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: نامهپایان عنوان -علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان - آمایش محیط زیست –محیط زیست  -دکتری :1396-1392

 (.Recreation Opportunity Spectrumاز مفهوم طیف فرصت تفرجی ) ریزی تفرجی کاربری سرزمین با استفادهطرح

مقایسه عملکرد : نامهپایان عنوان -علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان-محیط زیست-کارشناسی ارشد: 1390-1387

بر سازی تغییرات کاربری زمین و پوشش گیاهی و بررسی اثرات آن جهت مدل Geomodهای رگرسیون لجستیک و روش

 .های سطحی )مطالعه موردی: حوضه آبخیز زیارت(آب

مطالعه مورفولوژیک جربیل : پروژه عنوان -دانشگاه زابل-محیط زیست –مهندسی منابع طبیعی - کارشناسی: 1386-1382

 .هندی در شهرستان زابل

 

 تحقیقاتی عالئق

 Multi Criteriaم تصمیم گیری چند معیاره )( و سیستFuzzy Logicارزیابی توان سرزمین با استفاده از منطق فازی ) -

Evaluation .) 

 مبنا. GISهای نوین و آمایش سرزمین با روش -

، Geomod ،Markovشامل ها انواع روش استفاده از باسازی تغییرات کاربری زمین شامل مدلسازی محیط زیستی مدل -

Regression Logistic ،Ca_Markov ،MLP .و نظایر آن 

 سازیهای مدل( و تکنیکGISازی توسعه شهری، تعیین الگوی رشد شهری با استفاده از سامانه اطالعات جغرافیای )سمدل -

 پایش تغییرات پوشش اراضی/ استفاده از سرزمین کاربرد با استفاده از سامانه های اطالعات جغرافیایی و سنجش از دور. -

 منابع طبیعی )نظیر مناطق تحت حفاظت، مناطق تفررجی و نظایر آن(های مدیریت سازی رهیافتپژوهش در زمینه بومی-

 .مناطق مختلف( و تدوین چارچوب جدیدی بر مبنای شرایط ROSطیف فرصت تفرجی )مانند 

 .اکوتوریسم، گردشگری و توسعه پایدارمدیریت پژوهش در زمینه  -
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 مدیریت منابع تفرجی. ( درDecision Support Systemیار )های تصمیمسیستماستفاده از  -

 مناطق تفرجی و گردشگری. ( در مدیریتROSاستفاده از رهیافت طیف فرصت تفرجی ) -

های زیبایی شناختی مناطق به منظور توسعه برآورد ارزش.و  شناسایی مناطق مستعد توسعه گردشگری و تفرج -

 .(Regression Logistic) گرسیون لجستیکو ر( MLP)شبکه های عصبی  هایی نظیرتفرج/گردشگری با استفاده از روش

 .ظرفیت برد تفرجیانواع براورد  -

 .LACو  VIMهایی نظیر بینی و ارزیابی اثرات توسعه گردشگری با استفاده از روشپیش -

ارتقای کیفیت مناطق ، جهت ارزیابی راهبردهای جذب گردشگر در مناطق تفرجی / گردشگری SWOTاستفاده از تحلیل  -

 / گردشگری و رونق اقتصادی. تفرجی

 ریزی گردشگری شهریبرنامه -

 مدیریت یکپارچه سرزمین با رویکردهای آمایشی. -

 های مدیریت بازدیدکنندگان.های شهری و پیرامونی با استفاده از تکنیکمدیریت تفرجگاه -

 کاربری های سرزمین. ریزیحو طر یابیمکان -

 زیست.های محیط پژوهش در زمینه آلودگی-

 های مرتبط با محیط زیست.سایر پژوهش -

 

 ها و پروژه های انجام شده :طرح

پایان یافته  -مجری: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان -)همکار اصلی( های کشورشناسایی تفرجگاهطرح  -1

1391. 

پایان  -م کشاورزی و منابع طبیعی گرگانمجری: دانشگاه علو -)همکار اصلی( آمایش استان گلستانتوسعه و سند طرح  -2

 .1393یافته 

 .1393پایان یافته  -مجری: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان -ارزیابی ظرفیت برد روانی پارک جنگلی دلند -3

ی و منابع مجری: دانشگاه علوم کشاورز -)همکار اصلی( های تحقیقاتی تقاضا محورتهیه دفترچه راهنمای فعالیتطرح  -4

 .1394پایان یافته  -طبیعی گرگان

مجری: شرکت مهندسین مشاور  -)بخش مطالعات پوشش گیاهی و بخش تلفیق( طرح جامع کنترل سیل استان گلستان -5

 .1395پایان یافته سازاب گلستان. 

