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 سال سطح عنوان مجله نام کامل مقاله ردیف

1 

A study on Social , Eonomics and cultural aspects 

regeneration and renewal of Old Urban Tissues 

using the SWOT method -case study: Mashhad 

Shohada Square 

Eco, Env.&Cons Scopus 4112 

4 Assessment of Eco-Tourism Attractions Gonbad 

City 
Indian . J. Sci ISI Listed 4112 

3 Investigation Positive and Negative effects of high 

–building in cities Case Study : city of Bojnourd 

Journal of Applied 

Science and Agriculture 
ISI Listed 4112 

2 
Mechanizing city development system and 

outsourcing it to the privatesector using SWOT 

model shirvan north Khorasan 

Journal of Applied 

Science and Agriculture 
ISI Listed 4112 

5 The Analysis of Mehr Housing Project 

Performance (SabzevarCity) 
Indian . J. Sci ISI Listed 4112 

6 Ecological Role of Green Roofs In Sustainable 

Urban Development 
Indian . J. Sci ISI Listed 4112 

7 Approach to Economical Assessment to 

Municipal Waste Recycling systems… 
Urban Management ISI Listed 4112 



 
 

 

 

 مقاالت ارائه شده در ژورنال های داخلي:

8 Urban Dry residue locating interchange stations in 

Mashhad city Using GIS 
Geography ISI Listed 4112 

9 A study on Urbanization and Waste management 

in Iran 
Urban Management ISI Listed 4112 

11 A study on Urbanization and Waste managment in 

Iran Urban Management 
ساير مجالت 

 خارجي
4113 

11 urban Dry Residue Locating interchange ststions 

in Mashhad city Geography 
ساير مجالت 

 خارجي
4113 

14 urban Dry Residue Locating interchange stations 

in mashad 
Geography 

ساير مجالت 

 خارجي
4113 

13 Approach to Economical Assessment of Municip 

waste Recycling al 
Urban Management 

ساير مجالت 

 خارجي
4113 

12 Management crisis and crisis  management 
International J. Of current 

research 

ساير مجالت 

 خارجي
4114 

15 Municipal waste landfill location… IJPEMC 
ساير مجالت 

 خارجي
4114 

16 A study on extent compliance of Bojnord 

Municipal wastes 
IJED 

ساير مجالت 

 خارجي
4114 

17 The Impact of Climate Temperature Preciptation 

Freezing on the Accident in Shirvan City 

Journal of Basic  and 

Applied Scientific 

Research 
ISI Listed 4114 

18 Optimize exploitation of Latiandam using… 
Journal. Environments 

Development 
سایر مجالت 

 خارجي
4114 

19 A review of Applications of Multi Criteria  

Decision 
6th SAST 2102 Malaysia 

بین المللي 

 خارجي
4114 

41 Optimize exploitation of Latiandam using  inexact 

stochaists 

Australian Journal of 

Basic and Applied 

Science 
ISI Listed 4111 

41 
ز بر تغيير اقليم با استفاده ا ارزيابي اثرات توسعه روند شهر نشيني

 تحليل نوسانات زماني دما در شمال شرق كشور

international  th6
moteSensing&Gis 

Conference 

بین المللي 

 خارجي
4111 

44 
Drought Monitoring by Using Remote Sensing 

Technique in Iran 

ارائه در همايش بين المللي 

Tropentag2112 – آلمان كشور 

 دانشگاه هامبورگ

بین المللي 

 خارجي
4119 



 

 

 

 

 مقاالت ارائه شده در همایش های داخلي:

 

