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تالیفات
 کتاب قلب زمین ( درآمدی بر جغرافیای تاریخی و سیاسی خلیج فارس در پارههای تاریخ و گستره بینالملل)  ،انتشارات سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی1392 ،؛
-

کتاب اصالحات ارضی و توسعه روستایی در ایران  ،انتشارات مهکامه  1395 ،؛

 کتاب برنامه ریزی اقتصاد فضا و کار آفرینی در ایران  ،انتشارات مرکز جهاد دانشگاهی دانشگاه شهیدبهشتی تهران  1395 ،؛
 همکاری در تالیف کتاب گردش پایتخت در ایران  ،تالیف آقایان افشین کرمی و منوچهر میرزایی ،انتشارات اخوت  1391 ،؛
 همکاری در تالیف کتاب نکات ماشینهای خاک ورزی  ،تالیف آقایان اسماعیل میرزایی و جعفردالوند ،انتشارات اخوت ؛
مقاالت چاپ شده در مجالت داخلی
 چالشهای بخش کشاورزی و نقش آن در مهاجرت روستایی ( دهستان شیرز  ،شهرستان هرسین) ،مجله برنامهریزی و آمایش فضا  ،دانشگاه تربیت مدرس ؛
 تحلیل روابط متقابل شهر و روستا در توسعهیافتگی روستاها ( دهستان حومه شهرستان هرسین ) ،مجلهمسکن و محیط روستا  ،بنیاد مسکن انقالب اسالمی ؛
 جایگاه دانش بومی در مدیریت مخاطرات محیطی (دهستان شیرز  ،شهرستان هرسین ) ،فصلنامهجغرافیا و مخاطرات محیطی  ،دانشگاه فردوسی مشهد  ،شماره  1394 ، 14؛
 نقش ایدئولوژی بر فضاهای شهری ( با تاکید بر ایدئولوژی سوسیالیستی بر شهرهای قفقاز  ،مجلهقفقاز ،بنیاد فرهنگی قفقاز ؛
 تبین نقش گسترش گردشگری در زندگی عشایر (مطالعه موردی منطقه مرزی خسروی )  ،مجلهمطالعات محیطی نسیم بامداد .1394 ،
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مقاالت چاپ شده در مجالت خارجی
- Acomparative Study on energy in puts and yield yield of canola production
under different environmental con ditions – journal of Agricultural
technology 2012 vol . 8(3) : 811-824.
- The Effect of E- Government Service Quality On Public Trust : Case Study:
Saanat O Madan Bank Of Iran. Bankacilik ve Sigortacilik Arastirmalari
Dergisi 2.no. 7-8 (2015).

مقاالت چاپ شده در همایشهای خارجی
- Ecotourism for obtaining sustain a b lee cono mical income (case study:
bishe water fall in khoram abad).
مقاالت چاپ شده در همایشهای ملی داخلی
 تاثیر سرمایه اجتماعی در امنیت نواحی مرزی  ،همایش اولین همایش ملی توسعهپایدار نواحی مرزی بارویکرد مرزنشینان  ،دانشگاه گلستان ؛
 بررسی تعیین ظرفیت تحمل گردشگری در جزیره قشم به منظور توسعهپایدار گردشگری  ،هشتمینهمایش ملی خلیج فارس  ،سازمان جهاد دانشگاهی ؛
 مفهوم و استراتژیهای رسیدن به توسعه روستایی  ،همایش ملی چشم انداز توسعه پایدار روستایی دربرنامه ششم توسعه کشور  1393 ،؛
 توانمندسازی و آموزش جوامع محلی در پایداری بازار گردشگری روستایی  ،اولین همایش ملیتوانمندسازی و کارآفرینی روستایی ایران 1393 ،؛
 بررسی چالشهای حاشیهنشینی و ارائه راه حلهایی برای کاهش آن  ،اولین همایش ملی حاشیه نشینینظم و امنیت ،دانشگاه آزاد واحد کرج ؛
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 بررسی چالشهای گردشگری خلیجفارس  ،دومین همایش سراسری جغرافیا توسعه دفاع و امنیت ،دانشگاه امام حسین ؛
 امکان سنجی گردشگری کشاورزی شهرستان پاوه  ،دومین همایش علمی سراسری جغرافیا  ،دانشگاهتهران ؛
 ساختار زراعت در روستاهای ایران  ،دومین همایش علمی سراسری جغرافیا  ،دانشگاه تهران ؛ بررسی هیدروپلتیک شمال شرق ایران مطالعه موردی رودخانه اترک  ،پنجمین کنگره انجمنژئوپلوتیک ایران  ،دانشگاه آزاد واحد رشت ؛
 تبیین نقش پیشبینیهای هواشناسی در امنیت غذایی  ،چهارومین همایش علمی سراسری جغرافیا ،دانشگاه تهران ؛
 تبیین نقش فناوری اطالعات در توسعه گردشگری  ،چهارومین همایش علمی سراسری جغرافیا ،دانشگاه تهران ؛
 پهنهبندی توان اکولوژیکی اکوتوریسم شهرستان آستارا با استفاده از سیستم اطالعاتجغرافیایی ،چهارومین همایش علمی سراسری جغرافیا  ،دانشگاه تهران ؛
 تعیین درجه توسعهیافتگی دهستانهای شهرستان شاهیندژ با استفاده از مدلهای ارزیابی چند معیاره ،اولین همایش ملی راهکارهای دستیابی به توسعهپایدار در بخشهای کشاورزی  ،منابعطبیعی و محیط-
زیست ؛
 حاشیه نشینی و علل آن در ایران  ،همایش اولین همایش ملی حاشیه نشینی نظم و امنیت  ،دانشگاه آزادواحد کرج ؛
 نقش برنامهریزی گردشگری روستایی در توسعه نواحی روستایی  ،مجله پیام جغرافیا ،انجمن علمیدانشجویی جغرافیا ،دانشگاه تهران ؛
 تنگه هرمز و جایگاه آن در سیاست منطقهای  ،مجله پیام جغرافیا  ،انجمن علمی دانشجویی جغرافیایانسانی  ،دانشگاه تهران ؛
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 بررسی نقش مناطق آزاد تجاری بر گسترش گردشگری و اثرات زیست محیطی گسترش آن بر سواحلدر چهارچوب توسعهپایدار نمونه موردی جزیره قشم  ،نهمین همایش ملی خلیجفارس  ،سازمان جهاد
دانشگاهی ؛
-

