانی)

های روستایی: مطالعه موردی دهستان  واكاوی عوامل موثر بر پایداری جمعیت در سكونتگاه"(،  1390)  پورمحمد حجیمفید شاطری و  

 (. پوسترمشهد، )  -، اولین همایش ملی جغرافیا و توسعه روستایی "در شهرستان بیرجند خوسف

های توسعه اكوتوریسم استان خراسان جنوبی در راستای  ها و محدودیتتحلیل قابلیت"(،  1390)  پورمحمد حجین و  سلیمامحمود فال

 (. سخنرانیمشهد، ) -ه روستایی ، اولین همایش ملی جغرافیا و توسع"تقویت نقش آن در توسعه روستایی

استان خراسان    هایاثرات توسعه زیرساخت"(،  1391)  پورمحمد حجیسلیمان و  محمود فال انسانی  حمل و نقل محور شرق بر توسعه 
 (. چاپ در چكیده مقاالتبیرجند، ) –المللی خراسان جنوبی، ترانزیت و توسعه محور شرق ، كنفرانس بین "جنوبی

فال حجین؛  سلیمامحمود  )  پورمحمد  آقاجانپور  پریسا  چا"(،  1391و  بخش كشاورزی:  بر  تاكید  با  روستایی  اقتصاد  در  و  لشتحول  ها 

جنوبیفرصت خراسان  استان  در  نهبندان  شهرستان  روستاهای  موردی  مطالعه  روستایی  "ها:  توسعه  ملی  همایش  گیالن،    -، 

 (. سخنرانی)

های مرزی در راستای سند های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی شهرستانتحلیل چالش"(،  1391)  پورمحمد حجیسلیمان و  محمود فال

اولین همایش ملی شهرهای  "كید بر امنیت: مطالعه موردی شهرستان نهبندان در استان خراسان جنوبیبا تا  1404انداز  چشم  ،

 (. سخنرانیزاهدان، ) -هاها و رهیافتمرزی امنیت، چالش

آوری بومی مقابله با كم آبی و خشكسالی در نواحی  بندسارها، فن"(،  1391نژاد )و علیرضا كامران  پورجید ح محمسلیمان؛  محمود فال

دانشگاه   -، اولین همایش ملی بیابان: علوم، فنون و توسعه پایدار"خشک و نیمه خشک؛ مطالعه موردیحوضه آبریز دشت بیرجند

 (. پوسترتهران، ) 

حجی ترهاراهكا"(،  1391)  پورمحمد  اسی  در  فرهنگی  قطب  به  متبركه  بقاع  جنوبیبدیل  خراسان  شهدای  "تان  بزرگداشت  كنگره   ،

 بیرجند. -باقریه

های نوین در توسعه پایدار كشاورزی: مورد تجارب شركت سهامی اثرات بكارگیری فناوری"(،  1391و حمید جاللیان )  پورمحمد حجی

 (. پوسترابی به توسعه پایدار، ) ی دستی ، اولین كنفرانس ملی راهكارها"آبادزراعی سهل

Hassan Afrakhteh; Mohammad Hajipour & Horiyeh Moradi (2013), “Local Traditions and Creating 

Environmental Hazards-Case study: Daub Bole tradition in Lorestan region”, 2nd International 

Conference on Environmental Hazards, Kharazmi University – Tehran, (Oral Presentation). 

Amir Karam; Horieh Moradi; Mohammad Hajipour & Shila Hajehforoshnia (2013), “The Necessity of 
Choosing Models of the Location and Rural Land Use Optimum to Reduce Environmental Hazards 

and Sustainable Development”, 2nd International Conference on Environmental Hazards, Kharazmi 

University – Tehran, (Oral Presentation). 

Mohammad Hajipour; Behnaz Nejati & Sonia Ahmadi-Gharehnaz (2013), “The Spatial – Place 

Consequences of Drought in Rural Areas- case: Bagheran villages - Birjand County”, 2nd 

International Conference on Environmental Hazards, Kharazmi University – Tehran, (Poster). 

