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تاریخ

1

عضو هیات مدیره بنیاد علوی

بنیاد علوی

از سال 1931
تاكنون

2

معاون هماهنگی امور مناطق و مشاركتها

بنیاد علوی-شركت اسکان

 1931تا كنون

2

معاون امور توانمند سازی و خدمات اجتماعی بنیاد علوی

بنیاد علوی

1931تا 1931

9

رئیس شورای راهبردی دپارتمان توانمندسازی بنیاد علوی

بنیاد علوی

1931تا 1931

1

دبیر ستاد حمایت از تعاونی های كار و تولید بنیاد
مستضعفان انقالب اسالمی

بنیاد مستضعفان انقالب
اسالمی

 1931تا
1931

1

رئیس كارگروه توانمندسازی و معیشت پایدار

دانشگاه تهران-بنیاد علوی

سال 1931

2
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1

مشاور مدیرعامل شركت توسعه مسکن كشور

بنیاد مسکن انقالب
اسالمی

از سال 1931
تاكنون

1

عضو كمیته تلفیق شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی كشور

وزارت تعاون ،كار و رفاه
اجتماعی

سال 1931

3

عضو ستاد ملی باز آفرینی شهری كشور

وزارت راه و شهرسازی

سال 1931

11

عضویت در كارگروه سیاست های كلی توسعه روستایی

دبیرخانه تشخیص مصلحت
نظام

از سال 1931
تاكنون

11

مدیركل بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان اردبیل

بنیاد مسکن انقالب
اسالمی استان اردبیل

 1911تا
1931

12

رئیس هیئت مدیره شركت توسعه مسکن اردبیل

شركت توسعه مسکن ایران

 1911تا
1931

19

عضویت در انجمن مدیریت ایران

انجمن مدیریت ایران

از سال 1911
تاكنون

11

عضو مجمع متخصصین ایران

مجمع متخصصین ایران

از سال 1911
تاكنون

11

رئیس كار گروه تخصصی تأمین مسکن استان اردبیل

استانداری اردبیل

 1911تا
1931

11

معاون عمران روستایی بنیاد مسکن

بنیاد مسکن انقالب
اسالمی استان اردبیل

 1919تا
1911

11

عضو هیئت امناء انجمن خیرین مسکنساز استان اردبیل

انجمن خیرین مسکنساز
كشور

 1911تا
1931

11

عضویت در كمسیون صدور خدمات مهندسی و دانش بنیان

اتاق بازرگانی صنایع معادن
و كشاورزی استان اردبیل

سال 1939

13

بازرس ویژه استاندار در انتخابات ریاست جمهوری

وزارت كشور

سال 1932

21

فرمانده پایگاه مقاومت شهید میر كریمی

فرماندهی بسیج ادارات
اردبیل

1931تا 1931

21

عضو هیئت رئیسه تکواندوی استان اردبیل

اداره كل تربیت بدنی
استان اردبیل

 1931تا 1931

22

مدیر بنیاد مسکن انقالب اسالمی شهرستان خلخال

اداره كل بنیاد مسکن
انقالب اسالمی استان
اردبیل

1912تا 1919
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29

دبیر همایش و امور اجرایی اولین همایش ملی توسعه پایدار
كالبدی – فضایی روستایی

بنیاد مسکن انقالب
اسالمی

21

عضو هیئت رئیسه ورزش های رزمی استان اردبیل

اداره كل تربیت بدنی
استان اردبیل

21

عضو هیئت رئیسه شنای استان اردبیل

اداره كل تربیت بدنی
استان اردبیل

 1913تا
1939

21

مدیر مسئول نشریه طلوع بنیاد

وزارت فرهنگ و ارشاد
اسالمی

 1911تا
1931

سازمان جهاد كشاورزی
استان اردبیل

سال 1911

رئیس اداره بازرسی ،حقوقی و رسیدگی به شکایات
21
پشتیبانی امور دام

سال 1939
1939تا
1931

21

مشاور برنامه ریزی و نظارت بر امور بازرگانی

شركت پشتیبانی امور دام

سال 1911

23

قائم مقام مدیركل پشتیبانی امور دام استان اردبیل

شركت پشتیبانی امور دام
كشور

1911تا1912

91

مسئول حراست اداره كل پشتیبانی امور دام استان اردبیل

اداره كل پشتیبانی امور دام
استان اردبیل

سال 1913

91

مشاور تحقیقاتی معاونت آموزش و تحقیقات

سازمان جهاد سازندگی
استان اردبیل

 1911تا 1911

92

عضویت در كمیته تهیه و تدوین برنامه سوم توسعه
اقتصادی مناطق ششگانه كشوری ،بخش اقتصادی و
اجتماعی

سازمان جهاد سازندگی
استان اردبیل

سال 1911

99

عضویت در كمیتههای تخصصی افق  1111استان به عنوان
نماینده سازمان جهاد سازندگی استان

سازمان جهاد سازندگی
استان اردبیل

سال 1911

91

كارشناس مدیریت طرح و برنامهریزی

سازمان جهاد سازندگی
استان اردبیل

سال 1911

91

مدیرعامل شركت مهندسین مشاور آذر آمایش با گرایش
برنامهریزی منطقهای (شركت مذكور با حضور گروهی از
مهندسین برنامهریزی منطقهای و اساتید دانشگاهی به
عنوان مشاور در تهران فعالیت داشت).

