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تز دکتري :برنامهريزي راهبردي توسعه گردشگري پزشکي در کالنشهر شيراز
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دانشگاه اصفهان

مقاالت علمي -پژوهشي
سال و محل چاپ

عنوان مقاله

دو فصلللنامه علم لي پژوهش لي جغرافيللا و توسللعه ناحي لهاي ،دانشللگاه

بررسي و تحليل وضعيت شبکه شهري در استان بوشهر

فردوسي مشهد ،شماره  ،31پاييز و زمستان .3144

بررسي اثرات کاهش مشارکت شهروندان در اداره مناطق شهري(مطالعه فصلنامه علمي پژوهشي جامعه شناسلي کلاربردي ،دانشلگاه اصلفهان،
دوره  ،13شماره .3143 ،1

موردي :منطقه  1شهر شيراز)

برنامهريزي توسلعه گردشلگري بلا اسلتفاده از ملد (SWOTمطالعله فصلنامه علمي پژوهشي برنامهريزي فضايي ،دانشلگاه اصلفهان ،سلا
او  ،شماره دوم ،پاييز .3131

موردي :شهرستان نورآباد ممسني)

بررسي و ارزيابي اثرات جغرافيايي و زيستمحيطي گردشگري با استفاده فصلنامه علمي پژوهشي تاالب ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد اهواز ،سلا
سوم ،شماره نهم ،پاييز .3131

از مد ( AHPنمونه موردي :تاالب بينالمللي شادگان)

ارزيابي توان اکولوژيک منطقه نمونه گردشگري سد شلهيد عباسلرور بلا فصلنامه علمي پژوهشي تحقيقات کاربردي علوم جغرافيلايي ،دانشلگاه
خوارزمي ،سا سيزدهم ،شماره  ،14بهار .3131

تأکيد بر توسعه پايدار گردشگري

فصلنامه علمي پژوهشي جغرافيا ،انجمن جغرافيايي ايران ،سا يازدهم،

برنامهريزي گردشگري شهر شيراز با تأکيد بر فناوري اطالعات

شماره  ،13تابستان .3131

بررسي رابطه متقابل بين توسعه کارآفريني و گردشگري پايدار روستايي

فصلنامه علمي پژوهشي مطالعات جغرافيايي مناطق خشلک ،دانشلگاه

(مطالعه موردي؛ روستاي خارستان شهرستان بهبهان)

سبزوار ،سا سوم ،شماره دوازدهم ،تابستان .3131
فصلنامه علملي پژوهشلي جغرافيا(برنامله ريلزي منطقله اي) ،مؤسسله

تحليلي بر شاخصهاي کمي و کيفي مسکن در شهر نورآباد ممسني

آموزش عالي قشم ،سا چهارم ،شماره دوم ،بهار .3131

بررسي و ارزيابي عوامل مؤثر بر توسعه گردشگري پزشکي در کالنشهر فصلنامه علمي پژوهشي مطالعات مديريت گردشگري ،دانشگاه عالمله
طباطبايي ،سا هشتم ،شماره  ،11پاييز .3131

شيراز

فصلنامه علمي پژوهشي مديريت اطالعات سالمت ،دانشکده ملديريت
و اطالع رساني پزشکي دانشگاه علوم پزشکي اصلفهان ،دوره يلازدهم،

توسعه گردشگري پزشکي داخلي در شهر شيراز

شماره چهارم ،مهر و آبان .3131
برنامهريزي و توسعه گردشگري پزشکي در کالنشهر شيراز

فصلنامه علمي پژوهشي گردشگري و توسعه ،مؤسسله انجملن علملي

(با تأکيد بر گردشگران خارجي)

گردشگري ايران ،سا سوم ،شماره شش ،زمستان .3131
فصلنامه علمي پژوهشي پژوهش و برنامهريزي شلهري ،دانشلگاه آزاد

تدوين و اولويتبندي راهبردهاي توسعه گردشگري پزشکي
(مطالعه موردي :کالنشهر شيراز)

اسالمي واحد مرودشت ،سلا هفلتم ،شلماره بيسلت و چهلارم ،بهلار
.3131

تحليلي بر فضاهاي گردشگري شهري در شلهرهاي جديلد بلا رويکلرد فصلنامه علمي پژوهشي برنامه ريزي منطقه اي ،دانشلگاه آزاد اسلالمي
احساس امنيت زنان(مطالعه موردي :شهر جديد بهارستان)
واحد مرودشت ،در نوبت چاپ.
فصلنامه علمي پژوهشي گردشگري و توسعه ،مؤسسله انجملن علملي

بررسي موانع توسعه گردشگري جنگ در استان خوزستان

گردشگري ايران ،در نوبت چاپ.

