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  تعالیبسمه

 

 مشخصات  -1

 اسماعیل نجفی  خانوادگی:  نامنام و 

 آخرین وضعیت تحصیلی : 

  -جغرافیای طبیعیری تدکآموخته دانش 

 دانشگاه خوارزمی ژئومورفولوژی 

 : وضعیت شغلی 
عضو هیأت علمی دانشکده علوم زمین، گروه 

 جغرافیا)ژئومورفولوژی( دانشگاه دامغان 

 es.najafi@du.ac.ir:  پست الکترونیک

 
 

 
 

 
  

 

 سوابق تحصيلي: -2

تاريخ  کشور محل تحصیل رشته و گرايش تحصیلی  مقطع

 شروع

 /نامهنمره پايان  معدل تاريخ خاتمه 

 رساله

 -------  16.56 30/4/1386 1/7/1382 ایران  خوارزمی دانشگاه  شهری -جغرافیای انسانی کارشناسی 

 18.50 17.88 28/6/1389 1/7/1386 ایران  دانشگاه تهران  ژئومورفولوژی  -طبیعیجغرافیای  ارشد کارشناسی

 19.29 17.86 20/10/1394 1/7/1390 ایران  دانشگاه خوارزمی  ژئومورفولوژی  -طبیعیجغرافیای  دکتری 

 

 : و فعاليت سوابق عضویت -3

 تا تاريخ از تاريخ  نوع عضويت  مسؤلیت نام محل خدمت 

 ادامه دارد 1/7/1389 پیوسته  پیوسته عضو ژئومورفولوژی   ایرانی  عضو انجمن

 ادامه دارد 1/12/1397 پیوسته  عضو  ( ABPMPوکار)فرآیندهای کسبای مدیریت عضو انجمن حرفه 

 ادامه دارد 20/10/1395 فعال عضو  عضو مرکز مطالعات سازمان پدافند غیرعامل کشور 

 - 1/7/1391 - عضو  آموخته برتر( عضو بنیاد نخبگان استان تهران)دانش 

 ورزی مخاطرات محیطی، دانشگاه عالی دفاع ملی و مرکز تحقیقات  عضو میز اندیشه 

 راهبردی دفاعی  
 ادامه دارد 1395 عضو ثابت  عضو  

 کاربردی –مدرسان دانشگاه جامع علمی عضو 

 ( 9510000113239)کد مدرسی: 
 ادامه دارد 1396 فعال مدرس

 - 1398 فعال عضو  تهران  18منطقهعضو شورای پژوهش و نوآوری شهرداری 

 ادامه دارد 1400 فعال عضو  دانشگاه دامغان  دیاسات  ج یکانون بس  یعیو منابع طب  یانرژ شکدهیاندعضو 
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   :)تدریس(سوابق آموزشي -4

 محل تدريس )گروه/ دانشکده(  عناوين دروس تدريس شده  سال تحصیلی 

 

 

 93-92تا نیمسال اول  91-90نیمسال دوم

  ژئومورفولوژی مناطق شهری 

 

 جغرافیا - دانشگاه پیام نور کرج

ریزی کاربرد ژئومورفولوژی در برنامه 

 ایمنطقه  -شهری 

 نمودارهای ژئومورفولوژی  و هانقشه 

 اقلیمی ژئومورفولوژی 

 فرسایش 

 

 

 95-94دوم مسال ینتا  93-92نیمسال اول 

ریزی کاربرد ژئومورفولوژی در برنامه 

 ایمنطقه 

 

دانشکده   -دانشگاه خوارزمی تهران

 کاربردی ژئومورفولوژی  علوم جغرافیایی 

 مدیریت منابع آب ایران 

اثرات سیل بر    "کارگاه آموزشی  1395سال

 "ونقلهای حمل زیرساخت 

چهارمین کنفرانس جامع مدیریت و  

 مهندسی سیالب 

کاربردی سازمان  مرکز آموزش علمی  های شهری سیالب  1396سال  

 فرهنگی هنری شهرداری تهران 

 

 

 

 

 

-  1400تا نیمسال   98- 97نیمسال اول  

1401 

  پیشرفته ایران ژئومورفولوژی 

 

 

 

 

 

 

 دانشکده علوم زمین  -دانشگاه دامغان

 جغرافیای روستایی 

 جغرافیای اقتصادی 

 ژئومورفولوژی مناطق خشک ایران 

 جغرافیای جمعیت ایران 

 ها جغرافیای خاک 

 آب و هواشناسی 

 هوای ایرانوآب 

ریزی کاربرد ژئومورفولوژی در برنامه 

 محیطی 

 1ایران  ژئومورفولوژی 

 شهری  ژئومورفولوژی 

 محیط زیست و حقوق آن

  های تهیه و ترسیم نقشه 

 ژئومورفولوژی
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  :سوابق پژوهشي -6

 مقاالتالف: 

ف 
دی

ر
 

 تاریخ چاپ    نام مجله  مقاله و نام مولفین عنوان 

1 
زمین و افت سطح آب های زیرزمینی در دشت قره بالغ  ارتباط فرونشست 

 محمدحسین عابدینی( اسماعیل نجفی،س)مجتبی یمانی، استان فار

 نشریه   ؛پژوهشی  -علمی

جغرافیا دانشگاه آزاد واحد  

 تهران مرکزی 

بهار و   9و8شماره

 1388تابستان

2 
مطالعه  ) مفهوم توسعه پایدار در محیط های روستایی حوزه کالنشهرها 

 ( اسماعیل نجفی()محمد اکبرپور سراسکانرود، شهر تهراننموردی کال

 

مسکن و   ؛  علمی پژوهشی

 محیط روستایی 
،  29دوره  -130شماره 

 1389تابستان

3 
ایالم  شهر   فیزیکی توسعه ژئومورفولوژیکی های  محدودیت  و  ها  قابلیت  

، سیده فاطمه نوربخش( اسماعیل نجفی)احمد انصاری الری،   

فصلنامه    ؛ پژوهشی -علمی

 آمایش محیط  
  -15شماره   -چهارم سال 

 1390زمستان  

4 
)مطالعه   AHP-FUZZYارزیابی خطر زمین لغزش با استفاده مدل  ترکیبی

 ( اسماعیل نجفی)مرتضی کریمی،  تهران( موردی: منطقه یک کالن شهر 

 

؛  پژوهشی – علمی 

 1391، زمستان 8شماره های فرسایش محیطی پژوهش 

5 

های ژئومورفولوژیکی آبکند زایی در حوضه آبریز  تحلیل مکانی آستانه 

 کچیک، شمال شرق استان گلستان 

(اسماعیل نجفی  کرمی،تالی، عابد گل )محمدرضا ثروتی، منیژه قهرودی   

تحقیقات    ؛پژوهشی -علمی 

 کاربردی علوم جغرافیایی 
،  32، شماره  14جلد

 1393سال

6 

های ساختی با استفاده از شاخص زمین  های نو ارزیابی فعالیت 

 شهر تهرانهای آبریز کالن در حوضه  ژئومورفولوژیک

، امیر صفاری، عزت اهلل قنواتی، امیر کرم( اسماعیل نجفی)  

