 -1هؾخصات فزدی
نام :آسادُ
نام خانوادگي :ػظیوی

 -2سوابق تحصيالت دانشگاهي:
رشتٍ
تحصيلي ي

رديف

مقطع تحصيلي

1

كارشناسي

2

كارشناسي ارشد

3

دكتري

4

ديرٌ َبي تخصصي ديگر

گرايش
بزًاهِ ریشی
ؽْزی
بزًاهِ ریشی
ؽْزی
بزًاهِ ریشی
ؽْزی

داوشگبٌ محل
تحصيل
داًؾگاُ هاسًذراى

تبريخ شريع
1333

تبريخ پبيبن
1331

داًؾگاُ
خَارسهی(تزبیت
هؼلن عابق)

1331

1331

داًؾگاُ تْزاى

1311

1315

 -3سوابق اجرایي:
وبم محل كبر

ياحذ
سبزمبوي

وًع مسئًليت

شُرستبن

تبريخ

تبريخ

شريع

پبيبن

پضٍّؾگز در
هجلِ اقتصاد ؽْز

-

بخؼ هقاالت ٍ
داٍری-

تهران

 1931ؽزٍع

پایاى 1931

گشارؽات ٍ....
فؼالیت در دفاتز
خذهات ًَعاسی

-

کارؽٌاط
ؽْزعاسی

تهران

ؽزٍع 1933

پایاى 1931

پضٍّؾگز
عاسهاى فٌاٍری
ؽْزداری تْزاى

-

جؾٌَارُ
پزتالْای
ؽْزداری تْزاى

تهران

1313

1314

 -4سوابق آموزشي
وبم داوشگبٌ يب مؤسسٍ
آمًزشي ي پژيَشي

عىًان درسَبيي كٍ
تذريس ومًدٌ يب
ميومبئيذ

داًؾگاُ آساد اعالهی ٍاحذ

عزح ؽْزعاسی 1

پزدیظ
داًؾگاُ ػلوی -کاربزدی
چزم تْزاى

رٍػ تحقیق

داًؾگاُ آساد ٍاحذ اعالهؾْز

کاربزد آهار

داًؾگاُ آساد ٍاحذ اعالهؾْز

کاربزد ػکغْای َّایی

داًؾگاُ آساد ٍاحذ ؽْزری
داًؾگاُ آساد ٍاحذ اعالهؾْز
داًؾگاُ آساد ٍاحذؽْزری
داًؾگاُ آساد ٍاحذؽْزری
داًؾگاُ آساد ٍاحذؽْزری

1939

1931

تهران

39

تهران

31

تهران

31

تهران

39

تهران

31

تهران

39

تهران

39

تهران

31

تهران

39

تهران

31

تهران

39

تهران

39

تهران

39

تهران

31

تهران

39
ًیوغال دٍم
31
ًیوغال دٍم
31
ًیوغال دٍم

کارگاُ بزًاهِ ریشی ؽْزی
9

ًیوغال دٍم

جغزافیای هقذهاتی

31
ًیوغال اٍل

اصَل ٍ تکٌیکْای بزًاهِ

39

ریشی ؽْزی

ًیوغال دٍم

عزحْای ّادی

39
ًیوغال دٍم

کاربزد ػکغْای َّایی ٍ

31

هاَّارُ ای

ًیوغال اٍل

داًؾگاُ آساد ٍاحذؽْزری
داًؾگاُ آساد ٍاحذ ؽْزری

جغزافیا ٍصٌؼت تَریغن

داًؾگاُ آساد ٍاحذ ؽْزری

ًَعاسی ٍ بْغاسی ؽْزی

داًؾگاُ آساد ٍاحذ ؽْزری

هباًی جغزافیای ؽْزی

داًؾگاُ آساد ٍاحذ ؽْزری

هباًی جغزافیای جوؼیت

داًؾگاُ آساد ٍاحذؽْزری

کاربزد تصاٍیز هاَّارُ ای

داًؾگاُ آساد ٍاحذ اعالهؾْز

اکَلَصی ؽْزی

داًؾگاُ آساد اعالهؾْز

آدرس مؤسسٍ ي تلفه

31

کارتَگزافی

داًؾگاُ آساد ٍاحذؽْزری

تبريخ
شريع

تبريخ
پبيبن

رٍؽْای آهار در جغزافیا

39
ًیوغال اٍل
31
ًیوغال اٍل
39
ًیوغال اٍل
39
ًیوغال اٍل
39
ًیوغال اٍل
31
ًیوغال اٍل
ً39یوغال
اٍل
39
ًیوغال دٍم
ؽْزری ٍ

31
39
31

تهران

تهران

ومرٌ ارزشيببي

داًؾگاُ آساد ٍاحذ ؽْزری
داًؾگاُ آساد ٍاحذ ؽْزری
داًؾگاُ آساد ٍاحذ ؽْزری

پایاى ًاهِ
ٍیضگی جغزافیای
کؾَرّای اعالهی
کارگاُ بزًاهِ ریشی ؽْزی
9

ًیوغال اٍل
31اعالهؾْز
31-39
ًیوغال دٍم

تهران

39
ًیوغال اٍل

39

تهران

39
ًیوغال اٍل

39

تهران

سوابق پژوهشي:

