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 گزیده سوابق

  فردي مشخصات

 راحلِ هظبّزی  خانوادگي: نام و نام

 ٣١56 متولذ:

 raheleh_mazaheri_65@yahoo.comآدرس ایمیل: 

  تحصيلي مذارک
 اظالهی ٍاحذ هیبذ، داًؽگاُ آزاد هحیط زیعت –کارؼٌاض هٌْذظی هٌابع طبیعی  -                              

  ارسيبثی اثزات سيغت هحیطی عذ خبوی خٌچِ وبؽبى  :ًبهِ پبيبى ػٌَاى  

 .20 ًوزُ ٍ ػبلی رتجِ ثب ًبهِ پبيبى ، دفبع1333تحصیالت ، پبيبى1334عبل ٍرٍد

داًؽگاُ  ،هحیط زیعت، آلَدگیْای هحیط زیعت –ارؼذ هٌْذظی هٌابع طبیعی  کارؼٌاض  -

 علَم ٍ تحقیقات یسد 
ػٌَاى پبيبى ًبهِ: پٌِْ ثٌذی اًتؾبر آاليٌذُ ّبی ًبؽی اس ػولىزد ًیزٍگبّْبی عیىل تزویجی ثز هجٌبی ؽبخص ّبی 

در راعتبی تذٍيي اعتزاتضيْبی سيت هحیطی ثب ثْزُ هٌذی اس هٌطك فبسی، هذل  NOX ،CO ،SO2پبراهتزيه 

SMCE  ًزم افشار ٍDecision lab تزویجی يشد(ىل ) هطبلؼِ هَردی: ًیزٍگبُ عی 

 .55/13 ًوزُ ٍ ػبلی رتجِ ثب ًبهِ پبيبى ، دفبع1333تحصیالت ، پبيبى1331عبل ٍرٍد 

 13.23رتجِ اٍل فبرؽ التحصیالى داًؾگبُ ثب هؼذل 
 

 افتخارات

 (1332هٌتخت هٌْذط ًوًَِ در جؾٌَارُ رٍس هلی هٌْذعی اعتبى اصفْبى در حَسُ هحیط سيغت ) -
 

 ها رتبه

 تبوٌَى( 1333در سهیٌِ هحیط سيغت )  ًظبرت، طزاحی،   اجزا ٍ هؾبٍرُ 3دارای گزيذ ؽخصی  -

 تبوٌَى( 1333ػضَ رعوی اًجوي ارسيبثبى هحیط سيغت ايزاى ) -

 (1331ػضَ رعوی اًجوي هتخصصبى هحیط سيغت ايزاى ) -
 

 

 

 سوابق کاري
 

 (4939-4931) بشرکت مهنذسين مشاور پارس آرین آ 

  هطبلؼبت طزاحی تصفیِ خبًِ ؽْزن صٌؼتی وبؽوز اًجبموبرؽٌبط هغئَل  -

  بت طزاحی تصفیِ خبًِ ؽْزن صٌؼتی راسیهطبلؼ اًجبموبرؽٌبط هغئَل  -

 تیزاىهطبلؼبت طزاحی تصفیِ خبًِ ؽْزن صٌؼتی  اًجبموبرؽٌبط هغئَل  -
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  (4934-4939هٌْذظیي هؽاٍر ؼْر تاغ زًذُ رٍد )شرکت 

 ؽزوتوبرؽٌبط ٍاحذ هحیط سيغت ٍ پضٍّؼ  -
 

 ( 4911-4934ؼرکت هٌْذظیي هؽاٍر بَم پایػ اصفْاى) 
 

 

 اًجبم هطبلؼبت ارسيبثی اثزات سيغت هحیطی وبرخبًِ عیوبى رٍيبى وجَر ٍ هؼبدى ٍاثغتِ وبرؽٌبط هغئَل  -

(1331) 

 (1331) اًجبم هذلغبسی آلَدگی َّا وبرخبًِ عیوبى رٍيبى وجَر ٍ هؼبدى ٍاثغتِ وبرؽٌبط هغئَل  -