تبیین مسائل اقتصادی حمل و نقل و ترافیک ( نمونه موردی  :کالنشهر تهران )  ،اولین همایش ملی
معماری  ،مرمت  ،شهرسازی و محیط زیست پایدار .

کارگاهها و مهارتهای گذرانده شده
 گذراندن دوره همیار توسعه روستایی در فرمانداری شهرستان کرمانشاه به مدت  3ماه ؛ کارگاه نرم افزاد  ، Autodesk mapبسیج دانشجویی دانشکده جغرافیای دانشگاه تهران ؛ کارگاه نرم افزار  ، Auto cadانجمن علمی دانشجویان دانشگاه تهران ؛ کارگاه تخصصی اکوتوریسم  ،سازمان میراث فرهنگی صنایعدستی و گردشگری ؛ کارگاه اخالق در مطبوعات  ،معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه تهران ؛ کار گاه آموزسی تخصصی پرنده نگری  ،سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری ؛ کارگاه حرفهای  ، wordانجمن علمی دانشجویان دانشگاه تهران ؛  -کارگاه آیین نامه نشریات دانشجویی  ،معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه تهران ؛ کارگاه تکنیکهای مصاحبه  ،معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه تهران ؛ کارگاه سبک خبر نویسی  ،معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه تهران .طرح ها
 بانک اطالعات مخاطرات طبیعی و مدیریت بحران کشور  ،وزارت علوم و جمعیت هالل احمر ج.ا.ا نقش و تاثیر شرکت های چند ملیتی بر امنیت ملی و توان دفاعی ایران  ،مرکز مطالعات راهبردیفرماندهی کل قوا ؛
 توسعه و امنیت مناطق شهری و روستایی نواحی مرزی کشور  ،وزارت کشور ( سازمان شهرداریها ودهیاریهای کشور ) جمهوری اسالمی ایران ؛
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 طرح الزامات پدافند غیر عامل در طرح های هادی روستایی  ،سازمان پدافند غیر عامل کشور.تقدیرنامهها
 کسب رتبه برتر در آزمون کارشناسی ارشد مجموعه علوم جغرافیا  ،دانشگاه تهران ؛ برگزار کننده و عضو اجرایی دومین همایش علمی سراسری دانشجویی جغرافیا  ،دانشگاه تهران ؛ دبیر علمی نشست علمی تحت عنوان نقش عوامل طبیعی در برنامهریزی شهری ایران ،دانشگاه تهران ؛ برگزار کننده و عضو اجرایی اولین همایش علمی سراسری جغرافیا  ،دانشگاه تهران ؛ عضو اجرایی برگزاری چهارومین کنفرانس ملی روز جهانی محیط زیست  ،دانشگاه تهران؛ دبیر اجرایی نخستین اکسپو هنری دانشجویان دانشگاه تهران به نفع کودکان نیازمند ،دانشگاه تهران ؛ موسس کانون خیریه نیک اندیش در دانشگاه تهران ؛ حضور در هشتمین همایش ملی خلیج فارس  ،سازمان جهاد دانشگاهی ؛ حضور در چهارومین کنفرانس ملی روز جهانی محیط زیست ،دانشگاه تهران ؛ حضور در ششمین کنفرانس ملی روز جهانی محیط زیست  ،دانشگاه تهران ؛ حضور در همایش ملی جغرافیای انتخابات  ،انجمن ژئوپلتیک ایران ؛ سر دبیر مجله پیام جغرافیای انجمن علمی دانشگاه تهران ؛ دبیر سابق انجمن علمی دانشگاه تهران ؛ -عضو اجرایی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه تهران .
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