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 ب(  مقاالت چاپ شده در مجالت علمی و پژوهشی :

الن شهر کیل روند روزانه آالیند های هوای تحل( 5401)ایک یفیمحمد شر؛ یعیله صن؛ راحیآباد یزنگ یلع -1

 223-254صفحات  12شماره  51, سال تهران

 زیاستخراج و آنال( 5401,مجتبی یمانی )انیشا اوشیسعلیرضا عرب عامری, ,  ایک یفیمحمد شر -2

 ینكارودبا استفاده از مدل ها زیحوضه آبخ یها رحوضهیز یبه منظور کالس بند كیمرفومتر یپارامترها

 , شماره  یدرولوژیاکوه مجله علمی و پژوهشی, VIKORو  TOPSIS, SAW ارهیچندمع یریگ میتصم

 ییایدر یخط ساحل بخش شرق كینامید یلیتح( 5401, سیاوش شایان , مایسا ولی )محمد شریفی کیا -3

شماره  برنامه ریزی و آمایش فضا,  , مجله علمی و پزوهشییسنجش از دور یداده ها یبر سر یخزر مبتن

 صفحات  25 یسر 3

تحلیل تغییرات مورفولوژیكی (  5401, سیاوش شایان , سید مروت افتخاری, امیر کرم ) محمد شریفی کیا -4

مجله علمی و , رودخانه ناشی از احداث سد طالقان بر پایه تفاضل سنجی زمانی داده های سنجش از دوری

  214-234صفحات  25سری  2شماره ایش فضا , پزوهشی برنامه ریزی و آم

تحلیل عوامل مورفولوژیكی در تغییرات الگوی (  5401, ناهید ناصری ) محمد شریفی کیاسیاوش شایان,  -5

 54-5صفحات  42سری  523, فصلنامه تحقیقات جغرافیایی, شماره مكانی، فضایی رودخانه الوند

بازسازی فراوانی ( 5401)  محمدشریفی کیاز پور طهماسبی , مریم قاسم نژاد , سید رضا حسین زاده , کامبی -6

جغرافیا و , مجله علمی و پژوهشی و سطح سیالبهای قدیمی رودخانه نكا با استفاده از دندروژئومورفولوژی

 512-530, صفحات  1, سری 50, شماره مخاطرات محیطی

انعطاف پذیری مناطق شهری پس  بررسی فضایی( 5401)  د شریفی کیاممحجالل کرمی , امینه محمدی ,  -7

حلیل فضایی مخاطرات [ مجله علمی و پژوهشی ت تهرانت 52در منطقه  OWAاز زلزله با استفاده از روش 

 43-24صفحات  4سری  2, شماره محیطی

به کارگیری ( 5403), محسن سالطان پور  ایک یفیمحمد شر؛  یمانی ی؛ غالمرضا زارع؛ مجتب انیشا اوشیس -8

 پژوهش های مجله -بوشهر –جش از دور در آشكارسازی تغییرات پیچان رودی دلتای مند داده های سن

 0، بهار  04، شماره  23دوره , سپهر  اطالعات جغرافیایی

( 5403افشین دانكار , حلیمه اعتمادی ) ؛؛ سیده زهرا صمدی , عبای اسماعیلی ساری  ایک یفیمحمد شر -9

, مجله جغرافیا و توسعه حرا یقه جاسك و تاثیر آن بر جنگل هاآینده در منط یتغیرات اقلیم یشبیه ساز

 5403زمستان  35شماره 
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( تحلیل تأثیر 5403, محسن سالطان پور ) ایک یفیمحمد شر؛  یمانی ی؛ غالمرضا زارع؛ مجتب انیشا اوشیس -11

 یایفصلنامه جغراف -استان بوشهر -عوامل مورفودینامیك خشكی بر شكل گیری و گسترش دلتای مند 

 5403، بهار  21سال هشتم، شماره  ،یعیطب

آمار به  نیزم یها از روش یبرخ سهیمقا( 5404) ایک یفیمحمد شرراهدان،  نیحس ،یرضا مراد دیحم -11

حفاظت منابع آب و  یو پژوهش یعلم هینشر -در استان اصفهان یهواشناس یخشكسال یمكان لیمنظور تحل

 ارائه -خاک

و  ASAR یها سنجنده  ییکارا یابیارز( 5404)  محمد شریفی کیاکورش  شیرانی ؛ عبداهلل سیف ,  -12

PALSAR علمی هینشر, ها در زاگرس  لغزش  زمین شیو پا ییدر شناسا یتفاضل یسنج به کمك تداخل-

 402-222صفحات  1جلد  4, شماره زیآبخ تیریپژوهشی مهندسی و مد

تحلیل (5402) ی, مهران مقصود ایک یفیمحمد شر؛  یمانی یمجتب ان؛ی؛ محمد اکبر انیشا اوشیس -13

وهشی فرسایشهای پژفصنامه علمی و  –ویژگیهای مورفوژنیتیك توده های ماسه ای جلگه ساحلی مكران 

 52-5صفحات  5402زمستان  52؛ شماره  محیطی

بندسارها در  ییو سنجش کارا یكیزیف اتیاستخراج خصوص (5404زهره مظفری ) ؛ ایک یفیمحمد شر -14

صفحات -51سال جهارم ؛ شماره  –مجله مطالعات جغرافیایی مناطق خشك  –منابع آب و خاک  تیریمد
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تحلیل ( 5402محسن سالطان پور ),  ایک یفیمحمد شر؛  یمانی یمجتب ؛غالمرضا زارع؛  انیشا اوشسی -15

دو فصلنامه ی  -روند تغییرات آماری دبی و رسوب حوضه آبریز مند و کاربرد آن در برنامه ریزی محیطی

 10-41صفحات  –سال اول شماره دوم  -ژئومورفولوژی کاربردی ایران

هیدرودینامیك ( 5402, مهران مقصودی ) محمد شریفی کیاسیاوش شایان ؛ محمد اکبریان؛ مجتبی یمانی ؛  -16

؛ مجله مطالعه موردی: سواحل غربی مكران حلیدریا و تأثیر آن در تشكیل توده های ماسه ای سا

 503-21سفحات  3ژئومرفولوژی کمی ؛ سال دوم , شماره 

( تحلیل روندی آلودگی هوای کالنشهر تهران 5404) محمد شریفی کیاعلی زنگی آبادی ؛ راحله صنیعی ؛  -17