تحلیل   ؛ پژوهشی -علمی

 فضایی مخاطرات محیطی 
شماره    -سال اول

 1393زمستان  -چهارم

7 
)مطالعه موردی:   AHP-FUZZYارزیابی خطرزلزله با استفاده مدل  ترکیبی

 ( اسماعیل نجفیمنطقه یک کالن شهر تهران( )مرتضی کریمی کردآبادی، 

ریزی  برنامه  ؛ ی پژوهش -علمی

 شهری 

شماره   -سال ششم

 1394بهار -بیستم

8 

استفاده از شبکه عصبی  ای با های حداکثر لحظهسازی و تحلیل دبیشبیه

حوض، سولقان،  های هیدرومتری هفت )مطالعه موردی: ایستگاهمصنوعی 

 شهر تهران( قالک، مقصودبیک در کالن

 ، امیر صفاری، عزت اهلل قنواتی، امیر کرم( اسماعیل نجفی)

 

  ؛پژوهشی – علمی 

های ژئومورفولوژی  پژوهش 

 کمی

  -1شماره  -سال چهارم

 1394تابستان  

9 

شهر تهران  های آبریز کالنهای هیدروژئومورفولوژیک حوضه بررسی ویژگی

 خیزی با تاکید بر سیل 

و غالمحسین   اسماعیل نجفی )عزت اهلل قنواتی، امیر صفاری، امیر کرم،  

 جهاندار(

 

فصلنامه   ؛ پژوهشی -علمی

هیدروژئومورفولوژی دانشگاه  

 تبریز 

 1395، بهار6ی شماره 

10 

 پایدار روستایی  ی ارزیابی نقش نواحی صنعتی در توسعه

 آباد شهرستان اراک( )مطالعه موردی: دهستان مشک 

 ( اسماعیل نجفی)سعید صالحیان، زهرا مسلمی، حمیدرضا شیبم، 

پژوهشی؛ فصلنامه   -علمی

جغرافیای  نگرش های نودر 

 انسانی 
،  2دوازدهم، شماره  سال 

 1399بهار



4 

 

11 

با   AHP-FUZZYاز مدل ترکیبی استفاده  با سیالب  خطر  بندی پهنه و  ارزیابی

اسماعیل )(شهر تهراننمنطقه یک کال : تأکید بر امنیت شهری)مطالعه موردی 

   (، مرتضی کریمی کردآبادی نجفی

صلنامه  ی؛ فپژوهش -یعلم

 ( 1399)34، شماره9سال   مخاطرات محیطیجغرافیا و 

12 

آوری شهری در برابر شوکهای طبیعی )مطالعه   های تاب ارزیابی مؤلفه 

  ،اسماعیل نجفی یعقوب ابدالی،)تهران( 12موردی: محلۀ سیروس منطقه  

 ( علیرضا صادقی مریم بیرانوندزاده،

فصلنامه   پژوهشی؛  -علمی

 پذیرش چاپ  ( ی امنطقه  ی زیر)برنامه  ایجغراف

13 

های جرم خیز بخش مرکزی  آوری شهری در کانون تحلیل معیارهای تاب 

   (12و   11شهر تهران )مناطق 

اجی  حعارفه رمضانی   ،مریم بیرانوندزاده ،اسماعیل نجفی یعقوب ابدالی،)

 (  محله 

 فصلنامه   پژوهشی؛  -علمی

  و  ساختار  مطالعات

 شهری  کارکرد

،  27، شماره 8دوره 

 1400تابستان  

14 

  رویکرد  با  پایدار توسعه   ابعاد بر محیطی  مخاطرات اثرات تحلیل  و  بررسی

 ( مازندران استان مطالعه موردی:)  شایسته حکمروایی 

 ، صیاد ایرانی هریس، فرشاد جعفری( سماعیل نجفی)ا

پژوهشی؛ تحلیل   -علمی

،  4، شماره 7سال فضایی مخاطرات محیطی 

 1399زمستان

15 

  از استفاده  با اردبیل استان شهرستانهای  یافتگی  توسعه درجه  سنجش          

 تاکسونومی عددی   و  موریس  روش

 ( اسماعیل نجفی نژاد،قلی  هریس، اسماعیل ایرانی  صیاد)

 

 

  مجله  پژوهشی؛  -علمی

 محیطی  مطالعات  و  جغرافیا

 33، شماره 9دوره 

 1399بهار 

 

16 
های  روددره-ها در مسیل ژئومورفولوژیک احداث پل مفهومی  مدلارائه 

 ، امیر صفاری، عزت اهلل قنواتی، امیر کرم( اسماعیل نجفی) شهری 

 

پژوهشی؛ تحقیقات   -علمی 

 پذیرش چاپ  علوم جغرافیایی کاربردی 

17 
Landfill Site Selection Using Geographic Information System 

and Fuzzy-AHP Model: A Case Study of Ilam Township, 

Iran)Mehdi Ahmadi, Mehdi Nikseresht, Esmaeil Najafi, 

Behzad Morshedi  ( 

 

Journal of Environmental 

Health and Sustainable 
Development 

 

 

Volume 5, Issue 3 

(September 2020) 

18 

های توسعه اقتصادی مبتنی بر شاخص های طبیعی مورد:  تحلیل محدودیت 

مریم   ،یعقوب ابدالی  ،اسماعیل نجفی) نواحی روستایی استان هرمزگان

 ( بیرانوندزاده
 

اقتصاد فضا   ؛ یپژوهش -یعلم

   34، شماره 9دوره  و توسعه روستایی 

  (  1399)زمستان  

19 

مطالعه  )ی تکتونیکی هات یفعال در ارزیابی هامخروط افکنه   بررسی جایگاه

 ( خرقان در شمال شرقی استان همدان کوهرشته ی جنوبی هادامنهموردی: 

 ( مهدی احمدی ، اسماعیل نجفی )ابوالفضل فرجی منفرد،

 

  قاتیتحق  ؛یپژوهش - ی علم

 پذیرش چاپ  یی ایعلوم جغراف ی کاربرد

20 
های  شهرداری تهران  با تأکید بر محله   18های منطقه ارزیابی پایداری محله

 ، محمد عین شاهی میرزا( اسماعیل نجفیآباد شمالی و جنوبی )یافت 

 

   فصلنامه  پژوهشی؛  -علمی

  و  ساختار  مطالعات

 شهری  کارکرد

- 28، شماره 8دوره   

1400پاییز   

 

21 

  ی کیزیتوسعه ف ی برا ن یتناسب زم  کیژئومورفولوژ یاب یو ارز بندی پهنه

 اله زاده   ، محمد فتح اسماعیل نجفی) ش یبر فرسا دیشهرستان دهگالن با تأک

   ( دهرشید، پارسا احمدی 

) 

 

فصلنامه  پژوهشی؛  -علمی

ریزی  برنامه  علمی پژوهشی

 توسعه کالبدی 
 در حال داوری 

22 

فضایی حکمروایی در توسعه متوازن و متعادل   -بررسی اثرات مکانی

 ای مبتنی بر رویکرد آمایش سرزمین)مورد پژوهش: استان لرستان( منطقه 

 ( اسماعیل نجفی، بیرانوندزادهمریم  هدایت اله درویشی،)

آمایش   پژوهشی؛  -علمی

ی در حال داور جغرافیایی فضا   



5 

 

