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فعبلیت َبی مذَبی
 عضَ فعال بسیج از سال 2731تاکٌَى( 2731تا  2731حَزُ خاتن االًبیاء خرم آباد-از
سال 2731تاکٌَى حَزُ بسیج اساتید ٍاحد خرم آباد)

 ارایه مقاله با رویکرد اسالمی در حوزه های فرهنگی – تربیتی – اجتماعی
 عضَ حلقِ صالحیي داًشگاُ آزاد اسالهی ٍاحد خرم آباد
 عضَ شَرای اقاهِ ًواز ٍاحد سال ّای19 ٍ 17 ٍ11
 عضَ شَرای فرٌّگی ٍ اجتواعی ٍاحدسال19
 عضَ شَرای اهر بِ هعرٍف ٍ ًْی از هٌکر ٍاحد سال19
 عضَ ستاد شاّد ٍ ایثارگر ٍاحد سال19

 شرکت در کارگاه های دانش افسایی و توانمند سازی اعضای هیات علمی در زمینه فرهنگی –
تربیتی – اجتماعی

بیش از  022ساعت

فعبلیتَبی پژيَشی
الف) مقاالت علمی -پژيَشی

 .1اجل لَئیبى ،ر  ،.زارعی ظْبهیِ ،ر  ، .بُبريوذ ،س  ،.فرّبدی ًصاد ،ط  "، 1382،پٌِْ ثٌذی خغر زهیي لغسغ در حَزُ ًَشیبى
(جٌَة ؼرق خرم آثبد -اظتبى لرظتبى) " هجلِ زهیي ؼٌبظی هٌْذظی ،ظبل اٍل ،ؼوبرُ  1382 ،2ؾ

( 119علمی-پژيَشی

يسارتیه)

 .2بُبريوذ ،س  ،.ـْجب ،ع ًَ ،.ریسداى ع 1388 ، .؛"ثررظی خغر ًبؼی از ریسغ ّبی ظٌگی ثر ظغح جبدُ خرم آثبد اًذیوؽه
ثِ رٍغ" WCS؛ ففلٌبهِ زهیي ؼٌبظی هحیظ زیعت  ،ؼوبرُ  ،7تبثعتبى  1388ؾ

(.67علمی –پژيَشی داوشگبٌ آساد)

 .3بُبريوذ ،س  ،ادیت،ا ،احوذی خلجی ،ا ً " 1387،مػ ظبزًذّبی هختلف زهیي ؼٌبظی ثر ویفیت آة ّبی زیرزهیٌی ؼوبل
ؼْر خرم آثبد " ففلٌبهِ زهیي ؼٌبظی هحیظ زیعت ،ظبل دٍم ،ؼوبرُ  ،4تبثعتبى  1387ؾ

(. .69علمی –پژيَشی داوشگبٌ

آساد)

 .4ظَری ،ض  ،بُبريوذ ،س  ،احوذیبى همذم  ،ر ،دّجبى ،م "1392 .پٌِْ ثٌذی خغر زهیي لغسغ ثب اظتفبدُ از رٍغ فرایٌذ تحلیل
ظلعلِ هراتجی (هغبلعِ هَردی :حَضِ وعوت) " ففلٌبهِ زهیي ؼٌبظی شئَتىٌیه ،ظبل ًْن ،ؼوبرُ  ،2تبثعتبى  1392ؾ 3
(. .علمی –پژيَشی داوشگبٌ آساد)

 .5سًری ،س ،.ثْبرًٍذ ،ض ،.فرّبدیًصاد ،ط" ،1392 ،.پٌِْثٌذی خغر زهیي لغسغ ثب اظتفبدُ از هٌغك فبزی هغبلعِ هَردی:
حَضِ چنظٌگر" ،هجلِ علوی-پصٍّؽی وبرثرد ظٌجػ از دٍر ٍ  GISدر علَم هٌبثع عجیعی ،داًؽگبُ آزاد اظالهی ٍاحذ
ثَؼْر( .60-47 :)4(4 ،علمی-پژيَشی يسارتیه)

 .6اهیری ،.ٍ ،بُبريوذ ،س ،.ظَری ،ض" ،1393 ،.همبیعِ رٍغّبی درٍىیبثی عوك آة زیرزهیٌی ٍ تغییرات زهبًی-هىبًی آى،
هغبلعِ هَردی :دؼت وَّذؼت ،ؼوبل غرة اظتبى لرظتبى"ً ،ؽریِ هٌبثع آة ٍ تَظعِ7(4 ،پیبپی).126-112 :

ًَ .7ریسداى ،ع  ،بُبريوذ ،س"1393 ،.ثررظی پبیذاری ؼیت در حَزُ آثریس ظذ ایَؼبى ثب اظتفبدُ از " ًؽریِ هٌْذظی ًمؽِ
ثرداری ٍ اعالعبت هىبًی ،ظبل پٌجن ،ؼوبرُ  ،4آرر  1393ـؿ 30-23
 .8بُبريوذ ،س ،.ظَری ،ض ،.فرّبدیًصاد ،ط ،.اهیری" ،1393 ،.ٍ ،پتبًعیلیبثی هٌبثع آة زیرزهیٌی ثب اظتفبدُ از هذل تلفیمی
فبزی ٍ ( AHPهغبلعِ هَردی :هحذٍدُ اعراف ؼْر خرمآثبد)"ً ،ؽریِ هٌبثع آة ٍ تَظعِ.37-28 :)12(4 ،
 .9بُبريوذ،س ،ظلوبى ظَری  " 1394،.پٌِْ ثٌذی خغر زهیي لغسغ ثب اظتفبدُ از هذل فرآیٌذ تحلیل ظلعلِ هراتجی (هغبلعِ
هَردی :حَضِ ظذ ایَؼبى ،لرظتبى)" ،ففلٌبهِ زهیي ؼٌبظی شئَتىٌیه ،ظبل یبزدّن ،ؼوبرُ  ،1ثْبر  1394ؾ

(. 2علمی –

پژيَشی داوشگبٌ آساد).
 .10بُبريوذ ،س ،.ظَری ،ض" ،1394 ،.پٌِْثٌذی خغر زهیيلغسغ ثب اظتفبدُ از هