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 :فردي مشخصات -1

 غالمرضا مقامی مقیم :خانوادگي نام و نام

 شهرستان اسفراین1348 سال و محل تولد:

 15/06/1392:تاریخ استخدام

دانشگاه دامغان    محل کار:گروه ژئومورفولوژی دانشکده علوم زمین عضوهیات علمی دانشیار و   :سمت و محل کار

  دانشگاه دامغان

متری فرهنگیان، سمت 12، ابتدای  29طالقانی  استان خراسان شمالی، شهرستان اسفراین،خیابان طالقانی، آدرس منزل :

 09153721246 همراه:  058   -   37239087تلفن منزل  ، راست منزل دوم

، تلفن استان سمنان شهرستان دامغان، دانشگاه دامغان، دانشکده علوم زمین، گروه زئومورفولوژی: کار آدرس محل

02335220091-  023 

 gh.maghami@du.ac.ir           maghami_dr@yahoo.comپست الکترونیکی:

 

 : سوابق تحصيلي -2

 معدل

 

 

 

کشور/ 

شهر 

محل 

 تحصیل

نام واحد 

 آموزشی

رشته  گرایش مدت تحصیل

 تحصیلی

مقطع 

 از تا تحصیلی

 ایران 15.5
دانشگاه  

 خوارزمی
 جغرافیا جغرافیای طبیعی 1/11/1368 7/12/1372

 لیسانس

 ایران  .2917
دانشگاه شهید 

 بهشتی 
 جغرافیا هیدروژئومورفولوژی 1377/07/01 /141389/12

 فوق لیسانس

 جغرافیا ژئومورفولوژیهیدرو 01/07/1381 04/07/1386 دانشگاه تبریز ایران 217.2
 دکترا

 



 : سوابق حرفه ای  -3
   

نام سازمان / 

 شرکت

 مدت همکاری

 سمت

نوع فعالیت 

)قراردادی، پیمانی، 

 رسمی و ...( 

وقت/ تمام پاره 

 وقت/ مشاوره

 از تا
مجموع 

 ماه سال ماه سال به ماه

 دانشگاه دامغان
ادامه 

 دارد

هیات   6 1392 

 علمی
 رسمی آزمایشی

 تمام وقت

دانشگاه آزاد 

 اسفراین

1396 7 1386 7  
  مدرس

 پاره وقت

دانشگاه پیام نور 

 اسفراین

1393 7 1380 7  

  مدرس

 وقت پاره

 

 

 

