ﻣﺤﺴﻦ ﺷﺎﻃﺮﯾﺎن
اﺳﺘﺎد
داﻧﺸﮑﺪه :داﻧﺸﮑﺪه ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﻋﻠﻮم زﻣﯿﻦ
ﮔﺮوه :ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎ و اﮐﻮﺗﻮرﯾﺴﻢ

ﺳﻮاﺑﻖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ
ﺳﺎل اﺧﺬ ﻣﺪرک

ﻣﻘﻄﻊ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ

داﻧﺸﮕﺎه

رﺷﺘﻪ و ﮔﺮاﯾﺶ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ

ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ

۱۳۶۶

ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ

ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ ﺗﻬﺮان

ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ

۱۳۷۰

ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ

ﺗﻬﺮان

ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ

۱۳۷۵

آﻣﺎﯾﺶ ﺳﺮزﻣﯿﻦ

ﺳﻮرﺑﻦ

دﮐﺘﺮی

۱۳۷۸

ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ

ﺳﺮﺟﯽ ﭘﻮﻧﺘﻮاز

اﻃﻼﻋﺎت اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ
ﻣﺤﻞ ﺧﺪﻣﺖ
داﻧﺸﮑﺪه ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﻋﻠﻮم
زﻣﯿﻦ

ﻋﻨﻮان ﺳﻤﺖ
ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺎت ﻋﻠﻤﯽ ﮔﺮوه ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎ و
اﮐﻮﺗﻮرﯾﺴﻢ

ﻧﻮع اﺳﺘﺨﺪام

ﻧﻮع ﻫﻤﮑﺎری

ﭘﺎﯾﻪ

رﺳﻤﯽ ﻗﻄﻌﯽ

ﺗﻤﺎم وﻗﺖ

۲۷

ﺳﻮاﺑﻖ اﺟﺮاﯾﯽ
۱۳۷۱
۱۳۸۰

۱۳۷۴
۱۳۸۴

ﻣﻌﺎون آﻣﻮزﺷﯽ داﻧﺸﮑﺪه ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ ﮐﺎﺷﺎن

۱۳۹۱

اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۳۹۳

داﻧﺸﮕﺎه ﭘﯿﺎم ﻧﻮر
داﻧﺸﮕﺎه ﺳﯿﺴﺘﺎن و
ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن
داﻧﺸﮕﺎه ﮐﺎﺷﺎن

رﺋﯿﺲ داﻧﺸﮕﺎه
ﻣﺪﯾﺮ ﮔﺮوه ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎ

ﺧﻮاﻧﺴﺎر
زاﻫﺪان

ﻣﺪﯾﺮ ﮔﺮوه ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﺷﻬﺮی ﮐﺎﺷﺎن

۱۳۹۲

اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۳۹۳

داﻧﺸﮕﺎه ﮐﺎﺷﺎن

ﻣﻌﺎون آﻣﻮزﺷﯽ داﻧﺸﮑﺪه ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﮐﺎﺷﺎن
و ﻋﻠﻮم زﻣﯿﻦ
رﺋﯿﺲ داﻧﺸﮑﺪه ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﻋﻠﻮم ﮐﺎﺷﺎن
زﻣﯿﻦ

ﻣﻬﺮﻣﺎه ۱۳۹۲

اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۳۹۳

داﻧﺸﮕﺎه ﮐﺎﺷﺎن

اﺳﻔﻨﺪ ۱۳۹۲

ﺗﺎﮐﻨﻮن

داﻧﺸﮕﺎه ﮐﺎﺷﺎن

ﻣﺸﺎور رﺋﯿﺲ داﻧﺸﮕﺎه و ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺣﻮزه ﮐﺎﺷﺎن
رﯾﺎﺳﺖ

ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ۱۳۹۳ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ۱۳۹۶