برآورد حجم تقاضاي گردشگري در استان خوزستان با استفاده از تحليل
رگرسيون

فصلنامه علمي پژوهشي فضاي گردشلگري ،سلا سلوم ،شلماره ،31
2

دانشگاه آزاد اسالمي واحد مالير.

بررسي تأثير معيارهاي بومي هويت مکاايي رر برياما ريايي فصلنام علمي پژوهشي جغرافيا (بريام رييي منطق اي) ،سال
پنجم ،شماره  ،4پاييي .4934
مبلمان شهري(مطالع مورري :محل جلفا اصفهان)
تحليل تأثير يورپررازي رر ارتقاء امنيت و توسع گررشارري
رر شااهرهاي جديااد (يموياا موررمطالعاا  :شااهر جديااد
سوم ،شماره سوم ،زمستان .3138
بهارستان)

فصلنامه علمي پژوهشلي تحقيقلات گردشلگري و مهمانلداري ،سلا

تدوين و اولويتبندي راهبررهااي توساع اتوباو راياي رر
کالنشهر اهواز

فصلنامه علمي پژوهشي مهندسي حملونقل ،در نوبت چاپ.

ب کارگيري تکنيکهاي تصميمگيري چناد معيااره فاازي رر
بريام ريايي راهبارري توساع تاک ايرايي(مطالع ماورري؛ فصلنامه علمي پژوهشي پژوهشنامه حملونقل ،در نوبت چاپ.
کالنشهر اهواز)
فصلنامه علمي پژوهشي مطالعات مديريت گردشگري ،در نوبت چاپ.

مکانيابي هتلهاي شهر اهواز با استفاره از  GISوAHP

برنامهريزي و مکانيابي سرويسهاي بهداشتي شهر اهواز با اسلتفاده از فصلنامه علمي پژوهشي جغرافيا(برنامله ريلزي منطقله اي) ،موسسله
تلفيللق مللد تحليللل سلسللله مراتبللي) (AHPو سيسللتم اطالعللات
آموزش عالي قشم.
جغرافيايي)(GIS

مقاالت بين المللي

International
Paper
Title of Paper

Year and place of publication

of Management Science Letters,
Journalترويجي
مقاالت علمي-
An analysis Seydan ecotourism with ISSN/EISSN: 19239335 19239343, Year: 2012,
developmentو محل چاپ
سال
عنوان
emphasis on sustainable
مقاله Volume: 2, Issue: 6,
Pages:
2019-2024, Publisher:
 Growing Science.مجله شهرداريها ،سلازمان شلهرداريهلا و دهيلاريهلاي
برنامهريزي گردشگري شهر نورآباد ممسني
 Journal of Management Science Letters,کشور ،سا نهم ،شماره  ،38فروردين .3144
Analyzing the role of Bavan Valley in ISSN/EISSN: 19239335 19239343, Year: 2012,
بررسي عوامل مؤثر بر توسعهنيافتگي صنعت گردشگري در شلهر نورآبلاد فصللللنامه تحليللللي ،پژوهشلللي ،شهرسلللازي و معملللاري،
Mamasani as tourists attraction
Volume: 2, Issue: 7, Pages: 2449-2456, Publisher:
 Growing Science.سا هشتم ،شماره  ،14 -13بهار و تابستان .3144
ممسني
 Journal of Geography and Geology, ISSN/EISSN:فصلنامه تحليللي ،پژوهشلي ،شهرسلازي و معملاري ،سلا
ارزيابي طرحهاي آمادهسازي زمين در ايران
Obstacles and Challenges in Management
 19169779 19169787, Year: 2012, Volume:هشتم ،شماره  ،11زمستان .3144
of Social Cooperation in Administration
4,Issue:4,DOI:10.5539/jgg.v4n4p12, Publisher:
of Zone 3, Isfahan, Iran
Canadian Center of Science and Education.
Factor Analysis of Effective Factors on Journal of Environmental Management and
the Improvement of Medical Tourism in Sustainable Development, ISSN 2164-7682 2013,
Shiraz Megalopolis
Vol. 3, No.1, Macro think Institute, Las Vegas,
Nevada 89108, United States.
Journal of Management Science Letters,
Planning and developing medical tourism ISSN/EISSN: 19239335 19239343, Year: 2015,
3

in megalopolis Shiraz

Volume: 5, Number 1, Pages: 123-136, Publisher:
Growing Science

Analyzing the Vulnerability of the Urban
Distressed Areas Based on the Principles
of Passive Defense (Case Study: Region
3 of Isfahan City)

Journal of Applied Environmental and Biological
Sciences, ISSN: 2090-4274, Year: 2016, J. Appl.
Environ. Biol. Sci. 6(1) Pages: 211-219, Publisher:
Text Road Publication, www.textroad.com

Assessment and Potential Survey of
Open Journal of Geology, 2017, 7,
Lands in Khuzestan Province Using the
http://www.scirp.org/journal/ojg, ISSN Online: 161Buckley Geometric Mean Model and
7589, ISSN Print: 2161-7570, Pages: 234-241
Geographic Information System (GIS)
Analysis of Traditional Neighborhood
Development Principles in Neighborhood
Planning of New Towns (Case Study of
Baharestan New Town)

Journal of Applied Environmental and Biological
Sciences, ISSN: 2090- 4274, Year: 2017, J. Appl.
Environ. Biol. Sci. 6(1) Pages: 105-116, Publisher:
Text Road Publication, www.textroad.com

The Geological Study of the Role of
Citizens’ Participation in Improvement of Open Journal of Geology, 2016, 6,
Municipal Services and Environment http://www.scirp.org/journal/ojg, ISSN Online: 161(Case Study: Urban Area of Bagh-e 7589, ISSN Print: 2161-7570, Pages: 1187-1195
Malek in Khuzestan Province of Iran)
Analysis of Citizen Participation in
Journal of Applied Environmental and Biological
Improving Urban Services and the Urban
Sciences, ISSN: 2090-4274, J. Appl. Environ. Biol.
Environment (Case Study: BaghMalek
Sci. 6(11), 2016, www.textroad.com, Pages: 81-87
Urban Areas)
An Analysis of the Quality of Urban
Public Spaces Regarding the Criterion of
tailoring them for children: a Case Study
of New City of Sepahan-Shahr

Journal of Applied Environmental and Biological
Sciences, ISSN: 2090-4274, J. Appl. Environ. Biol.
Sci. 6(9)15-25, 2016, www.textroad.com, Pages:
15-25
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مقاله ارائهشده در کنفرانسهاي داخلي
عنوان مقاله

نام ،سال و مکان کنفرانس

تحليل کاربرد اصو نوشهرگرايي در احياي بافتهاي فرسوده محالت شهري

همايش ملي بافتهاي فرسوده و تاريخي شهري ،ارديبهشلت

(نمونه موردي :منطقه  1شهر اصفهان)

 ،3138دانشگاه کاشان.

برنامهريزي کاربري اراضي شهر نورآباد ممسني با استفاده از سيستم اطالعات همايش ملي تدبير در توسعه اسلتان چهارمحلا و بختيلاري،
ارديبهشت  ،3138دانشگاه شهر کرد.
جغرافيايي ()GIS
چهارمين کنگره علملي پژوهشلي افلق هلاي نلوين در حلوزه
مهندسي عمران ،معماري ،فرهنگ و مديريت شلهري ايلران،
بهمن ماه  ،31انجمن توسعه و ترويج علوم و فنون بنيادين.
چهارمين کنگره علملي پژوهشلي افلق هلاي نلوين در حلوزه
مهندسي عمران ،معماري ،فرهنگ و مديريت شلهري ايلران،
بهمن ماه  ،31انجمن توسعه و ترويج علوم و فنون بنيادين.
چهارمين کنگره علملي پژوهشلي افلق هلاي نلوين در حلوزه
مهندسي عمران ،معماري ،فرهنگ و مديريت شلهري ايلران،
بهمن ماه  ،31انجمن توسعه و ترويج علوم و فنون بنيادين.
چهارمين کنگره علملي پژوهشلي افلق هلاي نلوين در حلوزه
مهندسي عمران ،معماري ،فرهنگ و مديريت شلهري ايلران،
بهمن ماه  ،31انجمن توسعه و ترويج علوم و فنون بنيادين.