مهندسین مشاور آذر
آمایش

 1911تا 1911
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تالیفات
سال

ردیف

عنوان

تالیف /ترجمه

انتشارات

1

مقدمهای بر زندگی عشایر در ایران

تالیف

دانشگاه آزاد اسالمی

1931

2

ارزیابی اثرات اجرای طرحهای هادی روستایی

تألیف

دانشگاه آزاد اسالمی

1931

9

راهبردهای توسعه روستایی

ترجمه

دانشگاه آزاد اسالمی

1932

1

دانشنامه روستاها و آبادیهای استان اردبیل

مسئول گروه
پژوهشی و
تدوین كتاب

دانشگاه محقق
اردبیلی

1932

1

توسعه پایدار شهری با تاكید بر نوسازی بافت های
فرسوده

تألیف

دانشگاه آزاد اسالمی

1932

1

1

1

درآمدی بر توانمندسازی اسکانهای غیررسمی با
تأكید بر سرمایه اجتماعی

توسعه درونی و میان افزا؛ رویکردهای متاخر توسعه
در بافت های كهن
طلوع خدمت(مستند بازسازی مناطق زلزله زده
آذربایجان)

چاپ

تألیف

دانشگاه آزاد اسالمی

1939

تألیف

دانشگاه آزاد اسالمی

1939

تألیف

ساواالن

1939

3

توریسم شهری و روستایی

تألیف

ساواالن

1931

11

درآمدی بر آسیبشناسی مدیریت روستایی در ایران

تألیف

دانشگاه آزاد اسالمی

1931

فعالیت های علمی و دانشگاهی
ردیف

عنوان فعالیت

دستگاه مربوطه

سال

1

استادیار دانشگاه آزاد اسالمی

دانشگاه آزاد

از سال 1911
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2

عضو شورای علمی مدیریت و برنامه ریزی شهری و منطقه ای

جهاد دانشگاهی تهران

1931

9

عضو هیات علمی پاره وقت جهاد دانشگاهی

جهاد دانشگاهی تهران

از سال 1931

9

مدرس مقطع كارشناسی ارشد

دانشگاه خوارزمی

1931-1931

1

مدرس مقاطع كارشناسی و كارشناسی ارشد

واحد تهران جنوب

1931-1931

1

مدرس در مقاطع كارشناسی وكارشناسی ارشد و دكترای
تخصصی

واحد تهران شمال

1931

1

عضو جامعه بین المللی توسعه ارتباطات بین دانشگاهی
ISCDBU

مسکو _ روسیه

از سال 1931

1

عضو هیئت علمی دانشگاه جامع علمی _ كاربردی

دانشگاه جامع علمی _كاربردی

از سال  1911تاكنون

1

مشاور عالی پژوهشی دانشگاه آزاد اسالمی اردبیل

دانشگاه آزاد

1939

3

مدیر پژوهشی منتخب دستگاه های اجرایی استان اردبیل

وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری

1932

11

عضو شورای علمی اولین همایش ملی توسعه پایدار كالبدی
– فضایی روستایی

بنیاد مسکن روستایی

1939

11

عضو هیئت علمی گروه جغرافیا و مسئول بخش مطالعات
روستایی بنیاد دایره المعارف استان اردبیل

بنیاد دایره المعارف

از سال  1932تاكنون

12

استاد نمونه دانشگاه پیام نور واحد نیر

دانشگاه پیام نور

 1931و 1932

19

مدرس دانشگاههای استان اردبیل

دانشگاه پیام نور

 1931تا 1939

11

عضو شورای راهبری اولین همایش ملی توسعه پایدار
كالبدی -فضایی روستایی

بنیاد مسکن انقالب اسالمی

1939

11

مدرس دفتر آموزش و پژوهش استانداری اردبیل

استانداری اردبیل

1911

11

عضو كمیته راهبردی دومین همایش چشم انداز توسعه
پایدار روستایی ایران

انجمن جغرافیا و برنامه ریزی
روستایی ایران

1931
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موارد تجلیل شده
ردیف

موضوع

دستگاه مربوطه

سال

1

دریافت لوح تقدیر از ریاست محترم جمهوری اسالمی ایران در
اجرای موفق طرح ویژه بهسازی و نوسازی مساكن روستایی

ریاست جمهوری اسالمی
ایران

2

دریافت لوح تقدیر از وزیر مسکن و شهرسازی و ریاست عالی
بنیاد مسکن در خصوص پیشبرد اهداف و برنامههای بنیاد مسکن
به ویژه در بخش مسکن و عمران روستایی و مسکن اقشار كم
درآمد

وزارت مسکن و شهرسازی

1911

9

دریافت لوح تقدیر از وزیر محترم راه و شهرسازی در اجرای
موفق طرح مسکن مهر

وزارت مسکن و شهرسازی

1931

1

دریافت لوح تقدیر از معاونت ریاست جمهوری و رئیس سازمان
تربیت بدنی در خصوص همکاری در راه اندازی ورزشگاه  21هزار
نفری علی دایی

سازمان تربیت بدنی كشور

1

دریافت لوح تقدیر از مشاور رئیس جمهور و رئیس دفتر مناطق
محروم كشور در اجرای موفق طرح هادی روستایی

ریاست جمهوری اسالمی
ایران

1913

1

دریافت لوح تقدیر از معاون وزیر و مدیر عامل در اجرای موفق
طرح مسکن مهر استان

سازمان ملی زمین و مسکن
كشور

1939

1

دریافت لوح تقدیر از معاون محترم قوۀ قضائیه و ریاست سازمان
ثبت اسناد و امالک كشور و ریاست محترم بنیاد مسکن انقالب
اسالمی در خصوص موفقیت در صدور اسناد مالکیت امالک
روستایی

1

1913

1911

قوۀ قضائیه،
سازمان ثبت اسناد و امالک
كشور،

1911

بنیاد مسکن انقالب
اسالمی كشور

دریافت لوح تقدیر از دبیر ستاد اقامه نماز استان به جهت تحقق
باالی  11۷از فعالیتهای (عمومی) در جهت ترویج و توسعه
فرهنگ نماز