 اخذ پذیرش  –نشریه علمی و پژوهشی جغرافیا  –

 لی( تحل5404) ایک یفیمحمد شر ؛مخدوم  دیراد، مج یمرضا پزشك، غال یقیشهرام محمدزاده ، حسن صد -18

 قاتیتحق – هیاروم اچهیدر زیباغدران در غرب حوضه ابر دگاهیاز د یزراع یاراض یکاربر رییتغ یامدهایپ

 121 -111صفحات  3 شماره ،31دوره  ران،یا یاقتصاد و توسعه کشاورز

به  یرادار ریتصاو یزمان یبر سر یمبتن كیاستراتژمحصوالت  شیپا"، مرضیه چاجی  محمد شریفی کیا -19

  )ارائه( –مجله مدرس برنامه ریزی آمایش فضا  "غذا تیامن نیمنظور تام

( کاربرد تداخل سنجی 5402) ؛ جمشید یار احمدی محمد شریفی کیاشهرام روستایی؛ مهسا روستایی ؛  -21

تفاضلی راداری در شناسائی و پایش لغزش ها : مورد مطالعه حوضه گرم میانه؛ مجله مهندسی و مدیریت 

 502-500صفحات  -5402پایز  4شماره  1جلد  –آبخیزداری 

در  یریمس پورف ینواح یبوم یفیاستخراج نشانه ط" ایک یفیمحمد شرزاده ،  شی، روشنك دروكتاین ثمیم -21

 )ارائه(  -مجله علمی پژوهشی زمین شناسی اقتصادی ایران -یمرکز رانیدختر واقع درا -هیزون اروم

http://jwem.scwmri.ac.ir/jwem?vId=315
http://jwem.scwmri.ac.ir/jwem?vId=315
http://jwem.scwmri.ac.ir/jwem?vId=315
http://journals.hsu.ac.ir/jarhs/browse.php?a_id=439&slc_lang=fa&sid=1&ftxt=1
http://journals.hsu.ac.ir/jarhs/browse.php?a_id=439&slc_lang=fa&sid=1&ftxt=1
http://journals.hsu.ac.ir/jarhs/browse.php?a_id=439&slc_lang=fa&sid=1&ftxt=1
http://journals.hsu.ac.ir/agi/browse.php?mag_id=2&slc_lang=fa&sid=1
http://journals.hsu.ac.ir/agi/browse.php?mag_id=2&slc_lang=fa&sid=1
http://journals.hsu.ac.ir/agi/browse.php?mag_id=2&slc_lang=fa&sid=1
http://www.geomorphologyjournal.ir/browse.php?cur=1&sid=1&slc_lang=fa
http://www.geomorphologyjournal.ir/browse.php?cur=1&sid=1&slc_lang=fa
http://www.geomorphologyjournal.ir/browse.php?cur=1&sid=1&slc_lang=fa
http://www.magiran.com/temp/mag-pdf/1262014/4447-229501190-74V.pdf
http://www.magiran.com/temp/mag-pdf/1262014/4447-229501190-74V.pdf
http://www.magiran.com/temp/mag-pdf/1262014/4447-229501190-74V.pdf


 یها دهیاثرات پد یابیاستخراج و ارز" ( 5403) ؛ عباسعلی افضلی, سیاوش شایانمحمد شریفی کیا -22

، 2، شماره سال چهارم  –مجله ژئومرفولوژی کمی  - "از فرونشست در دشت دامغان یناش كیمورفولوژ

 23-10صفحات  -5403پاییز 

سكونت گاهها از مخاطره  یریپذ بیسنجش آس"؛ نعمت مال امیری, سیاوش شایان محمد شریفی کیا -23

سال دوم  -محیطی مجله جغرافیا و مخاطرات – "از جنوب شهر تهران یبخش درفرونشست  یكیمورفولوژ

 501-05صفحات  -5402, بهار  1شماره 

گیری تغییرات ژئومرفولوژی استخراج و اندازه  "( 5405)؛ هدیه دهستانیمحمد شریفی کیاسیاوش شایان؛  -24

 505-201 صفحات – 34شماره  زدهم،یسال س –مجله فضایی جغرافیایی  -  "رودخانه کشكان

ساخت در  نیقش نوزمن"  محمد شریفی کیامریم جابری, سیاوش شایان, مجتبی یمانی, محدرضا قاسمی,  -25

حبله  ی: حوضه یمورد یمطالعه زی )مرک رانیا  یجنوب البرز یمرز ساختار كژیئومورفولوژتحوّالت 

 02-25, صفحات  5405, زمستان 3, شماره  33مجله پژوهشهای جغرافیای طبیعی , سال  -(رود

 رمندیرودخانه ه یمكان یالگو راتییتغ یآشكارساز " سیاوش شایان امیری؛مال نمعت  ؛محمد شریفی کیا -26

 510-530صفحات  -5402بهار  3شماره –" مجله ژئومرفولوژی کمی "  آن یكیمورفولوژ لیو تحل

 پایش و تحلیل روند افزایش شوری خاک در مخروط"  سیاوش شایان ؛عباسعلی افضلی ؛حمد شریفی کیام -27

,  4؛ شمارهمجله جغرافیا و مخاطرات محیطی "افكنه دامغان با استفاده ازداده های ماهواره ای و پیمایشی

   21 – 14, صفحات 5405پائیز 

بازیابی و تحلیل ضریب بازپخش سیگنال  "؛ مرضیه چاجی؛ پرویز ضیائیان فیروزآبادی محمد شریفی کیا -28

مجله علمی   - "با سری زمانی تصاویر راداری به منظور پایش محصول گندم HHو  VVدر قطبیدگی 

  21-1صفحات 02تابستان  – 20ه شمار 54سال  –پژوهشی تحقیقات کاربردی جغرافیا 

تحلیل مخاطرات فرایندهای  " محمد شریفی کیاسیاوش شایان؛ عبدالمجید احمدی ، مجتبی یمانی؛  -29

تحقیقات کاربردی مجله  مطالعه موردی از کنگان تا بوشهر –جریانی خشكی مناطق ساحلی خلیج فارس 

 524-542صفحات  -5405بهار  23شماره  52سال –علوم جغرافیایی 

آشكار سازی نوسانات اقلیمی با " ، منوچهرفرج زاده؛ غالمرضا زارعمحمد شریفی کیاسیاوش شایان،  -31