Mahmood FallSoliyman; Ahmad Romyani; Mohammad Hajipour & Mehdi Doostkamian (2013), “The 

role of rural tourism in the Leisure time citizen whit emphasis Secondary houses (Case study: Rural 

district hesar Valieasr – township Buin Zahra)”, 3rd International Geography Symposium, Antalya - 

Turkey, (Oral Presentation). 
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Mahmood FallSoliyman; Mohammad Hajipour; Ahmad Romyani & Ebbi Sadeghi (2013), “The role of 

tourism Management in regional sustainable development (Case study: City KhorramAbad)”, 3rd 

International Geography Symposium, Antalya - Turkey, (Poster). 

و   افراخته  سكونتگاه"(،  1392)  پورمحمد حجیحسن  كانون پایش  شناخت  راستای  در  مرزی  روستاهای  های  مورد  امنیت:  تهدید  های 

 (. مقاله برتر -سخنرانیبیرجند، ) -، همایش ملی خراسان جنوبی، نظم و امنیت"ان جنوبیاستان خراس

شاطری؛   )  پورمحمد حجیمفید  آقاجانپور  پریسا  چالش"(،  1392و  سكونتگاهنقش  اجتماعی  و  اقتصادی  تهدید های  در  عشایری  های 

مورد   مرزی:  مناطق  بارنجگان كانونامنیت  و  نازدشت  امنیت  ، همایش "های عشایری  و  بیرجند،    -ملی خراسان جنوبی، نظم 

 (. پوستر )

،  "اجتماعی مناطق مرزی: مورد شهرستان سربیشه  -های اقتصادی  امنیت جغرافیایی و چالش "(،  1392و مریم گرزین )  پورمحمد حجی

 (. ر چكیده مقاالتچاپ دبیرجند، ) -همایش ملی خراسان جنوبی، نظم و امنیت

)پو ؛ بهمن نجفپورمحمد حجی آقاجانپور  پریسا  و  انتظام فضاهای شهری: مورد شهر  اثرات رشد حاشیه"(،  1392ر  و  امنیت  بر  نشینی 

 (.چاپ در چكیده مقاالتبیرجند، ) -، همایش ملی خراسان جنوبی، نظم و امنیت"بیرجند

)  پورمحمد حجی روستا  گ"(،  1392و محمدامین  روستایی:توسعه  اقتصاد  در  زنان  نقش  احیای  و  آتشكده  نمونه  ردشگری    -  روستای 

 (. پوسترهمدان، ) -، اولین همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پایدار"فیروزآباد شهرستان

Hassan Afrakhteh & Mohammad Hajipour (2014), “Petrol and Iran tourism infrastructure development; 

Performance analysis and strategy formulation”, 1st International Scientific-Strategic Conference on 
Tourism Development for Islamic Republic of Iran: Challenges & Prospects – Mashhad, (Oral 

Presentation). 

Mohammad hasan Peymanfar, Abdolnabi Khatibi, Mohammad Hajipour (2014), “Efficiency appraisal of 
participant countries in Olympic Games”, International Conference on Business Development and 

Excellence. 

فال حجیسلیمان،  محمود  )پورمحمد  بلیانی  یداله  و  مرادی  حوریه  در  "(،  1393،  سرمایه  تولید  و  نفت  ثروت  فضایی  اقتصاد  مدیریت 
 سعه كسب و كار، تهران. المللی تو، كنفرانس بین "مناطق ایران

های اقتصادی ـ فضایی مناطق ایران كارآفرینی و بنیان"(،  1393و عاطفه احمدی )  پورمحمد حجیسلیمان، حوریه مرادی،  محمود فال
 المللی توسعه كسب و كار، تهران. كنفرانس بین ،")مورد: استان كرمانشاه(