ستاد اقامه نماز كشور

1911

3

دریافت لوح تقدیر از معاون محترم قوۀ قضائیه و ریاست سازمان
ثبت اسناد و امالک كشور و ریاست محترم بنیاد مسکن انقالب
اسالمی كشور در خصوص كسب رتبه برتر كشوری در اجرای
ماده  199قانون برنامه چهارم

قوۀ قضائیه ،سازمان ثبت
اسناد و امالک كشور ،بنیاد
مسکن انقالب اسالمی كشور

سال های
 1911و 1911

11

دریافت لوح تقدیر از ریاست محترم بنیاد مسکن انقالب اسالمی
كشور در خصوص فعالیتهای انجام یافته در بازسازی مناطق
زلزلهزده بم

بنیاد مسکن انقالب اسالمی
كشور

1911
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11

دریافت لوح تقدیر از نماینده محترم ولی فقیه در بنیاد مسکن
انقالب اسالمی در خصوص احراز رتبه برتر كشوری ستاد اقامه
نماز

نماینده محترم ولی فقیه در
بنیاد مسکن انقالب اسالمی

1931

12

دریافت لوح تقدیر از استاندار محترم اردبیل در خصوص احراز
رتبه برتر در ستاد اقامه نماز استان

استانداری اردبیل

1932

19

دریافت لوح تقدیر از استاندار اردبیل در خصوص موفقیت
در صدور اسناد مالکیت امالک روستایی

استانداری اردبیل

1911

11

دریافت لوح تقدیر از معاونت امور عمرانی استانداری و رئیس
ستاد بازرسی انتخابات در برگزاری موفق انتخابات هشتمین دورۀ
مجلس شورای اسالمی

استانداری اردبیل

1911

11

دریافت لوح تقدیر از استاندار اردبیل در خصوص محقق ساختن
اهداف دولت در استان

استانداری اردبیل

1911

11

دریافت لوح تقدیر از معاونت امور عمرانی استانداری در خصوص
اجرای موفق طرح مقاوم سازی مساكن روستایی

استانداری اردبیل

1911

11

دریافت لوح سپاس از معاونت امور عمرانی استانداری و فرمانده
بسیج مقاومت استان در خصوص ارائۀ عملکرد مناسب در اجرای
طرح هجرت

استانداری اردبیل

11

دریافت لوح تقدیر از معاونت امور عمرانی استانداری در اجرای
موفق طرح ویژه بهسازی مسکن روستایی و كسب رتبه اول
كشوری

استانداری اردبیل

1911

13

دریافت لوح تقدیر از استاندار اردبیل در اجرای موفق طرحهای
عمرانی

استانداری اردبیل

1911

21

دریافت لوح تقدیر از مدیركل پشتیبانی امور دام استان اردبیل و
كسب عنوان كارمند نمونه

چهارمین جشنواره شهید
رجایی استان اردبیل

1913

21

دریافت لوح تقدیر از ریاست عالیه بنیاد مسکن انقالب اسالمی
در خصوص احراز رتبه برتر در بازسازی مناطق آسیبدیده از
زلزله منطقه آذربایجان

بنیاد مسکن انقالب اسالمی

22

دریافت لوح تقدیر از رئیس هیئت مدیره انجمن خیرین مسکن
ساز استان در خصوص عملکرد مناسب انجمن خیرین استان
اردبیل

انجمن خیرین مسکنساز

1931

29

اعطای لوح تقدیر از فرمانده ارشد سپاه در خصوص اجرای موفق
طرح های عمرانی

سپاه استان اردبیل

1911

21

برنده جایزه و لوح تقدیر از جشنواره كتاب

بیست و یکمین جشنواره
كتاب سال دانشجویی

1939

21

برنده جایزه و لوح تقدیر از جشنواره كتاب

جایزه دوساالنه كتاب
معماری و شهرسازی یادبود
زندهیاد دكتر مزینی

1931

21

پذیرش كتاب در هشتمین جشنواره بینالمللی برترینها پژوهش مركز مطالعات و برنامه ریزی

1911

1932

1931
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و نوآوری مدیریت شهری (جایزه جهانی)

شهر تهران

21

حامی انجمن خیرین مسکن ساز كشور

بنیاد مسکن انقالب اسالمی

از سال 1931

21

دریافت لوح تقدیر جهت تجلیل از اقدامات انجام یافته در حوزه
توانمندسازی جوامع محلی

دانشگاه تهران

1931

23

دریافت لوح تقدیر جهت ایراد سخنرانی در خصوص راهکارهای
ایجاد اشتغال

جهاد دانشگاهی

1931

91

دریافت لوح تقدیر جهت كسب رتبه اقدام جهادی برتر در اولین
جشنواره علمی – تجربی كاركنان بنیاد مستضعفان

بنیاد مستضعفان انقالب
اسالمی

1931

91

دریافت لوح تقدیر جهت تالش در عرصه علمی و اجرایی برای
روستاها و مناطق محروم كشور

انجمن جغرافیا و برنامه
ریزی روستایی ایران

1931

92

دریافت لوح تقدیر در برگزاری پنجمین همایش ملی روز روستا و
عشایر

معاونت توسعه روستایی و
مناطق محروم ریاست
جمهوری

1931

99

دریافت لوح تقدیر جهت ارائه سخنرانی با موضوع «الگوهای
موفق توسعه اشتغال در مناطق محروم و روستایی كشور (تجربه
بنیاد علوی)»

جهاد دانشگاهی

1931

91

دریافت لوح تقدیر جهت ارائه مقاله برتر با عنوان «ارائه الگوی
آبادانی و پیشرفت (معیشت پایدار ،توسعه ماندگار)

