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:سوابق تحصیلي-٢
معدل / کشور

شهر 
محل 

تحصیل

نام واحد 
آموزشی

مدت تحصیل گرایش رشته 
تحصیلی

مقطع 
تاتحصیلی از

15.5 ایران
دانشگاه 
خوارزمی

7/12/1372
1/11/

1368
جغرافیاي طبیعی جغرافیا

لیسانس

17.5 ایران
دانشگاه شهید 

بهشتی 
هیدروژئومورفولوژي جغرافیا

فوق 
لیسانس

17.27 ایران دانشگاه تبریز ژئومورفولوژي جغرافیا دکترا



:سوابق حرفھ ای-٣

/ نام سازمان 
شرکت

مدت همکاري

سمت
نوع فعالیت 

قراردادي، پیمانی، (
...) رسمی و 

تمام / پاره وقت
مشاوره/ وقت

ازتا
مجموع 

به ماه ماهسالماهسال

تمام وقترسمیدبیر13927137212آموزش و پرورش

عضو هیات علمی
دانشگاه دامغان

13927
پیمانیاستادیار

تمام وقت

دانشگاه آزاد 
اسفراین

استادیار
پاره وقت

دانشگاه پیام نور 
اسفراین

استادیار

وقتپاره

سوابق تدریس-٤

دانشگاهدرسنام 
مقطع تحصیلی

تحصیلیسال

92تا94کارشناسیدامغانمبانی ژئومورفولوژي

92تا 94کارشناسیدامغانژئومورفولوژي ایران

92تا 94کارشناسیدامغانزمین ریخت شناسی

91تا 92کارشناسیدامغانتغییرات اقلیمی

91تا 92کارشناسیدامغانفرایند هاي هیدرولوژیکی

92تا 94کارشناسیدامغاننقشه خوانی 

92تا 94کارشناسیدامغانفلسفه جغرافیا

92تا 94کارشناسیدامغانآب و هواي ایران

92تا 94کارشناسیدامغانژئومورفولوژي پیشرفته ایران

92تا 94کارشناسیدامغانمبانی جغرافیاي روستایی



92تا 94کارشناسیدامغانروش تحقیق

92تا 94کارشناسیدامغانمبانی آب و هوا شناسی

86تا 89کارشناسیبجنوردمیکروکلیماتولوژي

86تا 89کارشناسیبجنوردمبانی آب و هواشناسی

86تا92کارشناسیفرهنگیان بجنورددانشگاهنقشه خوانی

86تا92کارشناسیدانشگاه فرهنگیان بجنوردمبانی جغرافیاي طبیعی

86تا92کارشناسیدانشگاه فرهنگیان بجنوردجغرافیاي ناحیه ایران 

86تا92کارشناسیدانشگاه فرهنگیان بجنوردزمین در فضا

86تا92کارشناسیدانشگاه فرهنگیان بجنوردجغرافیاي عمومی

84تا 90کارشناسیدانشگاه پیام نور اسفراینروش تحقیق

GIمبانی  S84تا 90کارشناسیدانشگاه پیام نور اسفراین

84تا 90کارشناسیدانشگاه پیام نور اسفراینزبان تخصصی

84تا 90کارشناسیدانشگاه آزاد اسفراینروش تحقیق

84تا 90کارشناسیدانشگاه آزاد اسفراینویژگی هاي جغرافیایی مناطق خشک

84تا 90کارشناسیدانشگاه آزاد اسفراینزبان تخصصی

86تا 88کارشناسیدانشگاه آزاد اسفرایننقشه خوانی

86تا 88کارشناسیدانشگاه آزاد اسفراینمبانی جغرافیاي روستایی

86تا 88کارشناسیدانشگاه آزاد اسفراینفلسفه جغرافیا

86تا 88کارشناسیدانشگاه آزاد اسفراینجغرافیاي تاریخی

وھشیژسوابق پ-٥



ارائه کتب و مقاالت منتشر شده
کنفرانس

زمان 
انتشار

نام نویسنده یا 
نویسندگان

محل چاپ یا ارائه

عوامل موثر در شکل گیري و 
گسترش مخروط افکنه  رود خانه 

روئین

پژوهشی  -فصلنامه علمیغالمرضا مقامی مقیم1381
تحقیقات جغرافایی

تحلیل فعالیت هاي نئوتکتونیکی در 
دامنه هاي جنوبی آالداغ

پژوهشی جغرافیا -فصلنامه علمیغالمرضا مقامی مقیم1386
و توسعه

بررسی نقش تکتونیک در شکل 
گیري و گسترش مخروط افکنه 

هاي دامنه هاي جنوبی آالداغ

جغرافیا پژوهشی -فصلنامه علمی
و توسعه

نقش آب و هوا در شکل گیري 
مخروط افکنه هاي دامنه هاي 

جنوبی آالداغ

آمایش پژوهشی -فصلنامه علمیغالمرضا مقامی مقیم1393
جغرافیایی فضا

بررسی نقش تکتونیک در شکل 
گیري و گسترش مخروط افکنه 

هاي دامنه هاي جنوبی آالداغ

پژوهشی جغرافیا -فصلنامه علمیغالمرضا مقامی مقیم1393
و توسعه

تأثیر فعالیت هاي تکتونیکی در 
ریخت شناسی حوضه آبریز 

رودخانه ي روئین در شمال شرق 
ایران