شا حجیطری،  مفید  )  پورمحمد  آقاجانپور  پریسا  گردشگری  "،  (1394و  كارآمدسازی  و  گسترش  راستای  در  فضا  راهبردی  تحلیل 
 ها، تبریز. المللی توسعه پایدار، راهكارها و چالش، دومین كنفرانس بین"روستایی؛ مورد روستای چنشت در شهرستان سربیشه

Mahmood Fallsolyman, Mohammad Hajipour, Zahra Chahkandi & Narges Khosravi (2016), “Factors 

Affecting in the Growth of Rural Entrepreneurship; case: Sarbisheh county”, International 

Conference on Business: Opportunities and Challenges, Rasht. 

Mohamad Hajipour; Hassan Afrakhteh & Hamid Jalalian (2016), “Economy of Rural Spaces in 

Development Policies of Iran; the Content of Five-year Plans after the Islamic Revolution”, 4th 

International conference on Research in Science and Technology, Saint Petersburg, RUSSIA. 

شاطری؛   جعفرزاد  پورمحمد حجیمفید  طاهره  )و  شهر "(،  1395ه  فضای  در  جامع  نقش مسجد  ملی  "اسالمی  تبیین  همایش  اولین   ،

 . )پوستر(تهران،  -معماری اسالمی، میراث شهری و توسعه پایدار

ایران"(،  1395پور )؛ مفید شاطری و گلسار حجیپورمحمد حجی اولین همایش ملی جغرافیا،    ،"گردشگری و تولید سرمایه در مناطق 

  قاین، )سخنرانی(. -ت و گردشگریمحیط زیست، امنی 
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تحلیل فضایی مصرف انرژی صنایع ایران در ارتباط  "(،  1396پور )سلیمان؛ راضیه آرزومندان و گلسار حجی؛ محمود فالرپومحمد حجی

 .   )سخنرانی(رشت –، همایش ملی تغییر اقلیم و امنیت انرژی  "با گرمایش زمین

ایران  كارآفرینی و عوامل اقتصادی مؤثر در فقر "(،  1397سلیمان )و محمود فال  پورمحمد حجی ، همایش ژئوپلیتیک و "مناطق شرقی 

 . )سخنرانی(دانشگاه بیرجند    -ای، رویكرد در پایداری شرق ایران، فروردینمنطقه  –توسعه محلی 

افراخته حجی؛  حسن  حجیو    پورمحمد  د"(،  1397)  پورگلسار  امن  جغرافیای  دگرگونی  و  اقتصادی  ایران فالكت  شرق  همایش  "ر   ،

 . )سخنرانی(دانشگاه بیرجند  -ای، رویكرد در پایداری شرق ایران، فروردینمنطقه   – ژئوپلیتیک و توسعه محلی

  مناطق   انسانی  امنیت  برقراری  در  ایمنطقه   توسعه  هایطرحنقش  "(،  1397)  راضیه آرزومندانو    پورمحمد حجی؛  محمود فال سلیمان

ای،  منطقه   –ژئوپلیتیک و توسعه محلی    همایش  ،"كربن دشت حسین آباد غیناب در خراسان جنوبی  مورد: پروژه ترسیب-مرزی

 . )سخنرانی(دانشگاه بیرجند  -رویكرد در پایداری شرق ایران، فروردین

هرستان  های مردم نهاد در نواحی روستایی شتحلیل راهبردی گروه"(،  1397پور )و گلسار حجی  پورمحمد حجی؛  محمود فال سلیمان 

 .)سخنرانی(دانشگاه خوارزمی  -، بهمن ماهتوسعه پایدار روستایی ایراندومین همایش ملی چشم انداز  ،"سربیشه

دومین همایش ملی چشم انداز    ، "رویكردی نو بر حاشیه بازاریابی محصوالت روستایی ایران"(،  1397)  پورمحمد حجیحوریه مرادی و  

 دانشگاه خوارزمی.  -ماه، بهمن توسعه پایدار روستایی ایران

Mohammad Hajipour, Samaneh Mirzajani, Hamideh Mollaei  , Golsar Hajipour (2019), Business 

Environment in Lut Desert Economy, 1st International Conference on LUT Desert Tourism(Local 

and International Opportunities), Birjand University. 