انجمن جغرافیا و برنامه
ریزی روستایی ایران

1931

فعالیت های تحقیقاتی و مطالعاتی
ردیف

عنوان تحقیق

انتشارت/برگزار کننده

تاریخ

توضیحات

1

مدل پیشنهادی مدیریت توسعه پایدار
روستایی فرا بخشی در ایران

خانه اندیشمندان علوم انسانی

1931

سخنران

2

تاثیر ابعاد توانمند سازی و نقش میانجیگری
خودكارآمدی بر تمایل به راه اندازی كسب و
كار پایدار

2

ارائه الگوی آبادانی و پیشرفت (معیشت
پایدار ،توسعه ماندگار)

9

ارائه تجربیات و دستاوردهای الگوی پیشرفت
و آبادانی با تاكید بر معیشت پایدار

فصلنامه پژوهشهای روستایی
1931

پذیرش و چاپ

(علمی-پژوهشی)
دانشگاه خوارزمی

1931

سخنران

دانشگاه تهران –
1931
دانشکده علوم اجتماعی

سخنران

9

سوابق علمی و پژوهشی و اجراییاحمد حاج علیزاده

9

ارزیابی سرمایه اجتماعی شبکه ذینفعان در
راستای توسعه پایداری محلی (منطقه مورد
مطالعه :استان خراسان جنوبی  ،پروژه
بینالمللی )RFLDL

مجله مرتع و آبخیزداری
دانشگاه تهران با درجه علمی
– پژوهشی و ISC

1931

پذیرش و چاپ

1

1

1

تقویت سرمایه اجتماعی برون گروهی در
راستای استقرار مدیریت اجتماع محور در
مناطق خشك

مجله مرتع و آبخیزداری
دانشگاه تهران با درجه علمی
– پژوهشی و ISC

1931

شناخت و وا كاوی نیروهای اثر گذار بر بنیاد
مسکن انقالب اسالمی در توسعه كالبدی
سکونت گاه ها ی روستایی

دانشگاه خوارزمی _ مجله
علمی  ،پژوهشی

1931

دانشگاه تهران _ مجله
پژوهشهای جغرافیای انسانی
(علمی پژوهشی)

1931

ارزیابی توان اكولوژیکی برای تعیین كاربری
زراعت با روش ارزیابی چند متغیره
( )MCEدر شهرستان قلعه گنج

1

الگوی بهینه نحوه اسکان زلزله زدگان در
مناطق مختلف كشور (طرح پژوهشی)

پذیرش و چاپ

پذیرش و چاپ

1931

مشاور عالی طرح

1

كنفرانس بین المللی مدیریت
تحلیل شبکه ذینفعان محلی در مدیریت
دانشگاه
مشاركتی سرزمین (مطالعه موردی در استان منابع طبیعی در كشورهای در
تهران
حال توسعه
خراسان رضوی)

 21فوریه 2111

3

ارزش گذاری اقتصادی كاركرد های زیست كنفرانس بین المللی مدیریت
دانشگاه
محیطی با تاكید بر موانع (مطالعه موردی در منابع طبیعی در كشورهای در
تهران
حال توسعه
خراسان رضوی)

 21فوریه 2111

11

بررسی عوامل موثر بر شکل گیری بافت
روستایی (منطقه مورد مطالعه :روستای
گیلوان شهرستان خلخال)

شركت توسعه مسکن كشور

پذیرش و چاپ

مجله پژوهش های روستایی
دانشگاه تهران با درجه علمی
– پژوهشی و ISC

1931

پذیرش و چاپ

11

شناسایی عوامل مؤثر بر تقویت اقتصاد
مقاومتی در بخش گردشگری روستایی

كنگره ملی اقتصاد مقاومتی

1931

سخنران

12

آسیب شناسی مدیریت روستایی در ناحیه
مركزی اردبیل بعد از انقالب اسالمی

دانشگاه آزاد واحد رشت

1939

تدوین رساله دكترای
تخصص ()ph.d

19

چالشهای مدیریت روستایی از دیدگاه
شورای اسالمی

نشریه شماره  11فصلنامه
بینالمللی جغرافیا با درجه
علمی – پژوهشی و ISC

1939

پذیرش و چاپ

11

آسیب شناسی مدیریت روستایی در ناحیه
مركزی استان اردبیل

فصلنامه تخصصی و علمی –
پژوهشی مسکن و محیط

1939

پذیرش و چاپ

11

حکمروایی محلی و مدیریت روستایی

همایش ملی توسعه پایدار
كالبدی و فضایی روستایی

1939

سخنران كلیدی

10

سوابق علمی و پژوهشی و اجراییاحمد حاج علیزاده

11

چالشهای مدیریت روستایی از دیدگاه
روستایی شوراهای اسالمی در ماندگاری
جمعیت روستاهای ناحیه مركزی اردبیل

انجمن جغرافیای ایران _
علمی  ،پژوهشی

1939

11

نقش دانش بومی در توسعه اجتماعی
فرهنگی از دیدگاه ساكنان روستاهای
دهستان گوگ تپه بیله سوار استان اردبیل

اولین همایش ملی جغرافیا،
مخاطرات محیطی و توسعه
پایدار(انجمن محیط زیست
كومش و قطب برنامه ریزی و
توسعه پایدار دانشگاه تهران)

1932

11

راهکارهای توسعه مدیریت یکپارچه روستایی
در ایران

همایش علمی تخصصی
توسعه روستایی و كشاورزی
با تأكید بر تولید ملی(دانشگاه
پیام نور آذربایجان غربی)

1932

13

توسعه پایدار در روستاهای مناطق
كوهستانی

اولین همایش ملی مسکن
روستایی دانشگاه سیستان و
بلوچستان

1932

21

ارزیابی اثرات زیست محیطی گردشگری از
نظر ساكنان روستایی؛ مطالعه موردی:
روستای وكیلی آباد ،دهستان سردابه
شهرستان اردبیل

