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مدرک تحصیلی:

دکتری جغرافیا و برنامه ريزی شهری

محل تحصیل  :دانشگاه شهید بهشتی تهران ،معدل  18.84برای واحد ها 19.15 ،برای امتحان جامع و  19.36برای رساله دفاع شده با درجه
عالی با عنوان "ظرفیت سنجی فضايی در برنامه ريزی توسعه درونزای شهر) مطالعه موردی  :شهر بجنورد("
سوابق علمی :

 فارغ التحصیل رتبه اول مقطع کارشناسی جغرافیای انسانی و اقتصادی از دانشگاه فردوسی مشهد در سال  1374با معدل 17.48 فارغ التحصیل رتبه اول مقطع کارشناسی ارشد رشته جغرافیا و برنامه ريزی شهری از دانشگاه تربیت معلم تهران با معدل  17.38و دفاع ازرساله کارشناسی ارشد با عنوان" بررسی تحوالت شهر و شهر نشینی سبزوار با تاکید بر توسعه کالبدی و شکل يابی بافت های جديد
شهری" با درجه عالی در بهمن 1378
 اخذ رتبه اول آزمون دکتری سال  1390در مجموعه علوم جغرافیا در سطح کشور (مرحله اول)سوابق اجرایی :

-

کارشناس شهرداری ششتمد سبزوار ( اسفند  1378الی اسفند ) 1382

-

کارشناس بودجه سازمان برنامه و بودجه استان مازندران (اسفند  1382الی آبان )1383

-

کارشناس بودجه امور زيربنايی سازمان برنامه و بودجه خراسان شمالی (آبان  1383الی مهر ) 1385

-

رئیس گروه بودجه امور زيربنايی سازمان برنامه و بودجه خراسان شمالی (مهر  1385الی بهمن )1386

-

رئیس گروه بودجه امور زيربنايی و تولیدی استانداری خراسان شمالی بعد از ادغام سازمان برنامه و بودجه (بهمن  1386الی آذر
)1392

-

معاون برنامه ريزی دفتر برنامه ريزی و بودجه استانداری خراسان شمالی (آذر  1392الی مهر )1393

-

معاون برنامه ريزی واداری مالی فرمانداری ويژه شهرستان سبزوار (مهر 1393الی مهر ( – )1397عضويت در کمیسیونهای ماده
 – 100ماده  ، 99قائم مقام ستاد باز آفرينی محالت هدف شهرستان ،عضو اتاق فکر دانشگاه علوم پزشکی سبزوار ،عضو شورای
سازمان عمران و بازآفرينی شهرداری سبزوار ،عضو شورای اصلی مرکز رشد دانشگاه حکیم سبزواری )