Horieh Moradi, Mohammad Hajipour (2019), An Examining of the Hot Ecotourism Development 
Potentials in the Lut Desert Ecosystem of Iran, 1st International Conference on LUT Desert 

Tourism(Local and International Opportunities), Birjand University. 

Mohammad Hajipour, Razieh Arezomandan, Mahmud Fall Solyman (2019), Spatial – Time analysis of Lut 
desert Infrastructures of Tourism Development, 1st International Conference on LUT Desert 

Tourism (Local and International Opportunities). Birjand University. 

 ، سمپوزیوم ملی قنات بلده فردوس )سخنرانی(."ری بنیادی افول قنات در ایرانتئو "(، 1398و جواد میكانیكی ) پوریمحمد حج

امتناع سیاست"(،  1398پور )، راضیه آرزومندان و گلسار حجیپورمحمد حجی ، سمپوزیوم ملی قنات بلده  "های توسعه كشوركاریز و 

 فردوس )پوستر(. 

حجی راضیه پورمحمد   ،  ( موالیی  حمیده  و  عرصه  "(،  1398آرزومندان  در  علل  )واكاوی  محلی  اقتصاد  در  عناب  ناموفق  بازاریابی 

 ، اولین همایش ملی عناب، بیرجند )پوستر(. "روستایی دشت بیرجند(

)پور، گلسار حجی، جواد كریمیپورمحمد حجی نعمتی  فاطمه  و  نواحی خراسان جنو"(،  1398پور  اولین  ،  "بیانباشت سرمایه وقف در 

 توسعه انسانی با تأكید بر وقف علمی، بیرجند )سخنرانی(. همایش ملی كاركرد وقف در 

الهام كسانی و آمنه مصیبی )پورمحمد حجی اجتماعی روستاهای ناحیه رزن"(،  1398، فاطمه احمدی،  اولین همایش  ،  "وقف و رفاه 

 رجند )سخنرانی(. ملی كاركرد وقف در توسعه انسانی با تأكید بر وقف علمی، بی 

، اولین  "ها و مراكز آموزش عالیبسترهای توسعه وقف در دانشگاه"(،  1398و راضیه آرزومندان )  پورحمد حجیمسلیمان،  محمود فال

 همایش ملی كاركرد وقف در توسعه انسانی با تأكید بر وقف علمی، بیرجند )سخنرانی(. 
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قاسمی،  پورمحمد حجی فاطمه  و  آرزومندان  ایران"(،  1399)  راضیه  بانكی در جغرافیای  ملی    یندوم،  "توپوگرافی تسهیالت  همایش 

 )سخنرانی(.  دانشگاه بزرگمهر قاینات، جغرافیا، محیط زیست، امنیت و گردشگری

همایش    ین دوم ،  "ایران  گذاری در اقتصاد فضایجغرافیای سپرده"(،  1399)  لیمان و جواد كریمی پورمحمود فال س،  پورمحمد حجی

 )سخنرانی(.  دانشگاه بزرگمهر قاینات، غرافیا، محیط زیست، امنیت و گردشگری جملی 

همایش ملی    یندوم ،  "جندنقش زرشک در درآمد خانوارهای روستایی شهرستان بیر "(،  1399)  پورمحمد حجیلیمان و  محمود فال س

 (. پوستر)  دانشگاه بزرگمهر قاینات، جغرافیا، محیط زیست، امنیت و گردشگری

ف انصاری  و غز  پورمحمد حجی  ، مفید شاطری، لیمانال سمحمود  آباد  "(،  1399)ل  اراضی در روستای مهدی  یكپارچه سازی  اثرات 