 سوابق -4

 آموزشی
        

 سوابق تدریس  -1

 دانشگاه درسنام 
 مقطع تحصیلی

 
 تحصیلی سال

 92تا 98 کارشناسی   دامغان مبانی ژئومورفولوژی

 92تا 98 کارشناسی   دامغان ژئومورفولوژی ایران

 92تا 98 کارشناسی   دامغان زمین ریخت شناسی

 92تا 98 کارشناسی   دامغان  تغییرات اقلیمی

 92تا 98 کارشناسی   دامغان فرایند های هیدرولوژیکی

 92تا 98 کارشناسی   دامغان نقشه خوانی 

 92تا 98 کارشناسی   دامغان فلسفه جغرافیا

 92تا 98 کارشناسی   دامغان آب و هوای ایران

 92تا 98 کارشناسی   دامغان ژئومورفولوژی پیشرفته ایران

 92تا 98 کارشناسی   دامغان مبانی جغرافیای روستایی

 92تا 98 کارشناسی   دامغان روش تحقیق



 92تا 98 کارشناسی  دامغان مبانی آب و هوا شناسی

 86تا  89 کارشناسی بجنورد میکروکلیماتولوژی

 86تا  89 کارشناسی بجنورد مبانی آب و هواشناسی

 86تا92 کارشناسی فرهنگیان بجنورد دانشگاه نقشه خوانی

 86تا92 کارشناسی دانشگاه فرهنگیان بجنورد مبانی جغرافیای طبیعی

 86تا92 کارشناسی دانشگاه فرهنگیان بجنورد جغرافیای ناحیه ایران 

 86تا92 کارشناسی دانشگاه فرهنگیان بجنورد زمین در فضا

 86تا92 کارشناسی دانشگاه فرهنگیان بجنورد جغرافیای عمومی

 84تا 90 کارشناسی دانشگاه پیام نور اسفراین روش تحقیق

GIمبانی  S 84تا 90 کارشناسی دانشگاه پیام نور اسفراین 

 84تا 90 کارشناسی دانشگاه پیام نور اسفراین زبان تخصصی

 84تا 90 کارشناسی دانشگاه آزاد اسفراین روش تحقیق

 84تا 90 کارشناسی دانشگاه آزاد اسفراین ویژگی های جغرافیایی مناطق خشک

 84تا 90 کارشناسی دانشگاه آزاد اسفراین زبان تخصصی

 86تا 88 کارشناسی دانشگاه آزاد اسفراین نقشه خوانی

 86تا 88 کارشناسی دانشگاه آزاد اسفراین مبانی جغرافیای روستایی

 86تا 88 کارشناسی دانشگاه آزاد اسفراین فلسفه جغرافیا

 86تا 88 کارشناسی دانشگاه آزاد اسفراین جغرافیای تاریخی

         

 پروژه های دانشجویی دوره کارشناسی-2

 دانشگاه عنوان پروژه 
 مقطع تحصیلی

 
 تحصیلی سال

 انیم یهمبستگ یفیتوص یبررس

 ریز یبارش و سطح طراز آب ها

 دشت دامغان ینیزم

 1396 بهشتیارد کارشناسی دانشگاه دامغان



در  یبافت فرسوده شهر یبررس

 دامغان

 1397 رماهیت یکارشناس دانشگاه دامغان

در  یژئوموروفولوژ کاربرد

 یجوامع شهر ینیزیمکانگ

 1396 ماهید یکارشناس دانشگاه دامغان

 یکیتکتون یها تیفعال یبررس

 دامغان یچشمه عل زیحوضه آبر

 1395 ماهید یکارشناس دانشگاه دامغان

 1396بهمن  یکارشناس دانشگاه دامغان یامیشهرستان م یها نسلبرگیا

احداث سد درود زن بر  ریتأث یبررس

و بحران آب در شهرستان  یکشاورز

 مرودشت

 1395 ماهید یکارشناس دانشگاه دامغان

 نی) زم یحرکات دامنه ا یبررس

 لغزش(  در شهرستان دامغان

 1395زمستان  یکارشناس دانشگاه دامغان

 یستیاکوتور یها لیپتانس یابیارز

 گونیاوشان، فشم و م

 1396 رماهیت یکارشناس دانشگاه دامغان

بوم و مناطق حفاظت شده  ستیز

 استان سمنان

 1397 رماهیت یکارشناس دانشگاه دامغان

در  یچشمه  آب قل یآلودگ یبررس

 شهرستان شاهرورد

 1395مهر ماه  یکارشناس دانشگاه دامغان

 1397تابستان  یکارشناس دانشگاه دامغان شهرستان دامغان سمیژئوتور یبررس

 1397تابستان  یکارشناس دانشگاه دامغان رانیا یگردشگر یها لیپتانس

 نی) زم یحرکات دامنه ا یبررس

 لغزش(  در شهرستان دامغان

 1395زمستان  یکارشناس دانشگاه دامغان

 یستیاکوتور یها لیپتانس یابیارز

 گونیاوشان، فشم و م

 1396 رماهیت یکارشناس دانشگاه دامغان

بوم و مناطق حفاظت شده  ستیز

 استان سمنان

 1397 رماهیت یکارشناس دانشگاه دامغان

در  یچشمه  آب قل یآلودگ یبررس

 شهرستان شاهرورد

 1395مهر ماه  یکارشناس دانشگاه دامغان

 1396 ماهید یکارشناس دانشگاه دامغان ریغار نخج یکیژئومورفولوژ طیشرا



 

 

 

 

