
 

 

 

 تعالی" باسمه" 

 دانشگاهی تحصیالت

 مقطع تحصیلی معدل رشته دانشگاه سال اخذ مدرک

 کارشناسی 29/17 دبیری جغرافیا سیستان و بلوچستان 1373

 کارشناسی ارشد 59/17 جغرافیای طبیعی شهید بهشتی 1377

 دکتری 31/17 آب و هوا شناسی خوارزمی 1396

 

 سایر مدارک

 نام و محل ارگان صادر کننده نام مدرک سال

 سازمان میراث فرهنگی و گردشگری مدرسی جغرافیا و اکوتوریسم 1384

1391 ARC GIS موسسه آیینه شهر فردا 

 خراسان رضوی اداره کل میراث فرهنگی مدیریت عمومی واحدهای اقامتی 1392

 خراسان رضوی اداره کل میراث فرهنگی خانه داری هتل 1391

 خراسان رضوی اداره کل میراث فرهنگی ری هتل )فرانت آفیس(پذیرشگ 1392

 خراسان رضوی اداره کل میراث فرهنگی میزبانی 1392

 شرکت بین المللی آتی کاوان گروه مطالعات طبیعی و زیست محیطیئول مس 1388

 شرکت بین المللی آتی کاوان مدیر اجرایی طرح گردشگری شهر چکنه 1389

 شرکت بین المللی آتی کاوان رشناس مطالعات جغرافیای طبیعی منطقه گل گشت چکنهکا 1388

 وزارت آموزش و پروش تولید محتوای الکترونیکمقام دوم چهارمین جشنواره  1389

 تخصصی تدریسعمومی و دوره های ضمن خدمت در حوزه  1398-1373

 درس جغرافیا
 وزارت آموزش و پرورش

 

 تالیفات 

 (1384 - )وزارت آموزش و پرورشدرسی جغرافیای استان خراسان رضوی کتاب  -

 

 مقاالت 

ابش در شهر مشهد) مجله جغرافیا و توسعه ناحیه طراحی اقلیمی و تعیین جهت گیری بهینه ساختمان ها و خیابان ها در رابطه با ت -1 

 31شماره  -1397پاییز و زمستان ؛ پژوهشی –فردوسی مشهد؛ علمی ای دانشگاه 

کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با نیم قرن اخیر) بررسی و تحلیل روند حداکثرهای دمای ایران طی  -2

 (1393؛ ؛ تبریز، دانشگاه هنر اسالمی محیط زیست و گردشگری محوریت کشاورزی، منابع طبیعی،



 

 

 

موسسه آموزش  ؛ مشهد،تحلیل روند عناصر اقلیمی موثر بر معماری شهر شیراز) همایش ملی معماری، شهرسازی و توسعه پایدار -3

 (1392 ؛عالی خاوران

 (1392؛ تهران، دانشگاه خوارزمی مقدمه ای بر مخاطرات شهری) دومین کنفرانس بین المللی مخاطرات محیطی، -4

) دومین همایش ملی بیابان با رویکرد مدیریت مناطق خشک و تغییر اقلیم و روند بیابان زایی منطقه درونه شهرستان بردسکن -5

 1393؛ بیابانی؛ سمنان، دانشگاه سمنان

) دومین کنفرانس ملی آب و 1994امبر نو 7تا  4تحلیل سینوپتیکی سیکلون های باران زای ایران، مطالعه موردی: بارش  -6

 (1397مشهد، دانشگاه فردوسی؛  ؛هواشناسی ایران


