باسمه تعالي

نام و نام خانوادگي:حجت اله پاشاپور
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تحصيالت:
 كارشناسي – مهندسي سیستم
 كارشناسي ارشد – جغرافیا
 دكتری – جغرافیای سیاسي (در حال دفاع از تز)
سوابق علمي:
 مربي گروه جغرافیا  ،دانشکده علوم پایه  ،دانشگاه امام علي (ع)
 مدرس مقطع كارشناسي دانشگاه پیام نور واحد عجبشیر
 مدرس مقطع كارشناسي دانشگاه پیام نور ،واحد ممقان
 مدرس مقطع كارشناسي دانشگاه  ،دانشگاه غیر انتفاعي شمس
 مدرس مقطع كارشناسي دانشگاه  ،دانشگاه ازاد اسالمي واحد تبریز
 مدرس مقطع كارشناسي دانشگاه پیام نور واحد كرج
 عضو هئیت مدیره انجمن علمي جغرافیا
 دبیر انجمن علمي جغرافیا  ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقیقات
 عضو پیوسته انجمن علمي ژئوپلتیک
 عضو پیوسته انجمن علمي كواترنری
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سوابق علمي اجرایي:
 عضو شورایعالي كنفرانس بین المللي زمین  ،فضا و انرژی پاک
 مدیر فصلنامه علمي پژوهشي سرزمین جغرافیایي  ،گروه جغرافیا  ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم
و تحقیقات
 مدیر كارگروه جغرافیا سیاسي  ،خانه اندیشمندان علوم انساني.
 دبیر میزمخاطرات محیطي مركز مطالعات راهبردی دفاعي
 دبیر میز ژئوپلتیک مركز مطالعات راهبردی دفاعي
 دبیر اجرایي همایش ملي اولین همایش آینده پژوهي توسعه ملي ایران در بستر جغرافیا  ،دانشگاه
آزاد سالمي واحد علوم و تحقیقات
 دبیر اجرایي اولین كنگره بین المللي مخاطرات طبیعي و بحرانهای محیطي زیستي ایران راهکارها و
چالش ها ،اردبیل 1395 ،
 عضو كمیته علمي همایش  ،تحوالت ژئوپلینیکي غرب آسیا با تاكید بر امنیت منطقه ای،مركز
تحقیقات راهبردی دفاعي  ،تهران  ،ایران
 عضو كمیته علمي  ،دومین كنگره بین المللي علوم زمین و توسعه شهری ،تبریز  ،ایران
 عضو كمیته علمي  ،جایگاه خزر و چشم انداز جایگاه چشم انداز توسعه گیالن ،انزلي  ،ایران ،
1395
 عضو كمیته علمي همایش  ،همایش ملي آمایش دفاعي-امنیتي مناطق كویر و بیاباني ایران(با
رویکرد توسعه ،دفاع و امنیت پایدار) ،مركز تحقیقات راهبردی دفاعي  ،تهران  ،ایران 1395 ،
 عضو كمیته علمي همایش ،چهارمین كنگره بین المللي عمران  ،معماری و توسعه شهری ،دانشگاه
شهید بهشتي  ،تهران  ،ایران 1395 ،
 عضو کميته علمي چهارمين کنفرانس بين المللي پژوهش های کاربردی در مهندسي عمران،
معماری و مدیریت شهری ،دانشگاه خواجه نصير ،تهران  ،ایران 1395،
مقاالت (علمي – پژوهشي):
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 بررسي ابعاد و پیامد های ژئوپلتیکي حضور ناتو در افغانستان ،فصلنامه علمي و پژوهشي جغرافیا ،
دانشگاه تهران مركز.1391 ،
 مکان گزیني بهینه مراكز اتشنشاني در محیط  GISبا استفاده از تحلیل شبکه و منطق فازی ،فصلنامه
علمي و پژوهشي جغرافیا  ،دانشگاه تهران مركز.1392 ،
 سطح بندی شهرستان های استان همدان به لحاظ زیر ساخت های گردشگری  ،فصلنامه علمي و
پژوهشي جغرافیا  ،دانشگاه تهران مركز، .1393 ،
 بررسي ژئواكونومیکي دریای خزر (مطالعه موردی خاویار) ،پژوهشنامه خراسان بزرگ 1393،
 مکان یابي و تعیین محدوده قابل توسعه شهر كوهدشت با استفاده از منطق فازی،جغرافیایي
سرزمین 1394،
 تحلیل و ارزیابي شاخص های پایداری گردشگری روستایي با استفاده از روش های تحلیل تصمیم
گیری چند معیاره،جغرافیایي سرزمین 1394،
 تحلیل خشکسالي های استان كردستان و تاثیر آنها بر عملکرد نسبي گندم دیم ،جغرافیایي سرزمین
1394
 تحلیل فضایي -مکاني مدل های تصمیم گیری چند معیاره فازی در مکان¬گزیني كتابخانه عمومي
مطالعه موردی :منطقه چهار كالنشهر تبریز ،جغرافیایي سرزمین 1395 ،
کنفرانس بين المللي:
 Investigate the relation between ceiling of dome and geographical region
2nd International Conference on Invironmental Hazards , 2013.
 Identification salt crusts by using ASTER and liss data,Cas stydy:Region
of iran, 2nd International Conference on on Invironmental Hazards, 2013.
 A new Approach in the maintenance of Geological Heritage, Case Study:
Kandovan Rocky Villages,1st International Geosciences Congress 2014
 ارزیابي االینده های زیست محیطي و مدیریت دفع و بازیافت مواد زاید جامد شهر تبریز ،همایش
بین المللي مخاطرات محیطي ،دانشگاه خوارزمي 1392،
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 بررسي تجربیات معماری و شهرسازی ایرانیان در برخورد با طوفان های شن ،همایش بین المللي
مخاطرات محیطي ،دانشگاه خوارزمي 1392،
 ارزیابي عوامل ژئوپلتیک در قدرت ملي با رویکرد استراتژِی رسانه ای ،همایش بین المللي عمران ،
معماری و توسعه شهری  ،همراه با ارائه مقاله ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد تبریز1392 ،