جنگل با  یآتش سوز زانیم برآورد

استفاده از سنجش از دور در استان 

 کرمانشاه

 1396بهمن ماه  یکارشناس دانشگاه دامغان

 1398تابستان یکارشناس دانشگاه دامغان رفتیشهرستان ج ییایجغراف فیتوص

دامغان  یرودخانه ها تیموقع یبررس

 آنها یالبیس تیو وضع

 1398تابستان یکارشناس دانشگاه دامغان

در دامغان  یاریانواع روش آب یبررس

 یسطح ریز یاریآب ژهی. به و

 1398تابستان یکارشناس دانشگاه دامغان

 1398ماه  ریت یکارشناس دانشگاه دامغان کارست یکارست و ژئومورفولوژ

 ینیو مکان گز یشهر یژئومورفولوژ

 شهر شاهرود

 1398ماه  ریت یکارشناس دانشگاه دامغان

 1398آذر  یکارشناس دانشگاه دامغان یگردشگر یکارست و چشم اندازها

 1397تابستان  یکارشناس دانشگاه دامغان یگردشگر یها لیو پتانس ایجغراف

 1397 یکارشناس دانشگاه دامغان یشهر یزیدر برنامه ر ایجغراف نقش

کشاورزی در اقتصاد دهستان  نقش

 برکوه شهرستان کاشمر

 97آبان  یکارشناس دانشگاه دامغان

 97آبان  یکارشناس دانشگاه دامغان ییدر اقتصاد روستا ایجغراف نقش

موردی محدودیت های  مطالعه

 توسعه شهرهای مناطق خشک

 97آبان  یکارشناس دانشگاه دامغان

 یها زگردیموثر در گسترش ر عوامل

 رانیا یجنوب غرب

 1397تابستان  یکارشناس دانشگاه دامغان

در  یکیموفوتکتون یها تیفعال

 جنوب دامغان

 1397تابستان  یکارشناس دانشگاه دامغان

بررسی فعالیت های تکتونیکی 

حوضه ی آبریز چشمه علی با 

استفاده از شاخص های 

 مورفوتکنونیکی

 1398تابستان  یکارشناس دانشگاه دامغان



 سوابق پژوهشی -5

 پژوهشی -مقاالت علمی  -1

 

زمان  عنوان مقاله

 انتشار

 محل چاپ  نویسنده یا نویسندگان

عوامل موثر در شکل گیری مخروط 

 افکنه  رود خانه روئین

 پژوهشی  تحقیقات جغرافایی-فصلنامه علمی غالمرضا مقامی مقیم 1381

I) یو فناور قاتی)وزارت علوم، تحق SC   

تحلیل فعالیت های نئوتکتونیکی در 

 آالداغدامنه های جنوبی 

 پژوهشی جغرافیا و توسعه-فصلنامه علمی غالمرضا مقامی مقیم 1386

I) یو فناور قاتی)وزارت علوم، تحق SC   

بررسی نقش تکتونیک در شکل 

گیری و گسترش مخروط افکنه های 

 دامنه های جنوبی آالداغ

 پژوهشی جغرافیا و توسعه-فصلنامه علمی  

I) یو فناور قاتی)وزارت علوم، تحق SC   

نقش آب و هوا در شکل گیری  

مخروط افکنه های دامنه های 

 جنوبی آالداغ

آمایش جغرافیایی   پژوهشی -فصلنامه علمی غالمرضا مقامی مقیم 1393

I) یو فناور قاتی)وزارت علوم، تحقفضا SC   

 