مجری:  -ت محیط زیستی()بخش مطالعا و چاله پل ، خرما رودهای آق سوتعیین حد حریم و بستر رودخانهمطالعات طرح  -6

 .1395شرکت مهندسین مشاور سازاب گلستان. پایان یافته 

مجری:  -زواردشت )بخش مطالعات محیط زیستی(و نامن ، نکارودهای تعیین حد حریم و بستر رودخانهمطالعات طرح  -7

 .1395شرکت مهندسین مشاور سازاب گلستان. پایان یافته 
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 تاسیسات محدوده در آب جریان گیریاندازه مناسب های سازه با ابزار به آب مصرف قاطن تجهیز طراحی و مطالعاتطرح  -8

و برآورد هزینه(. مجری: شرکت  GIS)بخش  گلستان ای منطقه آب شرکت برداری بهره دست در آب توزیع و انتقال

 .1395مهندسین مشاور سازاب گلستان. پایان یافته 

/ ستی: حیات وحش و تفریحات عمومیخیز انجیراب )بخش مطالعات محیط زیطرح مطالعات جامع مدیریت حوضه آب -9

 .1396تفرج(. مجری: شرکت مهندسین مشاور سازاب گلستان. پایان یافته 

. SWOTارزیابی راهبردهای جذب گردشگر در مناطق تفرجی / گردشگری شهرستان گرگان با استفاده از تحلیل  -10

 1396 )فرصت تحقیقاتی(.

)مورد:  و میزان رضایت بازدیدکنندگان های گردشگریت و توسعه مناطق گردشگری با تاکید بر شناسایی جاذبهمدیری -11

 .1396 -مجری: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان. شهرستان رامیان(

 نار دکتری. سمی. 1393. در مدیریت منابع تفرجی( Decision Support System)یار های تصمیمبررسی سیستم -12

 ارشد. . جلسه بحث کارشناسی1388بررسی برخی مفاهیم در خصوص گونه های در خطر انقراض و طبقه بندی آن.  -13

 جلسه بحث کارشناسی.. 1385های آلودگی هوا. بررسی شاخص -14

، GIS)بخش  ترکهای نیلبرگ، دوچله بند، مسیل جلین، تقرتپه و احد حریم و بستر رودخانهتعیین مطالعات طرح  -15

 مجری: شرکت مهندسین مشاور سازاب گلستان. در حال انجام. - فیزیوگرافی، محیط زیست و مطالعات پوشش زمین(

مجری: شرکت مهندسین مشاور سازاب شناسایی، پایش و تعیین حریم رودخانه های استان گلستان. مطالعات مرحله اول  -16

 .1398پایان یافته گلستان. 

محمدآباد، توسکستان و  نگل،یدهنه زر بداریش یتوسعه باغات در اراض یو انتقال آب برا نیطرح تام یلیصتف یطراح -17

 در حال انجام. .1398مشاور سازاب گلستان.  نی: شرکت مهندسیمجر. جنوب استان یشهرستانها

 .پایان یافته .1396. گنبد و آق قال یشهرستان ها یاراض حیتسط یو طراح ینقشه بردار -18

 .پایان یافته. 1398. دیتول یدر عرصه تعاون ییایو ارسال اطالعات جغراف یبردار نقشه -19

. مجری: شرکت مهندسین مشاور سازاب گلستان. پایان یافته (668)ضابطه  استان گلستان 98گزارش فنی سیالب  -20

1398. 

 پژوهشی: هایفعالیت

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان با  -سازی کیفیت آبارزیابی و مدل نامه شرکت در کارگاهیداری گواه -1

 .1387-همکاری دانشگاه محیط و جامعه )دانشگاه ملی استرالیا(
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 .1392 -دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان -ArcHydroآموزش کاربردی نامه شرکت در کارگاه یداری گواه -2

 .1392. دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان -Google Earthوزش آمنامه شرکت در کارگاه گواهیداری  -3

 .دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان --EndNoteافزار آموزش نرمنامه شرکت در کارگاه گواهیداری  -4

ه علوم کشاورزی و دانشگا -(Pythonنویسی به روش پایتون )برنامه مقدماتی آموزشیدوره نامه شرکت در یداری گواه -5

 .1395. منابع طبیعی گرگان

دانشگاه علوم کشاورزی و  -(Pythonنویسی به روش پایتون )پیشرفته برنامه دوره آموزشینامه شرکت در گواهیداری  -6

 .1395طبیعی گرگان. منابع 

 