داﻧﺸﮕﺎه ﮐﺎﺷﺎن

ﻣﻘﺎﻻت در ﻫﻤﺎﯾﺶ ﻫﺎ
 .۱ﻣﺤﺴﻦ ﺷﺎﻃﺮﯾﺎن,وﻟﯽ ﺑﻬﺮاﻣﯽ،آﺳﯿﺐ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻧﻈﺎم آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﻣﺎﻧﻊ اﺻﻠﯽ ﮔﻔﺘﻤﺎن اﻟﮕﻮی اﺳﻼﻣﯽ
اﯾﺮان،ﺷﺸﻤﯿﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ اﻟﮕﻮی اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮاﻧﯽ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ،ﺗﻬﺮان.۸ ۵ ۲۰۱۷،
 .۲ﻣﺤﺴﻦ ﺷﺎﻃﺮﯾﺎن,ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﻣﻌﯿﺮی،ﻧﻘﺶ رﺳﺎﻧﻪ در ﮔﺬران اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ،اوﻟﯿﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﻠﯽ داﻧﺶ و ﻓﻨﺎوری
رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ،ﻋﻠﻮم ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﯽ اﯾﺮان،ﺗﻬﺮان.۲۴ ۱ ۲۰۱۷،
 .۳ﻣﺤﺴﻦ ﺷﺎﻃﺮﯾﺎن,رﻋﻨﺎ ﻗﻨﺒﺮی،ﺳﻨﺠﺶ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ آﺗﯽ ﺷﻬﺮ ﻧﻄﻨﺰ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﻣﺨﺎﻃﺮات ژﺋﻮﻣﻮرﻓﯿﮑﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از
ﻣﺪل ،AHPاوﻟﯿﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﻣﻠﯽ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎ ،ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ،اﻣﻨﯿﺖ و ﮔﺮدﺷﮕﺮی،ﻗﺎﺋﻨﺎت.۱۸ ۱ ۲۰۱۷،
 .۴ﻣﺤﺴﻦ ﺷﺎﻃﺮﯾﺎن,ﻧﺴﺘﺮن ﺧﻠﺠﯽ،ﭘﻬﻨﻪ ﺑﻨﺪی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺳﮑﻮﻧﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﺷﻬﺮی ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎ و ﻓﺮم
ﻫﺎی ژﺋﻮﻣﻮرﻓﯿﮏ )ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردی :ﺷﻬﺮ ﺧﻤﯿﻦ(،اوﻟﯿﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﻣﻠﯽ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎ ،ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ،اﻣﻨﯿﺖ و
ﮔﺮدﺷﮕﺮی،ﻗﺎﺋﻨﺎت.۱۸ ۱ ۲۰۱۷،
 .۵ﻧﺴﺘﺮن ﺧﻠﺠﯽ,ﻣﺤﺴﻦ ﺷﺎﻃﺮﯾﺎن،روﯾﮑﺮدﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار ﺷﻬﺮی ﮔﺎﻣﯽ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷﺪن
ﺷﻬﺮﻫﺎ،اوﻟﯿﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﻣﻠﯽ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎ ،ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ،اﻣﻨﯿﺖ و ﮔﺮدﺷﮕﺮی،ﻗﺎﺋﻨﺎت.۱۸ ۱ ۲۰۱۷،
 .۶ﻣﺤﺴﻦ ﺷﺎﻃﺮﯾﺎن,زﻫﺮا ﺟﻌﻔﺮی،ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺑﺮ ﻧﻘﺶ ﮔﺬران اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ در ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی رﻓﺘﺎرﻫﺎی
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺟﻮاﻧﺎن،دوﻣﯿﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﻣﻠﯽ ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ در ﺣﻮزه ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﻣﻤﻄﺎﻟﻌﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
اﯾﺮان،ﺗﻬﺮان.۴ ۸ ۲۰۱۶،
 .۷ﻣﺤﺴﻦ ﺷﺎﻃﺮﯾﺎن,ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪی ﺑﺎﺟﯽ ﮔﻮاﺑﺮ،ﻧﻘﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﮔﺬران اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ،ﭼﻬﺎرﻣﯿﻦ
ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﻠﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار در رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ و ﻋﻠﻮم ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ،ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ،ﺗﻬﺮان.۲۶ ۶ ۲۰۱۶،
 .۸ﻣﺤﺴﻦ ﺷﺎﻃﺮﯾﺎن,ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ اﺳﺪی ﺧﺎﻧﻮﮐﯽ،ﺗﺒﻦ راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﺳﮑﻮﻧﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﻓﻘﯿﺮﻧﺸﯿﻦ و ﻣﺸﺎرﮐﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ،ﻫﻤﺎﯾﺶ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺳﮑﻮﻧﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻓﻘﯿﺮﻧﺸﯿﻦ ﺷﻬﺮی ﺑﻪ ﺳﻮی ﺑﻬﺴﺎزی و ﺑﺎزآﻓﺮﯾﻨﯽ ﭘﺎﯾﺪار،ﺳﻨﻨﺪج.۴ ۵ ۲۰۱۶،
 .۹ﻣﺤﺴﻦ ﺷﺎﻃﺮﯾﺎن,ﺣﺴﯿﻦ ﮔﺸﻮل,وﺣﯿﺪه ﺑﺮﻫﻤﻦ،ﺑﺮرﺳﯽ ﺟﺎﯾﮕﺎه و ﻣﻌﻤﺎری ﻣﺴﺎﺟﺪ در ﺷﻬﺮﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ -اﺳﻼﻣﯽ
(ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردی  :ﺷﻬﺮ ﮐﺎﺷﺎن،ﻫﻤﺎﯾﺶ ﻣﻠﯽ ﻣﻌﻤﺎری و ﺷﻬﺮﺳﺎزی ﺑﻮﻣﯽ اﯾﺮان،ﯾﺰد.۳ ۳ ۲۰۱۶،