-

عضو هیات علمی دانشگاه کوثر بجنورد از اسفند 1396

تالیف کتاب :
 تالیف کتاب "سند توسعه شهرستان سبزوار" – انتشارات دانشگاه حکیم سبزواری 1396 -تالیف کتاب" جغرافیای ششتمد و راهبردهای توسعه"  ،انتشارات امید مهر ،سبزوار1382،
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تالیف مقاله :
 -1تالیف مقاله "ظرفیت سنجی فضاهای شهری و برنامه ريزی توسعه درون زا (مطالعه موردی:بجنورد)"  ،فصلنامه علمی پژوهشی جغرافیا و
توسعه ناحیه ای  ،شماره  ، 24بهار و تابستان 1394
 -2تالیف مقاله " بررسی مکان گزينی مسکن و اثرات آن بر الگوهای توسعه شهری (مطالعه موردی  :مسکن مهر بجنورد)" فصلنامه علمی-
پژوهشی آمايش جغرافیايی فضا  ،شماره  ، 7بهار 1392
 -3تالیف مقاله "پست مدرنیسم و شهر با تاکید بر الگوها و طرح های برنامه ريزی شهری" ،فصلنامه علمی -پژوهشی پژوهش و برنامه ريزی
شهری ،شماره  ،13تابستان 1392
 -4تالیف مقاله "تحلیلی بر نظام شبکه بندی شهری در زيرمنطقه های جديد حاصل از تقسیم استان خراسان" فصلنامه علمی – پژوهشی
برنامه ريزی منطقه ای ،دوره  ،2شماره  ،6تابستان 1391
 -5تالیف مقاله" بافت میانی شهرها ظرفیتی برای حرکت بسمت الگوی شهر فشرده (مورد  :شهر بجنورد)" دوفصلنامه علمی  -پژوهشی
جغرافیا و توسعه ناحیه ای ،سال  ،10شماره  ، 19پايیز و زمستان 1391
 -6تالیف مقاله " ظرفیت سازی در روستا -شهرها با نگرش ساماندهی سطح بندی سکونت گاه های شهری و روستايی"  ،فصلنامه علمی –
پژوهشی مسکن و محیط روستا  ،شماره  ،128زمستان 1388
 -7تالیف مقاله " بررسی راهبرد توسعه روستا – شهری در کنترل مهاجرت های روستايی استان های مرزی ( مورد مطالعه  :خراسان شمالی
) ،پذيرش شده برای چاپ در فصل نامه علمی ترويجی انديشه جغرافیا 1397 -
 -8تالیف مقاله " مقايسه تطبیقی ديدگاههای اسالم و فمینیسم در برنامهريزی شهری" ،فصلنامه علمی – تخصصی جغرافیا عمران ومديريت
شهری ،دوره  ،4شماره  ، 2تابستان 1397
 -9تالیف مقاله "مروری بر مفاهیم آيندهنگاری در برنامهريزی شهری" فصلنامه علمی-تخصصی آينده پژوهی و سیاستگذاری ،دوره ،4
شماره  ،2تابستان 1397
 -10تالیف مقاله " جايگاه شهرداريها در فرآيند توسعه ی شهر با تاکید بر اعتبارات تملک دارائی های سرمايه ای (مورد مطالعه:شهر
شیروان) " ،چاپ شده در مجله علمی – تخصصی فصلنامه آمايش و توسعه پايدار-شماره  ، 1پايیز 1390
 -11تالیف مقاله "ساختار سنتی شهرهای کويری ،الگويی برای مدلهای نوين توسعه پايدار شهری(مورد مطالعه:شهرهای يزد و سبزوار) "
،مجله علمی – تخصصی فصلنامه آمايش و توسعه پايدار-شماره  ، 2زمستان 1390
 -12تالیف مقاله" طرح آمايش سرزمین و شبکه شهری جديد حاصل از تقسیم خراسان بسترساز ايجاد تعادلهای ناحیه ای و امنیت اجتماعی
در خراسان جنوبی "  ،فصلنامه دانش انتظامی خراسان جنوبی ،سال سوم ،شماره يک (پیاپی  ، )8بهار 1393
 -13تالیف مقاله " بازآفرينی شهری و الزامات مديريت شهری در برنامه های احیاء بهسازی و نوسازی شهری در محالت هدف با تاکید بر
سکونتگاه های غیررسمی" ،مجموعه مقاالت اولین همايش ملی تخصصی بازآفرينی پايدار محله های هدف شهر سبزوار  ،اسفند 1393
 -14تالیف مقاله " برنامه ريزی در شهرهای کوچک با تعیین جايگاه آنها در برنامه ريزی منطقه ای" ،مجموعه مقاالت همايش شهرداران
استان خراسان ،انتشارات شهرداری سبزوار ،سبزوار 1381
 -15تالیف مقاله" توزيع فضايی و چگونگی استقرار شهرهای مازندران" مجله برنامه مازندران  ،شماره چهارم ،تیرماه 1383
 -16تالیف مقاله" سرزمین سبز مازندران و معضل کمبود فضای سبز عمومی شهری" مجله برنامه مازندران  ،شماره پنجم ،آذرماه 1383
 -17تالیف مقاله" شهرنشینی در مازندران و رويکرد بسمت شهرهای فشرده" مجله برنامه مازندران ،شماره ششم ،فروردين 1384
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 -18ارائه مقاله " امکان سنجی احداث باغ شهرها با رویکرد توسعه پایدار( مورد مطالعه  :باغ حمزانلو بجنورد ) " سومین