 سال سطح عنوان مجله نام کامل مقاله ردیف

0 
باز آفريني بافت تاريخي شهری با رويکرد توسعه گردشگری 

 شهرداری مشهد 7مطالعه موردی منطقه 
 0010 علمي پژوهشي فصلنامه گردشگری شهری

2 
آن  ربارزيابي و سنجش زيست پذيری شهری و عوامل موثر 

 ()مورد مطالعه شهر بجنورد

فصلنامه تحقيقات كاربردی علوم 

 جغرافيايي
 0010 علمي پژوهشي

3 
واكاوی مولفه های كليدی در توسعه شهری با تاكيد بر رويکرد 

 جامعه هوشمند )مطالعه موردی بجنورد(

نشريه مطالعات برنامه ريزی سکونتگاه 

 های انساني
 0011 علمي پژوهشي

0 
مطالعه  یو نقش آن در توسعه شهر یاثرات گردشگر یواكاو

 : شهربجنوردیمورد
 0011 علمي پژوهشي فصلنامه پژوهش و برنامه ريزی شهری

5 
بازآفريني بافت و بناهای تاريخي با تاكيد بر توسعه گردشگری 

 ()نمونه موردی: منطقه هفت شهرداری مشهد

فصلنامه جغرافيا و برنامه ريزی منطقه 

 ای
 0011 علمي پژوهشي

6 
تبيين نقش گردشگری در توسعه شهری )مطالعه موردی 

 بجنورد(
 0011 علمي پژوهشي تحقيقات كاربردی علوم جغرافيايي

7 
ارزيابي بازآفريني محله های فرسوده شهری در جهت ارتقاء تاب 

 (آوری كالبدی )مطالعه موردی: بافت فرسوده شهر فاروج

فصلنامه تحقيقات كاربردی علوم 

 جغرافيايي
 0322 علمي پژوهشي

8 
تحليلي بر وضعيت شاخص های تاب آوری در بافت های 

 فرسوده شهری مطالعه موردی: بافت فرسوده شهر فاروج

فصلنامه تحقيقات كاربردی علوم 

 جغرافيايي
 0322 علمي پژوهشي

2 
تحليل بازآفريني شهری با تاكيد بر بعد كالبدی مطالعه موردی: 

 شهر بجنورد
 0322 علمي پژوهشي فصلنامه شهر پايدار

01 
راهکارهای مشاركتي در تدوين شاخص های بازآفريني شهر 

 بجنورد بارويکرد توسعه پايدار
 0322 علمي پژوهشي فصلنامه مطالعات هنر اسالمي

00 
بررسي ميزان اعتماد اجتماعي و تاثير آن در توسعه سکونتگاه 

 (بجنورد های غيررسمي )محله احمدآباد شهر
 0328 علمي پژوهشي ماهنامه پاياشهر

02 

ارزيابي تاثير عناصر اقليمي و عوامل انساني در بروز تصادفات 

 –طق فازی )نمونه موردی محور مشهد جاده ای با استفاده از من

 (قوچان

فصلنامه كاربرد سيستم اطالعات 

جغرافيايي و سنجش از دور در برنامه 

 ريزی

 0326 علمي پژوهشي

03 
عوامل موثر بر تحقق پذيری اهداف كالبدی طرح جامع ارزيابي 

 شهر
 0320 علمي پژوهشي محيط صلنامه آمايشف

 0320 علمي پژوهشي ای جله علمي جغرافيا و توسعه ناحيهم بررسي ساخت اكولوژيکي شهر مشهد 00

05 
بررسي ميزان تاثير شركت عمران در تحقق اهداف  كالبدی 

 طرح جامع شهر جديد گلبهار
 انداز جغرافيايي مطالعات انساني چشم

علمي 

 ISCپژوهشي
0320 

https://civilica.com/doc/1426374/
https://civilica.com/doc/1426374/
https://civilica.com/l/80901/
https://civilica.com/l/80901/
https://civilica.com/doc/1392991/
https://civilica.com/doc/1392991/
https://civilica.com/l/91200/
https://civilica.com/l/91200/
https://civilica.com/doc/1230548/
https://civilica.com/doc/1230548/
https://civilica.com/l/74585/
https://civilica.com/l/74585/
https://civilica.com/doc/1230367/
https://civilica.com/doc/1230367/
https://civilica.com/l/74583/
https://civilica.com/l/74583/
https://civilica.com/doc/1190135/
https://civilica.com/doc/1190135/
https://civilica.com/l/71269/
https://civilica.com/doc/1133977/
https://civilica.com/doc/1133977/
https://civilica.com/l/61914/
https://civilica.com/doc/1005231/
https://civilica.com/doc/1005231/
https://civilica.com/l/42170/
https://civilica.com/doc/863905/
https://civilica.com/doc/863905/
https://civilica.com/doc/863905/
https://civilica.com/l/37221/
https://civilica.com/l/37221/
https://civilica.com/l/37221/