 .۱۰ﻣﺤﺴﻦ ﺷﺎﻃﺮﯾﺎن,ﺻﺒﺎ ﻣﻨﻮﭼﻬﺮی ﻓﺮ,اﺣﺴﺎن ﻓﺮداﺻﻔﻬﺎﻧﯽ،رﺳﺎﻧﻪ ﻣﺪرن و ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﺮ ﺳﺒﮏ ﻫﺎی ﮔﺬران اوﻗﺎت
ﻓﺮاﻏﺖ،ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﻠﯽ داﻧﺶ و ﻓﻨﺎوری روان ﺷﻨﺎﺳﯽ ،ﻋﻠﻮم ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﯽ اﯾﺮان،ﻗﻢ.۶ ۱۱ ۲۰۱۶،
 .۱۱ﻣﺤﺴﻦ ﺷﺎﻃﺮﯾﺎن,زﻫﺮه ﺣﺴﯿﻨﯽ ,ﺳﮑﯿﻨﻪ ﻫﺎروﻧﯽ،ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﻧﺤﻮه ﮔﺬران اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ،اوﻟﯿﻦ ﮐﻨﮕﺮه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ
ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﺳﺎزی ﺟﺎﻣﻌﻪ در ﺣﻮزه ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ،اﻗﺘﺼﺎد ،ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ و ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ،ﺗﻬﺮان.۴ ۱۱ ۲۰۱۶،
 .۱۲ﻣﺤﺴﻦ ﺷﺎﻃﺮﯾﺎن,ﺣﻤﯿﺪ روزﺑﺎن،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی و ﮔﺰﯾﻨﺶ اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ )ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻘﺶ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی در ﻧﺤﻮه ﮔﺬران
اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎی ﺷﻬﺮ ﻫﺸﺘﮕﺮد(،دوﻣﯿﻦ ﮐﻨﮕﺮه ﻣﻠﯽ راﻫﮑﺎرﻫﺎی دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار در ﺑﺨﺶ ﻫﺎی
ﻋﻠﻮم ﻓﻨﺎوری،اﻫﻮاز.۲۲ ۱۱ ۲۰۱۶،
 .۱۳ﻣﺤﺴﻦ ﺷﺎﻃﺮﯾﺎن,ﺣﺴﯿﻦ ﮔﺸﻮل,ﻣﺮﺗﻀﯽ ﺷﺮﯾﻔﯽ ﺷﯿﻤﻨﯽ,وﺣﯿﺪه ﺑﺮﻫﻤﻦ،ﻧﻘﺶ ﺑﺮﻧﺎﻣﻬﺮﯾﺰی ﺣﻤﻠﻮﻧﻘﻞ ﺷﻬﺮی در
ﮐﺎﻫﺶ ﺗﺮاﻓﯿﮏ و آﻟﻮدﮔﯿﻬﺎی ﺷﻬﺮی(ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮردی :ﺷﻬﺮ اﺻﻔﻬﺎن،دوﻣﯿﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻋﻠﻤﯽ  -ﭘﮋوﻫﺸﯽ اﻓﻖ ﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ
در ﻋﻠﻮم ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ،ﻣﻌﻤﺎری و ﺷﻬﺮﺳﺎزی اﯾﺮان،اﺻﻔﻬﺎن.۲۸ ۱ ۲۰۱۶،
 .۱۴ﻣﺤﺴﻦ ﺷﺎﻃﺮﯾﺎن,ﺷﯿﻮا آﻗﺎﺑﺰرﮔﯽ زاده،ﻧﻘﺶ آﻣﻮزش ﺷﻬﺮوﻧﺪی در ﺗﺤﻘﻖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار ﺷﻬﺮی،ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار
ﺷﻬﺮی،ﺗﻬﺮان.۲۹ ۷ ۲۰۱۵،
 .۱۵ﻣﺤﺴﻦ ﻧﯿﺎزی,ﻣﺤﺴﻦ ﺷﺎﻃﺮﯾﺎن,ﺳﯿﻤﺎ ﺧﺰاﺋﯿﺎن،ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﮑﺎن ﺑﺎ ﻣﺤﻮرﯾﺖ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺷﻬﺮوﻧﺪان در
ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎی ﻓﺮﺳﻮده )ﺑﺎﻓﺖ ﺣﺎﺟﯽ در ﺷﻬﺮ ﻫﻤﺪان( ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻃﺮح ﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺑﻬﺴﺎزی و ﻧﻮﺳﺎزی در ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی
ﺷﻬﺮی اﻣﺮوز،ﻫﻤﺎﯾﺶ ﻣﻠﯽ ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎی ﻓﺮﺳﻮده و ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺷﻬﺮی،ﮐﺎﺷﺎن.۲۹ ۴ ۲۰۱۵،
 .۱۶ﻣﺤﺴﻦ ﺷﺎﻃﺮﯾﺎن,ﺷﯿﻮا آﻗﺎﺑﺰرﮔﯽ زاده،ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎی ﻓﺮﺳﻮده ﺑﺮ آﺳﯿﺐ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﻬﺮ ﮐﺎﺷﺎن،ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎی
ﻓﺮﺳﻮده و ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺷﻬﺮی ،ﭘﺎﻟﺶ ﻫﺎ و راﻫﮑﺎرﻫﺎ،ﮐﺎﺷﺎن.۲۹ ۴ ۲۰۱۵،
 .۱۷ﻣﺤﺴﻦ ﺷﺎﻃﺮﯾﺎن,دﯾﻨﺎ ﻋﺒﺎﺳﯽ ﮐﺴﺒﯽ,اﻣﯿﺮ اﺷﻨﻮی,ﻣﺤﻤﻮد ﮔﻨﺠﯽ ﭘﻮر،ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﺤﻠﯿﻞ راﺑﻄﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ
ﺷﻬﺮوﻧﺪان و ﻣﯿﺰان ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎی ﮐﻬﻦ ﺷﻬﺮی،ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎی ﻓﺮﺳﻮده و ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺷﻬﺮی ،ﭘﺎﻟﺶ ﻫﺎ و
راﻫﮑﺎرﻫﺎ،ﮐﺎﺷﺎن.۲۹ ۴ ۲۰۱۵،
 .۱۸ﻣﺤﺴﻦ ﺷﺎﻃﺮﯾﺎن,اﺳﻤﺎ ﻋﺴﮑﺮی ﮐﻮﯾﺮی,ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻓﺨﺮی،ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﮕﺮش ﻣﺮدم ﺷﻬﺮ آران و ﺑﯿﺪﮔﻞ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﻣﻬﺎﺟﺮان اﻓﻐﺎﻧﯽ ﺳﺎﮐﻦ در ﺑﺎﻓﺘﻬﺎی ﻓﺮﺳﻮده،ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎی ﻓﺮﺳﻮده و ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺷﻬﺮی ،ﭘﺎﻟﺶ ﻫﺎ و راﻫﮑﺎرﻫﺎ،ﮐﺎﺷﺎن۲۰۱۵،
.۲۹ ۴
 .۱۹ﻣﺤﺴﻦ ﺷﺎﻃﺮﯾﺎن,اﺑﻮذر وﻓﺎﯾﯽ،ﻧﻘﺶ ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﺷﻬﺮی در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار ﺷﻬﺮی،ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎ ،ﮔﺮدﺷﮕﺮی ،ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ

و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار،ﺗﻬﺮان.۱۹ ۲ ۲۰۱۵،
 .۲۰ﻣﺤﺴﻦ ﺷﺎﻃﺮﯾﺎن,اﻣﯿﺮ اﺷﻨﻮﯾﯽ,ﻣﺤﻤﻮد ﮔﻨﺠﯽ ﭘﻮر،ﺳﻨﺠﺶ ﻣﯿﺰان رﺿﺎﯾﺘﻤﻨﺪی ﻣﻬﺎﺟﺮان ﺧﺎرﺟﯽ در اﯾﺮان ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻣﻮردی ﻣﻬﺎﺟﺮان اﻓﻐﺎﻧﯽ ﺳﺎﮐﻦ در آرﻻن و ﺑﯿﺪﮔﻞ،ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﻬﺎﺟﺮت :اﻟﮕﻮﻫﺎ ،ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎ و ﺳﯿﺎﺳﺖ
ﻫﺎ،ﺗﻬﺮان.۲۷ ۱۰ ۲۰۱۵،
 .۲۱ﻣﺤﺴﻦ ﺷﺎﻃﺮﯾﺎن,ﻓﺮزاﻧﻪ ﺑﺎﻻﺧﺎﻧﻪ،ﺑﺮرﺳﯽ و ﺳﻨﺠﺶ ﺳﻄﺢ ﺗﺤﺼﯿﻼت در اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻦ ازدواج دﺧﺘﺮان،دوﻣﯿﻦ
ﻫﻤﺎﯾﺶ ﻋﻠﻤﯽ و ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻋﻠﻮم ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ و روان ﺷﻨﺎﺳﯽ ،آﺳﯿﺐ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﯾﺮان،ﺗﻬﺮان.۲ ۱۰ ۲۰۱۵،
 .۲۲ﻣﺤﺴﻦ ﺷﺎﻃﺮﯾﺎن,اﻣﯿﺮ اﺷﻨﻮﯾﯽ,ﻣﺤﻤﻮد ﮔﻨﺠﯽ ﭘﻮر،ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﻧﺎﺑﯿﻨﺎﯾﺎن و ﮐﻢ ﺑﯿﻨﺎﯾﺎن
ﺷﻬﺮ ﮐﺎﺷﺎن،اوﻟﯿﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﻣﻠﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﯿﻨﺎ ،ﺷﻬﺮوﻧﺪ ﻧﺎﺑﯿﻨﺎ،ﮐﺎﺷﺎن.۱۳ ۱۰ ۲۰۱۵،
 .۲۳ﻣﺤﺴﻦ ﺷﺎﻃﺮﯾﺎن,اﺑﻮذر وﻓﺎﯾﯽ,ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ ﺟﻌﻔﺮی،ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺤﺮان در اﯾﻤﻨﯽ ﺳﮑﻮﻧﺘﮕﺎه ﻫﺎی
روﺳﺘﺎﯾﯽ،ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ روﺳﺘﺎﯾﯽ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار،ﺗﻬﺮان.۵ ۱ ۲۰۱۵،
 .۲۴زﻫﺮا ﻣﻨﺘﺼﺮی,ﻣﺤﺴﻦ ﺷﺎﻃﺮﯾﺎن,ﯾﻮﻧﺲ ﻏﻼﻣﯽ,ﺻﺪﯾﻘﻪ ﮐﯿﺎﻧﯽ ﺳﻠﻤﯽ،ﺗﻌﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻃﺒﯿﻌﺖ¬ﮔﺮدی
ﺑﺎ روش  DEMATELﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮردی :روﺳﺘﺎﻫﺎی ﺑﺨﺶ ﺑﺮزک -ﮐﺎﺷﺎن،ﻫﻤﺎﯾﺶ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻋﻠﻤﯽ راﻫﺒﺮدی ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ،ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎ و ﭼﺸﻢ اﻧﺪازﻫﺎ،ﻣﺸﻬﺪ.۱۸ ۱۰ ۲۰۱۴،
 .۲۵ﻣﺤﺴﻦ ﺷﺎﻃﺮﯾﺎن,ﺻﺪﯾﻘﻪ ﮐﯿﺎﻧﯽ ﺳﻠﻤﯽ,ﯾﻮﻧﺲ ﻏﻼﻣﯽ,زﻫﺮا ﻣﻨﺘﺼﺮی،ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻃﺒﯿﻌﺖ ﮔﺮدی و دﯾﺪﮔﺎه زﻧﺎن
روﺳﺘﺎﯾﯽ،ﻫﻤﺎﯾﺶ ﻣﻠﯽ زن و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار روﺳﺘﺎﯾﯽ،ﻣﺸﻬﺪ ﻣﻘﺪس.۱۵ ۱۰ ۲۰۱۴،