دانشگاه آزاد اسالمی

1932

21

تحلیل مفهوم محیط زیست و ارزیابی جایگاه
آن در قوانین و مقررات مدیریت شهری ایران

دومین كنفرانس ملی
برنامهریزی و مدیریت محیط
زیست (دانشگاه تهران)

1931

22

وضعیت كنونی و موانع پیش روی مدیریت
روستایی ایران مطالعه موردی :بخش ویلیکج
شهرستان نمین

همایش ملی توسعه روستایی
(دفتر امور روستایی و
شوراهای استانداری گیالن،
جهاد دانشگاهی واحد استان
گیالن)

1931

29

چالشهای فراروی مدیریت روستایی ایران
(مطالعه موردی :دهستان آبگرم سرعین)

همایش علمی تخصصی
توسعه روستایی و كشاورزی
با تأكید بر تولید ملی(دانشگاه
پیام نور)

1931

21

سنجش دیدگاه ساكنان روستای انار در
رابطه با موانع و محدودیت های پیش روی
مدیریت ریسك

همایش توسعه روستایی و
كشاورزی  ،دانشگاه پیام نور
آذربایجان غربی

1931

21

چالشهای فراروی توسعه  ICTدر
سکونتگاههای روستایی در مجله)(ISI

Australian Journal of
Basic and Applied
Sciences

1911

پذیرش و چاپ

پذیرش و چاپ در كتاب
مجموعه مقاالت

پذیرش و چاپ در كتاب
مجموعه مقاالت

چاپ در كتاب مجموعه
مقاالت

پذیرش و چاپ در كتاب
مجموعه مقاالت

ارائه و چاپ در كتاب
مجموعه مقاالت

ارائه و چاپ در كتاب
مجموعه مقاالت

پذیرش و چاپ در كتاب
مجموعه مقاالت

پذیرش و ارائه پوستری

پذیرش و چاپ مقاله

11

سوابق علمی و پژوهشی و اجراییاحمد حاج علیزاده

1911
و

21

سنجش رنج بشر در جهان

ماهنامه سراسر مجله كشت و
صنعت

21

بررسی روند تغییرات جمعیت مناطق
روستایی اردبیل بین سالهای 1911
تا 1911

دانشگاه آزاد واحد علوم و
تحقیقات

1911

21

طرح ملی تهیه شناسنامههای حوزه
آبخیز استان اردبیل

وزارت جهاد سازندگی

1911

انجام مطالعات بخش
اقتصادی و اجتماعی

23

طرح جامع مطالعات روستایی (مطالعه
موردی :روستای نیار)

دانشگاه آزاد اسالمی

1911

طرح مطالعاتی

91

دیدگاهها و نظریههای توسعه روستایی در
كشور زامبیا

دانشگاه آزاد اسالمی

1911

طرح مطالعاتی

91

بررسی نقش شهرهای جدید در توسعه نظام
شهری ایران (نمونه موردی شهر جدید
اندیشه)

فصلنامه جغرافیا (برنامه ریزی
منطقه ای)

1931

پذیرش و چاپ

92

ارزیابی توان اكولوژیکی برای تعیین كاربری
زراعت در شهرستان قلعه گنج

مجله پژوهش های روستایی

1931

پذیرش و چاپ

99

ارزیابی تغییرات كاربری و گسترش افقی
شهری با تاكید بر نقش اقتصاد شهری نمونه
موردی شهر اردبیل

نشریه علمی -پژوهشی و بین
المللی انجمن جغرافیایی
ایران

1931

91

بررسی روند تغییرات سرمایه های اجتماعی
– مالی در صندوق های اعتباری خرد تحت
پوشش پروژه توان افزایی جوامع محلی
شهرستان قلعه گنج

نشریه تحقیقات كاربردی
علوم جغرافیایی دانشگاه
خوارزمی تهران

1931

91

تحلیل پویایی انسجام سازمانی در راستای
استقرار حکمرانی حوزه آبخیز  ،مطالعه
موزدی  :شهرستان سرایان خراسان جنوبی

نشریه علمی پژوهشی
مهندسی و مدیریت آبخیز

1931

91

سنجش اثرات زیست محیطی فعالیت های
گردشگری از دیدگاه ساكنین روستای
آلوارس شهر سرعین

دومین كنفرانس ملی برنامه
ریزی و مدیریت محیط زیست

1931

91

گلوگاه توسعه كارآفرینی در مناطق روستایی

ماهنامه كارآفرینی امید
(شماره )23

1931

91

ارائه تجربیات طرح آبادانی و پیشرفت مناطق
محروم كشور

جهاد دانشگاهی

1931

93

ارزیابی اثرات الگوی توان افزایی بر ریسك
پذیری جوامع محلی (منطقه مورد مطالعه :
دهستان چاه داد خدا)