 -مطالعات جغرافیایی مناطق خشك مجله  –" استفاده از داده های نهشته ای در مخروط افكنه گرمسار

   پذیرش

شناسایی و تحلیل اشكال " ، غالمرضا زارع، شهرام امیری محمد شریفی کیاسیاوش شایان،  -31

" (مطالعه موردی: گنبد نمكی کرسیا )دشت داراب ژئومورفولوژیكی فرعی مرتبط با تحول گنبدهای نمكی

 21-14صفحات  05 زیپائ 2شماره   -مجله ژئومورفولوژی کمی

 –نیزم یو توانمند تیقابل یابیارز "، غالمرضا زارع، شهرام امیریمحمد شریفی کیاسیاوش شایان،  -32

مجله   –" دشت داراب( -ایکرس ی: گنبد نمكی)مطالعه مورد یولوژژئومورف یها لندفرم یگردشگر

 542-550صفحات  – 5402بهار  3شماره  –ژئومورفولوژی کمی
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و  كیماتیل مورفوکلساخت، عوام نینقش نوزم یبررس"رضا زارع غالم ،ایک یفیمحمد شر ان،یشا اوشیس -33

جغرافیا  مجله -": مخروط افكنه گرمسار(یو تحول مخروط افكنه ها )مطالعه مورد شیدایدر پ كیانتروپوژن

  22-11صفحات  – 5402تابستان  2شماره 10پیاپی  23سال  -و برنامه ریزی محیطی

 یكیو سنجش مخاطره ژئومورفولوژ ییفضا لیتحل "رضا زارعغالم ،ایک یفیمحمد شر ان،یشا اوشیس -34

، 5400، پاییز 1مجله مطالعات جغرافیایی مناطق خشك، شماره  "در مخروط افكنه گرمسار ییزا یشور

 .12 -31صفحات 

 یگردشگر یتوانمند زانیم لیتحل"رضا زارع، شهرام امیری غالم، محمد شریفی کیاسیاوش شایان،  -35

، 5400، زمستان 2شماره  –مجله مكان  ": شهرستان داراب(ی)مطالعه مورد یكیژئومورفولوژ یها لندفرم

 51 -5صفحات 

-D) یرادار یتداخل سنج كیبكمك تكن نینرخ و دامنه فرونشست زم نییتع" شریفی کیا محمد -36

InSAR4, شماره 51دوره  –مجله مدرس، آمایش و برنامه ریزی فضا  "بهرمان -( در دشت نوق- 

 12-11صفحات 

 مسكون کشور یو دشتها یفرونشست در اراض دهیاز پد یناش ینیفاجعه آفر نییتب "محمد شریفی کیا -37

   12 - 34صفحات  - 3و4، جلد سوم شماره 5420زمستان  -مجله انجمن زمین شناسی مهندسی ایران"

مجله  "تحلیل پدیده روانگرایی در دشت سیالخور  " محمد شریفی کیاسیاوش شایان؛ جبیب سكوند؛  -38

  12-15صفحات  -5400تابستان  25شماره  52جلد  – ییایعلوم جغراف یکاربرد قاتیتحق

از  یناش یكیمخاطرات ژئومورفولوژ ییفضا لیتحل "؛ منیره معتمدی نیا؛ سیاوش شایانمحمد شریفی کیا -39

 -5420بهار  51شماره  54جلد  –ات کاربردی علوم جغرافیایی مجله تحقیق "شهر ماهنشان یكیزیتوسعه ف

501-521 

حوضه  یساخت نینو زم یتهایفعال یابیارز" یری؛ غالمرضا زارع؛ شهرام امایک یفیمحمد شر؛ انیشا اوشیس -41

پاسخن استان فارس   زیبرآحوضه  موردی مطالعه – یكیژئومرفولوژ یبا استفاده از شاخص ها زیآبر یها

 12 -41صفحات  -5400پائیز  5شماره  –مكان  یپژوهش یمجله علم -

ها بر  لندفرم  یستیورتئومورفوژ یتوانمند یابیارز "؛ غالمرضا زارع  ایک یفیمحمد شر؛  انیشا اوشیس -41

 ییایمطالعات جغراف یو پژوهش یمجله علم ": شهرستان دارابیمطالعه مورد -اساس روش پرالونگ

 05-14صفحات  -5420زمستان  2شماره  –مناطق خشك 

 یپهنه ها یبند تیو اولو یكیتوان اکولوژ یابیارز " ایک یفیرمحمد ش ؛یکمال یسهند بن ؛یائیمحمد ض -42

مجله  -فضا شیو آما یزیمجله مدرس برنامه ر "(نودشتی)مورد مطالعه: شهرستان م سمیمستعد اکوتور

 522-500صفحات  -5400 زمستان، چهارمدوره پانزدهم، شماره  -فضا  شیو آما یزیمدرس برنامه ر

پهنه  ینلرزه،پهنایزم یسنجش ارتباط طول گسل،بزرگا " محمد شریفی کیا؛ حبیب سكوند؛ شایانسیاوش  -43

 شیو آما یزیمجله مدرس برنامه ر ( الخوری: دشت سی)مطالعه مورد نیزم یعمود ییوجابجا یختگیگس

 540-550صفحات  -5400 تابستان، دومدوره پانزدهم، شماره  -فضا 
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 هیناح ییروستا یها سكونتگاه یریپذ بیسنجش آس  " انیاوش شایس ؛یری؛ شهرام ام ایک یفیمحمد شر -44

 -فضا  شیو آما یزیمجله مدرس برنامه ر  " شیو آ ما یبه منظور سامانده یعیولشت از مخاطرات طب

 510-521صفحات  -5400دوره پانزدهم، شماره اول، بهار 

 یاستنتاج فاز ستمیوزن قواعد س ریتاث یبررس" محمد شریفی کیاحجت اهلل محبوبی؛ عباس علیمحمدی؛  -54

مجله مدرس  : منطقه تكاب(یل )مطالعه موردترما یاپ یطال یمعدن لینقشه پتانس یدر دقت خروج یممدان

 (22) 212-215صفحه  ؛5420زمستان  دوره چهاردهم، شماره چهارم، -برنامه ریزی و آمایش فضا 

 ریتصاو یزمان یسر لیلبر تح یهامون، مبتن ۀاچیدر در یتراز آب یها رییتغ شیپا"  محمد شریفی کیا -54

 ؛5420زمستان  ،سومدوره چهاردهم، شماره  -مجله مدرس برنامه ریزی و آمایش فضا  ؛  یسنجش از دور

 (22) 511-511صفحه 

امه ریزی ساماندهی روستاهای پراکنده مطالعه موردی دهستان برن"  محمد شریفی کیاعیسی ابراهیم زاده ؛  -57

  5422 سال 5مجله )علمی و پژوهشی ( حفرافیا و توسعه شماره  - "کورین

 

 :ترویجی  –ج(  مقاالت چاپ شده در مجالت علمی 
  5421-نسیم بامداد  فصلنامه علمی و تحقیاتی  – "العات در هندطآموزش علوم فضا و فناوری ا" -5

 India – Iranica Journal    - 2001  - " آموزش عالی در ایران "  -2

   5421  -مجله نامه علمی هند   - "علوم فضایی و فناوری اطالعات در هند  "  – 4

 5421 –مجله نامه علمی هند  – NRSA ))   "آشنایی با مراکز تحقیقاتی هند " -3

   5410 –كن مجله مس – "ماسوله فریاد اعتراض طبیعت  "  -1

   5410 –مجله مسكن  – "توسعه پایدار روستایی و حوادث طبیعی "  - 1
 

 د(  مقاالت چاپ شده در روزنامه ها :

 5410 –روزنامه جمهوری اسالمی  –"سیل نكا حادثه ای مترقبه "   -5

  5411-روزنامه جمهوری اسالمی  – "سیل ماسوله قهر الهی یا اعتراض طبیعت "   -2

 مقاله ( 1)  5413 –روزنامه قدس  – "راهكارهای توسعه صنعتی خراسان  "   - 4

 مقاله(   3) 5413 –روزنامه خراسان  – "الزامات توسعه نواحی حنوبی خراسان "  - 3

  5411 –رونامه کیهان  – "ماخونیك محروم ترین نقطه خراسان "  - 1

 

  سمینارها :مقاالت ارائه شده در 
   شده در سمینارهای بین المللی : الف(  مقاالت ارائه 
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1- “Drought assessment of Hamoun Lake and it’s surrounded area in Sistan region – Iran, 

international workshop on ,Drought monitoring, Assessing and  planning under the climate 

change – Beijing – June 2012 

2- “Evaluation of Hype pectoral data for discrimination of forest tree species” MRSS 6
th
 

international remote sensing & GIS conference, Malaya 2010 -Link: 

http://spatial.upm.edu.my/mrss2010/ocs/index.php/IC/2010/rt/printerFriendly/45/0 

3- “Morphology feature extraction in part of Grwal Himalaya using interferometry  SAR” 

MRSS 6
th
 international remote sensing & GIS conference, Malaya 2010 - 

http://spatial.upm.edu.my/mrss2010/ocs/index.php/IC/2010/paper/view/45 

4- “Earthquake Land Surface Deformation Analysis Bases on Remote. Sensing 

Techniques” 4
th
 International congress of Islamic .world Geographer (ICIWC)- 2010- 

link: http://cresg.ir/iciwg.ir/iciwg2010_files/PersianArticles/305.pdf 

5- “Transportation and geopolitical role of SBP in new economic strategies of Persian 

Gulf Countries” -4
th
 International congress of Islamic. World Geographer (ICIWC)- 

2010 - Link: http://cresg.ir/iciwg.ir/iciwg2010_files/PersianArticles/303.pdf 

6- “Time series satellite imagery analysis for drought hazard assessment and 

environmental challenges of Hamoun Desert Lake in Sistan region –Iran “  VII 

Symposium: 100 Years ISPRS - Advancing Remote Sensing Science, 2010, Vienna     

Link: http://www.isprs.org/documents/archive/isprs100vienna/fileadmin/files/abstracts_c7/RSAP-200.pdf 

7- "Fault rupture Identification in Recent Satellite Imagery" , Second international 

conference on , Geo-information Technology for Natural Disaster, Thailand, 2009  

8-  "Earthquake risk assessment and mapping in part of Central Alborz, Iran bases on RS 

& GIS techniques" In d i a  D i s a s t e r  M a n a ge me n t  Co n gr e s s ,  2 0 0 9  

9- "Geohazard Mapping in Part of Southern Caspian Sea Iran Bases on Remote Sensing & 

GIS Techniques" Map would forum,, India 2009   link: 

http://www.gisdevelopment.net/application/natural_hazards/earthquakes/mwf09_mohammad.htm 

10-  “ Landslide hazard zonation in hilly area of south Caspian Sea , Iran –  based on Rs 

& GIS tools “ Map India 2008, Noida ,  India  link: 

http://www.gisdevelopment.net/application/natural_hazards/landslides/mi08_188.htm 

11- "Identification a fault rupture of Iran 28 May 2004 earthquake  with resent satellite 

images" – Indian IGC National conference – 2005,  Delhi-India   

12- India & opportunities in study RS& GIS science "- fifth annual  seminar of Iranian 

student in India -2006 – Chandigarh- India 

 

 ملی:(  مقاالت ارائه شده در سمینارهای ب

http://spatial.upm.edu.my/mrss2010/ocs/index.php/IC/2010/rt/printerFriendly/45/0
http://spatial.upm.edu.my/mrss2010/ocs/index.php/IC/2010/paper/view/45
http://cresg.ir/iciwg.ir/iciwg2010_files/PersianArticles/305.pdf
http://cresg.ir/iciwg.ir/iciwg2010_files/PersianArticles/303.pdf
http://www.isprs.org/documents/archive/isprs100vienna/fileadmin/files/abstracts_c7/RSAP-200.pdf
http://www.gisdevelopment.net/application/natural_hazards/earthquakes/mwf09_mohammad.htm
http://www.gisdevelopment.net/application/natural_hazards/landslides/mi08_188.htm


همایش  –ی نواحی مس سرچشمه آنالیز طیفی داده های فراطیفی به منظور استخراج نشانه طیفی بوم -5

  5402اردیبهشت  -تهران – 02زئوماتیك 

همرایش ملری شرهرهای     – "سیستم های سنجش از دور و چالش های آتی دیوار حائل در مرز شررقی  " -2

 5405فروردین   –زاهدان  –مرزی و امنیت؛ چالش ها و رهیافت ها 

همایش تحلیل فضایی مخراطرات   -"سنجش آسیب پذیری سكونتگاههای شهری از مخاطره فرونشست " -4

