سصٍهِ دکتش ػثذالشضا سحواًی فضلی
کاسؿٌاػی اسؿذ ۺ جغشافیای اًؼاًی  -داًـگاُ فشدٍػی هـْذ
دکتشا ۺ جغشافیای اًؼاًی  -داًـگاُ تشتیت هذسع
برخی از عناوین اجرایی:
 - ۱داًـیاس داًـکذُ ػلَم صهیي داًـگاُ ؿْیذ تْـتی تْشاى
 - ۲هؼاٍى آهَصؽ ٍ پظٍّـی داًـکذُ ادتیات ٍ ػلَم اًؼاًی داًـگاُ فشدٍػی هـْذ ،اص ػال  ۶۸الی ۷۷
 - ۳هَػغ ٍ سئیغ دٍسُ ؿثاًِ داًـکذُ ادتیات ،داًـگاُ فشدٍػی هـْذ ،اص ػال  ۶۹تا ۷۷
ً - ۴وایٌذُ دٍسُ چْاسم هجلغ ؿَسای اػالهی ،حَصُ اًتخاتیِ ؿیشٍاى ،اػتاى خشاػاى ؿوالی اص ػال  ۷۱تا ۷۵
 - ۵لائن همام ػاصهاى صذا ٍ ػیوا جوَْسی اػالهی ایشاى
 - ۶هؼاٍى تشًاهِ سیضی ػاصهاى صذا ٍ ػیوا جوَْسی اػالهی ایشاى
 -۷هؼاٍى اهَس هجلغ ٍ اػتاىّای ػاصهاى صذا ٍ ػیوا جوَْسی اػالهی ایشاى
 - ۸هؼاٍى ػیاػی ػاصهاى صذا ٍ ػیوا جوَْسی اػالهی ایشاى
ً - ۹وایٌذُ ػاصهاى صذا ٍ ػیوا دس ؿَسایؼالی اًمالب فشٌّگی
ً - ۱۷وایٌذُ ػاصهاى صذاٍ ػیوا دس ػتاد هشکضی هثاسصُ تا لاچاق کاال
ً -۱۱وایٌذُ صذاٍ ػیوا دس ؿَسای ّواٌّگی پشٍطُ ؿْشّای ػالنٍ ،صاست تْذاؿت ٍ دسهاى ٍ آهَصؽ پضؿکی
 - ۱۲سئیغ حَصُ خثش اتحادیِ سادیَ ٍ تلَیضیَىّای آػیا ٍ الیاًَػیِ  ABUدس ػال ۱۳۸۲
 - ۱۳سئیغ دٍسُ ًْن ػتاد اًتخاتات سیاػت جوَْسی ػاصهاى صذا ٍ ػیوا جوَْسی اػالهی ایشاى
 -۱۴ػضَ کویتِ ؿَسای اعالع سػاًی دٍلت تِ هذت ؿؾ ػال
 -۱۵هؼاٍى فشٌّگی ػتاد هثاسصُ تا لاچاق کاال ٍ اسص
 - ۱۶هؼاٍى اهَس تیيالولل ٍ تَػؼِ التصادی اػتاى ّا ٍ سیاػت ؿَسای اعالع سػاًی ٍصاست کـَس جوَْسی اػالهی ایشاى ،اص ػال
 ۸۵تا ۸۶
 - ۱۷سئیغ اجالع ٍصاسی کـَس ٍ ػضَ ػاصهاى ّوکاسیّای التصادی (اکَ)ٍ ،صاست کـَس
 -۱۸لائن همام ٍ هؼاٍى فشٌّگی سػاًِای ٍ اجتواػی ؿَسای ػالی اهٌیت هلی تِ هذت  ۱۸هاُ اص ػال ۸۶
 -۱۹سیاػت کل دیَاى هحاػثات کـَس
 - ۲۷ػضَ ؿَسای تحصیالت تکویلی داًـکذُ ػلَم صهیي داًـگاُ ؿْیذ تْـتی اص ػال  ۸۷تاکٌَى