             وبرؽٌبط هغئَل اًجبم هطبلؼبت ارسيبثی اثزات سيغت هحیطی وبًَى گزدؽگزی عٌگز عبساى عبسًذگی  -

 (1331)يبى چؾوِ( )

 (1331اًجبم طزح جبهغ وبًَى گزدؽگزی عٌگز عبساى عبسًذگی )يبى چؾوِ( ) وبرؽٌبط هغئَل  -

ی  طزح گزدؽگزی ٍ ٍرسؽی هْتبة چغبخَر اًجبم هطبلؼبت ارسيبثی اثزات سيغت هحیط وبرؽٌبط هغئَل  -

(1331) 

اًجبم هطبلؼبت ارسيبثی اثزات سيغت هحیطی هجوَػِ پتزٍپباليؾگبُ ؽوبل اصفْبى هؾتول ثز  وبرؽٌبط هغئَل -

 (1330) يه پباليؾگبُ ٍ دٍ ٍاحذ پتزٍؽیوی ٍ ّفت وبرخبًِ ؽیویبيی صٌبيغ

هحیطی طزح گزدؽگزی هٌطمِ ًوًَِ ثبثب حیذر  اًجبم هطبلؼبت ارسيبثی اثزات سيغت وبرؽٌبط هغئَل  -

(1330) 

           اًجبم هطبلؼبت ارسيبثی اثزات سيغت هحیطی هجوَػِ تَريغتی البهتی صبدق آثبد وبرؽٌبط هغئَل -

 (1330)ثْؾت سهیي( )

اًجبم هطبلؼبت ارسيبثی اثزات سيغت هحیطی ؽْزن تخصصی عزة ٍ رٍی اًگَراى  وبرؽٌبط هغئَل  -

(1330) 

 (1330اًجبم هذلغبسی آلَدگی َّا ؽْزن صٌؼتی اًگَراى ) وبرؽٌبط هغئَل  -

 (1330اًجبم هطبلؼبت ارسيبثی اثزات سيغت هحیطی طزح تَعؼِ ؽْزن صٌؼتی خزهذرُ ) وبرؽٌبط هغئَل  -

 (1330) طزح هذيزيت پغوبًذ ٍ تْیِ طزح جبهغ هَاد سائذ جبهذ ؽْزعتبى عزايبى وبرؽٌبط هغئَل  -

 (1330) اًجبم هطبلؼبت ارسيبثی اثزات سيغت هحیطی وبرخبًِ عیوبى ثیبرجوٌذ وبرؽٌبط هغئَل  -

 (1333اًجبم هطبلؼبت ارسيبثی اثزات سيغت هحیطی طزح  هٌطمِ ًوًَِ گزدؽگزی ثبسفت ) وبرؽٌبط هغئَل  -

بلی وویتِ اهذاد اهبم وبرؽٌبط هغئَل اًجبم هطبلؼبت ارسيبثی اثزات سيغت هحیطی اردٍگبُ ؽْیذ چوزاى چو -

 (1333)رُ( ) خویٌی
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 اًجبم هطبلؼبت ارسيبثی اجوبلی ٍ تَجیِ سيغت هحیطی وبرخبًِ آجز عفبلی آراى ٍ ثیذگل وبرؽٌبط هغئَل -

(1333) 

اًجبم هطبلؼبت ارسيبثی اثزات سيغت هحیطی طزح ؽزوت هؼذًی ٍ فزآٍری عزهِ  وبرؽٌبط هغئَل  -

 (1333فیزٍسآثبد  )

 (1333) اًجبم هطبلؼبت ارسيبثی اثزات سيغت هحیطی طزح ثْزُ ثزداری اس هؼذى هیؾذٍاى ئَل وبرؽٌبط هغ -

 (1333) اًجبم هطبلؼبت ارسيبثی اثزات سيغت هحیطی طزح ثْزُ ثزداری اس هؼذى چبُ گش وبرؽٌبط هغئَل  -

ٍرسؽی وْغَار اًجبم هطبلؼبت ارسيبثی اثزات سيغت هحیطی طزح فزٌّگی، گزدؽگزی ٍ  وبرؽٌبط هغئَل  -

 (1333) عبسهبى ػوزاى سايٌذُ رٍد

  (4931خاًِ )شرکت مهنذسين مشاور شهر و 

 (ّوىبری ثِ صَرت پزٍصُ ای) پزٍصُ تؼییي ظزفیت ثزدگزدؽگزی اراضی حبؽیِ تبالة چغبخَر ّوىبر  -

 پژوهشي علمي، سوابق

  تاليف کتاب 

 دوتز هختبریفي ثْذاؽتی ثب ووه جٌبة آلبی دّوىبری در تبلیف وتبة  -
 

   طرح پژوهشي 

طزح پضٍّؾی ثزرعی ػولىزد ثزوِ ّبی تثجیت فبضالة در ؽزايط هختلف آة ٍ َّايی  اًجبمّوىبر  -

 (1333ايزاى )
 

 مقاالت 
  ِدرجISI 

 ثب ػٌَاى: Indian Journal of Fundamental and Applied Life Sciencesهجلِ  ارائِ ٍ پذيزػ همبلِ در -

(IF:0.452) 
Efficiency of Stabilization Ponds under Different Climate Conditions in Iran (2014) 

 ثب ػٌَاى: Sensor lettersدر هجلِ ارائِ ٍ پذيزػ همبلِ  -

to test  Land use planning in Isfahan by new Land use planning model in order the proposed model 

(2012)  

 :ثب ػٌَاى Bio Based Materials and Bio Energyدر هجلِ پذيزػ همبلِارائِ ٍ  -

Dual – Purpose Utilization of SAT system: Range Reclamation during Drought and Waste 

Treatment (2012) 

 ثب ػٌَاى: Advanced Science Letters در هجلِارائِ ٍ پذيزػ همبلِ   -

Air Pollution Modeling Using Software’s SCREEN3 and CDM  (Case Study: Cement plant of 

Biarjomand, Iran) (2012) 
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 علوی پصٍّؽی 

 صفحِ  European online journal of natural and social sciencesهجلِ  ارائِ ٍ پذيزػ همبلِ در -

 (ISSN:e1805-3602) ػٌَاى:ثب  031-020 

Reliability Analysis of  Waste Stabilization Pond under Iran's Climate Condition (2014) 

 
 

در  "هٌظر ؼباًِ ؼْر )رٍیکردی در طرح راّبردی ًَرپردازی ؼْر هؽْذ( "ارائِ ٍ پذيزػ همبلِ ثب ػٌَاى  -   

 (0231) 44-55صفحِ هجلِ ػلوی پضٍّؾی آرهبًؾْز 

 در هجلِ فٌی تخصصی ًوب صفحِ "ًاًَ در صٌعت ظاختواىکاربرد فٌاٍری  "ارائِ ٍ پذيزػ همبلِ ثب ػٌَاى  -

 44-34. 

 
 ّوایػ ّای بیي الوللی ٍ هلی 

 International Conference on Energy and  ّوبيؼ ثیي الوللی درثِ صَرت عخٌزاًی ارائِ ٍ پذيزػ همبلِ  -

Environmental Science  :ثب ػٌَاى 

Membrane Bioreactor and Reverse Osmosis System Efficiency in Improving the Quality of 

Industrial Wastewater (Case Study: Shokohieh Industrial Zone, Qom), (Malaysia, 2014)  
 
 

 International Conference on  ّوبيؼ ثیي الوللی درثِ صَرت عخٌزاًی ارائِ ٍ پذيزػ همبلِ  -

Environmental management and Art management  :ثب ػٌَاى 
 

Selection criteria for the zoning of air pollution caused by power plants using Fuzzy Delphi 

Technique (Poland, 2014) 
 

 International Conference on  الوللیّوبيؼ ثیي  درثِ صَرت عخٌزاًی ارائِ ٍ پذيزػ همبلِ  -