ﻣﻘﺎﻻت در ﻧﺸﺮﯾﺎت
 .۱ﺻﺪﯾﻘﻪ ﮐﯿﺎﻧﯽ ﺳﻠﻤﯽ و ﻣﺤﺴﻦ ﺷﺎﻃﺮﯾﺎن،ﻣﺪﻟﺴﺎزی ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی ﮔﺴﺘﺮش ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی دوم ﺑﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ
روﺳﺘﺎﯾﯽ و اﺛﺮ آن ﺑﺮ رﺿﺎﯾﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺤﻠﯽ.ISC ,SID،۰۱ ۹ ۲۰۱۷،
 .۲ﺻﺪﯾﻘﻪ ﮐﯿﺎﻧﯽ ﺳﻠﻤﯽ  ,ﻣﺤﺴﻦ ﺷﺎﻃﺮﯾﺎن  ,ﻟﯿﻼ اﺑﺮاﻫﯿﻤﯽ،ارزﯾﺎﺑﯽ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺪل ﭼﺮﺧﻪ
ﺣﯿﺎت ﻣﻘﺼﺪ )ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮردی :ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﻮﯾﺮاﺣﻤﺪ(.SID،۰۱ ۶ ۲۰۱۷،
 .۳ﻣﺤﺴﻦ ﺷﺎﻃﺮﯾﺎن  ,ﺻﺪﯾﻘﻪ ﮐﯿﺎﻧﯽ ﺳﻠﻤﯽ  ,ﯾﻮﻧﺲ ﻏﻼﻣﯽ  ,زﻫﺮا ﻣﻨﺘﺼﺮی،اوﻟﻮﯾﺖ¬ﺑﻨﺪی ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﻃﺒﯿﻌﺖ ﮔﺮدی روﺳﺘﺎﻫﺎی ﺑﺨﺶ ﺑﺮزک-ﮐﺎﺷﺎن ﺑﺎ ﺗﻠﻔﯿﻖ ﺗﮑﻨﯿﮏ¬ﻫﺎی  DEMATELو ANP،۲۰۱۷ ۶ ۰۱،SCOPUS ,ISC
.,SID ,PubMed
 .۴ﻣﺤﺴﻦ ﺷﺎﻃﺮﯾﺎن  ,ﺻﺪﯾﻘﻪ ﮐﯿﺎﻧﯽ ﺳﻠﻤﯽ  ,ﻣﺤﻤﻮد ﮔﻨﺠﯽ ﭘﻮر،ﺗﺒﻦ ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی ﻓﻀﺎﯾﯽ اﺳﺘﻘﺮار ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺑﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ
روﺳﺘﺎﻫﺎی ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧﯽ در ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺑﺎرﯾﺞ اﺳﺎﻧﺲ ﮐﺎﺷﺎن.SID،۰۱ ۶ ۲۰۱۷،
 .۵ﻣﺤﺴﻦ ﺷﺎﻃﺮﯾﺎن  ,رﺳﻮل ﺣﯿﺪری ﺳﻮرﺷﺠﺎﻧﯽ  ,ژﯾﻼ ورﻓﯽ ﻧﮋاد،اﺛﺮات ﺗﻮان ﮔﺮدﺷﮕﺮی در ﮔﺴﺘﺮش زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎ و
اﯾﺠﺎد ﺷﻬﺮ ﺧﻼق )ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردی :ﺷﻬﺮ ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه(.ISC ,SID،۰۱ ۶ ۲۰۱۷،
 .۶ﯾﻮﻧﺲ ﻏﻼﻣﯽ  ,ﻣﺤﺴﻦ ﺷﺎﻃﺮﯾﺎن  ,ﻣﺤﻤﻤﺪ رﺿﺎ ﺑﺴﺤﺎق  ,ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ،ﺳﻨﺠﺶ و ارزﯾﺎﺑﯽ اﺟﺮای ﻃﺮح
ﭘﯿﺎدهﻣﺤﻮری در ﺑﺎﻓﺖ ﻣﺮﮐﺰی ﺷﻬﺮ دزﻓﻮل ازﻧﻈﺮ ﺳﺎﮐﻨﺎن و ﮐﺴﺒﻪ.ISC ,SID ,PubMed،۰۱ ۴ ۲۰۱۷،
 .۷ﻣﺤﺴﻦ ﺷﺎﻃﺮﯾﺎن  ,ﻣﻬﺮان ﺳﻬﺮاب زاده  ,ﺣﺴﯿﻦ اﻣﺎﻣﻌﻠﯽ زاده  ,ﺳﯿﺪﺳﻌﯿﺪ ﺣﺴﯿﻨﯽ زاده اراﻧﯽ،ﺑﺤﺮان ﻫﻮﯾﺖ و