پژوهشی جغرافیا -فصلنامه علمیغالمرضا مقامی مقیم1395
و توسعه

طبقه بندي اشکال کارستی حوضه 
درپرچین

پژوهشی –دو فصنامه علمی غالمرضا مقامی مقیم1395
جغرافیا و توسعه دانشگاه 

فردوسی مشهد

عوامل موثر در شکل گیري و 
گسترش اشکال کارستی حوضه 

درپرچین 

پژوهشی جغرافیا -فصلنامه علمیغالمرضا مقامی مقیمپذیرش
و توسعه

تاثیر گسل ها در ریخت شناسی 
حوضه آبریز درپرچین

آمایش پژوهشی -فصلنامه علمیغالمرضا مقامی مقیمپذیرش
جغرافیایی فضا

پهنه بندي کشت پسته در استان 
خراسان شمالی

توسعه پایدار محیط جغرافیاییغالمرضا مقامی مقیمپذیرش



بررسی منابع و ماخذ جغرافیاي 
ایران در قبل از اسالم

فصلنامه آموزه هاي جغرافیاییغالمرضا مقامی مقیم1393

لیفاتأت

وزارت آموزش و پرورشغالمرضا مقامی مقیم1385جغرافیاي استان خراسان شمالی

وزارت آموزش و پرورشغالمرضا مقامی مقیم1393استان شناسی خراسان شمالی

مشاهیر جغرافیاي ایران از هزاره 
هجري 1390اول قبل از میالد  تا 

شمسی

انتشارات سخن گسترغالمرضا مقامی مقیم1392

مشاهیر جغرافیاي ایران از هزاره 
هجري 1390اول قبل از میالد  تا 

شمسی
)چاپ دوم(

انتشارات سخن گسترغالمرضا مقامی مقیم1394

انتشارات سخن گسترغالمرضا مقامی مقیم1394جغرافیا در ایران باستان

کوه و کوه نوردي در استان 
خراسان شمالی

انتشارات سالوكغالمرضا مقامی مقیم1394

دوره (تاریخ علم جغرافیا در ایران
)اسالمی

انتشارات سخن گسترغالمرضا مقامی مقیم1395

شرایط کشت پسته در مناطق 
خشک و نیمه خشک ایران

انتشارات سخن گسترغالمرضا مقامی مقیم1395

مقاالت کنفرانسی

علل شکل گیري جریان هاي 
تکفیري از دیگاه جغرافیاي سیاسی 

کنفرانس
1393

غالمرضا مقامی مقیم 

قم نخستین کنگره بین المللی 
جریان هاي افراطی و تکفیري از 

دیدگاه علماي اسالم

ارزیابی اقلیم گردشگري شهرستان 
TCIاسفراین با شاخص 

کنفرانس
1394

-سید محمود حسینی 
غالمرضا مقامی مقیم 

اولین کنفرانس بین المللی علوم 
شیراز1394جغرافیایی 

بررسی مخاطره جوي بارش 
اسفند 1سنگین منجر به سیل 

اسفراین 1393
1394کنفرانس

-غالمرضا مقامی مقیم
سید محمود حسینی 

صدیق

اولین کنفرانس بین المللی علوم 
شیراز1394جغرافیایی 



ارزیابی اقلیم آسایش در رابطه با 
آمار گردشگران ورودي به شهر 

بجنورد
کنفرانس

غالمرضا مقامی مقیم1394

اولین کنگره بین المللی ، زمین ، 
اردبیل1394فضا و انرژي پاك 

بررسی خشکسالی هاي آبادان در 
طی نیم قرن اخیر 

غالمرضا مقامی مقیم1394کنفرانس
کنگره بین المللی ، زمین ، اولین 

اردبیل1394فضا و انرژي پاك 

پیش بینی دماي حداکثر شهر 
بجنورد با مدل باکس جنکیز 

1394کنفرانس
-غالمرضا مقامی مقیم
سید محمود حسینی 

صدیق

نخستین کنگره بین المللی کاربرد 
علوم نوین در مطالعات جغرافیاي 

94ایران پاییز 
یمی باد و بارش واکاوي عناصر اقل

در طراحی شهري شهرستان 
اسفراین 

1394کنفرانس
-غالمرضا مقامی مقیم
سید محمود حسینی 

صدیق

سومین کنگره بین المللی عمران ، 
دانشگاه معماري و توسعه شهري

شهید بهشتی تهران 

بررسی خشکسالی شهرستان 
اسفراین 

کنفرانس
غالمرضا مقامی مقیم 1394

پژوهشی –اولین کنگره علمی 
توسعه و ترویج علوم کشاورزي ، 

منابع طبیعی و محیط زیست ایران  
1394تهران 

تحلیل فضایی فصول بارشی 
شهرستان اسفراین 

کنفرانس
1394

-سید محمود حسینی 
غالمرضا مقامی مقیم 

پژوهشی –اولین کنگره علمی 
توسعه و ترویج علوم کشاورزي ، 

عی و محیط زیست ایران  منابع طبی
تهران

پیش بینی فراوانی روزهاي همراه 
با پدیده گرد و خاك در بجنورد با 

)Aاستفاده از مدل سري زمانی RJ
MA)