همایش ملی معماری و شهر پایدار دانشگاه شهید رجائی تهران اسفند 96
 -19ارائه مقاله " ژئوپارک ها حلقه اتصال توسعه پایدار محور شرق کشور مورد ژئوپارک سبزوار ،همایش توسعه پایدار
محور شرق دانشگاه بیرجند اردیبهشت 1397
 -20تالیف و ارائه مقاله به صورت سخنرانی در همايش بین المللی سکونتگاه های فقیر شهری؛ به سوی بهسازی و بازآفرينی پايدار در
ارديبهشت  - 1395سنندج با عنوان "چالش های فراروی مديريت يکپارچه شهری در بازآفرينی پايدار محالت هدف سکونتگاه های
غیررسمی (مورد مطالعه  :سبزوار)"
 -21تالیف و ارائه مقاله به صورت سخنرانی در هفتمین کنفرانس برنامه ريزی و مديريت شهری در آبان  – 1394مشهد با عنوان "بررسی
تطبیقی انديشه های آرمانگرايی شهر ايرانی  -اسالمی با يوتوپیای غربی"
 -22تالیف و ارائه مقاله به صورت سخنرانی در ششمین کنفرانس برنامه ريزی و مديريت شهری در آبان  – 1393مشهد با عنوان "بررسی
ظرفیت توسعه درون بافتی در محالت بافت قديمی شهرها (مورد :بجنورد)"
 -23تالیف مقاله با عنوان " لزوم نگرش های سیستمی در برنامه ريزی شهری (مورد حمل و نقل درون شهری بجنورد) " چاپ در مجموعه
مقاالت پنجمین کنفرانس برنامه ريزی و مديريت شهری  ،مشهد ،ارديبهشت 1392
 -24تالیف مقاله با عنوان " حکمروايی شهری و چالش های مديريتی اجرای استراتژی توسعه ی شهر (مورد مطالعه شهر بجنورد)" چاپ
در مجموعه مقاالت پنجمین کنفرانس برنامه ريزی و مديريت شهری  ،مشهد ،ارديبهشت
 -25تالیف و ارائه مقاله به صورت سخنرانی در دومین کنفرانس برنامه ريزی و مديريت شهری در ارديبهشت  1389با عنوان " بررسی
تطبیقی بافت های موجود شهر بجنورد در ارتباط با الگوهای توسعه پراکنده و فشرده شهری "
 -26تالیف و ارائه مقاله به صورت سخنرانی در اولین همايش ملی توسعه پايدار روستايی با تاکید بر بخش کشاورزی در شهريور ماه 1389
با عنوان" تغییرات کاربری اراضی زراعی و باغی روستاهای پیراشهری در فرآيند گسترش افقی شهرها (مورد :بجنورد) "
 -27تالیف و ارائه مقاله به صورت سخنرانی در اولین همايش ملی خراسان جنوبی نظم و امنیت در ارديبهشت  1392با عنوان " طرح
آمايش سرزمین و شبکه شهری جديد حاصل از تقسیم خراسان بسترساز ايجاد تعادلهای ناحیه ای و امنیت اجتماعی در خراسان جنوبی " و
انتخاب مقاله به عنوان مقاله برتر
 -28تالیف مقاله با عنوان " لزوم تهیه و تقويت بانک های اطالعاتی در تهیه اسناد توسعه ی شهرستانی مورد  :خراسان شمالی " و چاپ در
مجموعه مقاالت همايش کاربرد آمار در مديريت و حکمروانی ،تهران ،آذر 1391
 -29تالیف مقاله با عنوان " ضرورت مديريت هزينه ها با بودجه ريزی عملیاتی در چارچوب حمايت از منابع و سرمايه های ملی و منطقه ای
" و ارائه به صورت پوستر در اولین همايش ملی راهکارهای ارتقاء تولید ملی حمايت از کار و سرمايه ايرانی 1391 ،
 -30تالیف مقاله با عنوان " شهر فشرده و توسعه درون زا مدلی برای پايداری محیط زيست شهری (مورد  :بجنورد) " و چاپ در مجموعه
مقاالت اولین کنفرانس ملی خدمات شهری و محیط زيست ،مشهد ،مهر ماه 1392
1392
 -31تالیف مقاله با عنوان " طرح آمايش سرزمین فرصتی برای ساماندهی سکونتگاه ها" و چاپ در مجموعه مقاالت همايش ملی فضای
جغرافیايی -رويکرد آمايشی -مديريت محیط  ،دانشگاه آزاد اسالم شهر ،آبان 1389
 -32تالیف مقاله با عنوان " لزوم توجه به الگوهای شهرسازی مناطق بیابان در رويکردهای نوين شهرسازی (مورد سبزوار) " و چاپ به
صورت پوستر در دومین همايش ملی پژوهش های کاربردی در جغرافیا و گردشگری ،تهران ،اسفند 1393
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 -33تالیف مقاله با عنوان " برنامه ريزی راهبرد توسعه شهری برای شهرهای کوچک ( مورد مطاله  :شهر پیش قلعه) " و چاپ به صورت
پوستر در دومین همايش ملی پژوهش های کاربردی در جغرافیا و گردشگری ،تهران ،اسفند 1393
