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 مقاالت علمی پژوهشی
 

 

 پژوهشی معت ر داخلی و خارجی -تشر شده در مجالت علمیپژوهشی من –مقاله علمی  -

ردی

 ف
 نام نشریه  عنوان مقاله

نوع نمایه علمی 

 نشریه
 مؤسسه/کشور

 محل انتشار 

 مشخصات نشریه
 نام متقاضی

همکاران به ترتیب و 

 اولویت ث ت شده

مانند: علمی پژوهشی 
وزارتین/ علمی پژوهشی 

 حوزه علمیه/
ISC/ISI/ …. 

سال 

 تشاران

شماره 

 مجله
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1 

سازی ساختاری مدل

عوامل مؤثر بر 

مندی زنان از رضایت

ونقل سیستم حمل

عمومی )مورد مطالعه: 

 (شهر کاشان

فصلنامه علمی 
ژوهشی پ -

اقتصاد و 
مدیریت 

 شهری

ISC,SID,PubM

ed,doaj   علمی

 پژوهشی وزارتین

رسول حیدری  6 1397 ایران، انجمن اقتصاد شهری 

 سورشجانی

2 

بندی فضایی پهنه

امنیت با تأکید بر 

کاربری اراضی شهری 

)موردمطالعه: محالت 

 (شهر کاشان

پژوهشنامه 
جغرافیای 

 انتظامی

 ISC علمی پژوهشی/ 

Noormags 

Magiran SID 

پژوهشگاه علوم انتظامی و 

 مطالعات اجتماعی
رسول حیدری  15 1396

 سورشجانی

3 

مدل سازی ساختاری 

عوامل مؤثر بر جذب 

دشگران به پدیده گر

های گردشگری 

نمونه موردی )مصنوعی 

پارک و دریاچه چیتگر 

 (تهران

مجله علمی 

 پژوهشی

گردشگری و 

 توسعه

ISC,SID,PubM

bib tex, 

AGRIS, NLM, 

agricola,doaj  

 نیوزارت یپژوهش یعلم

انجمن علمی گردشگری  ران،یا

 ایران 
رسول حیدری  11 1396

 سورشجانی

4 

 جیوآموزش و تر ریتاث

حفظ  دری گرد عتیط 

مطالعه ) ستیز طیمح

دانش آموزان  یمورد

 (تهران 18دختر منطقه 

فصلنامه 

آموزش محیط 

زیست و 

 توسعه پایدار

ISC, 

PubMed,doaj, 

NLM  Google 

Scholar ,   یعلم 

 نیوزارت یپژوهش

 3 1397 تهران، دانشگاه پیام نور

 حیدری رسول

 رضا دکتر سورشجانی،

 عظمت ، بیدگلی دهقانی

 رحمانی الهام و عاشری

 آزاد
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5 

سنجش و ارزیابی 

میزان تاب آوری 

 هایکال دی بافت

شهری در برابر 

زلزله)نمونه موردی: 

محالت بافت فرسوده 

 شهر بوشهر(

 

جغرافیا و 

مخاطرات 

 محیطی

 

Science Impact 

Factor,  DAIJ,  

ESJI, ISC,  SID 

 نیوزارت یپژوهش یعلم

 مشهد، دانشگاه فردوسی

 مشهد
1396 24 

رسول حیدری 

سورشجانی، یونس 

 غالمی، زهرا سلیمی

6 
بررسی و تحلیل میزان 

مشارکت اجتماعی 

شهروندان )مطالعه 

 موردی: شهر برزک(

-مجله علمی
پژوهشی 

جامعه "
شناسیِ نهاد 

 های اجتماعی

 ISC پژوهشی-علمی

,PubM, bib tex, 

j-gate, NLM, 

agricola,doaj 

محسن شاطریان، رسول  10 1396 دانشگاه مازندران

 حیدری سورشجانی

7 

اولویت بندی نماگرهای 

رشد هوشمند در 

راستای باز زنده سازی 

بافت های تاریخی 

)مطالعۀ موردی: بازار 

 (شهر کاشان

طالعات م

نواحی 

 شهری

 ISC علمی پژوهشی/ 

Noormags 

Magiran SID 

 8 1395 دانشگاه شهید باهنر کرمان

رسول حیدری 

نسترن  ؛سورشجانی

 خلجی

8 

اثرات توان گردشگری 

در گسترش زیرساخت 

ها و ایجاد شهر خالق 

)مطالعه موردی: شهر 

 (کرمانشاه

جغرافیا،  مجله

انجمن 

فصلنامه بین 

المللی انجمن 

جغرافیایی 

 ایران

ISC,SID,PubM

ed,doaj   علمی

 پژوهشی وزارتین

 52 1396 ایران، انجمن جغرافیایی ایران
ول رس ان؛یمحسن شاطر

ژیال ؛ حیدری سورشجانی

 ورفی نژاد
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 مقاالت علمی ا ترویجی