بررسی نقش تکتونیک در شکل 

گیری و گسترش مخروط افکنه های 

 دامنه های جنوبی آالداغ

 پژوهشی جغرافیا و توسعه-فصلنامه علمی غالمرضا مقامی مقیم 1393

I) یو فناور قاتی)وزارت علوم، تحق SC   

در ریخت  تأثیرفعالیتهای تکتونیکی

شناسی حوضه آبریز رودخانه ی 

 روئین در شمال شرق ایران

 پژوهشی جغرافیا و توسعه-فصلنامه علمی غالمرضا مقامی مقیم 1395

I) یو فناور قاتی)وزارت علوم، تحق SC   

طبقه بندی اشکال کارستی حوضه 

 درپرچین

پژوهشی جغرافیا و توسعه –دو فصنامه علمی  غالمرضا مقامی مقیم 1395

 دانشگاه فردوسی مشهد

I) یو فناور قاتی)وزارت علوم، تحق SC   

عوامل موثر در شکل گیری و 

گسترش اشکال کارستی حوضه 

 درپرچین 

و  قاتی)وزارت علوم، تحق-فصلنامه علمی غالمرضا مقامی مقیم 1396

I) یفناور SC  پژوهشی جغرافیا و توسعه 

تاثیر گسل ها در ریخت شناسی 

 حوضه آبریز درپرچین

آمایش جغرافیایی   پژوهشی -فصلنامه علمی غالمرضا مقامی مقیم 1396

 یو فناور قاتی)وزارت علوم، تحقفضا

(I SC   



به منظور  نینو یبیارائه مدل ترک

 ینقشه ها هیدقت ته شیافزا

بر  دیلغزش با تأک نیزم تیحساس

 ییایجغراف یوزن ونیمدل رگرس

((GWR 

 -یمانی یمجتب 1396

 -میمق یغالمرضامقام

   یعرب عامر رضایعل

 یکم یپژوهش ها یپژوهش-یفصلنامه علم

و  قاتی)وزارت علوم، تحق یژئومورفولوژ

I) یفناور SC   

و  AHPارزیابی کارایی روش های 

AHP  گروهی در انتخاب بهترین

گونه پیکان ماسه ای جهت تثبیت 

 ماسه های روان 

1396 

 -مجتبی یمانی

 -غالمرضامقامی مقیم

 علیرضا عرب عامری

 پژوهشی  مدیریت بیابان -نشریه علمی

I)وزارت علوم، تحقیقات و فناوری(  SC 

نقش عوامل هیدرودینامیک در 

و تحول پدیده های کارستی  پیدایش

 کوه اشکوت  شمال غرب ایران

1396 

 -محمد رضا قدری
 غالمرضا مقامی مقیم

 

پژوهشی جغرافیا و توسعه -فصلنامه علمی

)وزارت علوم، تحقیقات و دانشگاه زاهدان، 

Iفناوری(  SC   

پهنه بندی قابلیت کشت پسته در 

استان خراسان شمالی با استفاده از 

 اقلیمی و مورفولوژیکیپارامترهای 

1395 

غالمرضا مقامی مقیم 
-)نویسنده مسئول( 

سید محمود حسنی 
 صدیق

پژوهشی فصلنامه توسعه پایدار -نشریه علمی
 محیط جغرافیایی دانشگاه  شهید بهشتی 

 

پهنه بندی آگروکلیمای کشت 

زعفران در استان خراسان شمالی: 

 رهیافتی برای تغییر الگوی کشت

 غالمرضامقامی 1398

 مقیم)نویسنده مسئول(

 حسینی مطلق سید 

 

و توسعه  ایجغراف یپژوهش-یفصلنامه علم

)وزارت علوم، تحقیقات و دانشگاه زاهدان

Iفناوری(  SC 

بررسی تأثیرگسلها در ریخت 

شناسی حوضه آبریز در پرچین در 

 شمال شرق ایران

 غالمرضا مقامی مقیم 1397

فضای پژوهشی آمایش -نشریه علمی

)وزارت علوم، جغرافیایی دانشگاه گلستان

Iتحقیقات و فناوری(  SC 

بررسی تثیرات دیاپریسم نمکی 

شرق شهرستان شاهرود، در خط 

 مشهد -آهن شاهرود

غالمرضا مقامی)  1397

 نویسنده مسئول(

 امین نوید طلب

پژوهشی جغرافیا و مخاطرات -نشریه علمی

)وزارت علوم، 25شماره  1397محیطی سال 

Iتحقیقات و فناوری(  SC 

بررسی تکتونیک فعال شمال 

شهرستان اسفراین با استفاده از 

شوهد مورفولوژیکی و شاخص 

 های مورفوتکتونیکی

فصلنامه علمی پژوهشی  دانشگاه بیرجند زمین  غالمرضا مقامی مقیم 1397

)وزارت علوم، تحقیقات و فناوری( ساخت

I SC 

 



 