23 
های  ارزیابی پتانسیل گردشگری شهرستان دهگالن با تأکید برجاذبه 

 )اسماعیل نجفی، پارسا احمدی دهرشید( ژئوتوریسمی

مطالعات    پژوهشی؛  -علمی

ی در حال داور اجتماعی گردشگری   

24 

های تاب آوری کالبدی شهر ایالم در برابر مخاطرات  تحلیل فضایی مؤلفه 

مریم   ،  اسماعیل نجفی یعقوب ابدالی،)  محیطی )با تأکید بر زلزله(

 ( بیرانوندزاده

پژوهشی؛ تحلیل   -علمی

ی در حال داور   فضایی مخاطرات محیطی   

 :سمينار/ب: همایش

ف
دی

ر
 

 عنوان مقاله و نام مولفین 
  ،ملی ای،نام همایش )سطح منطقه

 بین المللی(
 نوع ارائه سال 

1 
کید بر)جزایر  أویژگی های ژئوگردشگری گنبدهای نمکی ایران با ت 

 عمادالدین( ، سمیه اسماعیل نجفی)  قشم و هرمز(

 

 

 

 

 

 

مجموعه مقاالت اولین همایش علمی  

سراسری دانشجویی جغرافیا، آبان  

 87ماه

 

 

87 

چاپ در مجموعه  

 مقاالت 

2 

های ها با تاکید بر زمین لغزش بررسی ماهیت و چگونگی زمین لغزش 

 اسماعیل نجفی( استان خراسان شمالی )
و چاپ در  شفاهی ارائه 

 مجموعه مقاالت 

3 

 قابلیت های ژئوتوریسمی اشکال کارستیک دراستان کرمانشاه 

 ، مینا کاظمی، عابد گل کرمی( اسماعیل نجفی)

 

مجموعه مقاالت دومین همایش  

علمی سراسری دانشجویی جغرافیا،  

 1388اردیبهشت ماه

88 
چاپ در مجموعه  

 مقاالت 

4 
 بررسی چگونگی و اثرات جریان هوا در شهر تهران

 ، سیده رقیه مینویی( اسماعیل نجفی)فیروز رنجبر، 

فیای  کاربرد جغرا ای منطقه  همایش 

خرم    طبیعی در برنامه ریزی محیطی

 1389خردادماه   6و  5آباد 

89 

 پوستر

5 

ای)ریزش( مطالعه موردی دامنه  تاثیرفرسایش یخچالی برحرکات دامنه 

 شمالی قله دماوند 

 ( اسماعیل نجفی)امیر صفاری، سعیده فخاری و  

اولین کنفرانس ملی ژئومورفولوژی و  

 همایش ملی  - زیستگاه انسان

 

 

 

 

 

91 

چاپ در  و  ارائه شفاهی 

 مجموعه مقاالت 

6 

 ای با استفاده از مدل فازی بندی مخاطرات جاده پهنه

 سرآبله(  – )نمونه موردی : محور ارتباطی  حمیل 

 ، هاشم حسینی( اسماعیل نجفی)منیژه قهرودی تالی،  

 

 

 

 

 

چاپ در  پوستر و 

 مجموعه مقاالت 

7 

با استفاده از   پهنه بندی خطر زمین لغزش در حوضه آبریز شهر ایالم 

 ( AHPتبی )مدل تحلیل سلسله مرا

 االسالمی، سعیده فخاری( ، مهدی جدید اسماعیل نجفی)

پوستر و چاپ در  

 مجموعه مقاالت 

8 
 ژئومورفولوژیکی کالن شهرتهران  مخاطرات 

 ( اسماعیل نجفی )امیر صفاری و 

  راهکارهای  ملی  کنفرانس  اولین

 پایدار   توسعه به دستیابی

91 
 پوستر

9 
 گنبدهای نمک چالشی برای منابع آب  منطقه خلیج فارس 

 ( اسماعیل نجفی)امیر صفاری، عزت اهلل قنواتی و 

دومین همایش سراسری جغرافیا،  

دانشگاه امام   -توسعه، دفاع و امنیت

 حسین)ع( 

91 
چاپ در مجموعه  

 مقاالت 



6 

 

10 

و    RS های پایش تغییرات خط ساحلی با استفاده از تکنیک

GIS سو در  موردی: از دهانه گرگانرود تا دهانه رودخانه قره )مطالعه

 جنوب شرق دریای مازندران( 

 ، عبدالمجید قرنجیک والهام رهنما( اسماعیل نجفی)عزت اهلل قنواتی، 

دومین همایش ملی ژئومورفولوژی و  

پایش تغییرات محیطی اسفندماه  

 همایش ملی   -1392

92 

چاپ در  و  شفاهی  ارائه

 مقاالت مجموعه 

11 
 مخاطرات ژئومورفولوژیک محدود کننده توسعه فیزیکی شهر ایالم 

 ، الهام رهنما( اسماعیل نجفی)

اولین همایش ملی علوم جغرافیایی  

   1393اردیبهشت -ایران

93 
 ارائه شفاهی 

12 

تحلیل فضایی عوامل طبیعی و  ژئومورفولوژیک موثر در ناپایداری  

 منظور توسعه و امنیت شهری شهر تهران به های کالنپل

 امیر صفاری، عزت اهلل قنواتی، امیر کرم( )اسماعیل نجفی، 

همایش بین  نخستین نمایشگاه و  

، امنیت و مدیریت  المللی ایمنی

   بحران در سوانح طبیعی

94 

 پوستر

13 

های منابع آب کارست، راهگشای حل بحران آب  شناخت قابلیت

 ایالم( کشور)مطالعه موردی: استان 

 یعقوبی پورفرد( ، ماهرخ سردشتی، رضا اسماعیل نجفی)

  ژئومورفولوژی و سومین همایش ملی

   همایش ملی  -بحران آب

94 
چاپ در مجموعه  

 مقاالت 

14 

پیامدهای توسعه فیزیکی و تغییرات لندفرم های ژئومورفولوژیک با  

 ( خیزی )مطالعه موردی: کالن شهر تهرانتاکید بر سیل 

 ( امیرصفاری، عزت اهلل قنواتی، امیر کرم)اسماعیل نجفی، 

ومین کنفرانس ملی جغرافیا و  د

 همایش ملی   -شناسیزمین

94 
پذیرش جهت ارائه  

 شفاهی 

15 

احتمالی در   بررسی و شناخت پیامدهای امنیتی ناشی از رخداد زلزله 

 شهر تهران کالن

نخستین نمایشگاه و همایش بین   و طاهره فرهی بوشهری( اسماعیل نجفیکردآبادی، )مرتضی کریمی 

المللی ایمنی ، امنیت و مدیریت  

   بحران در سوانح طبیعی

 

 

 

94 

 پوستر

16 

پذیری در مقابله زلزله با استفاده از  تعیین مناطق همگن از نظر آسیب

 کرج(  های کاربری اراضی )مطالعه موردی: شهرماهدشت شاخص

نرگس احمدی فر، ابراهیم جهانگیری و طاهره  ، سماعیل نجفی)ا

 فرهی(

 ارائه شفاهی 

17 

  نقش و  ای  حوضه  رویکرد بر تأکید  با کشور آب  منابع بهینه  مدیریت

 فرهنگ  و  رسانه 

 ، هما قاسمیان و کبری نجفی( اسماعیل نجفی)