 5400خرداد ماه   -دانشگاه تربیت معلم تهران  –گ رطبیعی تهران بز

همرایش سراسرر    "چالشهای زیست محیطی ناشی از تحوالت هیدرولوژیكی هامون در ناحیه سیسرتان   " -3

 5420تهران خرداد  -دانشگاه امام حسین  –جغرافیا ؛ توسعه ؛ دفاع امنیت در جنوب شرق کشور 

دومرین همرایش مقابلره برا      – "بررسی خطر لغزش و تحلیل ریسك پذیری در بخشی از البررز مرکرزی  " -1

  5421دی ماه  –دانشگاه تهران  -سوانح طبیعی  

ملی شناخت توان های سمینار   - "ایجاد مناطق ویزه اقتصادی سنگهای تزئینی در جنوب خراسان  " -1

 ادن و فلزات بیرجند ، وزارت مع 5410 – معدنی شرق کشور

،  5411تبریز  – بهسازی مسكن روستاییسمینار ملی   -" ساماندهی روستاهای پراکنده ، الگوی عملی " -1

 وزارت جهادسازندگی

، .وزارت  5411تهران  – صاحب نظران بخش معدنسمینار ملی   -" توسعه معادن و الگوهای مشارکتی " -2

 معادن و فلزات

شیراز  –ه ملی باسازی نقاط آسب دیدسمینار   - "واحی پرخطرزایش و آمایش نقاط روستایی در ن" -0

   ، بنیاد مسكن کشور5413

  

  منطقه ای :سمینارهای (  مقاالت ارائه شده در ج

 منطقه ایسمینار   -" نقش و جایكاه مصول زرشك در توسعه کشاورزی و صنعت خراسان جنوبی " -5

   ، وزارت صنایع  5414 بیرجند  – فرایند زرشك

  مشهد ، دانشگاه فردوسی  5414 – توسعه خراسانسمینار منطقه ای   - "سعه نواحی جنوبی خراسان تو" -2

تهران ، مرکز پزوهش  5411 – بررسی سیل ماسولهسمینار   - "بازخوانی علل و عوامل سیل در ماسوله " -4

  و مطالعات سوانح طبیعی کشور 

 ساری ، بنیاد مسكن کشور 5410 – نكا بررسی سیلسمینار   - "نكا حادثه مترقبه "سیل   -3 

 

 فعالیتهای آموزشی : 

 الف( دروس تدریس شده در دوره کارشناسی ارشد 

 دانشگاه تربیت معلم     GIS سیستمهای اطالعات جغرافیایی

 دانشگاه تربیت مدرس                                      روش تحقیق



 دانشگاه تربیت مدرس                                    یژهیدرولو

 دانشگاه تربیت مدرس                            خاک و منابع ارضی

 دانشگاه تربیت مدرس              کارهای عملی در زئومرفولوژی

 دانشگاه تربیت مدرس                        (DTM)مدل رقومی زمین

 رسدانشگاه تربیت مد   مبانی و فیزیك سنجش از دور 

 دانشگاه تربیت مدرس   سنجش از دور مایكروویو 

 دانشگاه تربیت مدرس  کامپیوتر و نرم آفزارهای گرافیكی 

  

 ب( دروس تدریس شده در دوره کارشناسی   

  (دانشگاه امام حسین )شمالشرق                                      فتوگرامتری

 دانشگاه تربیت معلم                      تفسیر تصاویر ماهواره ای

 دانشگاه تربیت معلم                  اصول و مبانی سنجش از دور

 دانشگاه تربیت معلم             تفسیر نقشه های زمین شناسی

 دانشگاه تربیت معلم                                زمین شناسی ایران

 دانشگاه تربیت معلم                                          کارتوگرافی

  دانشگاه تربیت معلم                                کاربرد کامپیوتر در جغرافیا

 

 

 وهشی :ژفعالیتهای تحقیقاتی و پ
طرح مطالعاتی به عنوان مشاور دارای رتبه بندی )گرید( از سازمان مدیریت و برنامه ریزی  553 انجام

ی منطقه ای و همچنین مطالعات سنجش از دوری برای تهیه نقشه مطالعات و برنامه ریز در زمینه

  های بزرگ مقیاس پایه به شرح ذیل: 

نقطه )شهر و روستا ( در استانهای  320مشاور و مجری تهیه نقشه پایه از تصاویر هوایی و ماهواره ای برای        -5

 مازندران ، گلستان و تهران 

 امكان سنجی برای فعالیت صنعتی و معدنی طرح مطالعات پیش  51انجام      -2

  طرح مطالعات قابلیت زراعی خاک برای استان خراسان 1انجام      -4

 روستا در استانهای مازندران؛ گلستان ، خراسان و سیستان و بلوچستان  25انجام مطالعات تیهه طرح هادی برای      -3

 دهستان در استانهای خراسان و سیستان و بلوچستان  1انجام مطالعات سامندهی خدمات دهستان برای      -1



 طرح مرتعداری در استان خراسان 55انجام مطالعات اقتصادی ، اجتماعی و محیطی برای      -1

منطقه کشور دراستانهای لرستان ، تهران ، مازندران ، گیالن،  51انجام مطالعات ساماندهی روستاهای پراکنده برای   -1

  ن وبلوچستان خراسان و سیستا

 منطقه از استانهای خراسان و سیستان و بلوچستان  4 انجام مطالعات تجمیع روستاهای پراکنده در  -2

 منطقه عشایری از استان سیستان و بلوچستان  1انجام مطالعات مكانگزینی و طراحی مجتمع های مسكونی برای   -0

ر استنهای مازندران ، گلستان؛ گیالن، خراسان و سیستان نقطه د 2انجام مطالعات پهنه بندی مخاطرات برای  -50

 وبلوچستان 

 استان شرقی  2 انجام مطالعات توسعه صنعتی برای -55

 انجام مطالعات پایه توسعه جنوب خراسان  -52

 انجام مطالعات زیست محیطی بررسی روند آلویندهای صنایع چرم در مشهد و سبزوار -54

 برای دهستان خوسف )خراسان جنوبی (  انجام مطالعات اقتصادی -53

 انجام مطالعات ارزیابی عملكرد شوراهای اسالمی شهرستان بیرجند  -51

 انجام مطالعات جغرافیایی خانوارهای عشایری شرق بیرجند  -51

 انجام مطالعات اقتصادی اجتماعی طرح توسعه و احیائ کالت نادری  -51

 منطقه بشاگرد  انجام مطالعات محیطی و اقتصادی در -52

 انجام مطالعات تفضیلی روستای امیراباد بیرجند  -50

 انجام مطالعات شناسایی و توسعه مناطق محروم استان خراسان  -20

 انجام مطالعات ساماندهی جزیره آشوراده  -25

 انجام مطالعات بررسی اقتصادی معادن سنگ تزئینی در استان خراسان  -22

 نمك در استان خراسان انجام مطالعات معادن  -24

 همكاری در انجام پكپارچه سازی اراضی در شهرستان شیروان -23

    همكاری درانجام مطالعات شناسایی کویر -21

 همكاری در مطالعات پایه توسعه شمال و مرکز خراسان  -21

 

 عضویت در مجامع علمی : 
 (( Indian Society of Remote Sensingعضو دائمی انجمن  سنجش از دور  هند  -5

 عضو انجمن ژئومرفولوژی ایران  -2

 داوری مجالت : 
 جغرافیا و توسعه ، ایران  -5

 ؛ ایران آمایش فضا مدرس مجله  -2

4- JISRS-Journal of India Society of Remote Sensing 

 ایران –مناطق خشك مجله مطالعات  -3

 ایران  –مكانی  فناوری اطالعات مجله مهندسی  -1

 ران ای –مجله مخاطرات محیطی  -1



 ایران -مجله پژوهشهای جغرافیایی طبیعی  -1

 ایران -مجله پژوهشهای جغرافیایی انسانی  -2

 ایران  –فصلنامه تحقیقات جغرافیایی  -0

 ایران  –مجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی  -50

 ایران - GISمجله انجمن سنجش از دور و  -55

 ایران  -نشریه مهندسی عمران و نقشه برداری -52

 ایران  –م جغرافیایی تحقیقات کاربردی علو -54

 ایران  –مجله فضای جغرافیا  -53

 شرکت در دوره های علمی :

 کشور سوئیس  00/01/520 -  00/01/520شرکت در گارگاه پردازش داده های راداری   -5

 کشور هند 51/01/5421 - 50/01/5421دیپلم فوق لیسانس در سنجش از دور ,  -2

 کشور هند  51/05/5421 - 01/05/5421گارگاه آموزش سنجش از دور نوری ,  -4

 ایران- 01/02/5412 - 04/02/5412آمارهای ثبتی ,  -3

 

  



 رساله دکتری راهنمای 
ف

ردی
 

 رسالهموضوع  نام دانشجو
 رشته/

 دانشگاه

 سال

 دفاع

سنجش اثر تغییر اقلیم بر جنگلهای مانگروسواحل  حلیمه اعتمادی    1

 جاسک

محیط زیست / 

 تربیت مدرس

1931 

سید مروت  1

 خاری افت

از  احداث سد  یناش یکیژئومورفولوژ راتییتغ نییتب

 )سد طالقان( یکوهستان یدر حوضه ها

/  یژئومرفولوژ

 مدرس تیترب

1931 

علیرضا عرب  9

 عامری 

مورفومتری دامنه جنگل های فشرده و تهیه نقشه 

 مورفودینامک ) مظالعه مورودی : جنوب بهشهر 

/  یژئومرفولوژ

 مدرس تیترب

 

کبری حسین ا 

 محدر 

ریز مقیاس نمایی داده های رطوبت خاك سطحی 

به کمک الگوی SMAPاستخراج شده از تصاویر 

 مکانی رطوبت خاك شیه سازی شده

آبخیزداری / 

 تربیت مدرس 

 

 

 
 مشاوره رساله دکتری 

ف
ردی

 

 سال رشته/دانشگاه رسالهموضوع  نام دانشجو

 دفاع

1 
بر تحول لندفرمهای تحلیل تاثیر نئوتکتونیک  مریم جابری  

 حبله رودجریانی حوضه آبخیز 

ژئومرفولوژی / 

 تربیت مدرس
1931 

1 
مدل سازی ترویجی برای پایداری کاربری اراضی  شهرام محمدزاده

 کشاورزی در غرب حوضه آبریز دریاچه ارومیه 

کشاورزی/ تربیت 

 مدرس
1931 

9 
شناسایی، پایش و سنجش خطر پذیری زمین  کورش شیروانی

ش مبتنی بر تکنیک تصاویر ماهواره ای رادار لغز

 در ارتفاعات دنای زاگرس

ژئومرفولوژی / 

 دانشگاه اصفهان
1931 

4 
هوا ) مورد  یو مدیریت بحران آلودگ یبرنامه ریز راحله صنیعی

 مطالعه کالن شهر تهران(

 برنامه ریزی شهری

 اصفهاندانشگاه / 
 

5 
لیم بر روی یخچال ها با تحلیل اثرات تغییر اق نعمت اهلل کریمی 

مطالعه -استفاده از داده های سنجش از دور

 موردی: یخچال های منطقه علم کوه

اقلیم شناسی/ 

 تربیت مدرس
1931 

1 
جمشید 

 یاراحمدی 

آشکارسازی و پایش زمین لغزش ها به روش 

رسوبات ناشی از  تداخل سنجی راداری و برآورد

 وقوع آنها

ژئومرفولوژی/ 

 دانشگاه تبریز
1931 

7 
اقلیم/ دانشگاه  بررسی تغییرات اقلیمی کوهزادی

سیستان و 

 بلوچستان

1939 

8 
جلگه  ای¬ماسه های¬مورفوژنژ توده لیتحل محمد اکبریان

: یآنها  ) نمونه مورد یزمان راتییو  تغ یساحل

 مکران( یساحل غرب

/  یژئومرفولوژ

 مدرس تیترب
1939 

3 
احلی و خشکی بر سنجش تعامل دینامیک س غالمرضا زارع

 مورفولوزی دلتاها 

/  یژئومرفولوژ

 مدرس تیترب
1934 

11 
سیده زهرا 

 نوربخش

تحلیل فضایی رفتار لندفرم های بادی با تئوری 

 (فرکتالی )مطالعه موردی:ریگ اردستان

/  یژئومرفولوژ

 مدرس تیترب
1935 



11 
تبیین ژئومرفولوژیک در تعیین سلولهای ساحلی  زهرا دادش زاده 

 نمونه مورودی سواحل هرمزگان , 

ژئومرفولوژی / 

 تربیت مدرس
 

11 

تبیین وارائه الگوی طبقه بندی  هدیه دهستانی 

اکوژئومورفولوژیک رودخانه ها در مدیریت 

محیطی حوضه های کوهستانی ) مطالعه موردی 

 حوضه رود خرم آباد ( 

/  یژئومرفولوژ

 مدرس تیترب
1931 

 
 

