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ها از دیدگاه حکمروایی خوب شهری ) نمونه مورد مطالعه: شهر جدید فوالدشهر(، اولین کنفرانس بررسی عملکرد شهرداری .1

های بین المللی صدا سیما. تهران. معماری، محیط زیست و مدیریت شهری، مرکز همایشبین المللی دستاوردهای نوین در 

 .33خرداد 

 .36لمللی امامزادگان، اصفهان، شهریور ا، کنگره بینگردشگریهای نقش امامزادگان در توسعه ظرفیت .6

( ،گروه تحقیق جغرافیای IBGساالنه انجمن جغرافیدانان انگلستان )نگاهی تاریخی به شیوه اداره شهر در ایران، ارائه به کنفرانس .4

 .1488شهری ، دانشگاه سوانزی ، ولز، آذر 

، 1483المللی شهرهای جدید، اردیبهشت همایش بین های جغرافیایی و زیست محیطی در مکانیابی شهرهای جدید،نقش بنیان .3

 تهران ، وزارت مسکن وشهر سازی .

، همایش بین المللی سیما و منظر شهری ، تجارب جهانی  16مرمت و بهسازی سیما و منظر شهری تهران ، مطالعه موردی منطقه  .5

 (.1486و چشم انداز آینده ، وزارت مسکن و شهر سازی ، )

 

 لیعناوین مقاالت م -5-4

 

 گردشگر، دومین همایش ملی گردشگری جذب در آن ثیرتأ و هاهتل رستوران در ارتباطات و اطالعات فناوری و ابتکار کاربرد .1

 . اصفهان.1433و چشم انداز آینده، اردیبهشت ماه 

دانشگاه آزاد اسالمی ، دوازدهمین کنگره انجمن جغرافیایی ایران آمایش سرزمین ، هایی برای تهران سازی شهری؛ درسبرند .6

 1434نچف أباد، اسفند ماه 

ا تأکید ریزی و مدیریت شهری ببرنامه ،  ششمین کنفرانس ملیهای تاریخی؛ مقاصدی پیش روی گردشگران فرهنگیآرامستان .4

 34های شهر اسالمی،  شورای اسالمی شهر مشهد. آبان ماه لفهبر مؤ

گرمه، همایش ملی  و مصر: موردی مطالعه اصفهان استان ژئوتوریستی روستاهای گردشگری در برند مدیریت و ساخت .3

 .34ساماندهی روستایی،  فرمانداری اصفهان.شهریورماه 

های اصفهان به عنوان شهر خالق جهت توسعه گردشگری، اولین همایش ملی هنرگردی )گردشگری هنری(، بررسی پتانسیل .5

 34مجمع تشخیص مصلحت نظام، اردیبهشت 

، تبریز،دانشگاه 1484های الکترونیک و تحول در خدمات شهری کالن شهرها، همایش ملی شهرها و مردم، آذر ایجاد شهر .2

 تبریز

 ، تهران،1484عشایری ایران، اردیبهشت  های گردشگری عشایر قشقایی استان اصفهان، همایش ملی ساماندهی جامعهظرفیت .7

 سازمان عشایری کشور

رای مقررات ملی ساختمان، همایش مقررات ملی و توسعه پایدار در مراحل تدوین و اج ضرورت توجه به حفاظت محیط زیست .8

 1482، آبان ساختمان، وزارت مسکن و شهرسازی
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و کاربردی علمیاندیشیهمملیویژه، همایشایران با تأکید بر فضاهایهای اکوتوریسم عشایر در گردشگریجایگاه و توانمندی .3

 ، ارسنجان فارس1485عشایرکشور، اردیبهشت 

نقش شورایاری ها در حکمروایی شایسته شهری با تأکید بر نقش آنها در نوسازی بافت های فرسوده ، همایش ملی  .16

 ، تهران، چاپ در مجموعه مقاالت ، دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرری1488های غیررسمی، اسفند گاهسکونت

، همایش ملی فضای 1483شهر جدید پردیس، ران مطالعه موردی :شهر های جدید در نظام آمایش منطقه ای کالنشهر ته .11

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد اسالمشهر ،افیایی رویکرد آمایش مدیریت محیطجغر

؛ مطالعه موردی : مخاطرات شهری کالن شهر تهران ، جدید در برنامه پنجم توسعه کشورمدیریت بحران اجتماع محور رهیافتی .16

 ، تهران.، دانشگاه شهید بهشتی 1436جغرافیدانان ایران، یازدهمین کنگره 

 

 عناوین مقاالت منطقه ای -5-5

، اراك، چاپ در 1484ها، سومین جشنواره سراسری علوم انسانی و هنر باشگاه پژوهشگران جوان، آذر مشارکت زنان روستایی در شرکت تعاونی .1

 مجموعه مقاالت.

ر واحد دانشگاهی، سومین جشنواره سراسری علوم انسانی و هنر باشگاه پژوهشگران ها در ا جرای طرح تکریم دنقش روابط عمومی .6

 ، اراك، چاپ در مجموعه مقاالت1484جوان، آذر 

ها(، دومین ها و چالشمحیطی در مکانیابی شهرهای جدید )ضرورتها و ساختارهای جغرافیایی، طبیعی و زیستارزیابی نقش بنیان .4

 ، اسالمشهر1485کاربردی و محیط زیست، خرداد  شناسیای زمینهمایش منطقه

، تهران ، 1488و نوآوری در حوزه مدیریت شهری،  های پژوهشسازی خدمات شهری، دومین جشنواره انتخاب برترینخصوصی .3

 شهرداری تهران 

یک نهاد  ، همایش شهرداری به عنوان1363محله محوری رهیافتی برای مردمی شدن شهرداری های تهران درچشم انداز  .5

 معاونت اجتماعی فرهنگی شهرداری تهران . 1436اجتماعی ، اسفند 

نقش عوامل جغرافیایی درمکان گزینی شهرهای جدید، همایش منطقه ای مکان گزینی شهرهای جدید ، دانشگاه آزاد اسالمی  .2

  1486واحد گرمسار ، 

(، همایش ظرفیت های اقتصاد ایران با 1483توریسم  )مطالعه بافت تاریخی و فرهنگی شهر ری جهت برنامه ریزی و توسعه  .7

 تأکید بر گردشگری ایران در بستر جهانی شدن ، دانشگاه آزاد اسالمی واحد فیروزکوه.

 

 برخی از پایان نامه های کارشناسی ارشد تحت راهنمایی و مشاوره -5-6

 شهرکالردشت گردشگری خدمات کیفیت ارزیابی .1
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 مذهبی – تاریخی گردشگری منظر از اصفهان شهر گردشگری توسعه در فوالد تخت آرامستان نقش ارزیابی .4

 ثر بر بازاریابی محصوالت صنایع دستی مطالعه موردی شهر اصفهانعوامل مؤ .3

 مالزی و ایران کشورهای در گردشگری توسعه گذاری سیاست تطبیقی مطالعه .5

 قورتان روستای در روستایی گردشگری ی توسعه راهبردهای و پارامترها بررسی .2
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