  و  آب  اولین همایش ملی بحران

 خشک    مناطق  در آن  مدیریت

94 
چاپ در  پوستر و 

 مجموعه مقاالت 

18 

شهر تهران در برابر خطر زلزله و  های کالن پذیری پلبررسی آسیب 

 پیامدهای احتمالی آن 

 ، مجید خانمحمدی و هما قاسمیان( اسماعیل نجفی)

  بالیای  اثرات کاهش  روز  همایش 

 طبیعی

94 
کسب   - ارائه شفاهی

 مقاله برتر عتوان 

19 

 و راه کارهای ساماندهی آنها   های تهرانژئومورفولوژیک پل مخاطرات 

  ، امیر صفاری، عزت اهلل قنواتی، امیر کرم، محمد اسماعیل نجفی)

 (آبادی  فتحرستمی 

ساماندهی سیاسی فضا  ملی   همایش 

 و اداره بهینه شهر تهران  

94 
چاپ شده در چکیده  

 مجموعه مقاالت 

20 

 محیطی محدود کننده توسعه پایدار شهری   معضالت و مخاطرات 

 شهر تهران( )مطالعه موردی: کالن 

 ( فتح آبادی، هما قاسمیان،کبری نجفی، محمد رستمی اسماعیل نجفی)

   المللی اقتصاد شهری                                                                                                     همایش بین

95 
چاپ شده در چکیده  

 مجموعه مقاالت 
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21 
ها با تأکید بر  یابی و احداث پل تبیین کاربرد ژئومورفولوژی در مکان 

 ( )اسماعیل نجفی آمایش سرزمین

چهارمین همایش ملی ژئومورفولوژی 

 1395و آمایش سرزمین، آبان 

95 
 ارائه شفاهی 

22 
 تهران شهر  فرونشست زمین؛ چالشی برای اقتصاد کالن 

 ( هما قاسمیان، یوسف باقرآبادی  ،)اسماعیل نجفی

المللی اقتصاد  دومین همایش بین

 شهری                                                                                                      

96 
 ارائه شفاهی 

23 
 الم ی استان ا یستیاکوتور ی هات یو محدود   هاتیقابل

 ( هما قاسمیان ،)اسماعیل نجفی

پنجمین همایش ملی ژئومورفولوژی 

 1396های محیطی، مهر  چالش و  

چاپ در  پوستر و  96

 مجموعه مقاالت 

24 
ای برای مدیریت مستندسازی و مدیریت دانش در شهرداری شالوده 

 ( محمدرضا آبروش)اسماعیل نجفی،  شهرهابهتر کالن

ها و ارائه  همایش بررسی چالش 

 راهکارهای نوین مدیریت شهری 

مجموعه  در چکیده چاپ  96

 مقاالت 

25 
شهرها با تأکید بر کاربرد پارامترهای  مدیریت بهینه پسماند کالن 

ساالنه عمران،  ملی  ششمین کنگره   )اسماعیل نجفی(  محیطی و ژئومورفولوژیک

 معماری و توسعه شهری 

 

 

98 

پوستر و چاپ در  

   مجموعه مقاالت

26 
شهر  کالن بالیای طبیعی و اثرات آن بر توسعه پایدار شهرها با تأکید بر 

 )اسماعیل نجفی(  تهران

پوستر و چاپ در  

 مجموعه مقاالت 

27 

 ها با استفاده از مدل ترکیبییابی ژئومورفولوژیک پل بندی و مکان هنهپ

AHP- FUZZY ( شهر تهران مطالعه موردی: کالن)   

 )اسماعیل نجفی( 

های  هفتمین کنفرانس ملی پژوهش 

معماری  کاربردی در مهندسی عمران، 

 و مدیریت شهـری 

 

98 

 پذیرش و ارائه شفاهی 

28 
 های مرزی غرب ایرانبررسی پیامدهای هیدروپولیتیک مهار رودخانه 

 )اسماعیل نجفی( 

 

  ط یمح ا،یجغراف ی مل ش یهما نیدوم

 ی و گردشگر  تیامن ست،یز

چاپ در  پوستر و  98

 مجموعه مقاالت 

29 
بر   دیدر منطقه مکران با تأک سم یو مسائل توسعه اکوتور  هاتیقابل

 ( هما قاسمیان ،)اسماعیل نجفیکیژئومورفولوژ ی هالندفرم
 

هفتمین همایش ملی ژئومورفولوژی 

 نگاهی نو 

 

 

 

 

 

99 

 پذیرش و ارائه شفاهی 

30 

های آنتروپوژنیک  ارزیابی توانمندیهای ژئوتوریستی و نقش سیستم 

 ها مطالعه موردی دره دربند ژئومورفوسایت در 

 ( اسماعیل نجفی ،طیبه عبدالملکی)

مجموعه   ده یچاپ در چک

 مقاالت 

31 
  زیآبر های شهر تهران و حوضه  ارتفاع رواناب در کالن  زانیبرآورد م

 ( طیبه عبدالملکیاسماعیل نجفی، ) SCSآن با استفاده از روش 

مجموعه   ده یچاپ در چک

 مقاالت 

31 
بررسی وضعیت یادگیـری الکتـرونیکی در آمـوزش عـالی کشور در  

 (پارسا احمدی دهرشید)اسماعیل نجفی، دوران شیوع کرونا ویروس

 

  ی ـریادگی  ی چـالش ها  یمل شیهمـا

 ی در آمـوزش عـال ی کیالکتـرون

99 
 پذیرش و ارائه شفاهی 

32 

های  خیزی حوضهفیزیوگرافیک موثر در سیل ررسی تأثیر خصوصیات ب 

 آبریز کالن شهر تهران با استفاده از تحلیل عاملی 

 )اسماعیل نجفی( 

 

کنفرانس ملی جغرافیا و مخاطرات  

 محیطی 

99 

 پوستر

33 

ها(در  های مردم نهاد)سمن بررسی وضعیت مشارکت سازمان 

 های اخیر های سیل زده کشور در رخداد سیالب استان

 ( )اسماعیل نجفی

 

اولین همایش ملی تجربه نگاری و  

آینده پژوهی مدیریت مردم نهاد  

 مخاطرات طبیعی با تاکید بر سیل 

 

99 
 ی و ارائه شفاه رشیپذ

34 

های تبدیل فضای رقابتی موجود در  کشورهای مسلمان  تحلیل چالش

 غرب آسیا به فضای همگرایی و همکاری جنوب

 ( اسماعیل نجفی  ) افشین کرمی،

ششمین کنگره بین المللی  

 جغرافیدانان جهان اسالم 

99 
 پوستر
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36 

ها و مسائل ژئودایورسیتی و ژئوتوریسم استان سمنان در  قابلیت

 (رضا اهری پور )اسماعیل نجفی، راستای توسعه پایدار

 

ها  دومین کنفرانس بین المللی چالش 

و راهکارهای نوین در مهندسی  

 مدیریت و حسابداریصنایع، 

 

 

 