فصلنامه علمی – پژوهشی
برنامه ریزی منطقه ای

1931

پذیرش و چاپ

1911
پایاننامه
كارشناسی ارشد

پذیرش و چاپ

پذیرش و چاپ

پذیرش و چاپ

پذیرش و سخنرانی

چاپ
سخنران اصلی

پذیرش و چاپ

12

سوابق علمی و پژوهشی و اجراییاحمد حاج علیزاده

11

ابعاد اقتصادی و اجتماعی اعتبارات خرد

ماهنامه صندوق كارآفرینی
امید (شماره )93

1931

چاپ

عناوین دروس تدریس شده در دانشگاه های مختلف

ردیف

عنوان درس

دانشگاه

مقطع

رشته

سال

1

روستا 1

دانشگاه آزاد اسالمی واحد
تهران جنوب

مقطع كارشناسی

معماری

1931

2

روستا 2

دانشگاه آزاد اسالمی واحد
تهران جنوب

مقطع كارشناسی

معماری

1931

9

برنامه ریزی صنایع روستایی

دانشگاه خوارزمی

مقطع كارشناسی
ارشد

برنامه ریزی روستایی

1931

1

اصول و روش های مکانیابی

دانشگاه آزاد اسالمی واحد
تهران جنوب

مقطع كارشناسی
ارشد

معماری

1931

1

شناخت روستا

دانشگاه آزاد اسالمی واحد
تهران جنوب

مقطع كارشناسی

معماری

1931

1

روش تحقیق

دانشگاه آزاد اسالمی واحد
گرمی

مقطع كارشناسی
ارشد

عمران

1911
1939

1

قوانین تطبیقی اداره شهرها

پیام نور اردبیل

كارشناسی

برنامه ریزی شهری

1932

1

اصول و روش های برنامه ریزی منطقه ای

پیام نور اردبیل

كارشناسی

برنامه ریزی شهری

1932

3

سیاست و فضا

پیام نور نیر

كارشناسی

برنامه ریزی روستایی

1931

11

مخاطرات طبیعی

پیام نور نیر

كارشناسی

جغرافیای طبیعی

1931

11

تحلیل فضایی

پیام نور نیر

كارشناسی

برنامه ریزی روستایی

1931

12

كاربرد جغرافیای طبیعی در برنامه ریزی
شهری و روستایی

پیام نور نیر

كارشناسی

برنامه ریزی روستایی

1931

19

شهرها و شهرک های جدید

پیام نور اردبیل

كارشناسی

برنامه ریزی شهری

1931

11

مسکن و اسکان غیر رسمی

پیام نور اردبیل

كارشناسی

برنامه ریزی شهری

1931

11

اصول و روش های آمایش سرزمین

پیام نور نیر

كارشناسی

برنامه ریزی روستایی

1913

13

سوابق علمی و پژوهشی و اجراییاحمد حاج علیزاده

11

روابط متقابل شهر و روستا

پیام نور اردبیل

كارشناسی

برنامه ریزی شهری

1911

11

مبانی جغرافیای سیاسی (عمومی)

پیام نور نیر

كارشناسی

جغرافیای سیاسی

1911

11

مبانی جغرافیای سیاسی (ایران)

پیام نور نیر

كارشناسی

جغرافیای سیاسی

1911

13

جغرافیای جمعیت ایران

پیام نور اردبیل

كارشناسی

برنامه ریزی روستایی

1911

21

مبانی جغرافیای روستایی

پیام نور اردبیل

كارشناسی

برنامه ریزی روستایی

1911

21

كارگاه شهرسازی

تهران شمال

كارشناسی ارشد

برنامه ریزی شهری

1931

22

برنامه ریزی كاربری اراضی

تهران شمال

كارشناسی

برنامه ریزی شهری

1931

29

كارگاه برنامه ریزی شهری

تهران شمال

كارشناسی ارشد

برنامه ریزی شهری

-31
31

21

برنامه ریزی مسکن

تهران شمال

كارشناسی ارشد

برنامه ریزی شهری

-31
31

21

برنامه ریزی كاربری زمین

تهران شمال

كارشناسی ارشد

برنامه ریزی شهری

1931

21

برنامه ریزی حمل و نقل درون شهری

تهران شمال

كارشناسی ارشد

برنامه ریزی شهری

1931

21

سیاست های كاربری زمین و مسکن
شهری ایران

تهران شمال

دكترای تخصصی

برنامه ریزی شهری

1931

21

برنامه ریزی گردشگری

تهران شمال

دكترای تخصصی

برنامه ریزی شهری

1931

23

برنامه ریزی منطقه ای

تهران شمال

كارشناسی

معماری

1933

91

روش تحقیق علمی

تهران شمال

برنامه ریزی شهری

1933

91

تحلیل فضاهای شهری

تهران شمال

شهر سازی

1933

كارشناسی ارشد
كارشناسی

پایان نامه های هدایت شده
ردیف

عنوان پایان نامه

دانشجو

رشته

دانشگاه

سال

1

تحلیل شبکه اجتماعی و الگوی رفتاری ذینفعان در حل
مناقشات آب (مطالعه موردی حوزه آبخیز زاینده رود)

عباس
راهدان

آبخیزداری و
منابع طبیعی

دانشگاه تهران _
دانشکده منابع
طبیعی

1931

كارشناسی
ارشد

مشاور

2

ارزیابی اثرات توانمند سازی زنان در توسعه محلی

نازیال
شهریاری

برنامه ریزی
روستایی

دانشگاه خوارزمی

1931

كارشناسی
ارشد

مشاور

لیال میرزایی

برنامه ریزی
شهری

دانشگاه آزاد اسالمی
تهران شمال

1931

كارشناسی
ارشد

استاد راهنما

1

نقش مدیریت شهری در ساماندهی بافت های فرسوده
(نمونه موردی شهر زواره)

مریم
السادات نیار
رئیس

برنامه ریزی
شهری

دانشگاه آزاد اسالمی
تهران شمال

1931

كارشناسی
ارشد

داور داخلی

1

ارزیابی اثرات زیست محیطی و ترافیکی بزرگراه طبقاتی
صدر

علی اكبر
غفاریان

برنامه ریزی
شهری

دانشگاه آزاد اسالمی
تهران شمال

1931

كارشناسی
ارشد

مشاور

نقش كالنشهر ها در توسعه منطقه ای
9
(نمونه موردی شهر تهران)

مقطع

مسئولیت
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1

بررسی علل و عوامل مؤثر در ساخت و سازهای غیرمجاز
(مطالعه موردی منطقه  2شهر كرج)