Environmental management and Art management  :ثب ػٌَاى 

Efficiency Of Stabilization Ponds Under Different Climate Conditions In Iran) (Poland, 2014) 

 

 International Conference on  ّوبيؼ ثیي الوللی درثِ صَرت عخٌزاًی ارائِ ٍ پذيزػ همبلِ  -

Environmental management and Art management  :ثب ػٌَاى 

Qualitative indicators of sustainable development in urban areas (Case Study: Neighborhood 

cheshme bagher khan) (Poland, 2014) 

 

 / International Conference on Sustainable Development  ّوبيؼ ثیي الوللی ارائِ ٍ پذيزػ همبلِ در -

OIDA ثب ػٌَاى: 
 

Green infrastructure, an approach toward sustainable development  (Case study: Baharestan new 

town, Iran) (Canada,2013) 
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 The International Conference on Environmental  ّوبيؼ ثیي الوللی  در ارائِ ٍ پذيزػ همبلِ -

Pollution and public health  China ثب ػٌَاى:  

Air pollution prediction with Climatologically  Dispersion Model (Case study: The unique 

industrial town of Angooran, Iran) (2012) 
 

هطالعِ هَردی:  ؼٌاظی ظیوای ظرزهیي در ارتقا کیفیت هٌظرکاربرد رٍیکرد بَم "ارائِ ٍ پذيزػ همبلِ ثب ػٌَاى  -

 ٍ چبح در وتبثچِ هجوَػِ همبالت وٌفزاًظ در ّوبيؼ ثیي الوللی اوَلَصی عیوبی عزسهیي "چؽوِ باقرخاى

(0231) 

ًگاّی جاهع بِ ًَر ٍ زًذگی ؼباًِ در ؼْر  )تحلیل هصذاقی طرح راّبردی  " ارائِ ٍ پذيزػ همبلِ ثب ػٌَاى -

ٍ چبح در وتبثچِ ثِ صَرت عخٌزاًی  در ّوبيؼ ثیي الوللی رٍؽٌبيی ٍ ًَرپزداسی ايزاى "ردازی ؼْر هؽْذ(ًَرپ

 (0231) هجوَػِ همبالت وٌفزاًظ

" عیٌیت بخؽی بِ دظتاٍردّای کارکردی هفَْم َّیت در ًَرپردازی ؼْری " ارائِ ٍ پذيزػ همبلِ ثب ػٌَاى -

ٍ چبح در وتبثچِ هجوَػِ همبالت وٌفزاًظ  ثِ صَرت عخٌزاًی  ًَرپزداسی ايزاىدر ّوبيؼ ثیي الوللی رٍؽٌبيی ٍ 

(0231) 

ارتقا کیفی زًذگی در هحالت با رٍیکرد تقَیت ظازهاى فضایی ٍ اظتخَاًبٌذی  " ارائِ ٍ پذيزػ همبلِ ثب ػٌَاى - 

 ػوزاى ٍ تَعؼِ پبيذار ؽْزی در عَهیي وٌفزاًظ ثیي الوللی "هحلِ  )هطالعِ هَردی: هحلِ پرٍیي در ؼْر اصفْاى(

 (0231) ثِ صَرت عخٌزاًی ٍ چبح در وتبثچِ هجوَػِ همبالت وٌفزاًظ

اهٌیت هحیطی در هحلِ ّای ؼْری با تکیِ بر داًػ طراحی ایوٌی ٍ  ارتقا " ارائِ ٍ پذيزػ همبلِ ثب ػٌَاى -

ٍ چبح در  زاگؽْزعبسی اًغبًدر ّوبيؼ هلی هؼوبری ٍ " اصفْاى( )هطالعِ هَردی: هحلِ چؽوِ باقرخاىؼْری

 (0231)وتبثچِ هجوَػِ همبالت وٌفزاًظ 

ارزیابی اثرات هحیط زیعتی، ابساری جْت دظتیابی بِ تَظعِ پایذار در هٌاطق   " ارائِ ٍ پذيزػ همبلِ ثب ػٌَاى -