99 
 ی و سخنران رشیپذ

37 
بررسی وضعیت گردشگری ورزشی طبیعت محور در استان  

   ، علی اکبر تقی پور( مریم بیرانوندزاده ،)اسماعیل نجفی،لرستان

38 
 ها و مسائل ژئوتوریسم دشت لوت بررسی قابلیت 

 فاطمه مدرس(  )اسماعیل نجفی،

مدیریت،   یالملل نیکنفرانس ب  نیدوم

 ی و تکنولوژ ی گردشگر

1400 
 ی سخنران

39 

بررسی وضعیت آموزش و ارزشیابی تحصیلی با استفاده از آموزش  

الکترونیکی در دوران آرامش و آشوب)پیش و پس از مواجه با  

Covid-19)  )اسماعیل نجفی( 

تبادل  دومین همایش ملی)مجازی( 

تجارب آموزش الکترونیکی در مراکز  

ها  ها، ارزشیابی آموزش عالی: سیاست 

 های عملی و درس 

1400 

 ی سخنران

40 

 استان لرستان   ها بر توسعه صنعت گردشگری زیرساخت ارزیابی تأثیر 

 (مریم بیرانوندزاده )اسماعیل نجفی،

 
نفرانس بین المللی چالش ها و  ک

راهکارهای مدیریت توسعه  

گردشگری پایدار)با تاکید بر استان  

 اردبیل( 

 

 

 

1400 

 

 ی سخنران

41 
  های شهرستان پل دختر تاالب   تی ریهای مناسب مداستراتژی  ن یتدو

 مصطفی فالحی خوشحی(    ،اسماعیل نجفیی)مشارکت وهیبه ش
 پوستر

42 
بررسی و تحلیل عوامل موثر بر گردشگری شهرستان کرمانشاه با تأکید  

 ( شیوا خسروی ، اسماعیل نجفی)های ژئوتوریسمیجاذبه 

، ژئومورفولوژی  ملی هشتمین همایش 

 کارکردها و ضرورتها 

 

 

 

 

 

 

1400 

 ی سخنران

43 

استفاده  بررسی تغییرات کاربری اراضی حوضه آبریز سرپل ذهاب با 

فرزانه غالمی  )اطالعات جغرافیاییاز سنجش از دور و سیستم  

 ( رقیه نژاد حسینی، اسماعیل نجفی،

 پوستر

44 

های ژئومورفولوژیک با استفاده از  تهیه نقشه کاربری اراضی در عرصه 

مطالعه موردی:  ) + ETM سنجنده  7ای لندست تصاویر ماهواره

 ، مهدی احمدی( اسماعیل نجفی()  محدوده اطراف دریاچه نمک قم

 پوستر
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 يترویجي و تخصص -ج: مقاالت علمي

 

 :های تحقيقاتيطرحپروژه و  ج: 

سال   عنوان طرح

 اجرا

نوع طرح )ملي،  

 ای..(  منطقه

سازمان طرف  

 قرارداد

 مجری/همکار 

ارزیابی مخاطرات ژئومورفولوژیک منطقه یک کالن شهر  

 تهران در راستای توسعه و امنیت شهری 

ـگزـین خــدمــت  1393 جــاـی ـطر  

 بنیاد ملی نخبگان -سربازی 

دانشگاه جامع امام  

 حسین)ع( 

 مجری 

های  ها در مسیل سازی ژئومورفولوژیکی احداث پلمدل

 شهرتهران( کالن موردی: شهری)مطالعه 

 

1394 

- 

مرکز مطالعات و  

ریزی شهرداری  برنامه 

 تهران 

 مجری 

  سال محل ارائه

 ارائه

 

نوع   عنوان پژوهش و  نام مولفين 

 پژوهش

توانمندی های گردشگری شهرستان دره شهر و توسعه   87 22، پژوهشی فرهنگ ایالم، شماره فصلنامه فرهنگی

 ، شیما هاشمی( اسماعیل نجفی)معصومه عموزاده، ای ناحیه 

علمی  

 ترویجی 

توسعه پایدار شهری در عرصه وظایف و اختیارات و کارکردهای   88 42شماره ماهنامه شوراها، 

 آبادی( ، کامران رضایی تقی اسماعیل نجفی)  شوراهای اسالمی

علمی  

 ترویجی 

  بسیج جغرافیایی   تخصصی فضای  علمی  فصلنامه 

شماره  –سال دوم   -تهران  دانشگاه جغرافیای  دانشکده

 1389چهارم، پاییز و زمستان

89 
نمونه موردی  ) SPIبررسی روند خشکسالی با استفاده از شاخص  

 ، سیدحجت موسوی(اسماعیل نجفی) :ایستگاه سینوپتیک دامغان( 

علمی  

 تخصصی 

  بسیج جغرافیایی   تخصصی فضای  علمی  فصلنامه 

شماره   –سال دوم   -تهران  دانشگاه جغرافیای  دانشکده

 1389سوم، بهار و تابستان

89 
ریزی، عمران و توسعه  ژئومورفولوژی در برنامه کاربرد 

 ، فیروز رنجبر( اسماعیل نجفیشهری)

علمی  

 تخصصی 

،  3، شماره 2ی، دورهنفصلنامه جغرافیا  و روابط انسا

 1398، زمستان7پیاپی

از   استفاده  با سیالب در شهرستان کوهدشت   خطر وقوع   بندی  پهنه 98

 ( یاسماعیل نجف  ،انهما قاسمی)مدل تحلیل سلسله مراتبی و فازی 

علمی  

 تخصصی 

 - مهندسی جغرافیایی سرزمین( دو فصلنامه)مجله 

 8شماره پیاپی  -  8، شماره 4دوره 

 1399پاییز و زمستان 

و نقش آن درتوسعه اقتصاد شهری)مورد:  گردشگری شهری   99

  نوبخت سبحانی،   ،اسماعیل نجفی مریم بیرانوندزاده،) دژ(شهرشاهین 

 ( سعیده رشیدی 

علمی  

 ترویجی 

،  4، شماره 2فصلنامه جغرافیا  و روابط انسانی، دوره

 1399بهار ، 8پیاپی

پذیری در فضاهای شهری: مورد پژوهی: بافت  ارزیابی میزان زیست  99

 ( علیرضا صادقی قاسمیان، ، هما اسماعیل نجفی)قدیم شهر خرم آباد

علمی  

 تخصصی 

   -نیسرزم  ییایجغراف  ی مجله )دو فصلنامه( مهندس

 پذیرش چاپ 

و نقش آن در   ی شهر  کپارچهی ی گذاراست یس ی الگو   99

 : شهر خرم آباد  یناکارامد: مورد پژوه  ی هابافت ینیبازآفر

  فر(  ینیشاه  یمصطف ،ینجف  لیاسماع رانوندزاده،یب  م ی)مر

علمی  

 ترویجی 

   - فصلنامه جغرافیا  و روابط انسانی

 12شماره پیاپی  -  4، شماره 3دوره 

 1400بهار 

99 
آینده پژوهی وضعیت گردشگری ورزشی طبیعت محور در استان  

 ( نجفیاسماعیل  هدایت اله درویشی،  مریم بیرانوندزاده،)لرستان

علمی  

 تخصصی 

 در حال داوری  -فصلنامه علمی فرهنگ ایالم
پذیری شهری: مورد پژوهی: شهر  بررسی عوامل موثر بر تحقق زیست  1400

 (مریم بیرانوندزاده ، اسماعیل نجفی)ایالم

علمی  

 ترویجی 
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نیازسنجی استقرارسیستم اطالعات جغرافیایی مبتنی بر  