 سال سطح عنوان همایش نام کامل مقاله ردیف

0 
ارزيابي و بررسي كيفيت زندگي در محالت شهری )نمونه 

 (شهرداری مشهد 01موردی: محالت منطقه 

كنفرانس بين المللي عمران، معماری، 

توسعه و بازآفريني زيرساخت های شهری 

 در ايران

كنفرانس بين 

 المللي
0322 

2 
آن در توسعه سکونتگاه بررسي ميزان اعتماد اجتماعي و تاثير 

 (بجنورد های غيررسمي )محله احمد آباد شهر

پنجمين كنفرانس ملي مهندسي عمران، 

 معماری و شهرسازی

كنگره ملي 

 معتبر
0328 

3 
در راستای ارتقا  (CDS) بررسي نقش استراتژی توسعه شهری

 (NBN) طرح مشاركت شهروندان در شهر)با نگاهي به

ششمين كنفرانس ملي توسعه پايدار در 

 علوم جغرافيا و برنامه ريزی، معماری و

 شهرسازی

كنگره ملي 

 معتبر
0327 

0 

مقايسه تطبيقي ميزان توسعه محله های شهری با رويکرد 

بان، كالهدوز و زيبا پايداری؛ مطالعه موردی: محله پايين خيا

 شهر مشهد

كنگره بين المللي معماری و شهرسازی 

 معاصر پيشرو در كشور های اسالمي

كنفرانس بين 

 المللي
0327 

5 
بررسي شکل گيری محله های مسکوني براساس مولفه های 

 شهرسازی اسالمي

كنگره بين المللي معماری و شهرسازی 

 معاصر پيشرو در كشور های اسالمي

كنفرانس بين 

 المللي
0327 

6 
نقش مشاركت شهروندان در حفاظت از محيط زيست شهری 

 نمونه موردی: شهر شيروان

ششمين همايش ملي مطالعات و 

تحقيقات نوين در حوزه علوم جغرافيا، 

 معماری و شهرسازی ايران

كنگره ملي 

 معتبر
0327 

7 
بررسي تاثير حاشيه نشيني ، مشکالت و راهکارهای آن در 

 شهرها مطالعه موردی شهرستان شيروان

سومين كنفرانس ساالنه بين المللي 

 عمران،معماری و شهرسازی

كنفرانس بين 

 المللي
0326 

8 
ارزيابي كيفيت زندگي و تاثير آن در توسعه شهری بجنورد 

 مطالعه موردی محله جواديه، شهرستان بجنورد

كنگره ملي مديريت و برنامه ريزی شهری 
 نوين

كنگره ملي 

 معتبر
0326 

2 

ارزيابي سازگاری كاربری اراضي و بررسي الگوی توزيع كاربری 

ا بر كيفيت زندگي شهری دو منطقه فرهنگ هاوتاثيرات آن ه

 وشهرک طالقاني شهر شيروان

پنجمين كنفرانس علمي پژوهشي افق 
علوم جغرافيا و برنامه ريزی های نوين در 

 معماری و شهرسازی ايران

كنگره ملي 

 معتبر
0326 

01 
مبلمان شهری بر شاخص زيست محيطي نقش سيما، منظر و 

 توسعه پايدار شهر نمونه موردی : بلوار شهيد موفق شهرفاروج
 كنفرانس بين المللي مهندسي عمران

