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 خاتمهو 

 مسئوليت در طرح

تبيين نقش و جايگاه برنامه جامع ميان مدت  1
هماهنگی در توسعه کالنشهرها, نمونه : شهر 

 "مشهد

 همکار اصلی 1131-1131 شهرداري مشهد

شناسايی مناطق حاشيه نشين شهرهاي  2
 "نيشابور, سبزوار, تربت حيدريه و گناباد

سازمان مسکن و 
شهرسازي خراسان 

 رضوي

 همکار اصلی 1131-1131

همکار در انجام طرحهاي هادي  1
 روستايی

بنياد مسکن انقالب 
 اسالمی خراسان رضوي

 همکار اصلی 1131-1131

ساماندهی فضا و سکونتگاههاي  4
 روستايی در بخش سرايان

اداره توسعه 
روستايی سازمان 
جهاد کشاورزي 
 خراسان رضوي 

 همکار اصلی 1131-1134

اجتماعی  _ اثرات اقتصاديبررسی  1
آن  فضاي سبز شهر مشهد و تاثير

 "مديريت شهري 

 همکار اصلی 1131 شهرداري مشهد

منطقه ويژه "تفصيلی  -طرح توجيهی 1
 "اقتصادي مشهد

سازمان بازرگانی استان 
 خراسان رضوي

 همکار 1131

مطالعات پايه آمايش سرزمين, استان " 7
 خراسان رضوي,

استانداري خراسان 
 رضوي

 همکار اصلی 1131-1137

 همکار اصلی 1137-1133 شهرداري مشهد تحقيقی پيرامون اکوپارکهاي شهري، 3



منبع شناسی گردشگري در حوزه  " 1
 "مديريت

دفتر مرکزي 
 جهاددانشگاهی

 مجري 1133-1137

خراسان جهاددانشگاهی  "بررسی الگوهاي گردشگري مذهبی " 11
 رضوي

1131-
1133     

 مجري

المللی و تحليل بررسی تجارب بين " 11
اثرات کمی کيفی زيارت و توسعه آن در 

 "شهرهاي زيارتی جهان

پارک علم و فناوري 
 خراساسان رضوي

1111-
1131 

 

 مجري

طراحی و ارائه مدل شهر زيارتی  " 12
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 کنونی(

فناوري پارک علم و 
 خراسان رضوي

1111-
1131 

 

 همکار اصلی

پژوهشی پيرامون امکان سنجی ايجاد  " 11
و مديريت پايگاه داده هاي مکانی 

 "مشهد 1شهرداري منطقه 

 همکار اصلی 1131-1111 شهرداري مشهد

بررسی عملکرد بخش خصوصی در  " 14
 "سطوح مختلف خدمات شهري

-1111 شهرداري مشهد
1131 

 همکار

پژوهشی پيرامون امکان سنجی ايجاد  " 11
و مديريت پايگاه داده هاي مکانی 

 "مشهد 1شهرداري منطقه 

 همکار اصلی 1111-1111 شهرداري مشهد

مطالعات پايه آمايش سرزمين, استان " 11
 خراسان رضوي, مرحله دوم

استانداري خراسان 
 رضوي

 همکار اصلی 1111-1111

ر دبررسی وضعيت گردشگري سالمت  17
 شهر مشهد

خراسان جهاددانشگاهی 
 رضوي
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بررسی تطبيقی مکانيزمهاي بازاريابی   13
گردشگري سالمت در کشورهاي 

منتخب  آسياي جنوب شرقی)مالزي، 
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 رضوي

 مجري 1112-1111

امکان سنجی و ظرفيت سنجی ايجاد و  11
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بررسی تجارب بين المللی و داخلی در  21
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 در رونق محيط گردشگري

دفتر مرکزي 
 جهاددانشگاهی
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 شهر مشهد
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ميراث فرهنگی اداره کل 
 رضويخراسان 

 مجري 1111-1117
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  پژوهشي داخلي -علمي  چاپ شده در مجالت مقاالت -د

 سال چاپ عنوان مجله عنوان مقاله رديف

 حاشيه نشينی در شهرهاي سبزوار, نيشابور, تربتبررسی تطبيقی  1
 حيدريه و گناباد

 1133 مجله جغرافيا و توسعه ناحيه اي

تحليلی بر ابعاد اجتماعی فضاهاي سبز شهري با تاکيد بر ديدگاه  2
 شهروندان, 

 1131 مجله فضاي جغرافيايی

نقش شهرهاي مرزي استان خراسان رضوي در جهانی شدن و  1
 توسعه منطقه اي  

 1131 مجله ژئوپليتيک

بررسی عملکرد مديريت شهري در گسترش فضاهاي سبز  4
عمومی)پارکها( با استفاده از روش تاپسيس)مطالعه موردي شهر 

 مشهد(، 

 1131 مجله جغرافيا و توسعه ناحيه اي

کارکردهاي اجتماعی پارکهاي شهري بررسی و تحليل نقش  1
براساس موقعيت مکانی و شرايط کلی منطقه؛ نمونه مطالعاتی 

 مناطق يک و شش شهرداري مشهد

 1111 مجله فضاي جغرافيايی

 1111 مجله محيط شناسی مطالعه موردي شهر مشهد –تحليل اکولوژيکی پارکهاي شهري  1



و  رم)واتيکان(بررسی تطبيقی مديريت گردشگري مذهبی در  7
 مشهد

 1111 مطالعات گردشگريمجله

شناسايی قطعات اراضی مناسب پروژه هاي سرمايه گذاري  3
 اقتصادي در منطقه سه شهرداري مشهد  

 1112 مجله جغرافيا و توسعه شهري

 1114 مجله جغرافيا و توسعه شهري بررسی چالشهاي گردشگري سالمت در شهر مشهد 1

 1111 مجله آمايش جغرافيايی فضا ن خراسان رضويهاي فضايی استا تحليل عدم تعادل 12

اولويت سنجی مکانی پارک بانوان با استفاده از روش ديمتل و  11
 آمار فضايی )نمونه موردي : کالنشهر اهواز(

مجله برنامه ريزي فضايی چشم 
 انداز زاگرس

1111 

 

 مرتبط با حوزه فعاليت گروه: شده رجمهكتب ت -ه

 سال انتشارترجمه نويسندهنام  عنوان كتاب رديف
 مسئوليت

1 
 گردشگري پايدار؛ 

 از گردشگري انبوه به سوي بوم گردي
 1111 آنتون فيشر

 مترجم

 

 ، مديريتي...سوابق اجرايي -و

 مدت مسئوليت مسئوليت رديف
 تا کنون 1137 عضو هيات علمی پژوهشکده گردشگري جهاددانشگاهی خراسان رضوي 1

 1111-1111 ريزي گردشگري، پژوهشکده گردشگري مدير گروه مديريت و برنامه 2

 1111 ستان خراسان رضوي، صنايع دستی و گردشگري اسرپرست معاونت گردشگري اداره کل ميراث فرهنگی  1

 1117 ريزي گردشگري، پژوهشکده گردشگريمدير گروه مديريت و برنامه 4

 