(WEB GIS ) 
1395 - 

گروه مهندسین مشاور  

 طر  و برنامه پارس 
 GISهمکار بخش 

  8استقرارسیستم اطالعات جغرافیایی در شهرداری منطقه 

 شهرداری تهران
1394 - 

گروه مهندسین مشاور  

 طر  و برنامه پارس 

همکار بخش بانک  

 GEOاطالعات مکانی)

DATABASE ) 

اهواز و ارائه   -های حاشیه راه آهن تهرانبررسی نابسامانی 

 رهکارهای اجرای 
 18شهرداری منطقه  1397

مطالعات و  مرکز 

 ریزی شهر تهران برنامه 

همکاری در انجام و   

 کاربست پروژه مطالعاتی 

بررسی و آسیب شناسی علل عدم استقبال عمومی بانوان از  

 مجموعه  بوستان نرگس و ارائه راهکارهای اجرایی 
 18شهرداری منطقه  1397

مرکز مطالعات و  

 ریزی شهر تهران برنامه 

همکاری در انجام و   

 کاربست پروژه مطالعاتی 

 

 :و نشریه کتابد: 

 وضعيت سال نشر عنوان اثر
 نشر آذر کلک   -شده چاپ 1395 مدیریت بحران مخاطرات طبیعی 

نخستین دوره جشنواره همکار اهل علم و قلم   در کتاب نیا ✓

را کسب  ( عنوان کتاب برتر 1398شهرداری تهران )سال 

 کرده است. 

 نشر انتخاب -چاپ شده 1396 بر مکان دیعامل با تأکر یپدافند غ یاصول و مبان

دانشگاهی حرکت  در  در هشتمین دوره جشنوارهاین کتاب   ✓

   را کسب کرده است.دانشگاه خوارزمی، عنوان برگزیده 

مطالعه  یشهر یهال یها در مس احداث پل  کی ژئومورفولوژ یسازمدل

 کالن شهر تهران  یمورد

 ریزی شهر تهران مرکز مطالعات و برنامه  -380نشریه دانش شهر شماره   1395

ن پیامدهای ییکتاب امنیت زیست محیطی ایران)تب 9فصل 

 نویسنده  -زمین در کالن شهر تهران(تفرونشس 

 پژوهشکده  مطالعات راهبردی 1397

  و پیشگیری سازمان فرآیندهای موجود وضع ی شناساییکتابچه 

 -مردمی( مشارکت و آموزش تهران)معاونت شهر  مدیریت بحران

 همکار

 و  یریشگیسازمان پ - گزارش فاز اول 1397

 و  التیاداره کل تشک -بحران شهر تهران  تیریمد

 ی شهرداری تهران روشها بهبود

 نامه و  رسالهو( عنوان پایان

 عنوان پایان نامه و  رساله   مقطع تحصيلي

 کی توسعه فیزیکی شهر ایالم یهای ژئومورفولوژها و محدودیت قابلیت  کارشناسی ارشد 
Geomorphological capabilities and limitations of physical development of Ilam city 

 شهرتهران(کالن  موردی: شهری)مطالعههای ها در مسیل سازی ژئومورفولوژیکی احداث پل مدل دکتری
Geomorphological modeling for bridges construction in urban floodways  

(Case study: Tehran metropolis) 
 :های خاص  ها و توانمندیویژگي -7

 عنوان

 SPSS  ،ARC GIS   ، MICROSOFT OFFICE ، HEC-RAS ، GEO MATICA  ، ENVI ، GLOBALافزارهایمهارت و آشنایی با نرم 

MAPPER   ی هامدل و COPRAS ، FUZZY ،ANP، AHP   
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 :سوابق اجرایي -8

 تاریخ اتمام  تاریخ شروع  سازمان محل اشتغال  نوان ع

 1398 1396مرداد تهران 18منطقه شهرداری  کارشناس تحقیق و توسعه  

مرکز  دانشگاه عالی دفاع ملی و   فناوری دفاعی عضو میز اندیشه ورزی مخاطرات طبیعی و آماد و 

 تحقیقات راهبردی دفاعی 

 ادامه دارد 1394آبان

 1396 1395آبان وزارت راه و شهرسازی  وطوفان  جوی  بالیای  حیاتی، های شریان  ونقل،  حمل  عضو کارگروه 

اندیشمندان علوم  خانه  -تهران عضو اجرایی اولین کنفرانس ملی ژئومورفولوژی و زیستگاه انسان 

 انسانی 

 1391اسفند   9 1391اسفند 

مهر و آبان   خوارزمی تهران دانشگاه   -تهران عضو اجرایی دومین کنفرانس بین المللی مخاطرات محیطی 

1392 

 1392 آبان 8و7

اسفندماه   دانشکده صنعت هوایی  -تهران  شهرسازی وتوسعه پایدار  اولین همایش ملی جغرافیا،کمیته داوران عضو 

1392 

 1392اسفندماه 

عضو اجرایی دومین همایش ملی ژئومورفولوژی و پایش تغییرات  

 محیطی  

خانه اندیشمندان علوم   -تهران

 انسانی 

اسفندماه  

1392 

 1392اسفند  20

اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و  کمیته داوران عضو 

 توسعه پایدار

ندماه  اسف شهرسازی  وزارت راه و   تهران،

1392 

 1393اسفند  21

دانشکده    -دانشگاه تهران عضو اجرایی سومین همایش ملی ژئومورفولوژی و بحران آب 

 جغرافیا 

اردیبهشت  

1394 

اردیبهشت   29

1394 

موسسه عالی علوم و فناوری    المللی علوم جغرافیایی اولین کنفرانس بین  داوران علمی و   کمیته عضو 

 راز خوارزمی شی

تیرو  

 1394مرداد

 1394مرداد 15

المللی زمین، فضا و انرژی  اولین کنگره بینداوران  علمی و    کمیتهعضو 

 پاک 

 1394آبان 14 1394آبان اردبیل -دانشگاه محقق اردبیلی

موسسه عالی علوم و فناوری    کنفرانس بین المللی علوم جغرافیایی  دومین  داوران علمی و   کمیته عضو 

 خوارزمی شیراز 

 1394اسفند 26 1394بهمن 

اردیبهشت   دانشگاه تبریز  و توسعه شهری  زمین لمللی علوم ابین کنگره  دومینعلمی   کمیته عضو 

1395 

اردیبهشت  23

1395 

های نوین علوم جغرافیایی، معماری و  پژوهش عضو هیئت تحریه نشریه 

 شهرسازی 

 ادامه دارد 1396تیر موسسه آموزش عالی نگاره 

های نوین  مرکز توسعه آموزش    مطالعات جغرافیا، عمران و مدیریت شهری  عضو هیئت تحریه نشریه 

 ایران

 ادامه دارد 1397

 ادامه دارد 1394 انجمن ایرانی ژئومورفولوژی های ژئومورفولوژی کمی پژوهشی پژوهش  -مجله علمیداوری مقاالت 

 ادامه دارد 1399 دانشگاه تهران ی پژوهشهای جغرافیای طبیعی  پژوهش -یمقاالت فصلنامه علم ی داور