 (. سخنرانی) دانشگاه بزرگمهر قاینات، جغرافیا، محیط زیست، امنیت و گردشگریهمایش ملی  ین دوم، "شهرستان قاینات

، فرهنگ و پژوهش  یش ملی آباولین هما،  "مناطق ایرانتولید ثروت در  بریآب"(، 1399و امین محمودی خورندی ) پورحجیمحمد 

 (.سخنرانی) بیرجنددانشگاه ، های علوم انسانی

 

 پایان نامه ها 

كارش ✓ دوره  نامه  پایان  مشاور  رنااستاد  ریزی  برنامه  و  جغرافیا  ارشد  درسی  عنوا  خوارزمیدانشگاه    وستایی  »با  تبیین  ن 

ایران: چای  صنعت  و  کشت  الهیجان  تحوالت  شهرستان  مرکزی  بخش  موردی  آقای   -«،  مطالعة  دانشجو 

 .1397 –علیرضا اعتباری 

برنامه ریزی روستایی در ✓ و  ارشد جغرافیا  نامه دوره كارشناسی  پایان  »با عنوا  خوارزمینشگاه  دا   استاد مشاور  بررسی  ن 

بخش  ع  موردی  مطالعه  آن:  فضایی  اثرات  و  خشکسالی  تشدید  بر  مؤثر  مدیریتی  مرکزی شهرستان وامل 

 .1397 –حنیف قلندرزهیدانشجو آقای محمد -«، سیب و سوران استان سیستان و بلوچستان

 

 ها کتـاب
و  جواد میكانیكی؛ حجت اطالعات جغر رآ(، د1393)  پورمحمد حجیاله صادقی  بر كاربرد سیستم  برنامهمدی  ریزی روستایی،  افیایی در 

 تهران.  -تألیف، انتشارات كلک باران

(، توسعه پایدار روستایی، ترجمه، انتشارات قلم آذین  1393و حمیدرضا سلحشور )  پورمحمد حجیاله صادقی؛  سلیمان؛ حجتفال  محمود

 مشهد. -رضا

فال حجیسلیمان؛  محمود  حجت  رپومحمد  )و  صادقی  زیرساخت1393اله  راشدین(،  انتشارات  ترجمه،  روستایی،  پایدار  توسعه    -های 

 تهران. 

-113مخاطرات محیطی، انتشارات دانشگاه خوارزمی، صص : انسانی هایسكونتگاه (، مخاطرات1395) پورمحمد حجیو حسن افراخته 

64 . 

خیزی در نواحی روستایی  كت و جرمهای اجتماعی خراسان جنوبی: فالبسی (، تحلیل مسائل و آ1396)  پورمحمد حجیمفید شاطری و  

 . 202-179رهنگ، هنر و ارتباطات، صص استان خراسان جنوبی، انتشارات پژوهشگاه ف
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(، خوانش انتقادی تجربه توانمندسازی روستاییان در شرق ایران، از كوچ زیستی تا  1397و فرهاد جوان )  پورمحمد حجیحسن افراخته؛  

 . رسازی، انتشارات دانشگاه خوارزمیشه

 های پژوهشیطرح

اجرایی آبخیزداری حوزه القورات، كارفرما:    -ماعی مطالعات تفصیلی(، گزارش اقتصادی و اجت 1391) پورمحمد حجیمفید شاطری و 

 همکار طرح اداره كل منابع طبیعی و آبخیزداری استان خراسان جنوبی.

جغرافیایی استان خراسان جنوبی، كارفرما: دفتر تحقیقات   شناسی(، محیط1393اله صادقی )جتح و پورمحمد حجیجواد میكانیكی؛ 

 همکار طرح ظامی استان خراسان جنوبی. كاربردی نیروی انت 

(، تحلیل نظام سكونتگاهی و ساختار فضایی آن، مطالعات آمایش سرزمین استان خراسان  1393) پورمحمد حجیسلیمان و محمود فال

 همکار طرح  ی. كارفرما: استانداری خراسان جنوب ی،جنوب

و توزیع كاركردهای سكونتگاهی، مطالعات آمایش سرزمین استان   (، پیوندهای بین سكونتگاهی 1393) پورمحمد حجیمفید شاطری و 

 همکار طرح خراسان جنوبی، كارفرما: استانداری خراسان جنوبی. 