ملیکا شاهین
صفت

برنامه ریزی
شهری

دانشگاه آزاد اسالمی
تهران شمال

1931

كارشناسی
ارشد

استاد راهنما

1

ارزیابی جایگاه مدیریت شهری در تحقق شهر دوستدار
سالمند (نمونه موردی ناحیه  9منطقه یك)

فرناز خاكزاد

برنامه ریزی
شهری

دانشگاه آزاد اسالمی
تهران شمال

1931

كارشناسی
ارشد

استاد راهنما

1

بازآفرینی فضای شهری با تاكید بر پیادهراه سازی و
ارتقاء كیفی محیط

پوریا
ابراهیمی

برنامه ریزی
شهری

دانشگاه آزاد اسالمی
تهران شمال

1931

كارشناسی
ارشد

استاد راهنما

3

شناسایی عوامل اجتماعی موثر بر مشاركت شهروندان
در مدیریت امور شهری

دانش دوست

برنامه ریزی
شهری

دانشگاه آزاد اسالمی
تهران شمال

1931

كارشناسی
ارشد

استاد راهنما

11

شناسایی عوامل مؤثر بر كاهش آسیب پذیری فضای
شهری در برابر زلزله با بهره گیری پدافند غیرعامل
(مطالعه موردی ناحیه  1شهر ری)

معصومه
محبتی

برنامه ریزی
شهری

دانشگاه آزاد اسالمی
تهران شمال

1931

كارشناسی
ارشد

استاد راهنما

11

ارزیابی معیارهای نیازمندی سالمندان در محله های
شهری با استفاده از رویکرد پایداری (نمونه موردی
منطقه  1تهران)

سها علی
اكبری

برنامه ریزی
شهری

دانشگاه آزاد اسالمی
تهران شمال

1931

كارشناسی
ارشد

استاد راهنما

12

بررسی نقش پیاده راه ها در توسعه پایدار اجتماعی
شهرها (نمونه موردی پیاده راه  11شهریور)

تك فالح

برنامه ریزی
شهری

دانشگاه آزاد اسالمی
تهران شمال

1931

كارشناسی
ارشد

استاد راهنما

19

آمایش فضایی و برنامه ریزی فضای شهری با رویکرد
توسعه پایدار

محرم
یوسفی

برنامه ریزی
شهری

دانشگاه آزاد اسالمی
تهران شمال

1931

دكترای
تخصصی

استاد مشاور

پایان نامه های در حال نگارش

مقطع

مسئولیت

دانشگاه

سال

ردیف

عنوان پایان نامه

رشته

دكترای
تخصص
ی

2

تبیین نقش شهر هوشمند گردشگری
در توسعه پایدار شهری (مطالعه
همدان)

حمیدرضا رنجبردار

برنامه ریزی شهری

دانشگاه آزاد
اسالمی تهران
شمال

استاد مشاور

1931

9

چارچوب حکمروایی سازگار و
مدیریت توسعه مناطق روستایی

نسیم جهانبخش

برنامه ریزی روستایی

دانشگاه خوارزمی

1931

دكترای
تخصص
ی

استاد مشاور

1

تحلیل مدیریت و برنامهریزی كالن-
شهر تهران با تأكید بر برنامهریزی
استراتژیك

مجتبی حبیبی

برنامه ریزی شهری

دانشگاه آزاد
اسالمی تهران
شمال

1931

كارشنا
سی
ارشد

استاد راهنما

1

بررسی مناسب سازی فضاهای شهری
جهت دسترسی معلولین و جانبازان

حسین بختیاری

برنامه ریزی شهری

دانشگاه آزاد
اسالمی تهران
شمال

1931

كارشنا
سی
ارشد

استاد راهنما

1

بررسی میزان دستیابی به اهداف
توسعه پایدار شهری

مرضیه امینی

برنامه ریزی شهری

دانشگاه آزاد
اسالمی تهران
شمال

1931

كارشنا
سی
ارشد

استاد راهنما
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مونس

1

آسیب شناسی محالت تاریخی از بعد
سیما و منظر شهری

1

بازآفرینی بافت های فرسوده و
ناكارآمد شهری با رویکرد كیفیت
بخشی به فضاهای آن

منصوره هوشیاری

3

11

برنامه ریزی شهری
ارده نیری

دانشگاه آزاد
اسالمی تهران
شمال

1931

دانشگاه آزاد
اسالمی تهران
شمال

1931

بررسی عوامل بازدارنده و پیشران
توسعه مشاركت عمومی – خصوصی
در بازآفرینی بافت های ناكارآمد
شهری ایران

سید یاسر حسینی

برنامه ریزی شهری

دانشگاه آزاد
اسالمی تهران
شمال

1931

نقش پیاده راه ها بر زندگی شهری
(مطالعه موردی خیابان شمیران نو)

مسعود عفتی

برنامه ریزی شهری

دانشگاه آزاد
اسالمی تهران
شمال

1931

برنامه ریزی شهری

كارشنا
سی
ارشد

استاد راهنما

كارشنا
سی
ارشد

استاد راهنما

كارشنا
سی
ارشد

استاد مشاور

كارشنا
سی
ارشد

استاد مشاور

داوری پایان نامه ها
ردیف

عنوان پایان نامه

دانشجو

رشته

دانشگاه

سال

مقطع

مسئولیت

1

تبیین توسعه میان افزا در ساماندهی شهری جلگه ای
(مطالعه موردی بهشهر)

سمانه غفاری

برنامه ریزی
شهری

دانشگاه آزاد
اسالمی تهران
شمال

1931

دكترای
تخصصی

داور

2

تبیین الگوی منابع درآمد شهرداری ها با تاكید بر توسعه
پایدار شهری (مطالعه شهر نظرآباد)