پژوهشی تحلیل فضایی مخاطرات   -علمیفصلنامه داوری مقاالت 

 محیطی 

 ادامه دارد 1395 خوارزمی دانشگاه 

تحقیقات کاربردی علوم  پژوهشی  -علمی داوری مقاالت نشریه 

 جغرافیایی 

 ادامه دارد 1395 دانشگاه خوارزمی 

 ادامه دارد 1395 انجمن جغرافیای ایران  پژوهشی جغرافیا -علمیفصلنامه داوری مقاالت 

 ادامه دارد 1396 دانشگاه تبریز  هیدروژئومورفولوژی پژوهشی  -علمیفصلنامه داوری مقاالت 
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 ادامه دارد 1397 پژوهشکده امیرکبیر تحقیقات جغرافیایی پژوهشی  -علمیفصلنامه داوری مقاالت 

 ادامه دارد 1399 دانشگاه فردوسی مشهد  جغرافیا و مخاطرات محیطی پژوهشی  -علمیفصلنامه داوری مقاالت 

مجله مدیریت مخاطرات  پژوهشی  -علمیفصلنامه داوری مقاالت 

 محیطی 

 ادامه دارد 1399 دانشگاه تهران

 ادامه دارد 1399 مشهد  یدانشگاه فردوس ی ا ه یو توسعه ناح ا یمجله جغراف ی پژوهش -یعلم نشریه مقاالت  ی داور

اجتماعی  دوفصلنامۀ جغرافیای پژوهشی  -علمیفصلنامه داوری مقاالت 

 شهری 

 ادامه دارد 1399 دانشگاه شهید باهنر کرمان 

 پژوهشی  -علمیفصلنامه داوری مقاالت 

Journal of Sustainable Rural 
 Development (JSRD) 

 Iranian Association 
of Geography and Rural 

Planning 

 ادامه دارد 2021

های فرسایش  پژوهش مجله  پژوهشی  -علمیفصلنامه داوری مقاالت 

 محیطی 

 ادامه دارد 1400 دانشگاه هرمزگان 

ترویجی دانش پیشگیری و مدیریت   -فصلنامه علمی داوری مقاالت 

 بحران

مدیریت   سازمان پیشگیری و 

 بحران شهر تهران 

 ادامه دارد 1397

چهارمین همایش بین المللی  سومین و   داوران علمی و   کمیته عضو 

 جغرافیا و محیط زیست پایدار   وهفتمین همایش ملی گردشگری،

 1395مرداد و آذر 1395 همدان

اولین  کنفرانس ساالنه تحقیقات کشاورزی   داوران علمی و   کمیته عضو 

 ایران

موسسه عالی علوم و فناوری  

 خوارزمی شیراز 

 1395بهمن 1395آذر 

دومین کنفرانس ساالنه تحقیقات کشاورزی   داوران علمی و   کمیته عضو 

 ایران

موسسه عالی علوم و فناوری  

 خوارزمی شیراز 

 1396تیر  28 1396خرداد

و   المللی  پژوهش بین  همایشاولین و داوران   یعضو کمیته علم

 پیشرفت  در علوم زمین  

 1396مرداد31 1396تیر شیراز

های  نوین   ملی پژوهش نفرانس ک اولین و داوران   یعضو کمیته علم

 علوم طبیعی و زیستی  در ایران و جهان  

 1396مرداد31 1396تیر شیراز

و داوران هفتمین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار و    یعضو کمیته علم

 عمران شهری 

موسسه آموزش عالی دانش  

 اصفهان  پژوهان پیشرو

آذر   24تا   23 1396آبان

1396 

اولین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار در   و داوران   یعضو کمیته علم

 کشاورزی، محیط زیست، گردشگری و منابع طبیعی 

موسسه عالی علوم و فناوری  

 خوارزمی شیراز 

 1396بهمن  5 1396دی 

پنجمین کنفرانس ملی کشاورزی، منابع   و داوران   یعضو کمیته علم

 طبیعی و محیط زیست پایدار  

ناوری  موسسه عالی علوم و ف

 خوارزمی شیراز 

 1396اسفند  16 1396بهمن 

های شورایاری  سرگروه شعبه اخذ رأی پنجمین دوره انتخابات انجمن 

 18محالت شهر تهران در محله خلیج فارس شمالی منطقه

 1398مردادماه  4 1398مردادماه شهرداری تهران

اسالمی  عضو هیأت عالی نظارت بر انتخابات پنجمین دوره شوراهای 

 استان تهران 

 اردیبهشت مجلس شورای اسالمی 

 1396 ماه

 اردیبهشت 29

 1396 ماه

دومین همایش ملی جغرافیا، محیط زیست،   و داوران   یعضو کمیته علم

معرفی رویکردها، راهبردها، نظریه ها و مدل های  )  ری امنیت و گردشگ

 (جدید

 1398اسفند14 1398آذر دانشگاه بزرگمهر قائنات 

 ادامه دارد 1398مهر دانشگاه دامغان  98استاد راهنمای تحصیلی دانشجویان جغرافیای ورودی  

 ادامه دارد 1399آبان  دانشگاه دامغان    ماینده دانشکده علوم زمین در شورای بورس مدیر عالمی و بانو ن
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 1399بهمن20 1399بهمن دانشگاه بیرجند ا یحول محور جغراف  یاقتصاد مقاومت ینیکارگاه کارآفرسخنران 

چهارمین همایش ملی راهکارهای پیش روی بحران   عضو کمیته داوران

 آب در ایران و خاورمیانه 

 1400بهمن21 1400مهر دانشگاه کاشمر 

وزارت صمت)سازمان   چهلمین گردهمایی ) همایش ( ملی علوم زمین  عضو کمیته داوران

شناسی و اکتشافات  معدنی  زمین

 کشور(

 1400اسفند  12 1400مهر

 

 سازی:های دانش افزایي و توانمندکارگاهگواهي شرکت در  - 9

ف 
دی

ر
 

 عنوان فعاليت
 تاریخ  

 انجام  

 ساعات

 انجام  
 مرجع برگزار کننده 

 موسسه جغرافیای دانشگاه تهران  ساعت 2 94 ادبی  -کارگاه آموزشی آشنایی با مصادیق سرقت علمی 1

2  

 ARC GIS و  ENVI کارگاههای آموزشی نرم افزارهای 

بسیج دانشجویی دانشگاه خوارزمی   ساعت   30 93

 تهران 
 دانشگاه خوارزمی تهران مرکز مشاوره  ساعت 3 93 کارگاه آموزشی مهارت برقراری ارتباط موثر 3

گواهی حضور در اولین نشست علمی آینده پژوهشی جغرافیایی و مدیریت   4

 شهری)محیط طبیعی و مسائل آینده تهران( 

 دانشگاه خوارزمی تهران  ساعت 3 93

 موسسه جغرافیای دانشگاه تهران  ساعت   HEC-RAS 93 20کارگاه مدل آموزشی  5

و کاربرد آن در علوم    Google Earthکارگاه آموزشی آشنایی با نرم افزار  6

 محیطی 

 دانشکده جغرافیای دانشگاه تهران  ساعت10 91

های راداری به منظور انجام مورفومتری و تحلیل  پردازش داده آموزشی  کارگاه 7

 ها ناپایداری 

 دانشکده جغرافیای دانشگاه تهران  ساعت   10 90

 دانشگاه تهران ساعت 2 90 کارگاه آموزشی منابع الکترونیکی و اطالعاتی دانشیار  8

 بانک شهر  ساعت 8 95 اقتصاد شهری  9

 دانشگاه خوارزمی  ساعت 4 94 های زندگی کارگاه آموزشی مهارت  10

 اندیشی مدیریت فرآیندهای کسب و کارگواهی حضور درپنجمین نشست هم  11

(ABPMP ) 