ردی

 ف
 عنوان مقاله و تحشیه 

 نام نشریه

 

 تاریخ انتشار

 )سال(

شماره 

 مجله 

 نام متقاضی و همکاران 

 به ترتیب

 رسول حیدری سورشجانی، اکرم محمدی 7 1394 کاشان شناخت تحلیل کاربری زمین شهری در فرا محله محتشم 1

 رسول حیدری سورشجانی، زهرا سلیمی 5 1393 پژوهش نامه کاشان کارکردی آن در بازار سنتی کاشانالدوله و بررسی میزان مطلوبیت کال دیمچۀ امینتی 2

 
 

 مقاالت همایش ها
 

 

 مقاالت همایش های ملی و بین المللی 

 ردیف
 عنوان همایش علمی معت ر 

 ملی و بین المللی
 محل برگزاری

 کنندهبرگزار 

 همایش 
 عنوان مقاله

 نام متقاضی 

 همکاران و 
 نوبسندگان 

 سال

9 

کاربرد روش الکتر در 

یابی دفن مکان

های بهداشتی پسماند

شهری )مطالعه موردی: 

 )آبادشهرستان خرم

فصلنامه 

پژوهش در 

بهداشت 

 محیط

ISC,SID,PubM

ed, 
 9 1396 دانشگاه علوم پزشکی مشهد

روح اله ، ندا فاضل نژاد

، رسول حیدری میرزایی

 سورشجانی
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 شهر کشور
 به ترتیب اولویت ث ت شده

1 

اولین کنفرانس بین المللی یافته های نوین 

در علوم کشاورزی ، منابع ط یعی و محیط 

 زیست

 تهران ایران
انجمن توسعه و ترویج 

 علوم و فنون بنیادین

فند غیرعامل با نقش امنیت در پدا

 تأکید بر امنیت غذایی ساکنین شهرها

 یونس غالمی

 یسورشجان یدریرسول ح
1393 

2 

اولین کنفرانس بین المللی یافته های نوین 

در علوم کشاورزی ، منابع ط یعی و محیط 

 زیست

 تهران ایران
انجمن توسعه و ترویج 

 ون بنیادینعلوم و فن

نقش محصوالت کشاورزی در توسعه 

گردشگری نمونه موردی زعفران در 

 شهرستان گناباد

 یونس غالمی

 یسورشجان یدریرسول ح

 

1393 

 تهران ایران اولین همایش بین المللی اقتصاد شهری 3
انجمن علمی اقتصاد 

 شهری ایران

اط بین م لمان شهری و بررسی ارت 

مورد )ها  افزایش فروش خرده فروشی

 )مطالعه خیابان ملت شهرکرد

 یسورشجان یدریرسول ح

 حشمت اهلل صادقی
1395 

 تهران ایران اولین همایش بین المللی اقتصاد شهری 4
انجمن علمی اقتصاد 

 شهری ایران

و  مداری¬ادهیپ یالگو یابی¬لیپتانس

 یرشد هوشمند در بافت مرکز

 شهرکرد

 یسورشجان یدریرسول ح

ی، حشمت اهلل غالم ونسی

 صادقی

1395 

 1394 یسورشجان یدریرسول حجایگاه سیستم نظارت همگانی در -دانشگاه صنعتی امیرک یر تهران ایرانهشتمین جشنواره بین المللی برترین های  5
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پژوهش و نوآوری و دومین کنفرانس 