کنفرانس
غالمرضا مقامی مقیم1394

نخستین کنگره بین المللی کاربرد 
علوم نوین در مطالعات 

94جغرافیایی ایران پاییز 

اقلیمی موثر واکاوي روند عناصر
بر معماري در شهرستان اسفراین

کنفرانس
غالمرضا مقامی مقیم 1394

سومین کنگره بین المللی عمران ، 
( معماري و توسعه شهري

دانشگاه شهید بهشتی تهران 
)دي ماه1394

تعیین دوره هاي خشک و مرطوب 
شهر آبادان در طی نیم قرن اخیر 

باروش میانگین متحرك

کنفرانس
1394

غالمرضا مقامی مقیم
سید محمود حسینی 

صدیق

اولین کنگره بین المللی زمین ، 
فضا و انرزي پاك 

1394اردبیل آبان ماه 



ارزیابی اقلیم گردشگري شهرستان 
TCIجاجرم با شاخص 

کنفرانس

1394
غالمرضا مقامی مقیم

پژوهشی –اولین کنگره علمی 
توسعه و ترویج علوم کشاورزي ، 

منابع طبیعی و محیط زیست ایران  
1394تهران 

بررسی فراوانی روز هاي  همراه با 
پدیده گرد و غبار شهر بجنورد

غالمرضا مقامی مقیم1394کنفرانس
پنجمین کنفرانس منطقه اي تغییر 

1394اقلیم تهران بهمن ماه 

مرطوب تعیین دوره هاي خشک و 
کنفرانسشهر بجنورد

غالمرضا مقامی مقیم1394

پژوهشی –اولین کنگره علمی 
توسعه و ترویج علوم کشاورزي ، 

منابع طبیعی و محیط زیست ایران  
1394تهران 

پیش بینی بارش ساالنه شهر 
بجنورد با استفاده از مدل آریما

1394کنفرانس
هوشنگ خیري

غالمرضامقامی مقیم

چهارمین همایش سراسري محیط 
زیست ، انرزي و پدافند زیستی 

تهران94بهمن 

تحلیل زمانی و مکانی فصول 
بارشی استان خراسان شمالی

کنفرانس
1394

هوشنگ خیري 
غالمرضامقامی مقیم

سید محمود حسینی 

چهارمین همایش سراسري محیط 
زیست ، انرزي و پدافند زیستی 

تهران94بهمن 

بندي نیاز آبی محصول پسته پهنه 
در استان خراسان شمالی

کنفرانس

1394

غالمرضامقامی مقیم 
سید محمود حسینی 

صدیق
محسن یوسفی فشکی

زمین. انسان.اولین همایش آب
اصفهان1393شهریور ماه 

برنامه ریزي نیاز آبی کشت 
CROمحصول گندم توسط مدل 

PWAT

کنفرانس

1394

مقیم غالمرضامقامی 
سید محمود حسینی 

صدیق

دومین همایش ملی اولین همایش 
زمین. انسان.آب

اصفهان1394شهریور ماه 

پایش خشکسالی هواشناسی اهواز 
SPIبا شاخص 

کنفرانس
1394

غالمرضامقامی مقیم 
سید محمود حسینی 

صدیق

دومین همایش ملی اولین همایش 
زمین. انسان.آب

اصفهان1394شهریور ماه 

پایش هواشناسی بجنورد با شاخص
SPIدر نیم قرن اخیر 

کنفرانس
1394

غالمرضامقامی مقیم 
سید محمود حسینی 

صدیق

دومین همایش ملی اولین همایش 
زمین. انسان.آب

اصفهان1394شهریور ماه 



بررسی فعالیت هاي تکتونیکی 
حوضه چشمه علی دامغان با 

استفاده از شاخص هاي 
مورفوتکتونیکی

غالمرضا مقامی مقیم1395کنفرانس
حامد فدایی باشی

دومین همایش ملی علوم 
1395محاسباتی شهریور

پهنه بندي خطر زلزله در شهرستان 
دامغان با استفاده از شاخص 

تضاریس جبهه کوهستان

غالمرضا مقامی مقیم1395کنفرانس
فاطمه ناظم نژاد
فاطمه احمدي

دومین همایش ملی علوم 
1395محاسباتی شهریور

ارزیابی مخاطرات زیست محیطی 
تهدید کننده توسعه گردشگري در 

نواحی روستایی روئین

غالمرضامقامی مقیم 1395کنفرانس
سید محمود حسینی 

صدیق
علی اکبر رضایی

اولین کنفرانس مخاطرات طبیعی 
و بحران هاي زیست محیطی 

1395شهریور