اﻧﺰوای اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ و راﺑﻄﻪ آن ﺑﺎ رﺿﺎﯾﺖ از ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ )ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ :ﺷﻬﺮ ﺟﺪﯾﺪ ﭘﺮدﯾﺲ(۲۰۱۷،
.ISC ,SID،۰۱ ۴
 .۸ﻣﺤﺴﻦ ﺷﺎﻃﺮﯾﺎن  ,ﻗﺪﯾﺮ ﺑﺨﺸﯽ ﺟﻐﻨﺎب  ,ﻃﺎﻫﺎ ﻋﺸﺎﯾﺮی  ,اﮐﺒﺮ آﺗﺶ زره،ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﺒﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻋﻮاﻣﻞ
ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﻪ ﻧﺰاع دﺳﺘﻪ ﺟﻤﻌﯽ در ﺟﻮاﻣﻊ روﺳﺘﺎﯾﯽ )ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردی :ﺟﺎﻣﻌﻪ روﺳﺘﺎﯾﯽ اﺳﺘﺎن اردﺑﯿﻞ(۴ ۲۰۱۷،
.ISC ,SID،۰۱
 .۹ﻣﺤﺴﻦ ﻧﯿﺎزی  ,ﻣﺤﺴﻦ ﺷﺎﻃﺮﯾﺎن  ,ﻣﺤﻤﺪاﻣﯿﻦ ﭘﺎک زﻣﺎن ﻗﻤﯽ،دﯾﻦ و ﺧﺎﻧﻮاده؛ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻔﺎوت ﻧﺴﻠﯽ از ﺣﯿﺚ
دﯾﻨﺪاری در ﺑﯿﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎی روﺣﺎﻧﯽ و ﻏﯿﺮروﺣﺎﻧﯽ در ﺷﻬﺮ ﻗﻢ.ISC ,SID،۰۱ ۳ ۲۰۱۷،
 .۱۰ﻣﺤﺴﻦ ﺷﺎﻃﺮﯾﺎن  ,ﺻﺪﯾﻘﻪ ﮐﯿﺎﻧﯽ ﺳﻠﻤﯽ  ,ﭘﺮﯾﻨﺎز زورﻣﻨﺪ،ارزﯾﺎﺑﯽ ﻋﻮاﻣﻞ اﺛﺮ ﮔﺬار ﺑﺮ ﻓﻀﺎی ارزش آﻓﺮﯾﻨﯽ ﻃﺒﯿﻌﺖ
ﮔﺮدی در اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﺑﯿﺎﺑﺎﻧﯽ )ﻧﻤﻮﻧﮥ ﻣﻮردی :ﻣﺮﻧﺠﺎب(.۰۱ ۱ ۲۰۱۷،
 .۱۱ﻣﺤﺴﻦ ﻧﯿﺎزی  ,ﻣﺤﺴﻦ ﺷﺎﻃﺮﯾﺎن  ,ﻣﺤﻤﺪاﻣﯿﻦ ﭘﺎک زﻣﺎن ﻗﻤﯽ،ﻓﺮاﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت دﯾﻨﺪاری و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
در اﯾﺮان.ISC ,SID،۰۱ ۹ ۲۰۱۶،
 .۱۲ﻣﺤﺴﻦ ﻧﯿﺎزی  ,ﻣﺤﺴﻦ ﺷﺎﻃﺮﯾﺎن  ,ﺣﺴﻦ ﺑﺎﺑﺎﯾﯽ  ,ﻣﺤﻤﺪﺻﺪﯾﻖ ﻣﺤﻤﺪی ﮐﺎﻧﯽ ﺳﻮاران،ﻓﺮاﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ
ﺗﺮس از ﺟﺮم در ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ.ISC،۰۱ ۳ ۲۰۱۶،
 .۱۳ﻣﺤﺴﻦ ﺷﺎﻃﺮﯾﺎن  ,ﮔﯿﺘﯽ ﺻﻼﺣﯽ  ,ﻣﺤﻤﻮد ﮔﻨﺠﯽ ﭘﻮر  ,اﻣﯿﺮ اﺷﻨﻮی،ﺗﺒﻦ ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻧﻘﺎط
روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردی :ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻧﯿﺎﺳﺮ ،ﺑﺮزک ،ﺳﻔﯿﺪﺷﻬﺮ و ﻣﺸﮑﺎت در ﻧﺎﺣﯿﻪ ﮐﺎﺷﺎن.ISC ,SID،۰۱ ۱۰ ۲۰۱۶،
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