 دیریت شهری جایزه جهانی تهران

توسعه پایدار شهری و شهر پایدار)  شهرداری تهران

 (مطالعه موردی: شهرکرمان

حسین گشول، وحیده 

 برهمن

6 

همایش بین الملی توسعه گردشگری 

پایدار م تنی بر ظرفیت های فرهنگی اقوام 

 (1395-)گرگان

 دانشگاه گرگان گرگان ایران
نقش صنایع دستی در توسعه 

 گردشگری خالق در شهر کاشان

 یسورشجان یدریرسول ح

 
1395 

7 

دشگری همایش بین الملی توسعه گر

پایدار م تنی بر ظرفیت های فرهنگی اقوام 

 (1395-)گرگان

 دانشگاه گرگان گرگان ایران

تجزیه و تحلیل گردشگری ساحلی 

 خلیج فارس با استفاده از مدل

SWOT 

 یسورشجان یدریرسول ح

 
1395 

8 

همایش بین الملی توسعه گردشگری 

م تنی بر ظرفیت های فرهنگی اقوام پایدار 

 (1395-)گرگان

 دانشگاه گرگان گرگان ایران

سنجش عوامل تأثیرگذار بر کارآفرینی 

گردشگری سالمت با تأکید بر گیاهان 

 دارویی در شهرستان کاشان

 یسورشجان یدریرسول ح

 
1395 

9 

و فرسوده  یخیارت یبافت ها یمل شیهما

 یشهر
 دانشگاه کاشان کاشان ایران

های منظر  بررسی وضعیت شاخص

شهری در بافت فرسوده، مطالعه 

 موردی محله اک ر آباد هر ایذه

 یسورشجان یدریرسول ح

 مرتضی شریفی شیمنی

 

1394 
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 شهرداری اصفهان اصفهان ایران یانیبافت م یمل شیهما 10
شهر خالق، راه ردی نوین در 

 بازآفرینی بافت میانی شهرها

 یغالم ونسی

 یسورشجان یدریرسول ح

 کوراوند میمر

1395 

11 

همایش ملی تدبیر در توسعه استان "

 چهارمحال و بختیاری
 دانشگاه شهرکرد شهرکرد ایران

پیشرفت و توسعه  ضعیتوسی ربر

ری در بختیال و محارچهان ستاا

 یمسکن شهر

 یسورشجان یدریرسول ح

 
1394 

 دانشگاه تربیت مدرس تهران ایران 1395 -کنگره ملی آموزش عالی ایران 12

بررسی مکان گزینی دانشگاه ها در 

 بافت فرسوده و تاریخی شهر با مدل

swot 

 یسورشجان یدریرسول ح

 رعنا قن ری

 

1395 

13 

دومین کنفرانس علوم، مهندسی و 

 فناوریهای محیط زیست
 دانشگاه تهران تهران ایران

های جامد یابی محل دفن زبالهمکان

شهری با استفاده ازمدل تحلیل 

سلسله مرات ی و سیستم اطالعات 

جغرافیایی )مطالعه موردی: شهرستان 

 (پلدختر

ندا فاضل نژاد، روح اهلل 

 یدریرسول حمیرزایی،

 یسورشجان

 

1395 
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14 

علوم، مهندسی و  ملی دومین کنفرانس

 فناوریهای محیط زیست
 دانشگاه تهران تهران ایران

محل  یابیکاربرد روش بولین در مکان

دفن پسماندهای جامد شهری )مطالعه 

 )موردی: شهرستان الشتر

ندا فاضل نژاد، روح اهلل 

 یدریرسول حمیرزایی،

 یسورشجان

 

1395 

15 

اولین همایش ملی منابع ط یعی و توسعه 

 پایدار در زاگرس مرکزی
 دانشگاه شهرکرد تهران ایران

شناسی اجتماعی، اقتصادی و آسیب 

 آب انتقال های¬زیست محیطی پروژه

 مرکزی زاگرس منطقه در

 یسورشجان یدریرسول ح

  حشمت اهلل صادقی
1395 

16 

اولین همایش ملی منابع ط یعی و توسعه 

 پایدار در زاگرس مرکزی
 دانشگاه شهرکرد تهران ایران

یلی بر تأثیرات زیست محیطی تحل

گسترش کال دی شهر شهرکرد در 

 زاگرس مرکزی

 یسورشجان یدریرسول ح

  حشمت اهلل صادقی
1395 

17 

اولین کنفرانس ملی جغرافیا، گردشگری، 

 منابع ط یعی و توسعه پایدار
 تهران ایران

قطب  -موسسه ایرانیان 

برنامه ریزی  علمی

 وتوسعه

بررسی و تحلیل کیفیت زندگی در 

بافت فرسودهی شهرکاشان با استفاده 

 swot از مدل

 

رسول مهدی موسوی، 

ی، سورشجان یدریح

 معصومه جهانی

 