 

 

 ارشد یکارشناس یها انامهیپا یراهنما

ف
ردی

 

 رشته/دانشگاه موضوع پایانامه نام دانشجو
تاریخ 

 دفاع

1 
منیره 

 معتمدی

از توسعه  یناش یکیمخاطرات مرفولوژ یبررس

 شهر ماهنشان یکیزیف

ژئومرفولوژی / 

 تربیت مدرس
1983 

 شهرام امیری 1

 یو سکونتگاهها ساتیتاس یریپذ سکیر لیتحل

ولشت از مخاطرات  اچهیدر هیحاش ییروستا

 یکیژئومرفولوژ

ژئومرفولوژی/ 

 تربیت مدرس
1983 

 یونس دهقان 9
 نییدر تع یرادار یتداخل سنج کیتکن یریکارگب

 در دشت مرند نینرخ و علل فرونشست زم

سنجش از دور / 

 تربیت مدرس
0931 

 آیت کریمی 4
 یداریموثر در پا یکیژئومورفولوژ یهایژگیو لیتحل

 انرودبسترشهر جو

ژئومرفولوژی / 

 ترببت مدرس
0930 

5 
        صادق

 اصل یاوری

همجوشی مدل رقومی حاصل از داده های راداری 

با داده های اپتیکی به منظور افزش دقت در 

 استخراج پدیده ها

سنجش از دور / 

 تربیت مدرس
0930 

 چاجیمرضیه  1
به  Liss IVتلفیق داده های راداری با سنجنده 

 ن و برآورد محصول گندممنظور تحمی

سنجش از دور / 

 تربیت مدرس
0930 

7 
          نعمت 

 مال امیری

ن شهر از پدیده کسنجش اسیب پذیر مسا

 مرفولوزیکی نشست در جنوب تهران

ژئومرفولوژی / 

 ترببت مدرس
0930 

8 
عباسعلی 

 افضلی

استخراج پدیده های مرفولوزیکی ناشی از پدیده 

 نشست در دشت دامغان

مرفولوژی / ژئو

 ترببت مدرس
0939 

3 

       ه هال

خاکسار 

 بلداجی

اخلسنجی راداری به منظور ارزیابی تاثیر رانش دت

 زمین در بار رسوبی بخشی از سراب کارون

سنجش از دور / 

 تربیت مدرس
0939 

 کمال جوکار 11

جند –تحلیل سری زمانی تصاویر جند زمانه 

شوری  سنجنده ای به منظور پایش تغییر پذیری

 خاك متثر از خشکیدن دریاچه ارومیه

سنجش از دور / 

 تربیت مدرس
0939 

11 
عبداهلل 

 بدراقی

مدلسازی شوری خاك با استفاده از داده های 

 سنجش از دوری در دشت گرمسار

سنجش از دور / 

 تربیت مدرس
0930 

11 
حسن کریمی 

 بارونقی 

سنجش  یها داده یفیط لیتحل یها کیتکن یابیارز

 یبرا ندهیو اهداف آ ها یدگرسان نییر، در تعاز دو

 یفلز یها یمنابع کان

سنجش از دور / 

 مدرس تیترب
0930 



19 
نسرین 

 محمدی ثابت

تلفیق پارمترهای مستخرج از تصاویر مایکروویودر 

 بهینه سازی مدلهای تجربی لغزش 
سنجش از دور/ 

 تربیت مدرس
0939 

14 
آمینه 

 محمدی 

نال فرکانس باال قابلیت سنجی کارایی سیگ

مایکروویو در آشکار سازی دینامیک خط ساحلی 

 جاسک و تعین مخاطرات زیست محیطی آن 

سنجش از دور/ 

 تربیت مدرس
0939 

15 
مجتبی 

 رفیعیان 

سنجش قابلیت نفوذ سیگنال فرکانس پائین راداری 

به منظور شناسائی ناپایداری دامنه ای واقع در  

  ارضی متراکم جنگلی جنوب ساری

سنجش از دور/ 

 تربیت مدرس
0939 

 اغل بخت ولی  11
تحلیل دینامیک خط ساحلی در بخشی شریقی 

 دریای خزر مبتنی بر تکنیک های سنجس از دوری 
ی/ ژئومرفولوژ

 تربیت مدرس
0939 

17 

مرال 

پورحمزه 

 گلویجعفرب

 نییرادار به منظور تب یتفاضل سنجی¬تداخل

از دو انتقال نفت و گاز  ی¬شبکه یریخطرپذ

فرونشست و لغزش در زاگرس  ینیزم ی¬مخاطره

 یمرکز

سنجش از دور/ 

 مدرس تیترب
1935 

18 

اصغر 

 یاریخدا

 یورجو

در  یکیو اپت یرادار ریتصاو یخروج یکارائ یابیارز

 شهر تهران یِعوارض شهر راتییتغ یشناسائ
سنجش از دور/ 

 مدرس تیترب
1934 

13 
مهین پور 

 مهدی 

ره ای به منظور تعیین بافت ترکیب داده های ماهوا

 خاك در اراضی زراعی
سنجش از دور/ 

 مدرس تیترب
 

11 
احسان 

 فالحتی 

ترکیب تصاویر رادار و اپتیک به منظور شناسایی 

 خاك های سیلیکاته در استان قزوین
سنجش از دور/ 

 مدرس تیترب
 

 
 کارشناسی ارشد مشاوره پایانامه های 

ف
ردی

 