لرزه گشت بر بررسی تاثیر زمین 

سامانه گسلی سراوان با استفاده از 

 روش انتقال تنش کولمب

 کالهی آذر امیرپیروز 1396

 مقامی مقیم غالمرضا

 ) نویسنده مسئول(

جغرافیا و مخاطرات  یپژوهش-یعلم هینشر

)وزارت مشهد(  یمحیطی) دانشگاه فردوس

Iعلوم، تحقیقات و فناوری(  SC 

در مدل سازی مولفه های بیالن آب 

حوضه های آبریز جنگلی مطالعه 

 موردی حوضه معرف کسیلیان

 خیری هوشنگ 1396

 مقامی مقیم غالمرضا

 احمدی حسن

 21شماره 1396برنامه ریزی و آمایش فضا 

)وزارت علوم، تحقیقات دانشگاه تربیت مدرس

Iو فناوری(  SC 

بررسی عوامل موثر در تغییرات 

سطح آب های زیرزمینی دشت 

 شهرستان اسفراینصفی آباد 

نشریه مهندسی  1398

 اکوسیستم بیابان

  

علی  ، ) نویسنده مسئول(غالمرضا مقامی مقیم

)وزارت علوم، تحقیقات و اکبر تقی پور

Iفناوری(  SC 

مطالعه دیاپیریسم نمکی در 

ژئومورفولوژیشمال شرق شهرستان 

شاهرود با استفاده از مطالعات 

 میدانی و داده های سنجش از دور

 مقامی مقیم غالمرضا 1398

 

پژوهشی آمایش فضای -نشریه علمی

جغرافیایی دانشگاه گلستان)وزارت علوم، 

)وزارت علوم، تحقیقات تحقیقات و فناوری( )

Iو فناوری(  SC 

بررسی تأثیرات مثبت انسان در 

تغییرات سطح آب های زیر زمینی 

 دشت صفی آباد

 یغالمرضا مقام 1398

مسئول(  سندهی)نومیمق

پور  یاکبرتق یدکتر عل

 یریدکترهوشنگ خ

 یدروژئومورفولوژیه یپژوهش -یعلم هینشر

)وزارت علوم، تحقیقات و زیدانشگاه تبر

Iفناوری(  SC 

 یابانیو ب یریکو سمیژئومورفوتور

 یابیبر روش ارز دیبا تأک

 ها تیژئوموروفوسا

 علیرضا عرب عامری 1398

 محمد حسن رامشت

 غالمرضا مقامی مقیم

 یفضا شیآما یپژوهش-یعلم هینشر

دانشگاه گلستان)وزارت علوم،  ییایجغراف
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بررسی تأثیرگسلها در ریخت 

شناسی حوضه آبریز در پرچین در 

 شمال شرق ایران

 غالمرضا مقامی مقیم 1397

پژوهشی آمایش فضای -نشریه علمی

)وزارت علوم، جغرافیایی دانشگاه گلستان

Iتحقیقات و فناوری(  SC 

بررسی تکتونیک فعال شمال 

شهرستان اسفراین با استفاده از 

شوهد مورفولوژیکی و شاخص 

 های مورفوتکتونیکی

فصلنامه علمی پژوهشی  دانشگاه بیرجند زمین  غالمرضا مقامی مقیم 1397

)وزارت علوم، تحقیقات و فناوری( ساخت

I SC 

 

در تغییرات بررسی عوامل موثر 

سطح آب های زیرزمینی دشت 

 صفی آباد شهرستان اسفراین

نشریه مهندسی  1398

 اکوسیستم بیابان

  

علی  ، ) نویسنده مسئول(غالمرضا مقامی مقیم

)وزارت علوم، تحقیقات و اکبر تقی پور

Iفناوری(  SC 

مطالعه دیاپیریسم نمکی در 

ژئومورفولوژیشمال شرق شهرستان 

شاهرود با استفاده از مطالعات 

 میدانی و داده های سنجش از دور

 مقامی مقیم غالمرضا 1398

 

پژوهشی آمایش فضای -نشریه علمی

جغرافیایی دانشگاه گلستان)وزارت علوم، 

)وزارت علوم، تحقیقات تحقیقات و فناوری( )