المللی مدیریت فرآیندهای  انجمن بین  ساعت 2 96

 کسب و کار در ایران   

 ریزی شهر تهران مرکز مطالعات و برنامه  ساعت 4 96 کارگاه تخصصی مسئله شناسی در تحقیقات کاربست محور شهری  12

 همایش و نمایشگاه تهران هوشمند  ساعت16 96 های تخصصی تهران هوشمند وگارگاه همایش،  پنل  13

المللی دانشگاه  مرکز مطالعات عالی  بین  ساعت10 97 الملل دیپلماسی شهری و توسعه شهری؛ راهبردهای اقدام در عرصه بین 14

 تهران 

انجمن ایرانی همکاری با یونسکو،    ساعت10 97 دیپلماسی شهری و توسعه شهری  15

المللی دانشگاه  مرکز مطالعات عالی  بین 

شهرهای  یرخانه مجمع کالن ب تهران و د

 ایران

بازیابی اطالعات  سازمان ملل متحد  در زمینه شهرهای پایدار از طریق    16

 سایت این سازمان جهانی وب 

مرکز اطالعات و آمار سازمان ملل   ساعت 2 97

 تهران متحد در  

 تهران   18شهرداری منطقه  ساعت 8 97 ( رفتار سازمانی )بدو استخدام 17
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 هاسایر فعاليت   - 10

 مدارک زبان  -1

 الحظات م تاریخ اخذ   عنوان 

MSRT 1/2/1391 57  100از 

 100از  10/11/1387 64 ( UTEPTآزمون زبان عمومی تهران)

 100از  50  1387بهمن ماه  آزمون زبان انگلیسی در سطح تافل دانشگاه تربیت مدرس 

 " ساعت 8 97 های کالن شهرداری تهران )بدو استخدام(  راهبردها و سیاست  18
 " ساعت 8 97 ( اتوماسیون اداری )بدو استخدام  19
 " ساعت 8 97 ( آیین نگارش و مکاتبات اداری )بدو استخدام 20
 " ساعت 8 97 ( تهران )بدو استخدام ی و مقررات شهردار نیبا ساختار و قوان ییآشنا 21
 " ساعت 8 97 م( آشنایی با تخلفات اداری )بدو استخدا 22
 " ساعت 8 97 مدیریت دانش و یادگیری سازمانی  23
 " ساعت 8 97 تهیه و تنظیم گزارشات آماری  24
25 Advanced Excel 97 20   ساعت " 
 " ساعت24 98 گیری مدیریت و مبانی تصمیم  26
 " ساعت24 98 مدیریت بحران سوانح طبیعی سیل و زلزله )مفتا (  27
 " ساعت16 98 های فرسوده شهری آشنایی با رویکرد مدیریت بهسازی و نوسازی بافت  28
کنفرانس جامع مدیریت و   نهفتمی ساعت 2 98 معرفی دستور العمل تهیه گزارش فنی سیالب  29

 مهندسی  سیالب 

 " ساعت 2 98 فرماندهی صحنه عملیات در سیالب  30
 " ساعت 2 98 های شهری کاربست رویکردهای میان دانشی نوین در مدیریت رواناب  31
 " ساعت 2 98 کاربرد جامعه شناسی فاجعه در سوانح طبیعی  32
 دانشگاه دامغان  ساعت 4 98 کارگاه آموزشی ضدجاسوسی  33

 دانشگاه دامغان  ساعت 2 98 ایاخالق حرفه  34

های معدنی و نقش آموزش در ارتقاء سطح ایمنی  اولین سمینار ایمنی در فعالیت  35
HSE 

 دانشگاه دامغان  ساعت 4 98

 دانشگاهیان مرکز آموزش مجازی  ساعت 6 99 دامغان  دانشگاه  اساتید( 1) بهاره دوره  آموزشی  دوره 36

اداره کل حفظ آثار و نشر ارزشهای   ساعت12 99 دوره آموزشی آشنایی با علوم و معارف دفاع مقدس  37

دفاع مقدس استان سمنان و دانشگاه  

 دامغان

 دانشگاه بزرگمهر قائنات  ساعت 6 99 انگیزشی تخصص و مهارت رمز کارآفرینی و موفقیت در جغرافیا -آموزشیوبینار  38

 دانشگاه دامغان  ساعت 6 99 ده با تأکید بر بیانیه گام دوم نهای آیکارگاه  انقالب اسالمی، جهان امروز و افق 39

های علمی جغرافیای  انجمن  ساعت    2 99 کارگاه پروپوزال نویسی  40

های شهید بهشتی و محقق  دانشگاه 

 اردبیلی

 دانشگاه دامغان  ساعت   10 1400 اندیشه اسالمی در قرآن(هم اندیشی اساتید دانشگاه دامغان)سلسله جلسات  41

 دانشگاه شهرکرد  ساعت  4 1400 کارگاه مندلی 42
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   ، علمیهای فرهنگی، اجتماعی فعالیت  -2

 و دانشگاهی   های علمی دانشجوییهمکاری با انجمن عضویت و    ،و بسیج اساتید  عضو فعال بسیج دانشجوییو  همکاری انجام  
 

 

 عاليق پژوهشی  -3

 عنوان 

 شهری ژئومورفولوژی  وکاربردی  ژئومورفولوژی 

 و مدیریت بحران  طبیعی مخاطرات 

 منابع آب

 گردشگری و ژئوتوریسم 

 

 افتخارات  -4

 عنوان 

 1386سال  -ارشددر رشته جغرافیای طبیعی( در کنکور سراسری کارشناسی  9جغرافیای سیاسی و رتبه  در رشته  5رتبه تک رقمی)رتبه 2کسب
 سربازی  خدمت  جایگزین طر   از استفاده و  نخبگان  ملی  بنیاد برتر آموختهدانش

 1395سال  –های برتردانشکده علوم جغرافیایی دانشگاه خوارزمی  نامه مقطع دکتری در جشنواره رساله و پایان "رساله ممتاز "کسب عنوان 

 1398سال   -تهران  ی جشنواره همکار اهل علم و قلم شهردارنخستین دوره   در ( یعیبحران مخاطرات طب ت یری)کتاب مد"کتاب برتر"کسب عنوان 

در  آباد شمالی و جنوبی( های یافت شهرداری تهران  با تأکید بر محله  18های منطقه ارزیابی پایداری محلهی )مقاله  "ریتقد  سته یاثر شا  "کسب عنوان  

 1400اصفهان ی شهردار -یفن پژوه یجشنواره مل ن یو اول ی شهرپژوه  یجشنواره مل ن یچهارم

 

 ها و روزنامه و چاپ مقاله در سايتمصاحبه  -5

 انتشار محل تاریخ   کد خبر عنوان  
 ( سنا ی) ارانیا ان یدانشجو  ی خبرگزار 08/08/1394 948-9090-5 تحلیل ژئومورفولوژی از سیل ایالم 

 زیست  صفحه محیط  -روزنامه سبزینه 06/04/1395 - پایتخت  غرب جنوب  کمین در  زمین سرطان 

 تابناک  11/06/1397 829871 تیتا واقع ا یژرف، از رو ی هاآب