 مشاوره پایان نامه: -

 با عنوان: ورزی و منابع طبیعی گرگانکارشناسی ارشد در دانشگاه علوم کشاپایان نامه در مقطع  4مشاوره 

 . فارغ التحصیل.1397. گرگان توزیع عادالنه فضای سبز جهتای های محلهیابی پارکمکان -

( به عنوان نشانگرهای زیستی توزیع فضایی فلزات سنگین )سرب و Rattus norvegicusای )های قهوهمطالعه موش -

در دو استاتن شمالی )گلستان و مازندران( ایران )یک مطالعه براساس سیستم  جیوه( در مناطق شهری، روستایی و صنعتی

 فارغ التحصیل. .1398 (.اطالعات جغرافیایی

های روستایی با بررسی نقش عوامل محیطی بر توزیع فضایی فراوانی حضور آنتی بادی ضد لیپتوسپیرا اینتروگانس در سگ -

 فارغ التحصیل. .1398 .وردی استان گلستان(استفاده از نرم افزار جی ای اس )مطالعه م

 .فارغ التحصیل. ROS2 .1398بر اساس  تعیین طیف فرصت تفرجی منطقه رویان -

 

 فعالیت اجرایی:

 .30/02/1396تا  15/02/1395از تاریخ سال همکاری با شرکت مهندسین مشاور سازاب گلستان. )یک(  1 -

 .ادامه داردتا کنون  01/11/1396از تاریخ ر سازاب گلستان. در شرکت مهندسین مشاو پژوهش و توسعهکارشناس  -
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  مقاالت علمی پژوهشی -ب

سازی تغییرات اراضی جنگلی با روش مدل. 1391نژاد، ع. گلدوی، س.، محمدزاده، م.، سلمان ماهینی، ع.، نجفی -1

. مجله بینی شرایط آینده این اراضی در منطقه گرگانو پیش 2007-1988رگرسیون لجستیک در دوره زمانی 

 .فضای جغرافیایی

های ارزیابی اثرات تغییر کاربری زمین بر آب. 1394نژاد، ع. نجفیگلدوی، س.، سلمان ماهینی، ع.، محمدزاده، م.،  -2

 .140-131صص . 11شماره  های محیط زیست.. مجله پژوهشدر منطقه گرگان L-THIAی با استفاده از مدل سطح

بینی الگوی رشد شهری با به کارگیری پیش. 1394نژاد، ع. نجفیگلدوی، س.، سلمان ماهینی، ع.، محمدزاده، م.،  -3

 .117-95، صص 1شماره  ،7. مجله آمایش سرزمین. دوره مدل رگرسیون لجستیک در منطقه گرگان

روانی بازدیدکنندگان  -الگوی بررسی خصوصیات اجتماعی . 1395میرکریمی، س. ح.، محمدزاده، م.، گلدوی، س.  -4

. مجله پژوهش های محیط ها )مطالعه موردی: پارک جنگلی دلند(های جنگلی به عنوان ابزار مدیریت پارکپارک

 .14شماره زیست. 
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سازی تغییرات اراضی جنگلی با استفاده از مدل. 1393نژاد، ع. ه، م.، سلمان ماهینی، ع.، نجفیگلدوی، س.، محمدزاد -5

-، مجله علوم تکنولوژی محیط زیست، پذیرفته شده برای چاپ در شماره)مطالعه موردی: منطقه گرگان( Geomodروش 

 .های آتی

. مجله پژوهش رفیت برد روانی پارک جنگلی دلندارزیابی ظ. 1393میرکریمی، س. ح.، محمدزاده، م.، گلدوی، س.  -6

 های آتی.های محیط زیست. پذیرفته شده برای چاپ در شماره

 هایبازدیدکنندگان پارکنیازهای تفرجی  بررسیالگوی . 1395میرکریمی، س. ح.، محمدزاده، م.، گلدوی، س.  -7

 .1شماره  .19دوره زیست،  مجله علوم تکنولوژی محیط. (دلند پارک جنگلی)مطالعه موردی:جنگلی

تحلیل رضایتمندی مردم از  .1395 سلمان ماهینی، ع. میرکریمی، س. ح.،مخدوم، م.، گلدوی، س.، محمدزاده، م.،  -8

پذیرفته شده برای چاپ در  علوم و تکنولوژی محیط زیست.. های شهری گرگان )مورد: پارک شهر و پارک ملت(پارک

 های آتی.شماره

 حاتیترج و ازهاین یبررس. 1395 سلمان ماهینی، ع. میرکریمی، س. ح.،مخدوم، م.، محمدزاده، م.،  گلدوی، س.، -9