Iو فناوری(  SC 

بررسی تأثیرات مثبت انسان در 

تغییرات سطح آب های زیر زمینی 

 دشت صفی آباد

 یغالمرضا مقام 1398

مسئول(  سندهی)نومیمق

پور  یاکبرتق یدکتر عل

 یریوشنگ خدکتره

 یدروژئومورفولوژیه یپژوهش -یعلم هینشر

)وزارت علوم، تحقیقات و زیدانشگاه تبر

Iفناوری(  SC 

 یتنش ها یو پهنه بند یبررس

انسان در  یحرارت کیولوژیزیف

  رانیا

 

 مسعود جاللی 1398

 غالمرضا مقامی مقیم

علی محمد منصور 

سید محمود  زاده

 حسینی صدیق

 یطیمخاطرات مح ییفضا لیتحل هینشر

)وزارت علوم، تحقیقات و یدانشگاه خوارزم

Iفناوری(  SC 



شهرستان  یگردشگر میاقل یابیارز

 TC I  با شاخص نیاسفرا

  - ینیمحمود حس دیس 1394

  میمق یغالمرضا مقام

 ییایعلوم جغراف یالملل نیکنفرانس ب نیاول

 رازیش 1394

بارش  یمخاطره جو یبررس

اسفند  1 لیمنجر به س نیسنگ

  نیاسفرا 1393

 -میمق یغالمرضا مقام 1394

 ینیمحمود حس دیس

 قیصد

 ییایعلوم جغراف یالملل نیکنفرانس ب نیاول

 رازیش 1394

در رابطه با  شیآسا میاقل یابیارز

به شهر  یآمار گردشگران ورود

 بجنورد

 ی، فضا و انرژ نی، زم یالملل نیکنگره ب نیاول میمق یغالمرضا مقام 1394

 لیاردب 1394پاک 

آبادان در  یها یخشکسال یبررس

  ریقرن اخ مین یط

 ی، فضا و انرژ نی، زم یالملل نیکنگره ب نیاول میمق یغالمرضا مقام 1394

 لیاردب 1394پاک 

حداکثر شهر  یدما ینیب شیپ

  زیبجنورد با مدل باکس جنک

  -میمق یغالمرضا مقام 1394

  ینیمحمود حس دیس

 نیکاربرد علوم نو یالملل نیکنگره ب نینخست

 94 زییپا رانیا یایدر مطالعات جغراف

باد و بارش  یمیعناصر اقل یواکاو

شهرستان  یشهر یدر طراح

  نیاسفرا

  -میمق یغالمرضا مقام 1394

  ینیمحمود حس دیس

و  یعمران ، معمار یالملل نیکنگره ب نیسوم

  تهران یبهشت دیدانشگاه شه یتوسعه شهر

شهرستان  یخشکسال یبررس

  نیاسفرا

توسعه و  پژوهشی – یکنگره علم نیاول  میمق یغالمرضا مقام 1394

 طیو مح یعی، منابع طب یعلوم کشاورز جیترو

 1394تهران   رانیا ستیز

 یفصول بارش ییفضا لیتحل

  نیشهرستان اسفرا

  - ینیمحمود حس دیس 1394

  میمق یغالمرضا مقام

توسعه و  پژوهشی – یکنگره علم نیاول

 طیو مح یعی، منابع طب یعلوم کشاورز جیترو

 تهران  رانیا ستیز

همراه با  یروزها یفراوان ینیب شیپ

گرد و خاک در بجنورد با  دهیپد

 A R)یزمان یاستفاده از مدل سر

J  M A) 