 -34تالیف و ارائه مقاله به صورت پوستر در همايش بین المللی سکونتگاه های فقیر شهری؛ به سوی بهسازی و بازآفرينی پايدار در
ارديبهشت  - 1395سنندج با عنوان " حکمروايی خوب شهری برای بازآفرينی پايدار محالت ناکارآمد در بافتهای تاريخی (مورد :
کوی گلستان سبزوار)"
سوابق پژوهشی :
 عضو کمیته تخصصی پژوهش حوزه معاونت برنامه ريزی استانداری خراسان رضوی سالهای  1396و 1397 تهیه سند توسعه شهرستان سبزوار – فرمانداری ويژه شهرستان سبزوار 1395 - مسئول کمیته تخصصی تلفیق و امور فنی تدوين برنامه آمايش استان خراسان شمالی1390-1393 - عضو کمیته تخصصی پژوهش حوزه معاونت برنامه ريزی استانداری خراسان شمالی – 1393-1392کارشناس ارزياب طرح های پژوهشی شورای پژوهش استانداری خراسان شمالی 1392- رئیس گروه علمی مطالعات انسانی مهندسین مشاور سمنگان (پارک علم و فناوری خراسان شمالی) و همکاری در تهیه طرح تعیینراهبردهای درآمدزايی دهیاری های استان خراسان شمالی و نظارت بر فرآيند طرح های پژوهشی
 همکاری در تهیه سند توسعه  8شهرستان استان خراسان شمالی به عنوان عضو اصلی ستاد راهبردی استان ( پائیز و زمستان )1389 همکاری برای تهیه برنامه توسعه پنج ساله  6شهرداری استان خراسان شمالی به عنوان عضو اصلی ستاد راهبردی استان ع ضو کمیته علمی همايش ملی توسعه پايدار روستايی با تاکید بر بخش کشاورزی(برگزاری همايش در شهريور )1389 عضو کمیته علمی همايش ملی بازآفرينی پايدار محالت هدف شهر سبزوار (برگزاری همايش در اسفند )1393 همکار اصلی در تهیه طرح پژوهشی "شناسايی نقاط روستا شهری و ارائه راهبردهای توسعه در راستای جلوگیری از مهاجرت های بیرويه روستايی در خراسان شمالی" ،اداره کل راه و شهرسازی خراسان شمالی 1393
 همکاری با سازمان امور عشاير استان خراسان شمالی بعنوان ناظر طرح مطالعات اقتصادی -اجتماعی عشاير میاندشت اسفراين1386 ، ه مکاری با سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان به عنوان مشاور در تهیه طرح هادی روستای مقیسه و چهار طرح تعیین محدودهمسکونی روستاهای خیرآباد ،شمس آباد ،استیر و ده امام در شهرستان سبزوار در سال 1379
سوابق تدریس :
 تدريس در گروه جغرافیای دانشگاه کوثر بجنورد ( اصول و مبانی آمايش سرزمین  ،توسعه پايدار شهری ،واحدهای سیاست و فضا،جغرافیای فرهنگی ،فلسفه جغرافیا ،جغرافیای شهری ايران و ژئومرفولوژی ايران و  )...از سال تحصیلی  1392تاکنون
 تدريس در دانشگاه بجنورد ( واحدهای ،توسعه پايدار شهری ،جغرافیای ارتباطات و جغرافیای فرهنگی) طی سال های تحصیلی  1388تا 1390و واحد روستا ( )1در گروه معماری در سالهای  1391و 1392
 تدريس دردانشگاه حکیم سبزواری ( واحد اصول و روشهای برنامه ريزی منطقه ای و اصول و روشهای آمايش سرزمین ) سال تحصیلیاز سال  1394تاکنون
 تدريس در گروه جغرافیای دانشگاه پیام نور بجنورد ( واحدهای درسی مبانی جغرافیای شهری ،جغرافیای شهری ايران و جغرافیایاقتصادی ايران) طی سالهای  1385و 1386
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 تدريس در گروه معماری دانشگاه غیر انتفاعی اشراق بجنورد ( واحدهای درسی روستا) طی سال های تحصیلی  1378تا 1390 تدريس در دانشگاه علمی-کاربردی هالل احمر سبزوار (برنامه ريزی شهری و کاهش سوانح –کاهش سوانح و ارتباط آن با توسعه وبرنامه ريزی) در سال های تحصیلی  1393و 1394
 تدريس دوره های آموزشی برنامه ريزی و بودجه ريزی برای پرسنل استخدامی در سطح استان خراسان شمالی طی سال  1388تا 1390 تدريس دوره آموزشی بودجه و بودجه نويسی برای دهیاران شهرستان سبزوار در بهمن و اسفند 1393 تدريس دوره آموزشی حقوق و قوانین شهرسازی برای پرسنل شهرداری های استان خراسان شمالی در سال 1385 تدريس دوره آموزشی " طرح های هادی روستايی" برای ناظرين فنی بنیاد مسکن در سطح استان خراسان شمالی در سالهای  1385و1389
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