همایش های ملي:
 الگوی امنيتي ج.ا .ایران در شهرهای مرزی غرب کشور (با تاکيد بر مرز ایران و عراق) ،هفتمين کنگره انجمن

ژئوپلتيک ایران  ،همراه با ارائه مقاله  ،جغرافيای سياسي شهر .1393 ،
 بررسي و عملکرد بازارچه های مرزی ایران و تركیه از منظر جغرافیای سیاسي  ،همایش ملي،
همراه با ارائه مقاله  ،مرزنشیني و توسعه پایدار1393 ،
 بررسي تاثیر چیدمان استراتژی رسانه ای مبتني بر عوامل ژئوپلتیک در قدرت ملي،دانشگاه تبریز ،
همراه با ارائه مقاله ،اولین همایش علوم زمین و توسعه شهری .1394
 سطح بندی شهرستان های استان اردبیل از لحاظ زیر ساخت های گردشگری با استفاده از مدل
 ، TOPSISاولین همایش ملي گردشگری ،سرمایه های ملي و چشم انداز اینده .1392،
 تحلیل قابلیت های ژئوتوریستي استان اصفهان  ،اولین همایش ملي گردشگری ،سرمایه های ملي و
چشم انداز اینده .1392،
 مديريت بحران شهري ،و عملکردهاي مقابله با کاهش اثرات حاصل از زلزله ( مطالعه موردي :شهر بناب) ،هفتمين

کنگره انجمن ژئوپلتيک ایران  ،همراه با ارائه مقاله  ،جغرافيای سياسي شهر .1393 ،
 بررسي ژئوپلیتیک قومي و مذهبي درافغانستان و تاثیرآن بر امنیت ج ا ایران هشتمين کنگره انجمن

ژئوپلتيک ایران  ،همراه با ارائه مقاله  ،انسجام و اقتدار ملي همدلي اقوام ایراني .1393 ،
 نظم سیستمي نوین و استراتژی¬های سیاست خارجي ج.ا.ایران در خاورمیانه،تحوالت ژئوپلینیکي
غرب آسیا با تاكید بر امنیت منطقه ای ،همراه با ارائه مقاله 1395 ،
 راهبرد های توسعه گردشگری مذهبي با رویکرد آینده نگاری در برنامه ریزی شهری (شهر مقدس
قم) ،اولین همایش آینده پژوهي توسعه ملي ایران در بستر جغرافیا  ،دانشگاه علوم و تحقیقات ،
همراه با ارائه مقاله 1395 ،
 آینده پژوهي پیامدهای ژئوپلیتیکي تروریسم دریایي ،اولین همایش آینده پژوهي توسعه ملي ایران
در بستر جغرافیا  ،دانشگاه علوم و تحقیقات  ،همراه با ارائه مقاله 1395 ،
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 اهداف ژئوپلتیکي حضور ناتو در افغانستان ،اولین همایش آینده پژوهي توسعه ملي ایران در بستر
جغرافیا  ،دانشگاه علوم و تحقیقات  ،همراه با ارائه مقاله 1395 ،
 بررسي جاذبه های طبیعي گیالن و تاثیرات آن بر گردشگری پایدار با استفاده از مدل راهبردی
، SWOTهمایش امایش سرزمین  ،جایگاه خزر و چشم انداز جایگاه چشم انداز توسعه گیالن،
همراه با ارائه مقاله  ،بندر انزلي 1395 ،
 تحلیل نظام شهرنشیني استان گیالن با رویکرد آمایش سرزمین ،جایگاه خزر و چشم انداز جایگاه
چشم انداز توسعه گیالن ،همراه با ارائه مقاله  ،بندر انزلي 1395 ،

پروژه:
 استاد راهنما و مشاور بیش از  10پروژه در مركز تحقیقات راهبردی و دفاعي
 توسعه پایدار حاشیه نوار مرزی مناطق آمایشي ایران( استان خراسان شمالي ).سازمان جغرافیایي
نیرو های مسلح
 مکان یابي پیکره تبلیغاتي محیطي در شهر تبریز انتخابات مجلس شورای اسالمي  ،هفتم اسفند
1394
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افتخارات:
 عضو بنیاد ملي نخبگان
 كسب جایزه تحصیلي بنیاد ملي نخبگان سه سال متوالي
 عضو استعداد درخشان دانشگاه علوم و تحقیقات و معرفي شده به بنیاد ملي نخبگان
 مدرک تافل

دوره ها و کارگاه های برگزاری :
 مجری برگزاری جشنواره علم و فناوری در شهرسازی ،در كنگره زمین ،فضا و انرژی پاک،
 مجری برگزاری نمایشـگاه دسـتاوردهای شهرسازی و انرژی پاک ،در كنگره زمین ،فضا و انرژی
پاک


شركت در كارگاه های آموزشي متعدد در زمینه های علمي ،فرهنگي و آموزشي.

 دوره مقدماتي و پیشرفته GIS
 دوره شهرسازی مدرن ایراني-اسالمي
 دوره مقاله نویسي ISI
 و.....

کتاب
 جغرافیا و مدیریت عملیات نظامي انتشارات دافوس سال  1395در حال چاپ

مهارتهای فني
PowerPoint SPSS –Expert Choice - ،Excel ،Microsoft Office: Word 
AutoCAD Photoshop- Arc GIS - People
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