مکان يابي بهينه پارکينگ در شهر ياسوج با استفاده ازGIS

ساماندهي ،پارکينگ هاي عمومي ،ياسوجAHP ،

بررسي توزيع فضايي  -مکاني پارکينگ هاي عمومي در شهر ياسوج

نقش پارکينگ هاي عمومي در کاهش ترافيک در شهر ياسوج

International Conference

مقاله ارائهشده در کنفرانسهاي بينالمللي

Title of Paper

Year and place of publication

In the 1st international conference of IALE-Iran,
Analyzing Spatial Distribution of the
Isfahan University of Technology. 30-31 October,
PublicParks and Green Spaces in Ahvaz 2013.
City, Iran

تأليف کتاب
محل چاپ

عنوان کتاب
مقدمهاي بر گردشگري مذهبي و گردشگري دفاع

اهواز

مقدس (با تأکيد بر استان خوزستان)
گردشگري پزشکي
شهرهاي کوچک و مياني (چالشها ،سياستها و
راهبردهاي توسعه)
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انتشارات و سال چاپ
انتشارات علوم و فنون پزشکي
اهواز3138 ،

تهران

انتشارات آراد کتاب3131 ،

تهران

انتشارات جهاد دانشگاهي3133 ،

مهارتهاي نرمافزاري
عنوان مهارت

محل اخذ

تحليل آماري پيشرفته با  SPSSو Amos

موسسه همراهان دانش اصفهان (دانشگاه اصفهان)

مد سازي معادالت ساختاري با Amos

موسسه همراهان دانش اصفهان (دانشگاه اصفهان)

GIS

موسسه همراهان دانش اصفهان (دانشگاه اصفهان)

شرکت در طرحهاي مطالعاتي و پژوهشي
تاريخ شروع

تاريخ پايان

عنوان طرح

سمت

3144/33/11

3143/18/31

طرح هادي روستاي بهرام آباد از توابع شهرستان کرمانشاه

مسئو تهيه گزارش

3143/11/31
3143/18/18
3143/31/13

3143/13/11
3143/33/13
3131/11/13

طرح هادي روستاي هجوم آباد از توابع شهرستان کرمانشاه
طرح هادي روستاي دولتيار از توابع شهرستان کرمانشاه
طرح هادي روستاي اهلل آباد از توابع شهرستان اصفهان

مسئو تهيه گزارش
مسئو تهيه گزارش
کارشناس ارشد مطالعات

3131/11/11

3131/18/11

طرح هادي روستاي حجت آباد سفلي از توابع شهرستان کرمانشاه

مسئو تهيه گزارش

3131/18/31

3131/33/31

طرح هادي روستاي نورآباد از توابع شهرستان سميرم

کارشناس ارشد مطالعات

3131/33/13

3133/11/11

طرح هادي روستاي پهلوشکن از توابع شهرستان سميرم

کارشناس ارشد مطالعات

3133/11/11

3133/18/13

طرح هادي روستاي دوبند شهنيز از توابع شهرستان کهگيلويه

کارشناس ارشد مطالعات

3133/11/34
3133/13/13
3131/13/14
3131/18/33
3131/18/33

3133/13/18
3131/13/14
3131/18/11
3131/31/33
3131/31/33

طرح هادي روستاي دهنو جوکار از توابع شهرستان کهگيلويه
طرح هادي روستاي داربري جوکار از توابع شهرستان کهگيلويه
طرح هادي روستاي دو آب بيلوخر از توابع شهرستان کهگيلويه
طرح جامع و تفصيلي شهر تنگ ارم استان بوشهر
طرح جامع و تفصيلي شهر کلمه استان بوشهر

کارشناس ارشد مطالعات
کارشناس ارشد مطالعات
مسئو تهيه گزارش
کارشناس ارشد مطالعات
مسئو تهيه گزارش

3131/31/33

3131/18/11
در مرحله
تصويب نهايي

3138

تصويب نهايي

طرح جامع و تفصيلي شهر ديشموک شهرستان کهگيلويه
تدوين برنامه پنجساله دوم توسعه و عمران شهر اهواز دوره زماني
 3133الي 3813
تدوين سند برنامه پنج ساله راهبردي اداره کل ميراث فرهنگي،
صنايع دستي و گردشگري خوزستان طي سا هاي 3138-3811

کارشناس ارشد مطالعات

3131
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دبير کميته
دبير کميه

کارگاه آموزشي
نقش

مؤسسه برگزار کننده

عنوان دوره
ارائه فرا نظريه اسالمي روابط بين الملل

شرکت کننده

دانشگاه شهيد چمران اهواز

نظريه و نظريه پردازي در علوم انساني

شرکت کننده

دانشگاه شهيد چمران اهواز

دانش افزايي اعضاي هيأت علمي با موضوع
اخالق علمي و حرفه اي
فرايند خالقيت و کاربرد فنون ايلده پلردازي
در نظريه پردازي

شرکت کننده

نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در
دانشگاه شهيد چمران
دانشگاه شهيد چمران اهواز