 نیکاربرد علوم نو یالملل نیکنگره ب نینخست میمق یغالمرضا مقام 1394

 94 زییپا رانیا ییایدر مطالعات جغراف

موثر بر  یمیروند عناصر اقل یواکاو

 نیدر شهرستان اسفرا یمعمار

و  یعمران ، معمار یالملل نیکنگره ب نیسوم  میمق یغالمرضا مقام 1394

 (تهران  یبهشت دی) دانشگاه شهیتوسعه شهر

خشک و مرطوب  یدوره ها نییتع

 ریقرن اخ مین یشهر آبادان در ط

 متحرک نیانگیباروش م

م یمق یغالمرضا مقام 1394

 ینیمحمود حس دیس

 قیصد

 1394آبان ماه  لیاردب

شهرستان  یگردشگر میاقل یابیارز

 TC I جاجرم با شاخص

توسعه و  پژوهشی – یکنگره علم نیاول میمق یغالمرضا مقام 1394

 طیو مح یعی، منابع طب یعلوم کشاورز جیترو

 1394تهران   رانیا ستیز



همراه با   یروز ها یفراوان یبررس

 گرد و غبار شهر بجنورد دهیپد

تهران  میاقل رییتغ یکنفرانس منطقه ا نیپنجم میمق یغالمرضا مقام 1394

 1394بهمن ماه 

خشک و مرطوب  یدوره ها نییتع

 شهر بجنورد

توسعه و  پژوهشی – یکنگره علم نیاول میمق یغالمرضا مقام 1394

 طیو مح یعی، منابع طب یعلوم کشاورز جیترو

 1394تهران   رانیا ستیز

بارش ساالنه شهر  ینیب شیپ

 مایبجنورد با استفاده از مدل آر

 یریهوشنگ خ 1394

 میمق یغالمرضامقام

،  ستیز طیمح یسراسر شیهما نیچهارم

 تهران 94بهمن  یستیو پدافند ز یانرز

فصول  یو مکان یزمان لیتحل

 یاستان خراسان شمال یبارش

 یریهوشنگ خ 1394

م یمق یغالمرضامقام

 ینیمحمود حس دیس

،  ستیز طیمح یسراسر شیهما نیچهارم

 تهران 94بهمن  یستیو پدافند ز یانرز

محصول پسته  یآب ازین یبند پهنه

 یدر استان خراسان شمال

 میمق یغالمرضامقام 1394

  ینیمحمود حس دیس

ماه  ورین شهریآب.انسان. زم شیهما نیاول

 اصفهان 1393

خطر زلزله با  یو پهنه بند یابیارز

در  یاستفاده از روش احتماالت

 رانیا یشمال شرق

1395 

-پور یاکبر تق یعل

 -میمق یغالمرضامقام

  ینیمحمود حس دیس

 زهرا نیبوئ 1396ماه  خرداد

محاسبه  وهیش نیمناسب تر برآورد

در  زهیکشت گندم پائئ یآب ازین

 نیدولت آباد اسفرا یروستا

1395 

 تیریزلزله ، مد یالملل نیکنفرانس ب نینخست میمق یمقام غالمرضا

 یو باز ساز ایبحران اح

 یمکان-ییفضا یامدهایپ

در شهر  ریاخ یدهه ها یخشکسال

 آباد یصف

1395 

 زهرا نیبوئ 1396ماه  خرداد زاده نیحس یمهد

خطر زلزله در شهرستان  یبند پهنه

دامغان با استفاده از شاخص 

 جبهه کوهستان سیتضار

1395 

و  یعمران، معمار ییاللملل نیکنگره ب نیسوم ییتقو یعل

 1398 ماهیمعاصر د یشهرساز

خطر زلزله با  یو پهنه بند یابیارز

در  یاستفاده از روش احتماالت

 رانیا یشمال شرق

1396 

 -میمق یغالمرضامقام

 یباش ییفداحامد 

دانشگاه   یعلوم محاسبات یمل شیهما نیدوم

 1395 وریدامغان شهر

محاسبه  وهیش نیمناسب تر برآورد

در  زهیکشت گندم پائئ یآب ازین

 نیدولت آباد اسفرا یروستا

1395 

 -میمق یغالمرضامقام

 -فاطمه ناظم نژاد

 یفاطمه احمد

 تیریزلزله ، مد یالملل نیکنفرانس ب نینخست

 یو باز ساز ایبحران اح

 یمکان-ییفضا یامدهایپ

در شهر  ریاخ یدهه ها یخشکسال

 آباد یصف

1395 

 -میمق یغالمرضامقام

 -فاطمه ناظم نژاد

 یباش ییحامد فدا

 زهرا نیبوئ 1396ماه  خرداد



 

 

  

در  نیشهرستان اسفرا وهیم دیتول

 کاهش قرار گرفته است یبیسراش

 

1387 

 روزنامه خراسان میمق یغالمرضامقام

  

در  نیپنبه اسفرا یخال گاهیجا

 کشور یصنعت نساج

 

1387 

میمق یغالمرضامقام

  

 روزنامه خراسان