وًع كتبة
تبليف

بزًاهِ ریشی ٍ هذیزیت ًَعاسی ٍ بْغاسی بافتْای

تصىيف

عنوان كتاب



فزعَدُ ؽْزی
رٍؽْای تحقیق در بزًاهِریشی ؽْزی ٍ هٌغقِ ای

وبشر

تبريخ

تعذاد مًلفبن

رديف وبم
متقبضي در
مقبلٍ

داًؾگاُ آساد یادگار
اهام

1313

3

2

داًؼ ًگار -ترجمه

1313

4

3

مقاله علمي پژوهشي
نوع مقاله
علمي پژوهشي



تؼییي جْات بْیٌِ تَعؼِ ؽْز بز
اعاط پاراهتزّای هحیغی (هَرد ؽْز

علمي مروري

در هٌاعق  99گاًِ ؽْز تْزاى

علمي ترويجي



پضٍّؼ ًاهِ سًاى

تَریغتی با تاکیذ بز عزاحی ؽْزی
تحلیل ؽکاف فضایی کیفیت هغکي

ISI

احغاط اهٌیت سًاى در ؽْزّای

تاريخ تصوية

ػوَهی در هٌغقِ البزس جٌَبی

هجلِ اًجوي جغزافیا
هجلِ بزًاهِ ریشی



سبل

کٌٌذگاى اس عیغتن حول ٍ ًقل

مبٌ



فصلٌاهِ اقتصاد ٍ
هذیزیت ؽْزی

تبريخ اوتشبر
سبل

عٌجؼ هیشاى رضایت اعتفادُ

وبم وشريٍ

شمبرٌ

عنوان مقاله

مشخصبت وشريٍ

1931

1931
1939
1931

آهایؼ فضا

بابلغز)
کیفیت هحیغی ؽْز ٍ ؽکل ًاهَسٍى
ؽْزی -



هجلِ پضٍّؼ ّای
جغزافیای اًغاًی

بزرعی کیفیت کالبذی ٍ کارکزدی

هجلِ تحقیقات

کاربزیّای تفزیحی-فزاغتی در

جغزافیایی،

ؽْزّای تَریغتی



(ًوًَِ هَردی :ؽْز بابلغز)
عٌجؼ رضایتوٌذی اس کیفیت سًذگی
در ؽْز بابلغز

هجلِ اًجوي جغزافیا


1931
1939

تبییي امًیت در هحیظ ػّزی بز
هبٌای پاراهتزّای کالبذی ٍ



فصل ًاهِ جغزافیایی

1931

آهایؼ هحیظ

عزاحی(هَرد ؽْز بابلغز)
بزرعی اثزات ؽْز ؽذى ًقاط
رٍعتایی بز بْبَد کیفیت سًذگی

هجلِ هغالؼات


1931

هذیزیت ؽْزی

عاکٌیي
بزرعی ٍ تحلیل علغلِ هزاتب آعیب
پذیزی هحالت ؽْز بابلغز بِ هٌظَر

هجلِ تحقیقات


کاربزدی ػلَم

کاّؼ خغزات سلشلِ

جغزافیایی

تحلیل ابؼاد کیفیت سًذگی در ًَاحی

هجلِ پضٍّؼ در

ؽْزی ایزاى  ،هجلِ پضٍّؼ در بزًاهِ
ریشی ؽْزی ،داًؾگاُ هزٍدؽت عال
اٍل ؽوارُ دٍم



1931

بزًاهِ ریشی ؽْزی

1933

مقاالت علمي ترویجي:
نوع مقاله
علمي پژوهشي

علمي مروري

علمي ترويجي

ISI

تاريخ تصوية

ٍری ؽْزی ٍ پیادُ عاسی الگَی



سبل

بزرعی ابؼاد حواعِ اقتصادی ،بْزُ

هجلِ اقتصاد ؽْز

مبٌ

ؽْزداریْا



هجلِ اقتصاد ؽْز

تبريخ اوتشبر
سبل

تحلیلی بز درآهذّای پایذار

وبم وشريٍ

شمبرٌ

عنوان مقاله

مشخصبت وشريٍ

1931
1939

هصزف بْیٌِ هٌابغ در ؽْزداریّا
ػلل پیذایؼ ٍ راّکارّای هقابلِ ٍ
هذیزیت پذیذُ حاؽیِ ًؾیٌی در



هجلِ ؽَرا

1933

ؽْزّای کؾَر
کلیات حول ٍ ًقل رٍعتایی -



 CDSراّبزد جْاًی بزای هذیزیت

هجلِ ؽَرا

ؽْزّا ؽَراّا



عاسهاى فضایی ؽْز ایزاًی -اعالهی



ابؼاد ٍ ؽاخصّای کیفیت سًذگی
ؽْزی
دیذگاُ ّا ٍ ًظزیات بْغاسی ،
ًَعاسی ٍ هزهت ؽْزی




کیفیت عیوای ؽْز در بافت ّای
تاریخی ؽْزی

دیذگاُ ّا ،هذل ٍ الگَّای
گزدؽگزی

هذل در حول ٍ ًقل ؽْزی

هجلِ ؽَرا


هجلِ ؽَرا
هجلِ ؽَرا


عاختار فضایی گزدؽگزی ٍ جایگاُ
ؽْزّا

هجلِ ؽَرا

1933

هجلِ ؽَرا

آعبب ؽٌاعی اقتصادی ؽْز ٍ فقز
ؽْزی

هجلِ ؽَرا





هجلِ ؽَرا



1933
1933

هجلِ ؽَرا

کیفیت هٌظز ؽْزی در بافت ّای
تاریخی ؽْزی

هجلِ دّیاریْا

هجلِ ؽَرا

1933
1931
1931
1931
1931
1931