حسین علیزاده

برنامه ریزی
شهری

دانشگاه آزاد
اسالمی تهران
شمال

1931

دكترای
تخصصی

داور

برنامه ریزی
شهری

دانشگاه آزاد
اسالمی تهران
شمال

1931

1

تبیین نقش گردشگری و ائقات فراغت در سرزندگی
فضاهای شهری با محوریت حیات شبانه و نشاط اجتماعی
(منطقه  12تهران)

عمادالدین
امیری

برنامه ریزی
شهری

دانشگاه آزاد
اسالمی تهران
شمال

1931

1

تبیین آسیب پذیری زیرساخت های شهری با رویکرد
پدافند غیرعامل (شهر سمنان)

رضا باباییان

برنامه ریزی
شهری

1

تبیین چالش ها و راهبردهای مدیریت محیط زیست
شهری تهران با تاكید بر نظریه های نوین

مهدیه طایفه
رستمی

برنامه ریزی
شهری

9

مطالعه تطبیقی سطح زیست پذیری در راستای توسعه
پایدار شهری

محسن رضایی

(مطالعه موردی لرستان)

دكترای
تخصصی

داور

دكترای
تخصصی

داور

دانشگاه آزاد
اسالمی تهران
شمال

1931

دكترای
تخصصی

داور

دانشگاه آزاد
اسالمی تهران

1931

دكترای
تخصصی

داور
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1

تبیین اثرات گردشگری در توسعه اقتصادی – اجتماعی
شهرستان آستارا

ماریا نهاوندپور

برنامه ریزی
شهری

دانشگاه آزاد
اسالمی تهران
شمال

1931

1

تحلیلی بر وضعیت توسعه پایدار نواحی منطقه  1شهر
تهران با تاكید بر حکمروایی خوب

محسن
محمدی

برنامه ریزی
شهری

3

آسیب شناسی توسعه گردشگری در روستاهای تاریخی و
فرهنگی (مطالعه مورد روستای خورف)

نیلوفر رضی

برنامه ریزی
شهری

دكترای
تخصصی

داور

دانشگاه آزاد
اسالمی تهران
شمال

1931

دكترای
تخصصی

داور

دانشگاه آزاد
اسالمی تهران
شمال

1931

دكترای
تخصصی

داور

مهارت /تخصص
مهارت  /تخصص

میزان تسلط

مدرس درس روش تحقیق

بسیار زیاد

تدریس در دانشگاه های سراسری و آزاد

بسیار زیاد

مهارت های ارتباطی و نوشتاری عالی

بسیار زیاد

اطالعات و ارتباطات ()Internet

بسیار زیاد

شیوه كار با نرم افزار ارائه مطلب ()Powerpoint

بسیار زیاد

شیوه به كارگیری نرم افزار واژه پرداز ()Word

بسیار زیاد

آشنائی با شیوه استفاده از كامپیوتر و مدیریت فایلها ()Windows

زیاد

شیوه كار با صفحه گسترده ()Excel

زیاد

آشنائی با مفاهیم پایه و اساسی فناوری اطالعات()IT

زیاد

زبان انگلیسی

متوسط
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دوره های آموزش گذرانده
شده
ردیف

عنوان دوره

موسسه آموزشی

1

بهترین تجربه چین در توانمندسازی مردم محلی موسسه
آموزشی

مركز آموزش عالی بینالمللی
وابسته به دانشگاه ویفانگ چین

مدت
ساعت

امتیاز

یك
هفته

تکمیلی استاندارد و مدیریت كیفیت
2

CONCORD

21

()MANAGEMENT EXPERT

9

QUALITY MANAGEMENT SYSTEM ; Quality
Warranty :2010

CONCORD

21

1

QUALITY MANAGEMENT SYSTEM ISO
9001:2008

CONCORD

21

دوره آموزشی سیستم مدیریت كیفیت
1

CONCORD

1

)(ISO 9001:2000, on 15-16 March 2006

دوره آموزشی سیستم مدیریت كیفیت
1

CONCORD

11

() February 17 , 2000 , on :ISO 9001

1

پودمان آموزشی اصالح الگوی مصرف

مركز آموزش و پژوهش
استانداری

1

1

كارگاه آموزشی همایش فناوری نوین صنعت ساختمان

سازمان مسکن و شهرسازی
خراسان رضوی

11

21

3

آشنایی با شرایط عمومی پیمان و تعدیل

مركز آموزش دفتر بنیاد مسکن
انقالب اسالمی

21

21

11

روشهای جمع آوری اطالعات

سازمان آموزش و تحقیقات
وزارت جهاد كشاورزی

91

21

11

آموزش تخصصی زبان انگلیسی

سازمان جهاد كشاورزی استان
اردبیل

91

عالی
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12

سمینار بهره برداری نیروی انسانی

مركز آموزش مدیریت دولتی
استان اردبیل

1

19

برنامه نویسی به زبانC++

موسسه آموزش كامپیوتر كیهان

11

11

گواهینامه كارگاه آموزشی و تمرین ستادی مدیریت بحران
كشور

سمینار منطقه ای در حوزه
مسکن شهری

12

11

گواهی نامه شركت در دوره آموزشی مهارت های عمومی

دانشگاه جامع علمی كاربردی
مركز تربیت مدرس

11

11

دوره آموزشی سمینار منطقه ای "حوزه مسکن شهری"

اداره كل بنیاد مسکن انقالب
اسالمی استان كردستان

11

11

گواهی نامه مدیریت و مهندسی كیفیت

انجمن مدیریت ایران

1

11

گواهی پایان دوره آشنایی با مزیت و خدمات آزاد تجاری

اتاق بازرگانی صنایع و كشاورزی
استان اردبیل

9

13

گواهینامه دوره آموزشی " آموزش و تفسیر آزمایشها خاک ،
بتن و آسفالت"

شركت ساخت آزما با همکاری
بنیاد مسکن

11

عالی