در  "ى((پیربکرا ًوًَِ گردؼگری ) تجربِ ای در طرح  هلی هٌطقِ ًوًَِ گردؼگری پل بابا هحوَد )قلعِ ظرؼیر

 ٍ چبح در وتبثچِ هجوَػِ همبالت وٌفزاًظ عَهیي وٌفزاًظ ثیي الوللی هذيزيت ٍ ثزًبهِ ريشی هحیط سيغت 

(0231 ) 

)با تاکیذ بر  تاثیر الگَّای ظاختار ؼْری پیؽرٍ در هذیریت هصرف اًرشی "ارائِ ٍ پذيزػ همبلِ ثب ػٌَاى  - 

ٍ ثِ صَرت عخٌزاًی در دٍهیي وٌفزاًظ هلی اللین، عبختوبى ٍ ثْیٌِ عبسی هصزف اًزصی  "(02ّای ریَ+رّیافت

 (0231ٍ چبح در وتبثچِ هجوَػِ همبالت وٌفزاًظ ) وغت ػٌَاى همبلِ ثزتز ّوبيؼ
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تَظعِ پایذار هٌطقِ ای براظاض طرح جاهع گردؼگری هٌطقِ ًوًَِ آبؽار "ارائِ ٍ پذيزػ همبلِ ثب ػٌَاى   -

در وٌفزاًظ هلی تَعؼِ  "( (IE( ٍ ارزیابی )SWOT) با اظتفادُ از رٍیکرد تحلیلی عَاهل اظتراتصیک )ؼاّلَالک 

 (0230پبيذار ٍ ػوزاى ؽْزی ٍ چبح در وتبثچِ هجوَػِ همبالت وٌفزاًظ )

ارزیابی اثرات زیعت هحیطی طرح ّای تَظعِ گردؼگری  )هطالعِ هَردی: "ارائِ ٍ پذيزػ همبلِ ثب ػٌَاى  -

در وٌفزاًظ ثیي الوللی ثحزاًْبی سيغت هحیطی ٍ راّْبی  "عِ گردؼگری آبؽار ؼاّلَالک )چرهْیي( (هجوَ

 (0230) ٍ چبح در وتبثچِ هجوَػِ همبالت ثِ صَرت عخٌزاًی ثْجَد آى

هَردی:  ًِقػ گردؼگری کؽاٍرزی در تَظعِ پایذار هٌاطق رٍظتایی )هطالع"ارائِ ٍ پذيزػ همبلِ ثب ػٌَاى  -

در اٍلیي وٌفزاًظ هلی راّىبرّبی دعتیبثی ثِ تَعؼِ پبيذار ٍ  "طرح هلی هٌطقِ ًوًَِ گردؼگری پل باباهحوَد(

 (0230چبح در وتبثچِ هجوَػِ همبالت وٌفزاًظ )

دظتیابی بِ تَظعِ پایذار گردؼگری ظبس با اظتفادُ از تکٌیک  یتذٍیي راّکارّا"ارائِ ٍ پذيزػ همبلِ ثب ػٌَاى  -

SWOT ))در اٍلیي   ")هطالعِ هَردی: طرح هلی هٌطقِ ًوًَِ گردؼگری پل باباهحوَد )قلعِ ظرؼیر پیربکراى

ٍ چبح در وتبثچِ هجوَػِ همبالت ثِ صَرت عخٌزاًی وٌفزاًظ هلی گزدؽگزی ٍ طجیؼت گزدی ايزاى سهیي 

 (0230وٌفزاًظ )

هحیط زیعت ًاؼی از اجرای طرح ّای تَظعِ ؼٌاظایی ابعاد آلَدگی ّای "ارائِ ٍ پذيزػ همبلِ ثب ػٌَاى  -

در اٍلیي ّوبيؼ هلی حفبظت ٍ ثزًبهِ  "هٌاطق ًوًَِ گردؼگری با تاکیذ بر هذیریت آلَدگی پعاب ٍ پعواًذ