 - ۲۱سئیغ ػاصهاى هَػؼات ػالی حؼاتشػی کـَسّای ػضَ اکَ (اکَػای) اص هْش  ۸۹تا هْش ۹۲
ٍ - ۲۲صیش کـَس جوَْسی اػالهی ایشاى،
 - ۲۳جاًـیي فشهاًذُ کل لَا دس ًیشٍی اًتظاهی،

 - ۲۴سئیغ ؿَسای اهٌیت کـَس،
 - ۲۵دتیش کل ػتاد هثاسصُ تا هَاد هخذس،
 -۲۶ػضَ ؿَسای ػالی جوؼیت ّالل احوش جوَْسی اػالهی ایشاى
ً - ۲۷وایٌذُ سئیغ جوَْس دس ؿَسای ًظاست تش ػاصهاى صذا ٍ ػیوای جوَْسی اػالهی ایشاى
دروس تدریسی در دانشگاه:
 - ۱تٌیاى ّای ًظشی ػیاػتگزاسی ٍ تشًاهِ سیضی فضایی کاسآفشیٌی سٍػتایی (دکتشی)
 - ۲تحلیل ًظام اًذیـِ ای تشًاهِ سیضی آهایـی کیفیت هحیغی دس هٌاعك سٍػتایی (دکتشی)
 - ۳جایگاُ سٍػتا دس تشًاهِ سیضی ّای کالى (دکتشی)
 - ۴جٌثِ ّای حمَلی تَػؼِ سٍػتایی (دکتشی)
 - ۵کـاٍسصی ٍ تَػؼِ پایذاس (دکتشی)
ً - ۶مذ ػیش اًذیـِ ّای ػلوی،ػشهـك ّاٍ ًظشیِ ّای تشًاهِ سیضی تَػؼِ سٍػتایی (دکتشی)
 - ۷جغشافیای التصادی سٍػتاّای ایشاى (کاسؿٌاػی اسؿذ)
 -۸حمَق ٍ لَاًیي سٍػتایی (کاسؿٌاػی اسؿذ)
 - ۹سٍؽ تحمیك دس جغشافیا (کاسؿٌاػی اسؿذ)
 - ۱۷فلؼفِ جغشافیا ٍ جغشافیای کاستشدی (کاسؿٌاػی اسؿذ)
 - ۱۱هذیشیت سٍػتایی (کاسؿٌاػی اسؿذ)
 - ۱۲هکتثْای جغشافیایی (کاسؿٌاػی اسؿذ)
 - ۱۳اصَل ٍ سٍؽ ّای تشًاهِ سیضی سٍػتائی (کاسؿٌاػی)
 - ۱۴جغشافیای ًاحیِ ای ایشاى ( ۱کاسؿٌاػی)
 - ۱۵فلؼفِ جغشافیا ٍ جغشافیای کاستشدی (کاسؿٌاػی)
ٍ - ۱۶یظگیْای جغشافیایی کـَسّای اػالهی (کاسؿٌاػی)
مقاالت علمی چاپ شده در مجالت و ارائه شده در همایش ها
 -۱ب .سحواًی ,ػثذالشضا سحواًی فضلی ,ح .فشجی ػثکثاس ,م .سضائی“ ,الگَػاصی تغییشات کاستشی اساضی دّؼتاى ّای اػتاى
اصفْاى تا اػتفادُ اص هذل  GWT – TEXT” ,پظٍّؾ ّای جغشافیای اًؼاًی( ػلوی – پظٍّـی ) ,صفحاتۺ۱۳۹۶٫ ,۱۴-۱
 -۲ب .سحواًی ,ػثذالشضا سحواًی فضلی ,ح .فشجی ػثکثاس ,م .سضائی“ ,تحلیل اکتـافی دادُ ّای فضایی اؿتغال دس ػکًَتگاُ
ّای سٍػتایی هَسد پظٍّی ًَاحی سٍػتایی اػتاى اصفْاى”  ,تشًاهِ سیضی هٌغمِ ای ,صفحاتۺ۱۳۹۴٫ ,۸۷-۶۹
