بسم اهلل الرحمن الرحيم

مشخصبت عضو هيئت علمي :

ًبم خبًَادگي = شْبة الولل فشد

ًبم = جعفش

تبسيخ تَلذ= 4677/36/58

هحل تَلذ = ػوٌبى – شْويشصاد

هشتجِ فعلي = هشثي

پبيِ فعلي = 58

سوابق تحصيلي :

محل تحصيل:

دپيلن علَم اًؼبًي ػبل4696

دثيشػتبى اثَرس

مبسشٌبػي دثيشي جغشافيب ػبل 469:

داًشگبُ خَاسصهي ( تشثيت هعلن تْشاى )

مبسشٌبػي اسشذ جغشافيبي عجيعي ػبل 46:3

داًشگبُ شْيذ ثْشتي تْشاى

دمتشي جغشافيب ٍ ثشًبهِ سيضي شْشي 46<8

داًشگبُ پيبم ًَس تحصيالت تنويلي

سوابق تدريس :

دسٍع جغشافيبي عجيعي ٍ ثشًبهِ سيضي شْشي
سوابق اجرايي :

 -4ػشپشػت داًشگبُ پيبم ًَس هشمض ثجٌَسد اص تبسيخ 46;5/43/54لغبيت 46;9/35/39
 -5هعبًٍت داًشگبُ پيبم ًَس اػتبى خشاػبى شوبلي اص تبسيخ  ;:/34/34الي 46;</3</63
 -6عضَ شَساي آهَصشي داًشگبُ پيبم ًَس ثجٌَسد
 -7هؼئَل ثشگضاسي اهتحبًبت ٍ ثبصسع اػتبى خشاػبى شوبلي دس داًشگبُ پيبم ًَس
 -8سئيغ مويتِ ثذٍي اًضجبعي داًشگبُ پيبم ًَس اػتبى خشاػبى شوبلي
 -9عضَ مويتِ ثذٍي اًضجبعي داًشگبُ پيبم ًَس هشمض ثجٌَسد
 -:دثيش صٌذٍق قشض الحؼٌِ مبسمٌبى داًشگبُ پيبم ًَس دس اػتبى
;ً -وبيٌذُ گشٍُ جغشافيب دس اػتبى خشاػبى شوبلي ٍ هشمض ثجٌَسد

فعبليتهبي تحقيقبتي :

چاپ مقاالت در نشريات داخلي :
 -4ثشسػي عَاهل خشني ٍ خشنؼبلي ٍ چگًَگي هقبثلِ ثب آى ً ،ششيِ علوي  -تشٍيجي  ،اعالعبت
ػيبػي ٍ اقتصبدي  ،شوبسُ ًْن ٍ دّن  ،هشداد ٍ تيش هبُ 46;6
 -5ثشسػي ٍ تحليل ػلؼلِ هشاتت شْشي اػتبى مشهبًشبُ دس عي شش دٍسُ ػششوبسي()4688 -46;8
فصل ًبهِ آػبيش هحيظ  ،داًشگبُ آصاد اػالهي ٍاحذ هاليش ،ػبل ششن  ،شوبسُ  55پبييض 46<5
ً -6ظشيِ تغَس عجيعي شْش ،سٍينشدي دس شٌبخت تَػعِ فضبيي شْش دس ايشاى هَسد هغبلعِ = شْش
ثجٌَسد ،جغشافيب ًششيِ ثيي الوللي اًجوي جغشافيبيي ايشاى  ،دٍسُ جذيذ ،ػبل چْبسدّن شوبسُ ;7
ثْبس 46<8
شركت در مجامع علمي و چاپ مقاالت :
 -4ششايظ اقليوي ٍ ًيبص آثي ثجٌَسد ،ػخٌشاًي دس هحل ثشگضاسي داًشگبُ آصاد ثجٌَسد دس تبسيخ
;46;3/43/3
 -5ثشسػي عَاهل خشني ٍ خشنؼبلي ٍ ساُ ّبي هقبثلِ ثب آى  ،ػخٌشاًي دس هحل ثشگضاسي داًشگبُ آصاد
هشْذ دس تبسيخ 46;3/43/46ٍ45
 -6مليبت جغشافيبي عجيعي شْشػتبى هبًِ ٍ ػولقبى ً ،ششيِ هبًِ ٍ ػولقبى شٌبػي  ،شْشداسي ٍ
فشهبًذاسي ػبل  46;4شوبسُ اٍل تبسيخ 46;4/37/58
 -7ػبختبس جوعيتي ايالت ٍ عَايف ثجٌَسد ً ،ششيِ ثجٌَسد گزسگبُ تبسيخ تجلي گبُ ٍحذت ً ،بشش
ػشگشٍُ تبسيخ اػتبى  ،شوبسُ دٍم تبسيخ اًتشبس 46;5/35/58
 -8اثشات جغشافيبيي ٍقف دس جْبى اػالم ّ،تل اللِ تْشاى ٍ چبح چنيذُ هقبلِ دس تبسيخ 46;5/39/58
 -9ششايظ جغشافيبيي ٍ هشنالت صيؼت هحيغي پبسك هلي گلؼتبى ثب تَجِ ثِ ػيل  46;3داًشگبُ پيبم
ًَس هشْذ دس تبسيخ 46;9/3</8 ٍ 7
 -:استجبط ٍ يظگيْبي طئَهَسفَلَطي ٍ قبثليت ػيل خيضي ثب اػتفبدُ اص ( GISدشت ثجٌَسد) ّوبيش
هلي جغشافيب اسٍهيِ ػبل 46;9
; -تبثيش اقلين ثش هعوبسي شْش ثجٌَسدّ ،وبيش هلي ٌّش اػالهي -ايشاًي دس خشاػبى شوبلي
46;</3</5ٍ4

< -اصبلت ثخش مبلجذي فضبيي ثِ ػبختبس شْشي اػفشايي ّ ،وبيش ثيي الوللي شيخ آرسي اػفشايي
دٍم ٍ ػَم آرس هبُ 46<3
 -43اسصيبثي قبثليت ّب ٍ تَاًوٌذيْبي گشدشگشي سٍػتبيي دس اػتبى خشاػبى شوبلي  ،اٍليي ّوبيش هلي
جغشافيب ٍ ثشًبهِ سيضي تَػعِ سٍػتبيي  57ٍ56آرس هبُ  ،46<3پشديغ داًشگبُ فشدٍػي هشْذ،
داًشگبُ ادثيبت ٍ علَم اًؼبًي
طرح هاي تحقيقاتي =
 -4هجشي عشح ثشسػي ٍ ٍيظگيْبي غبسقشهبق شْشػتبى گشهِ اػتبى خشاػبى شوبلي آثبى 46;:
 -5هجشي عشح استجبط ٍيظگيْبي عجيعي ٍ قبثليت ػيل گيشي ثب اػتفبدُ اص ( GISهغبلعِ هَسدي
دشت ثجٌَسد) ثب ّونبسي خبًن فبعوِ ديضاًٍذي  ،آرس ;;46