 (0230ٍ چبح در وتبثچِ هجوَػِ همبالت وٌفزاًظ ) ثِ صَرت عخٌزاًی ريشی هحیط سيغت

یکپارچِ ؼْرقؽن ، ضرٍرت دظتیابی بِ جایگاُ هوتاز هلی ٍ بیي تذٍیي َّیت  "ارائِ ٍ پذيزػ همبلِ ثب ػٌَاى  -

ّوبيؼ هلی لؾن )تَلیذهلی، وبر ٍ عزهبيِ ايزاًی ٍ چؾن اًذاس آيٌذُ ٍ چبح در وتبثچِ هجوَػِ در  "الوللی 

 (0230) همبالت 

)هطالعِ هَردی: بررظی کارکردّای صٌعتی ظازگار با زیعت بَم ّای بیاباًی  "ارائِ ٍ پذيزػ همبلِ ثب ػٌَاى  -

ثِ صَرت  در ّوبيؼ هلی ثَم ّبی ثیبثبًی، گزدؽگزی ٍ ٌّز ّبی هحیطی "هجتوع پترٍپاالیؽگاُ ؼوال اصفْاى(

 (0231)  ٍ چبح در وتبثچِ هجوَػِ همبالتعخٌزاًی 

ثرات رٍؼْای تَظعِ یکپارچِ هٌابع آبی با تاکیذ بر اظتفادُ از رٍغ ارزیابی ا"ارائِ ٍ پذيزػ همبلِ ثب ػٌَاى  -

ٍ چبح  در اٍلیي وٌفزاًظ ثیي الوللی عذ ٍ ًیزٍگبُ ثزق آثی "زیعت هحیطی )هطالعِ هَردی: ظذ خاکی خٌچِ(

 (0231)  در وتبثچِ هجوَػِ همبالت

رٍغ  زارزیابی اثرات زیعت هحیطی هٌطقِ ًوًَِ گردؼگری بازفت با اظتفادُ ا"ارائِ ٍ پذيزػ همبلِ ثب ػٌَاى  -

 (0231) ٍ چبح در وتبثچِ هجوَػِ همبالتدر ّوبيؼ هلی صٌؼت تَريغن ٍ جغزافیب  "هاتریط تلفیقی هخذٍم
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اعتفبدُ  الوللی در ّوبيؼ ثیي "اظتفادُ از آبْای بازیافتی فاضالبْا در احیاء هراتع "ارائِ ٍ پذيزػ همبلِ  ثب ػٌَاى  -

 (9831) همبالتٍ چبح در وتبثچِ هجوَػِ  ثبسيبفتی فبضالثْب در احیبی هزاتغآثْبی اس 

در ّفتویي  "پیادُ ظازی ظیعتن ایوٌی ٍ هذیریت بْذاؼت در ؼرایط کارگاّی"ارائِ ٍ پذيزػ همبلِ ثب ػٌَاى  -

 ( 0243)ٍ چبح در وتبثچِ هجوَػِ همبالت وٌفزاًظايوٌی ٍ ثْذاؽت وبر  وٌفزاًظ ثیي الوللی

در چؽن اًذاز آیٌذُ ایراى با تاکیذ بر فرصت ّا ٍ چالػ ّای گردؼگری "ػٌَاى ارائِ ٍ پذيزػ همبلِ ثب  -

ٍ چبح در وتبثچِ هجوَػِ همبالت  در ّوبيؼ هٌطمِ ای تَريغن "اظتفادُ از رٍغ ارزیابی اثرات زیعت هحیطی

 (0243) وٌفزاًظ

در عَهیي  "ؼیَُ ّا ٍ تکٌیک ّای ارزیابی ایوٌی حَادث در هحیط ّای کاری"ارائِ ٍ پذيزػ همبلِ ثب ػٌَاى  -

 (0243ٍ چبح در وتبثچِ هجوَػِ همبالت وٌفزاًظ )یي الوللی عالهت ٍ ايوٌی هحیط سيغت وٌفزاًظ ث