 - ۳ػثذالشضا سحواًی فضلی ,ع .ػؼیذی“ ,پیَػتگی تَػؼِ ٍ اهٌیت هٌاعك هشصیۺ جؼتاسی دس هفَْمؿٌاػی”  ,جغشافیا,
صفحاتۺ۱۳۹۴٫ ,۱۹-۱
 -۴م .سضائی ,ب .سحواًی ,ػثذالشضا سحواًی فضلی ,ح .فشجی ػثکثاس“ ,تحلیل اکتـافی دادُ ّای فضایی اؿتغال دس
ػکًَتگاّْای سٍػتایی (هَسدپظٍّیۺ ًَاحی سٍػتایی اػتاى اصفْاى)”  ,تشًاهِ سیضی هٌغمِ ای ,صفحاتۺ۱۳۹۴٫ ,۸۷-۶۹

- ۵ػثذالشضا سحواًی فضلی ,ع .ػؼیذی ,آ .سحواى ًٍذً “ ,مؾ ػشهایِ گزاسی ّای ؿْشی دس تَػغ سٍػتایی هَسدۺ دّؼتاى طاٍسٍد
(تخؾ هشکضی ؿْشػتاى کاهیاساى)”  ,جغشافیا ,صفحاتۺ۱۳۹۴٫ ,۱۹-۵
-۶

ػثذالشضا سحواًی فضلی ,ع .ػؼیذی ,آ .سحواى ًٍذً“ ,مؾ ػشهایِگزاسیْای ؿْشی دس تَػؼِ سٍػتایی -هَسدۺ دّؼتاى

طاٍسٍد (تخؾ هشکضی ؿْشػتاى کاهیاساى)”  ,جغشافیا ,صفحاتۺ۱۳۹۴٫ ,۱۹-۱
-۷

ػثذالشضا سحواًی فضلی ,ج .ػلی پَسیاى ,س .هٌـی صادُ ,ب .سحواًی“ ,الگَی هذیشیتی هثتٌی تش حکوشٍایی خَب گاهی دس

تَاًوٌذ ػاصی هذیشیت سٍػتایی کـَس” ً ,ؼین تاهذاد ,صفحاتۺ۱۳۹۳٫ ,۱۴-۱
 -۸ػثذالشضا سحواًی فضلی ,هظفش صادلی ,ج .ػلی پَسیاى“ ,تٌیاًْای ًظشی حکوشٍایی خَب دس فشایٌذ هذیشیت سٍػتایی ًَیي” ,
هذیشیت ؿْشی ,صفحاتۺ۱۳۹۳٫ ,۵۴-۴۳
 - ۹ػثذالشضا سحواًی فضلی ,س .هٌـی صادُ ,ج .ػلی پَسیاى“ ,ػولکشد هذیشیت هـاسکتی– تؼاهلی دّیاساى دس تَػؼِ التصاد
سٍػتایی تا تاکیذ تش ػٌاصش”تَلیذ”ٍ”ػشهایِ گزاسی”(هَسدۺ تخؾ هشکضی ؿْشػتاى کَّذؿت)”  ,خشاػاى ,صفحاتۺ,۳۸-۲۷
۱۳۹۳٫
 - ۱۷ػثذالشضا سحواًی فضلی ,ع .اجاق .ُ ,لشُ گضلًَ“ ,مؾ اکَتَسیؼن دس تَػؼِ پایذاس ػکًَتگاُ ّای سٍػتایی” ً ,ؼین تاهذاد,
ًؼخِ  ,۷صفحاتۺ۱۳۹۳٫ ,۱۴-۱
 - ۱۱ػثذالشضا سحواًی فضلی ,هظفش صادلی “ ,اثشات فضایی جشیاى ًیشٍی کاس اص ػکًَتگاُ ّای سٍػتایی تِ هٌاعك صٌؼتی ٍ
استثاط آى تا ٍضؼیت خذهات سػاًی سٍػتایی -کـاٍسصی (هَسدۺ ؿْشػتاى هوؼٌی  ،دّؼتاى جاٍیذ هاَّسی)”  ,هذیشیت ؿْشی,
صفحاتۺ۱۳۹۳٫ ,۲۶۶-۲۵۵