برداران مرتعی در خصوص اثرات  نجی از بهره(، نظرس1393) پورمحمد حجی ودی و حمسلیمان؛ بهاره چكشی؛ عباسعلی ممحمود فال

ای مرتع داری )مطالعه موردی: استان خراسان جنوبی(، كارفرما: اداره كل منابع طبیعی و  محیطی، اقتصادی و اجتماعی طرح ه

 همکار طرح آبخیزداری استان خراسان جنوبی. 

  در  نفتی درآمدهای نوسانات از  ایران مناطق  تولید ی هابنیان خطرپذیری فضایی تحلیل و نسرزمی  (، آمایش 1395) پورمحمد حجی

 مجری طرح های مسلح. كشور، مركز مطالعات جغرافیایی، سازمان جغرافیایی نیروی ملی  امنیت  و مقاومتی اقتصاد  راستای

صاد مقاومتی در  ، اشتغال و صادرات با رویكرد اقت یدای تولمنطقه  -(، سند راهبردی ملی1395) پورمحمد حجیسلیمان و محمود فال

 مکار طرحه استان خراسان جنوبی، كارفرما: سازمان بسیج اساتید كشور. 

(، سند راهبردی موقوفات استان خراسان جنوبی، كارفرما: اداره كل  1397پور )، سمیرا پور، گلسار حجیپورمحمد حجیمفید شاطری، 

 همکار اصلی طرح اسان جنوبی. خر ی استان  اوقاف و امور خیریه 

(،  1402-1398پنج ساله دانشگاه بیرجند )( بازنگری سند راهبردی و تدوین برنامه عملیاتی 1398همكار طرح ) -حجی پور محمد

 همکار طرح  كارفرما: دانشگاه بیرجند.

: اداره  ای، كارفرماحرفه و فنی هایموزشآ بازاریابی  رویكرد با  استان  مهارتی توسعه سند (، تدوین1398)محمد حجی پور  و محسن آیتی

 همکار اصلی طرح ای استان خراسان جنوبی.كل آموزش و فنی و حرفه

زایی روستایی استان خراسان جنوبی، كارفرما: سازمان مدیریت و برنامه  (، تدوین برنامه توسعه اقتصادی و اشتغال1398) پورمد حجیمح

 رح مجری ط ریزی استان خراسان جنوبی. / 

ی  و امور خیریه  استان خراسان جنوبی، كارفرما: اداره كل اوقاف بقاع متبركه  (، سند راهبردی 1399) پورمحمد حجیمفید شاطری، 

 همکار اصلی طرح استان خراسان جنوبی. 



- 11 - 

 

فره  محمد حجی پوروحید ریاحی،   اشتغالو  و  اقتصادی  توسعه  برنامه  تدوین  انجام(،  مركزی،  ا   زایی روستاییاد جوان )در دست  ستان 

 همکار اصلی طرح كارفرما: سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مركزی. 

ریاحی،   پور وحید  استان    محمد حجی  در  قشقایی  ایل  عشایر  مهارتی  آموزش  نیازهای  مدل  انجام(،  دست  )در  جوان  فرهاد  فارس،  و 

 همکار طرح كارفرما: سازمان امور عشایر ایران. 

های اشتغال در مناطق عشایری استان خراسان جنوبی،  )در دست انجام(، بررسی ظرفیت، استعداد و زمینه ورپمحمد حجیمفید شاطری، 

 همکار طرح اداره كل امور عشایری خراسان جنوبی.   كارفرما:

 

 

 