پباليؼ در در اٍلیي ّوبيؼ فٌبٍری ّبی  "بررظی آلَدگی ًفت در هٌابع آبی" ثب ػٌَاىارائِ ٍ پذيزػ همبلِ  -

 (0243) ٍ چبح در وتبثچِ هجوَػِ همبالت وٌفزاًظ هٌْذعی هحیط سيغت
 

  دوره هاي آموزشي

هَسؽی آؽٌبيی ثب اًتخبة، ًصت ٍ ثْزُ ثزداری اس وبثل ّبی لبثل اعتفبدُ در چبّْبی آة آؽزوت در دٍرُ  -

 (0232)تْزاى  ةؽز

 Site Selection & Design Of The Landfill (0231)ؽزوت در دٍرُ آهَسؽی  -

  ؽزوت در دٍرُ آهَسؽیWaste Management  (2931) 

  (2931کار ظبس )اصفْاى ؼرکت در دٍرُ آهَزؼی دفتر 

  .ؽزوت در دٍرُ آهَسؽی هؼیبرّب ٍ الشاهبت طزاحی خبًِ ّبی ثب هصزف اًزصی صفز در اللین ّبی هختلف

 (2931)اصفْبى 

  (2931ؽزوت در دٍرُ آهَسؽی اًزصی تجذيذپذيز ٍ اللین ٍ هذيزيت پبيذار اًزصی در اصفْبى. )اصفْبى 

تَعط عبسهبى ًظبم هٌْذعی هٌبثغ طجیؼی ٍ وؾبٍرسی اعتبى  پیؽرفتِ Arc GIS ؽزوت در دٍرُ  آهَسؽی  -

  ( 2932اصفْبى. )

تَعط عبسهبى ًظبم هٌْذعی هٌبثغ طجیؼی ٍ وؾبٍرسی اعتبى  هقذهاتی Arc GIS ؽزوت در دٍرُ  آهَسؽی  -

  ( 0231اصفْبى. )

 (0243تَعط ؽزوت هٌْذعی عبسُ تًَل آعیب. )اصفْبى  GPSآهَزؼی  ؽزوت در وبرگبُ  -

تَعط عبسهبى ًظبم هٌْذعی هٌبثغ طجیؼی ٍ وؾبٍرسی اعتبى اصفْبى.   MBA ؽزوت در دٍرُ  آهَسؽی  -

  ( 0244)اصفْبى 
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 همایش ها

 (0231ؽزوت در دٍهیي  ّوبيؼ هذيزيت عجش )تْزاى   -

  ٌِ(2931اصفْبى عبسی هصزف اًزصی )ؽزوت در دٍهیي ّوبيؼ اللین، عبختوبى ٍ ثْی 

  (2931ؽزوت در ّوبيؼ ثیي الوللی ًَر پزداسی ايزاى )ؽیزاس 

  (2931ؽزوت در ّوبيؼ ثیي الوللی هذيزيت ٍ ثزًبهِ ريشی هحیط سيغت )داًؾگبُ تْزاى 

  (2931ؽزوت در ّوبيؼ هلی هؼوبری ٍ فضبی ؽْزی پبيذار )هؾْذ 

 (2932 ؽزوت در اٍلیي ّوبيؼ هذيزيت عجش )اصفْبى 

 (2932ؽزوت در ّوبيؼ حفبظت ٍ ثزًبهِ ريشی هحیط سيغت )ّوذاى 

  (2932ؽزوت در ّوبيؼ گزدؽگزی ٍ طجیؼت گزدی )ّوذاى 

 

 مهارتها

 )هذلغبسی آلَدگی َّا( Screen3 تغلط وبهل ثز ًزم افشار  -

 Arc GIS10عبهبًِ اطالػبت جغزافیبيی  تغلط وبهل ثز ًزم افشار -

 Expert choiceٍ ًزم افشار  (AHP) فزآيٌذ تحلیل علغلِ هزاتجیتغلط وبهل ثز هذل  -

 