 - ۱۲ػثذالشضا سحواًی فضلی ,هظفش صادلی“ ,الگَی خذهات سػاًی سٍػتایی -کـاٍسصی هثتٌی تش فٌاٍسی اعالػات ٍ استثاعات
هغالؼِ هَسدیۺ اػتاى فاسع”  ,هذیشیت ؿْشی ,صفحاتۺ۱۳۹۳٫ ,۲۵-۷
 - ۱۷ػثذالشضا سحواًی فضلی ,هظفش صادلیً “ ,مؾ ٍ جایگاُ حؼاتشػی ػولکشد دس تْثَد تشًاهِ ّای خذهات سػاًی ٍ تَػؼِ
سٍػتایی تا تاکیذ تش جاهؼِ داًایی هحَس”  ,هذیشیت ؿْشی ,صفحاتۺ۱۳۹۳٫ ,۲۴۶-۲۳۳
 - ۱۸ع .ػؼیذی ,ػثذالشضا سحواًی فضلی ,م .احوذی “ ,الحاق ؿْشی ػکًَتگاّْای سٍػتایی پیشاهَى ؿْش صًجاى؛ هَسدۺ
سٍػتاّای ػایاى ٍ گاٍاصًگ”  ,هؼکي ٍ هحیظ سٍػتا ,صفحاتۺ۱۳۹۳٫ ,۱۶-۳
 - ۱۹ع .ػؼیذی ,ػثذالشضا سحواًی فضلی ,ف .ػضیض پَس ,ا .هحثی“ ,هؼکي ٍ پیَػتگی – ػاختاسی کاسکشدی ۺ تحثی دس ًظام
ٍاسگی فضای سٍػتایی هَسدۺ سٍػتاّای تخؾ ساصٍ جشگالى ؿْشػتاى تجٌَسد(خشاػاى ؿوالی)”  ,جغشافیاً ,ؼخِ  ,۱۱صفحاتۺ-۷
۱۳۹۲٫ ,۳۲
 - ۲۷ػثذالشضا سحواًی فضلی ,هظفش صادلی ,م .صیذالی “ ,سًٍذ ؿکل گیشی ؿْشّای جذیذ دس ایشاى ٍ ػَاهل اثشگزاس تش آى تا
تاکیذ تش دگشگًَی سٍاتظ ؿْش ٍ سٍػتا(هغالؼِ هَسدیۺؿْش هصیشی”  ,فصلٌاهِ جغشافیا( تشًاهِ سیضی هٌغمِ ای )ً ,ؼخِ ,۳
صفحاتۺ۱۳۹۲٫ ,۱۱۷-۹۵
 .ُ -۲۱دسٍیـی ,ف .ػضیضپَس ,ػثذالشضا سحواًی فضلی ,م .تیشاًًَذصادُ“ ,پیاهذّای کالثذی-فضایی هـاسکت سٍػتاییاى دس اجشای
عشحْای تَػؼِ سٍػتایی ،تا تاکیذ تش عشحْای ػوشاًی دٍلت (هغالؼِ هَسدیۺ دّؼتاى کَّذؿت جٌَتی ؿْشػتاى کَّذؿت” ,
پظٍّؾ ٍ تشًاهِ سیضی سٍػتایی ,صفحاتۺ۱۳۹۲٫ ,۲۳۱-۲۱۳

 - ۲۲ػثذالشضا سحواًی فضلی ,هظفش صادلی “ ,الگَی هذیشیتی هثٌی تش فٌاٍسی اعالػات ٍ استثاعات گاهی دس تَاًوٌذ ػاصی
هذیشیت سٍػتایی” ً ,ؼین تاهذاد ,صفحاتۺ۱۳۹۱٫ ,۲۷-۱۲
 - ۲۳ػثذالشضا سحواًی فضلی ,هظفش صادلی “ ,جایگاُ تشًاهِ ّای تَاًوٌذ ػاصی دس هـاسگت ػیاػی سٍػتاییاى تا تاکیذ تش ًمؾ
سػاًِ ّای استثاعی”  ,هغالؼات اًتخاتاتً ,ؼخِ ۱۳۹۱٫ ,۱
 - ۲۴ػثذالشضا سحواًی فضلی ,هظفش صادلی “ ,حؼاتشػی ػولکشد ٍ استثاط آى تا هغالؼات جغشافیاییوغالؼِ هَسدی تحشاى صیؼت