كنفرانس بين 

 المللي
0325 

 برنامه ريزی استراتژيک توسعه ی پايدار شهر فاروج با مدل 00

SWOT 

سومين كنگره علمي پژوهشي افق های 

نوين در حوزه مهندسي عمران، معماری، 

 فرهنگ و مديريت شهری ايران

كنگره ملي 

 معتبر
0325 

02 
نقش مشاركت مردمي شهروندان در مديريت شهری ) نمونه 

 (موردی: شهر آشخانه

دومين كنفرانس ملي جغرافياو برنامه 

دومين معماری و شهرسازی نوين ريزی،

 برنامه ريزی،كنفرانس ملي جغرافياو 

 معماری و شهرسازی نوين

كنگره ملي 

 معتبر
0325 

03 
تاثير بلند مرتبه سازی بر امنيت محالت مسکوني با استفاده از 

 طراحي محيطي
 سومين كنفرانس بناهای بلند

كنگره ملي 

 معتبر
0325 

00 
تاثير مصرف كود و بذر بر توليد جهاني محصوالت مطالعه 

 كشاورزی

دومين كنگره سراسری فناوريهای نوين 

 ايران با هدف دستيابي به توسعه پايدار

ملي  كنگره

 معتبر
0320 

https://civilica.com/doc/1113988/
https://civilica.com/doc/1113988/
https://civilica.com/papers/l-11014/
https://civilica.com/papers/l-11014/
https://civilica.com/papers/l-11014/
https://civilica.com/doc/984113/
https://civilica.com/doc/984113/
https://civilica.com/papers/l-10899/
https://civilica.com/papers/l-10899/
https://civilica.com/doc/768268/
https://civilica.com/doc/768268/
https://civilica.com/papers/l-8608/
https://civilica.com/papers/l-8608/
https://civilica.com/papers/l-8608/
https://civilica.com/doc/809448/
https://civilica.com/doc/809448/
https://civilica.com/doc/809448/
https://civilica.com/papers/l-9046/
https://civilica.com/papers/l-9046/
https://civilica.com/doc/809470/
https://civilica.com/doc/809470/
https://civilica.com/papers/l-9046/
https://civilica.com/papers/l-9046/
https://civilica.com/doc/865906/
https://civilica.com/doc/865906/
https://civilica.com/papers/l-9842/
https://civilica.com/papers/l-9842/
https://civilica.com/papers/l-9842/
https://civilica.com/doc/636262/
https://civilica.com/doc/636262/
https://civilica.com/papers/l-8400/
https://civilica.com/papers/l-8400/
https://civilica.com/doc/686673/
https://civilica.com/doc/686673/
https://civilica.com/papers/l-8347/
https://civilica.com/papers/l-8347/
https://civilica.com/doc/689569/
https://civilica.com/doc/689569/
https://civilica.com/doc/689569/
https://civilica.com/papers/l-8352/
https://civilica.com/papers/l-8352/
https://civilica.com/papers/l-8352/
https://civilica.com/doc/506919/
https://civilica.com/doc/506919/
https://civilica.com/papers/l-6527/
https://civilica.com/doc/520078/
https://civilica.com/doc/520078/
https://civilica.com/papers/l-6627/
https://civilica.com/papers/l-6627/
https://civilica.com/papers/l-6627/
https://civilica.com/doc/609317/
https://civilica.com/doc/609317/
https://civilica.com/papers/l-6783/
https://civilica.com/papers/l-6783/
https://civilica.com/papers/l-6783/
https://civilica.com/papers/l-6783/
https://civilica.com/papers/l-6783/
https://civilica.com/papers/l-6783/
https://civilica.com/doc/627505/
https://civilica.com/doc/627505/
https://civilica.com/papers/l-7855/
https://civilica.com/doc/399646/
https://civilica.com/doc/399646/
https://civilica.com/papers/l-6043/
https://civilica.com/papers/l-6043/


 

 بررسي روند بهسازی و بازسازی بافت فرسوده شهر فاروج 05

اولين همايش بين المللي و چهارمين 

همايش ملي گردشگری، جغرافيا و محيط 

 زيست پايدار

كنفرانس بين 

 المللي
0320 

06 
نقش سيما ، منظر و مبلمان شهری بر توسعه پايدار شهر نمونه 

 موردی : بلوار شهيد موفق. شهرفاروج

دومين همايش بين المللي و پنجمين 

همايش ملي گردشگری، جغرافيا و محيط 

 زيست پايدار

كنفرانس بين 

 المللي
0320 

07 
جرم)با تحليل نقش طراحي فضا های شهری بر كاهش 

 (رويکردی به طرح جامع و تفصيلي

دومين همايش بين المللي و پنجمين 

همايش ملي گردشگری، جغرافيا و محيط 

 زيست پايدار

كنفرانس بين 

 المللي
0320 

08 
بررسي عملکرد تفرجگاه ها بر توسعه گردشگری شهری نمونه 

 موردی: باغ وكيل آباد مشهد

دومين كنگره بين المللي افق های جديد 

در معماری و شهرسازی با رويکرد توسعه 

 و فناوری

كنفرانس بين 

 المللي
0320 

 سال سطح عنوان همایش مقاله نام کامل ردیف

02 
تحليل های فضايي شاخص های رشد هوشمند مطالعه موردی: 