شرکت کننده

دانشگاه شهيد چمران اهواز

شرکت کننده

نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در
دانشگاه شهيد چمران

شرکت کننده

دانشگاه شهيد چمران اهواز

شرکت کننده

دانشگاه شهيد چمران اهواز

داوري مقاالت علمي پژوهشي

شرکت کننده

دانشگاه شهيد چمران اهواز

طراحي آموزشي

شرکت کننده

دانشگاه شهيد چمران اهواز

کرسي هاي نظريه پردازي ،نقد و مناظره

شرکت کننده

دانشگاه شهيد چمران اهواز

جنگ نرم با موضوع جريان شناسي وهابيت

شرکت کننده

سازمان بسيج اساتيد خوزستان

خداباوري در انديشه عالمان تجربي معاصر

شرکت کننده

مرکز همانديشي استادان و نخبگان
دانشگاه

شرکت کننده

شهرداري کاشان

شرکت کننده

شوراي تحصيالت تکميلي دانشگاه

ايده پردازي ،تفکر خالق و نظريه پردازي
دانش افزايي اعضاي هيأت علمي با موضوع
سبک زندگي
آشنايي با کرسي هاي نظريه پردازي ،نقلد و
مناظره
مديريت اطالعات کتاب شناختي بله وسليله
نرم افزارEndNote

بافت هاي فرسوده و تاريخي شهري؛ چالش
ها و راهکارها
روش ها و فنون تدريس

شرکت کننده

پاياننامهها
مقطع

عنوان

تاريخ

محل اخذ

دفاع

نقش

بررسي توانهاي محيطي و زيربنايي و نقلش آن در توسلعه روسلتايي مطالعله ملوردي:
روستاي حاجيه شهرستان سوسنگرد

کارشناسي
ارشد

3138

دانشگاه شهيد
چمران اهواز

راهنما

سنجش و ارزيابي کيفيت زندگي مراکز شهري(مطالعه موردي :شهر دهدشت).

کارشناسي
ارشد

3131

دانشگاه شهيد
چمران اهواز

مشاور

7

بازشناسللي علللل و پيامللدهاي فضللايي آسلليبهللاي اجتمللاعي در سللکونتگاههللاي
روستايي(مطالعه موردي :دهستان سادات ،شهرستان اللي).

کارشناسي
ارشد

3138

دانشگاه شهيد
چمران اهواز

راهنما

بررسي تأثيرات گردشگري تخت جمشيد بر روستاهاي اطراف

کارشناسي
ارشد

3131

دانشگاه شهيد
چمران اهواز

مشاور

تحليلي بر مشارکت شهروندان در بهبود خدمات شهري و محليطزيسلت شلهري(مطالعه
موردي نواحي شهري باغملک)

کارشناسي
ارشد

3138

دانشگاه شهيد
چمران اهواز

مشاور

بررسي الگوهاي غالب تخلفات ساختوساز و راهکارهاي کنتر آن (نمونه موردي :شلهر
رامشير)

کارشناسي
ارشد

3138

دانشگاه شهيد
چمران اهواز

راهنما

بررسي ميزان تابآوري اقتصادي -نهادي شهر اهواز در برابلر زلزلله (مطالعله تطبيقلي:
محالت کيانرارس ،امانيه و عامري)

کارشناسي
ارشد

3138

دانشگاه شهيد
چمران اهواز

راهنما

بررسي رضايتمندي روستاييان از بهسازي و نوسازي مساکن روستايي (مطالعله ملوردي:
روستاي لنگر شهرستان شوشتر)

کارشناسي
ارشد

3131

تحليلي بر شاخصهاي کيفيت زندگي در شهرهاي کوچک مد ، AHP
(TOPSISنمونه موردمطالعه شهر باغملک(

کارشناسي
ارشد

131

مکانيابي بهينه پارکينگ در شهر ياسوج با استفاده ازGIS

کارشناسي
ارشد

3131

امکانسنجي توسعه فضاي سبز شهري با رويکرد توسعه پايلدار (مطالعله ملوردي :شلهر
نورآباد ممسني)

کارشناسي
ارشد

3138

بررسي موانع جلب مشارکت شهروندان در مديريت شهرهاي کوچلک (مطالعله ملوردي:
شهر نورآباد ممسني)

کارشناسي
ارشد

3138

دانشگاه شهيد
چمران اهواز
دانشگاه آزاد
اسالمي واحد
الکترونيکي
دانشگاه آزاد
اسالمي واحد
ياسوج
دانشگاه آزاد
اسالمي واحد
ياسوج
دانشگاه آزاد
اسالمي واحد
ياسوج

مشاور
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راهنما
راهنما
راهنما

راهنما