هحیغی دسیاچِ اسٍهیِ”  ,داًؾ حؼاتشػی ( ػلوی – پظٍّـی )ً ,ؼخِ ۱۳۹۱٫ ,۱۲
 - ۲۵ػثذالشضا سحواًی فضلی ,ف .اهیذ پَس “ ,تاثیشات کوثَد خذهات صیش تٌایی دس تَػؼِ ًیافتگی سٍػتایی ( ؿْشػتاى دلفاى ،
اػتاى لشػتاى )” ً ,ؼین تاهذاد۱۳۹۷٫ ,
 - ۲۶ػثذالشضا سحواًی فضلی ,ی .کاٍیاًی“ ,هیضاى پایذاسی ػکًَتگاُ ّای سٍػتایی تخؾ ػیویٌِ ؿْشػتاى تَکاى” ً ,ؼین
تاهذادً ,ؼخِ ۱۳۹۷٫ ,۴
 - ۲۷ػثذالشضا سحواًی فضلی ,ی .کاٍیاًی “ ,اثشتخـی اػتثاسات خشد دس تْؼاصی هؼاکي سٍػتایی هَسدر هغالؼاتی ۺ ػکًَتگاُ
ّای سٍػتایی ؿْشػتاى ػمض”  ,جغشافیا -اًجوي جغشافیایی ایشاى ً ,ؼخِ ۱۳۸۸٫ ,۷
 - ۲۸ػثذالشضا سحواًی فضلی“ ,چالؾ ّای ًظام تَدجِ سیضی کًٌَی ٍ هضایای تَدجِ سیضی ػولیاتی اص هٌظش دیَاى هحاػثات
کـَس”  ,فصلٌاهِ داًؾ حؼاتشػیً ,ؼخِ ۱۳۸۸٫ ,۹
 - ۲۹ػثذالشضا سحواًی فضلی ,ع .تَرسی “ ,دػتیاتی تِ تَػؼِ پایذاس سٍػتا تا تاکیذ تش ًمؾ هحَسی سػاًِ ّای جوؼی هغالؼِ
هَسدی ۺ سٍػتاّای اػتاى لضٍیي”  ,فصلٌاهِ جغشافیا ٍ تَػؼِ(داًـگاُ ػیؼتاى ٍ تلَچؼتاى)۱۳۸۸٫ ,
 - ۳۷ػثذالشضا سحواًی فضلی ,م .احوذی“ ,کـاٍسصی اسگاًیک ٍ تَػؼِ پایذاس سٍػتایی” ً ,ؼین تاهذاد۱۳۸۸٫ ,
 - ۳۱ػثذالشضا سحواًی فضلی ,مّ .وایَى پَساصغلخ پـتی“ ,هیضاى اػتثاسات تاًکی دٍلت دس تخؾ کـاٍسصی تش تَػؼِ سٍػتایی
تخؾ هشکضی ؿْشػتاى ًکا عی دٍسُ ً , ”۱۳۷۸ -۸۲ؼین تاهذادً ,ؼخِ ۱۳۸۸٫ ,۳
 - ۳۲ػثذالشضا سحواًی فضلی ,ی .کاٍیاًی“ ,اثش تخـی اػتثاسات خشد دس تْؼاصی هؼکي سٍػتایی”  ,جغشافیا -اًجوي جغشافیایی
ایشاى ً ,ؼخِ ۱۳۸۸٫ ,۷
 - ۳۳ػثذالشضا سحواًی فضلی ,ع .تَرسی“ ,ضشٍست یادگیشی الکتشًٍیکی ٍ ًمؾ تَػؼِ آى دس تَػؼِ سٍػتا”  ,فصلٌاهِ
جغشافیایی ػشصهیيً ,ؼخِ  ,۴صفحاتۺ۱۳۸۶٫ ,۷۲-۶۳
۳۴

ػثذالشضا سحواًی فضلی“ ,طئَپلیتیک دسیای خضس تا تاکیذ تش سطین حمَلی آى” ً ,ـشیِ ػلَم جغشافیایی ,صفحاتۺ,۶۷-۴۵
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