 شهر بجنورد

دومين كنگره بين المللي افق های جديد 

در معماری و شهرسازی با رويکرد توسعه 

 و فناوری

كنفرانس بين 

 المللي
0320 

21 
بررسي نقش سرمايه اجتماعي در نوسازی و بهسازی بافتهای 

 فرسوده مطالعه موردی: بافت فرسوده شهر بجنورد

دومين كنگره بين المللي افق های جديد 

در معماری و شهرسازی با رويکرد توسعه 

 و فناوری

كنفرانس بين 

 المللي
0320 

20 
فضايي كالنشهر مشهد بر منابع زيست  -اثرات گسترش كالبدی

 محيطي و آلودگي آب

اولين كنفرانس ساالنه پژوهش های 

 معماری، شهرسازی و مديريت شهری

كنگره ملي 

 معتبر
0320 

22 
پدافند غيرعامل و توسعه پايدار شهری با تأكيد بر كاربری های 

 يرواننمونه موردی شهر ش -تهديدپذير شهرهای مرزی 
 اولين كنفرانس ملي مديريت شهری ايران

كنگره ملي 

 معتبر
0320 

23 
ارزيابي وضعيت طراحي فضای بازی كودكان در پارک تفريحي 

 بش قارداش بجنورد با تأكيد بر ايجاد امنيت و آرامش

كنفرانس ملي معماری و منظر شهری 

 پايدار

كنگره ملي 

 معتبر
0323 

20 
بررسي و تحليل تاثير تخلفات ساختماني در ناپايداری شهری 

 (شهر بجنورد )نمونه موردی:

اولين همايش ملي افق های نوين در 

توانمند سازی و توسعه پايدار معماری، 

انرژی و محيط زيست عمران، گردشگری، 

 شهری و روستايي

كنگره ملي 

 معتبر
0323 

25 
بررسي تاثير گسترش شهر نشيني بر افزايش مسائل زيست 

 (در شهرها)نمونه موردی شهر بجنوردمحيطي 

 مرمت، دومين همايش ملي معماری،

 شهرسازی و محيط زيست پايدار

كنگره ملي 

 معتبر
0323 

 نقش مساجد در شهر های اسالمي 26

س ملي توسعه پايدار در علوم اولين كنفران

جغرافيا و برنامه ريزی، معماری و 

 شهرسازی

كنگره ملي 

 0323 معتبر

27 
شهر  5بررسي وضعيت مبلمان شهری )مطالعه موردی منطقه 

 (مشهد

اولين كنفرانس بين المللي مهندسي 

 محيط زيست

كنفرانس بين 

 المللي
0323 
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28 

تاثير طرح های نوسازی و بهسازی بافت های فرسوده شهری از 

ماعي، اقتصادی و كالبدی با رويکرد ساخت شهرهای نظر اجت

 آرماني وخالق بافت فرسوده ميدان شهدا

ششمين كنفرانس ملي برنامه ريزی و 

ری با تاكيد بر مولفه های مديريت شه

 شهر اسالمي

كنگره ملي 

 معتبر
0323 

22 

حفظ وگسترش فضای قانون  7بررسي نقش كميسيون ماده 

پيشگيری از تخريب فضای سبز درمواجهه با ساخت  در سبز

 وسازهای شهری

ششمين كنفرانس ملي برنامه ريزی و 

با تاكيد بر مولفه های  مديريت شهری

 شهر اسالمي

كنگره ملي 

 معتبر
0323 

31 
ستفاده ا تحليل كاربری اراضي شهری با تاكيد بر توسعه پايداربا

 نمونه موردی شهر فاروج swot از مدل

اولين كنفرانس ملي جغرافيا، گردشگری ، 

  منابع طبيعي و توسعه پايدار

كنگره ملي 

 معتبر
0323 

30 
بررسي مشاركت شهروندان با مديريت شهری شهرداری درطرح 

 شيروان های شهری مطالعه موردی شهر

ريزی و پنجمين كنفرانس برنامه در

 مديريت شهری

كنگره ملي 

 معتبر
0322 

32 
بررسي ميزانه تحقق پذيری طرح تفصيلي درشهرمشهد منطقه 

 خييكاربريهای فضای سبزوتفريحي ، ورزشي و فرهنگي تار 01

ريزی و مديريت نجمين كنفرانس برنامهپ

 شهری

كنگره ملي 

 معتبر
0322 

33 
ا بتحليل تغيير كاربری اراضي شهر بجنورد بعد از استان شدن 

 تاكيد بر كاربری اداری

ريزی و مديريت پنجمين كنفرانس برنامه

 شهری

كنگره ملي 

 معتبر
0322 

30 
وپمپ بنزين با استفاده   CNG ارزيابي توزيع مکاني جايگاهها

 نمونه موردی شهر بجنوردGIs از

اولين كنفرانس ملي خدمات شهری و 

 محيط زيست

كنگره ملي 

 معتبر
0322 

35 

بررسي ابعاد اجتماعي، اقتصادی و فرهنگي بازسازی و نوسازی 

ميدان  SWOT- روش بافتهای فرسوده شهری با استفاده از

 شهدای مشهد

اولين همايش ملي جغرافيا، شهرسازی  در

 و توسعه پايدار

كنگره ملي 

 معتبر
0322 

36 

بررسي داليل عدم پاسخگويي مناسب فضاهای شهری به لحاظ 

نه موردی: منطقه عملکردی در موقعيت بحران )نمو -كالبدی

 (هفت شهر مشهد

اولين همايش ملي جغرافيا، شهرسازی و 

 توسعه پايدار

كنگره ملي 

 معتبر
0322 

37 

سکونتگاه های غيررسمي و حاشيه نشيني با تأكيد بر مديريت 

ک وی صاحب الزمان ، واقع در  شهری )نمونه موردی: محله

   (شهرداری مشهد 5منطقه 

اولين همايش ملي جغرافيا، شهرسازی  در

 و توسعه پايدار

كنگره ملي 

 معتبر
0322 
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38 
تحليل توزيع فضايي پارک هاوفضای سبزشهری بااستفاده 

 شيروان نمونه موردی فضای سبز  gisاز

المللي عمران، معماری و كنفرانس بين 

 یتوسعه پايدار شهر

كنفرانس بين 

 المللي
0322 

32 
مکانيابي ايستگاه های مبادله پسماندهای خشک شهری درشهر  

 GIS مشهد با استفاده از

ششمين همايش ملي و اولين همايش بين 

 المللي مديريت پسماند

كنگره ملي 

 معتبر
0320 

01 
 مکان يابي محل دفن پسماندهای شهری بجنورد با استفاده از 

GIS و روش فازی 

ششمين همايش ملي و اولين همايش بين 

 المللي مديريت پسماند

كنگره ملي 

 معتبر
0320 

00 
 ورمي كمپوست به بررسي تبديل ضايعات نان خشک درتوليد 

 عنوان مکمل غذايي كرم های زباله خوار

ششمين همايش ملي و اولين همايش بين 

 المللي مديريت پسماند

كنگره ملي 

 معتبر
0320 

02 
تاثير آمايش سرزمين در نيازهای مهارتي مناطق كشور در جهت 

 كار و سرمايه ايرانيتوسعه پايدار ارتقای توليد ملي و حمايت از 

كنگره ملي راهکارهای ارتقا توليد و 

 حمايت از كار و سرمايه

كنگره ملي 

 معتبر
0320 

03 
بررسي ميزان مشاركت شهروندان با مديريت شهری در طرح 

   (های خدماتي و عمراني شهری )نمونه موردی شهر شيروان

دومين كنفرانس ملي توسعه پايدار و 

 عمران شهری

 كنگره ملي

 معتبر
0320 

00 
تحليل اثرگذاری شرايط كالبدی شهر جديد گلبهار بر فرايند 

 جذب جمعيت از كالن شهر مشهد

برنامه ريزی و چهارمين همايش كنفرانس 

 مديريت شهری

كنگره ملي 

 معتبر
0320 

05 
بررسي راهکار استفاده بهينه از ضايعات نان خشک در راستای 

 جلوگيری از ورود آن به دامداريها

ارائه در اولين كنگره ملي علوم و فناوری 

 دانشگاه زنجان –های نوين كشاورزی 

كنگره ملي 

 معتبر
0321 

06 
بررسي ميزان انطباق مکان دفن پسماندهای شهری بجنورد با  

 استانداردهای زيست محيطي

 طيمح يمهندس يمل شيهما نيپنجم

  ستيز

كنگره ملي 

 معتبر
0321 

07 
مکان يابي ايستگاههای آتش نشاني با استفاده از سيستم 

 نمونه موردی شهر مشهد GISاطالعات جغرافيايي 

ارائه در دومين كنفرانس ملي برنامه ريزی 

دانشگاه فردوسي  –و مديريت شهری 

 مشهد

كنگره ملي 

 معتبر
0382 

08 

مکان يابي پهنه های مناسب احداث پاركينگ های عمومي 

فازی )مطالعه موردی : حوزه مياني  GISشهری با استفاده از 

 غربي شهر مشهد(

ارائه در دومين كنفرانس ملي برنامه ريزی 

دانشگاه فردوسي  –و مديريت شهری 

 مشهد

كنگره ملي 

 معتبر
0382 
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 سال پایان پژوهش مرجع تصویب پژوهشي عنوان طرح