1393 

 1394 یدریرسول حبررسی استراتژیک نقش بازار سىتی  کاشاندانشگاه  کاشان ایرانو فرسوده  یخیتار یبافت ها یمل شیهما 18
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در اقتصاد شهری )نمونه موردی  یشهر

کاروانسرای غفارپور در بافت فرسوده 

 (کاشان

ی،صفورا سورشجان

 شاهمرادی

 

19 

و فرسوده  یخیتار یبافت ها یمل شیهما

 یشهر
 کاشاندانشگاه  کاشان ایران

بررسی آسایش اقلیمی در شهرهای 

ایرانی اسالمی: نمونه موردی بازار 

 سنتی شهرکاشان

 

 یسورشجان یدریرسول ح

 حسین گشول

 

1394 

20 

اولین همایش ملی جغرافیا، محیط زیست، 

دی ماه  30- 29امنیت و گردشگری 

1395 ، 

 نشگاه بزرگمهرقائناتدا قائنات ایران
بررسی شاخص های امنیت شهری در 

 1393شهر اصفهان در سال 

ی، سورشجان یدریرسول ح

زهراسادات احمدی 

 فروشانی

1395 

21 

اولین همایش ملی جغرافیا، محیط زیست، 

دی ماه  30- 29امنیت و گردشگری 

1395 ، 

 دانشگاه بزرگمهرقائنات قائنات ایران

بررسی تحقق پذیری الگوی شهر 

سالم در خمینی شهر با تأکید بر 

 درمانی -کاربری بهداشتی 

ی، سورشجان یدریرسول ح

زهراسادات احمدی 

 فروشانی
1395 

22 

اولین همایش ملی جغرافیا، محیط زیست، 

دی ماه  30- 29امنیت و گردشگری 
 دانشگاه بزرگمهرقائنات قائنات ایران

تحلیلی بر موانع و مشکالت رشد و 

پیشرفت گردشگری شهری در شهر 

ی، سورشجان یدریرسول ح

 1395زهراسادات احمدی 
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 فروشانی کاشان ، 1395

23 

چهارمین کنفرانس الگوی اسالمی ایرانی 

 شرفت؛ آیندهپی
 تهران ایران

مرکز الگوی اسالمی 

 ایران پیشرفت

پایتختهای ایران پیشرو در پیشرفت 

 تمدن اسالمی ا ایرانی

 یسورشجان یدریرسول ح

 
1394 

 
 

 کتاب ها

 

 

 

 

 

 

 

ف
دی

ر
 

 عنوان  کتاب

 ویرایش  نوع فعالیت

 نام ناشر 

تاریخ 

 انتشار
 متقاضی و همکاران نام 

 به ترتیب اولویت ثبت شده

ف
صنی

ت
 

ف
ألی

ت
 

ی
اد

تق
 ان

ح
حی

ص
ت

 

ب
کتا

ه 
جم

تر
 

مه
شنا

دان
 

علم

 ی 

ادب

 ی 

اولین 

 چاپ
 

  درآمدی بر توانمندسازی اجتماعات محلی 1
 

* 
   

 

* 
 رسول حیدری سورشجانی، محسن شاطریان 1396 دانشگاه کاشان 

 یونس غالمی، رسول حیدری، سلیمی و برهمن 1397 دانشگاه کاشان  *    *  وری شهریآتاب برنامه ریزی با رویکرد  2
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 ای ارشد یا دکتری حرفهنامه کارشناسیراهنمایی و مشاوره پایان

 

 عنوان  پایان نامه/رساله دکتری تخصصی ردیف 

 مقطع تحصیلی

 
نام 

 دانشجو

تاریخ  
 دفاع

 دانشگاه محل
 تحصیل دانشجو

  

کارشناسی 
 ارشد/ 

 حوزه/ 3سطح 
دکتری حرفه 

 ای

دکتری تخصصی/ 
 حوزه 4سطح 

 اسامی 
 استادان راهنما

 اسامی
 استادان مشاور 

1 
کالبدی  -بررسی تاثیرات فقر شهری بر ساختار فضایی 

بافت های فرسوده مطالعه موردی بافت فرسوده شهر 
 کاشان

* 
 

مهدی 

 موسوی
22/6/94 

سول حیدری ر دانشگاه کاشان

 سورشجانی

 

 یونس غالمی

2 
گسترش پیاده مداری و احساس امنیت اجتماعی 

نمونه موردی: محور )های تاریخی گردشگران در بافت
 (تاریخی، فرهنگی، گردشگری شهر اصفهان