 سال رشته/دانشگاه مهپایان نا موضوع نام دانشجو

حجت اهلل  0

 محبوبی

 دیام ینقشه ها هیته یترمال برا یاپ یطال یمدلساز

 در منطقه تکاب یبکمک منطق فاز یبخش معدن

سنجش از دور/ 

 تربیت مدرس
0911 

عبدالمجید  2

 احمدی

مخاطرات فرایندهای جریانی در مناطق ساحلی خلیج 

 فارس )بندرکنگان تا بوشهر(

 ژئومرفولوژی/

 تربیت مدرس
0913 

9 
 حبیب سکوند

بررسی و تحلیل ریسک پذیری مخاطرات ژئومرفولوژیکی 

 ناشی از رخداد زمین لرزه در دشت سیالخور

ژئومرفولوژی/ 

 تربیت مدرس
0913 

4 
 رضا زارع

بررسی عوامل موثر بر ایجاد مخاطرات مرفولوژیکی 

 مخروطه افکنه ها و مدیریت آنها

ی/ ژئومرفولوژ

 تربیت مدرس
0913 

5 
 حسن کوشا

ادغام داده های تصویری ابر طیفی و توان تفکیک مکانی 

 باال به منظور افزایش دقت طبقه بندی

سنجش از دور/ 

 تربیت مدرس
0913 

       فائزه  6

 قربان نژاد

ارزیابی تاثیر مقیاس و رزولوشن داده های ورودی در 

 کیفیت مدل فرسایش مبتنی بر منطق فازی

سنجش از دور/ 

 تربیت مدرس
0931 

7 
 عباسعلی نوری

نقشه  هیته یبرا سیتاپس یمدل فاز تیقابل یابیرزا

 طال در زون طارم یمعدن لیپتانس

سنجش از دور/ 

 تربیت مدرس
0931 

1 

 ناصر تقی زاده

ارزیابی قابلیت الگوهای انیزوتروپیک سطح و شاخص 

های ساختاری پوشش گیاهی برای بارز سازی 

س با استفده از تصاویر سنجنده تغییرجنگل های زاکر

 MISRماهواره ای  

/  سنجش از دور

 تربیت مدرس
0931 

3 

 احمد ملک نژاد

 سطوح – یاهیمدل پوشش گ یمولفه ها یطبقه بند

طبقه  یروش ها لهیبوس یخاك در بافت شهر-رنفوذناپذی

در مناطق  یفیابرط ریدر تصاو یکسلیدرون پ یبند

 شهر تهران یجنوب

/ سنجش از دور

 تربیت مدرس
0931 



        سهند  01

 بنی کمالی

مستعد  یپهنه ها یبند تیو اولو یکیتوان اکولوژ یابیارز

 (نودشتی)مورد مطالعه: شهرستان م سمیاکوتور

    گردشگری/

 عالمه طباطبائی
0931 

00 
 جواد فتحی نیا

پهنه بندی خطر آتش سوزی در جنگلهای غرب مازندران 

 GIS با استفاده از دورسنجی و

   جنگلداری/ 

 تربیت مدرس
0930 

02 
 هدیه دهستانی

پیامدهای ژئومرفولوژیکی ناشی از برداشت منابع رودخانه 

 ای )مورد مطالعه رودخانه کشکان(

ژئومرفوۀوژی/ 

 تربیت مدرس
0931 

09 
 مظفریزهره 

برای مدل سازی   MODISارزیابی فابلیت های تصاویر 

 و پیش بینی شیوع بیماریها

ز دور / سنجش ا

 تربیت مدرس
0930 

04 
 میثم نیکتا

آنالیز طیفی داده های فراطیفی به منظور اکتشاف 

 کانیهای سلیکاتی و فلزی

سنجش از دور / 

 تربیت مدرس
0930 

05 
 سمیه جاگیر

بهینه سازی تحصیص کاربری اراضی کشاورزی با 

 استفلده از روشهای برنامه ریزی مبتنی بر آرمان

سنجش از دور / 

 ت مدرستربی
0932 

شهاب الدین  06

 بیگی

جهت  MODISبهیود قدرت تفکیک مکانی تصاویر 

 نقشه های رطوبت خاك هتهی

سنجش از دور / 

 تربیت مدرس
0932 

 ینور هیراض 07

 یداریق

آن در  ینبی¬شیو پ نیفرونشست زم دهیپد یبررس

 نیدشت قزو

زمین شناسی 

 دامغان/  مهندسی
0939 

01 
مهدی علی 

 دادی 

رابطه شبکه های ارتباطی و ساختار فضایی در  تحلیل

مناطق کالنشهری: نمونه پژوهش منطقه کالنشهری 

 تهران

شهرسازی / تربیت 

 مدرس 
0934 

03 
 حسین رادان 

پایش خشکسالی هواشناسی با استفاده ترکیبی از 

شاخص های گیاهی مبتنی بر سنجش از دور و شاخص 

SPI در استان اصفهان 

 تربیت /آبخیزداری

 مدرس 
0934 

21 
 ناهید ناصری 

تحلیل تغییرات هیدروژئومورفولوژیک رودخانه ها بر اثر 

خشکسالی در آب وهواهای نیمه خشک )رودخانه 

 الوند:قصرشیرین(

/ یوژۀژئومرفو

 مدرس تیترب
0935 

20 
زیبا چشمه 

 سفیدی 

پیامدهای هیدروژئومورفولوژیک خشکسالی رودها در 

ی رودخانه قره سو محیط های شهری )نمونه مورد

 کرمانشاه(

/ یوژۀژئومرفو

 مدرس تیترب
0935 

22 
 مهناز دانشور 

به منظور تخصیص بهینه الگوی  BBOارزیابی الگوریتم 

 استقرار فضایی مجتمع های صنعتی اصفهان

سنجش از دور / 

 مدرس تیترب
0935 

29 
زهرا توزنده 

 جانی 

ر اثر تحلیل تغییرات هیدروژئومورفولوژیک رودخانه ها ب

خشکسالی و تاثیر آن بر فعالیتهای زراعی)نمونه موردی 

 رودخانه بار نیشابور(

/ یوژۀژئومرفو

 مدرس تیترب
0935 

دی یسید سع 24

 نبوی 

شناسایی مناطق تولید توفان های ریزگرد در جنوب 

 غرب کشور با استفاده از تصاویر ماهواره ای

 تی/ تربیزداریآبخ

 مدرس
0935 

25 
 محمد ناصری 

جزیه و تحلیل و مدلسازی تغییرات کاربری اراضی ت

 پایتخت افغانستان کابل

سنجش از دور / 

 مدرس تیترب
0936 

26 
 فرزانه لرکی 

قابلیت سنجی تفکیک پذیری محصوالت زراعی مستخرج 

 چند سنجنده ای-از تصاویر چند زمانه

سنجش از دور / 

 مدرس تیترب
 

 