0 
تهيه اطلس توريستي شهرستانهای بجنورد ، آشخانه ، گرمه و 

 جاجرم 
 )مجری طرح(0372 دانشگاه آزاد اسالمي بجنورد

 )مجری طرح(0388 دانشگاه آزاد اسالمي شيروان .…ارزيابي اثرات توسعه شهرنشيني بر تغيير اقليم و  2

 شركت آب منطقه ای خراسان رضوی آبران و بهره برداران پساب سد كاره مشهدايجاد تشکلهای  3
)مدير بخش تلفيق و  0388

 برنامه ريزی(

 شركت آب منطقه ای خراسان رضوی ايجاد پايلوت تشکلهای آب بران زيرزميني و تلفيقي دشت نريماني 0
)مدير بخش تلفيق و  0388

 برنامه ريزی(

5 
 نمونه استاني گردشگری روستای خسرويه  مطالعه طرح جامع منطقه 

 ) فاروج(   

سازمان ميراث فرهنگي ، صنايع 

 دستي و گردشگری خراسان شمالي 
 كارشناس( –) مدير فني   0388

6 
 مطالعه طرح جامع منطقه نمونه استاني گردشگری روستای زوارم  

 ) شيروان(  

سازمان ميراث فرهنگي ، صنايع 

 شمالي دستي و گردشگری خراسان
 مدير فني كارشناس  0388

7 
 مطالعه طرح جامع منطقه نمونه استاني گردشگری روستای قلعه زو  

 ) شيروان( 

سازمان ميراث فرهنگي ، صنايع 

 دستي و گردشگری خراسان شمالي
 كارشناس( –) مدير فني   0388

8 
 مطالعه طرح جامع منطقه نمونه استاني گردشگری روستای اوغاز

 ) شيروان(   

سازمان ميراث فرهنگي ، صنايع 

 دستي و گردشگری خراسان شمالي
 ) مديرپروژه (  0388

2 

مطالعه طرح جامع منطقه نمونه استاني گردشگری روستای 

 اسطرخي 

 ) شيروان(  

سازمان ميراث فرهنگي ، صنايع 

 دستي و گردشگری خراسان شمالي
 ) مديرپروژه (  0388

01 
 جامع منطقه نمونه استاني گردشگری روستای گلولمطالعه طرح 

 ) شيروان(  

سازمان ميراث فرهنگي ، صنايع 

 دستي و گردشگری خراسان شمالي
 ) مديرپروژه (  0388

00 
مطالعه طرح جامع منطقه نمونه استاني گردشگری روستای دشت   

 )شهرستان گرمه(

سازمان ميراث فرهنگي ، صنايع 

 شمالي دستي و گردشگری خراسان
 ) مديرپروژه (  0388

02 
تفضيلي روستاهای شهرستانهای  –طرح هادی  28مدير پروژه 

 مشهد ، تربت جام ، نيشابور ، كالت ، سرخش ، قوچان و شيروان 
 ) مديرپروژه (   0386 -0388 بنياد مسکن خراسان رضوی

03 
بررسي و شناخت مشکالت موجود در دانشگاه آزاد اسالمي واحد 

 شيروان به منظور ارائه راهبردهای مناسب توسعه آن 

 )مجری طرح(21/00/85 دانشگاه آزاد اسالمي شيروان 

00 
 GISمکان يابي پهنه های  مناسب احداث پاركينگ با استفاده از 

 فازی در شيروان  

 )مجری طرح(25/00/0382 دانشگاه آزاد اسالمي شيروان 

ارزيابي توزيع فضايي مدارس ابتدايي شهر شيروان با استفاده از  05
GIS 

 )مجری طرح(7/02/0382 دانشگاه آزاد اسالمي شيروان 

06 
ارزيابي اثرات نوساز شهرنشيني و تغيير اقليم با استفاده از تحليل 

 نوسانات زماني دما در شمال شرق كشور 

 )مجری طرح(0/2/80 دانشگاه آزاد اسالمي شيروان 
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