پذیرفته شده برای چاپ در  علوم و تکنولوژی محیط زیست.. گرگان شهرستان یجنگل های¬پارکدر  دکنندگانیبازد

 های آتی.شماره

شد شهری با استفاده از روش رگرسیون لجستیک مدلسازی ر. 1397شایسته، ک.، عابدیان، س.، گلدوی، س.  -10

 .1397. تابستان 51شماره مجله جغرافیا و توسعه.  .)مطالعه موردی: شهر کردکوی( Geomodمبتنی بر مدل 

 

 مقاالت علمی ترویجی -ج

ات حاصل در ارزیابی اثر L-THIAکاربرد مدل  .1391نژاد، ع. گلدوی، س.، محمدزاده، م.، سلمان ماهینی، ع.، نجفی -1

 .35-46. صص 6. سال سوم. شماره محیط زیست و توسعه مجله. از تغییر کاربری زمین بر منابع آب

سازی تغییرات در مدل Geomodکاربرد مدل  .1391نژاد، ع. گلدوی، س.، محمدزاده، م.، سلمان ماهینی، ع.، نجفی -2

 .22-13. صص 8م. شماره . سال چهارمحیط زیست و توسعه مجله .پوشش گیاهی و کاربری زمین

بررسی آرای بازدیدکنندگان پارک جنگلی دلند در مورد . 1393میرکریمی، س. ح.، محمدزاده، م.، گلدوی، س.  -3

 .150-140. صص 19. شماره دوره پنجم. فصلنامه علمی تخصصی دانش انتظامی گلستان. میزان نظم و امنیت

فصلنامه علمی تخصصی دانش انتظامی . ها تفرجگاه از استفاده در امنیت نقش تحلیل و بررسی. 1394گلدوی، س.  -4

 .107-94. صص 24. شماره 6 دوره. گلستان

کاربرد مدل رگرسیون لجستیک در مطالعات . 1395نژاد، ع. گلدوی، س.، محمدزاده، م.، سلمان ماهینی، ع.، نجفی -5

 .2. شماره 5ه . دورحفاظت و بهره برداری از منابع طبیعی. تغییر کاربری زمین
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مدیریت مناطق تفرجگاهی با  .1395میرکریمی، س. ح.، سلمان ماهینی، ع. محمدزاده، م.، مخدوم، م.،  گلدوی، س.، -6

 .53-37. صص 39. مجله انسان و محیط زیست. شماره (ROS) استفاده از رهیافت طیف فرصت تفرجی

. یت اثرات بازدیدکنندگان در مناطق تحت حفاظتهای مدیربررسی رهیافت. 1395 گلدوی، س.، محمدزاده، م. -7

 .30-15صص  .14شماره محیط زیست و توسعه.  مجله

مجله . مبنا در مدیریت مناطق تفرجی –کاربرد ابزارهای مدیریتی گردشگر . 1398 محمدزاده، م. گلدوی، س.، -8

 .68-51. صص 50شماره انسان و محیط زیست. 

 

 ی ملیهامقاالت ارائه شده در کنفرانس -د

ای ) مطالعه ها با استفاده از تصاویر ماهوارهبررسی رشد شهرها و اثرات آن بر محیط زیست پیرامونی آن-1

 .1389مهر  29تا 28-سنندج -اولین همایش ملی تحقیقات منابع طبیعی ایران -موردی: شهر گرگان(

های سنجش نگلی با استفاده از تکنیکبررسی نقش فاکتورهای فیزیوگرافی و انسانی بر کاهش گستره اراضی ج-2

های نوین در کاربرد فناوریملی اولین همایش -)مطالعه موردی: حوضه آبخیز زیارت استان گلستان( GISاز دور و 

 .1391خرداد  8تا  7-سبزوار - علوم و مهندسی محیط زیست

ها، نظم و اولین همایش ملی تفرجگاه-بررسی آراء بازدیدکنندگان پارک جنگلی دلند در مورد میزان نظم و امنیت-3

 .1392فروردین  27-گرگان -امنیت 

تکیه بر اولین همایش ملی توسعه صنعت گردشگری با -های جنگلیتمایل مردم به پرداخت ورودیه در پارکبررسی -4

 .1392اردیبهشت  26تا  25-گالیکش - ها با محوریت استان گلستانتاالب های ملی وپارک

دومین همایش ملی تحقیقات منابع طبیعی - تغییرات کاربری زمین و پوشش گیاهی در منطقه گرگان آشکارسازی-5