 

* 
 

حسین 

 گشول
/6/95 

رسول حیدری  دانشگاه کاشان

 سورشجانی
 

3 
ی و بررسی پراکنش فضایی جاذبه های گردشگری طبیع

 مکان یابی بهینه تسهیالت گردشگری با استفاده از

GIS(؛ )مطالعه موردی: شهرستان دورود 

حاتم   *
 نیکبخت

 یوسف قنبری دانشگاه کاشان 1393
رسول حیدری 

 سورشجانی

سنجش و ارزیابی شاخص های شهر سالم در محالت  4
 خمینی شهر با تأکید بر محیط فعال شهری

* 

 

زهرا 

السادات 

 احمدی 

1396 

 دانشگاه کاشان
رسول حیدری 

 سورشجانی
 

5 
سنجش کیفیت زندگی در سکونتگاههای غیر رسمی با 
تاکید بر شهر زیست بذیر نمونه موردی منطقه امیرآباد 

 بوکان

* 

 
کمال حاج 

 محمدی
22/6/94 

رسول حیدری  دانشگاه کاشان

سورشجانی یونس 

 غالمی 
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6 
عی ماایه اجتمقایسه تطبیقی اثرات رشد پراکنده بر سرم

محالت بافت فرسوده و جدید شهری )محالت شهر 
 (کاشان

* 
 

نسترن 

 خلجی
27/3/96 

یونس غالمی رسول  دانشگاه کاشان

 حیدری سورشجانی
 

ارزیابی میزان تاب آوری فضایی محالت مرکزی شهر  7
 کاشان در مقابل زلزله

* 
 

وحیده 

 برهمن

17/03/

95 

 یونس غالمی دانشگاه کاشان

 

ی رسول حیدر

 سورشجانی

8 
 یهابافت یکالبد یآورتاب زانیم یابیسنجش و ارز

: محالت بافت یدر برابر زلزله)نمونه مورد یشهر
 فرسوده شهر بوشهر(

* 

 
زهرا 

 سلیمی
27/6/95 

رسول حیدری  دانشگاه کاشان

سورشجانی یونس 

 غالمی

 

تحلیل و ارزیابی کاربری های ورزشی با رویکرد نظم و  9
 (موردی: شهر ایذهامنیت )مطالعه 

 
 

مرتضی 

 شریفی
29/6/95 

رسول حیدری  دانشگاه کاشان

 سورشجانی
 محسن نیازی

شناسایی و اولویت بندی محورهای پیاده در بافت  10
 مرکزی شهرکرد با تأکید بر شاخصهای پیاده مداری

* 

 

حشمت 

اهلل 

 صادقی

29/6/95 

 دانشگاه کاشان
رسول حیدری 

 سورشجانی
 یغالم ونسی

11 
هوشمند شهری در شهر های کوچک )نمونه  رشد

موردی : بررسی مقایسه ای شهر دلیجان و شهر محالت 
) 

* 
 

رضا 

 میکائیلی
29/6/96 

رسول حیدری  دانشگاه کاشان

 سورشجانی

حجت اهلل موسوی، 

 روح اهلل میرزایی

12 
مکان یابی محل دفن زباله های جامد شهری با استفاده 

چندمعیاره در استان  از تجزیه و تحلیل تصمیم گیری
 لرستان

* 
 

ندا فاضل 

 نژاد
10/6/95 

روح اله میرزایی محمد  دانشگاه کاشان

 آبادی

رسول حیدری 

 سورشجانی

تحلیل فضایی و اولویت بندی مناطق نمونه  13
 (گردشگری)مطالعه موردی شهرستان اراک

* 

 
سحر 

 قدیری

27/11/

93 

 دانشگاه کاشان
 انیمحسن شاطر

 

رسول حیدری 

 ونسانی یسورشج

 یغالم
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گیری های گردشگری در شکلتحلیل تأثیرات پتانسیل 14
 (شهر خالق )مطالعه موردی: شهر کرمانشاه

* 
 

ژیال ورفی 

 نژاد
29/6/95 

 دانشگاه کاشان
 محسن شاطریان

رسول حیدری 

 سورشجانی

ارزیابی و اولویت بندی روستاهای هدف گردشگری  15
 )نمونه موردی شهرستان کرج(

 
 

هدی 

 اسرهب

13/4/

1396 

 دانشگاه کاشان
 صدیقه کیانی 

رسول حیدری 

 سورشجانی

 