 .1393فروردین ماه  28- 27-سنندج -ایران 

دومین -در خصوص لزوم حفاظت محیط زیست منطقه بازدیدکنندگان پارک جنگلی دلندآگاهی و نگرش بررسی -6

 .1393فروردین ماه  28- 27-نندجس -همایش ملی تحقیقات منابع طبیعی ایران 

 

 ی بین المللیهامقاالت ارائه شده در کنفرانس -ذ

( GIS( و سامانه اطالعات جغرافیایی )RSبررسی تغییرات گستره اراضی جنگلی با استفاده از سنجش از دور )-1

کنفرانس بین المللی شانزدهمین کنفرانس سراسری و چهارمین -)مطالعه موردی: حوضه آبخیز زیارت استان گلستان(

 .1389شهریور  25تا  23-مشهد - زیست شناسی ایران
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چهارمین کنفرانس -در منطقه گرگان Geomodمدلسازی تغییرات اراضی مرتعی و کشاورزی با استفاده از مدل -2

 .2014می  15و  14-های محیط زیستی و گاهشناسی درختیبین المللی چالش

چهارمین -سازی تغییرات کاربری اراضی منطقه گرگانیک در مدلسنجی مدل رگرسیون لجستحساسیت-3

 .2014می  15و  14-های محیط زیستی و گاهشناسی درختیکنفرانس بین المللی چالش

های محیط زیستی و چهارمین کنفرانس بین المللی چالش-های دورسنجی در مطالعات منابع طبیعیکاربرد داده-4

 .2014می  15و  14-گاهشناسی درختی

. اولین راهبردی برای مدیریت مناطق تفرجی )مورد: شهرستان گرگان( های بازدیدکنندگان:بررسی انگیزه -5

 .2017فوریه  15های فرهنگی اقوام. همایش بین المللی توسعه گردشگری پایدار مبتنی بر ظرفیت

. اولین کنفرانس بین (سوآق رودخانه: موردی مطالعه) رودخانه مهندسی های¬طرح محیطی زیست اثرات بررسی -6

 .2019آگوست  28و  27المللی و چهارمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست. دانشگاه محقق اردبیلی. 

. اولین (گرگان خلیج: مطالعه مورد منطقه) آن کاهش راهبردهای و سطحی هایآب آالینده منابع شناسایی -7

 28و  27کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست. دانشگاه محقق اردبیلی.  کنفرانس بین المللی و چهارمین

 .2019آگوست 

8. Identification of sources of surface water pollutants and their mitigation strategies (case 

study: Gorganrood basin). 3rd International Congress on Science & Engineering. Hamburg – 

Germany. 14 And 15 March 2020. 

 

 

 

 

 فعالیت های آموزشی:

موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی  -1390-1392های . سالکارشناسیمقطع  -ارزیابی محیط زیستترم تدریس واحد  2 -

 .بهاران گرگان

 .وم کشاورزی و منابع طبیعی گرگاندانشگاه عل -1392-1395 هایسال. ArcGISنرم افزار  آموزشدوره  4برگزاری  -

 .دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان. 1392-1393 . سالGoogle Earth آموزشدوره  1برگزاری  -

. آموزشگاه طبیعت گردی 1396های بومگردی. ساال آموزش اکوتوریسم و توسعه پایدار و اقامتگاهکارگاه دوره  1برگزاری  -

 دانشگاه گنبدرویای شرق با همکاری 
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 . خانه طبیعت گرگان.1396کارگاه اکوتوریسم. سال  دوره 1 برگزاری -

موسسه  -1396-1399تحصیلی  هایسال -مقطع کارشناسی ارشد – "GISبا تاکید  ITاصول "درس  ترم تدریس 3 -

 آموزش عالی غیر انتفاعی گلستان. 

 

 داوری مجالت

 تا کنون. 1396از شال  "فضا آمایش جغرافیایی "داوری مقاالت در مجله  -

 

 :علمی افتخارات

 در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان. 1397دانشجوی نمونه پژوهشی سال  -

 

 مهارت های ویژه:

 آشنایی با نرم افزارهای تخصصی شامل: -الف

Idrisi, ArcGIS, Envi, Erdase, ARCview, Google Earth, Global Mapper, Auto Cad, QGIS, SPSS. 

 

 آشنایی با نرم افزارهای عمومی: -ب

Word, Excel, Power point, Access, Photo shop, EndNote. 
 

 

 حرفه ای: -علمی  یهادر انجمن عضویت

 عضو انجمن ارزیابی محیط زیست ایران. -

 عضو سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی. -

 


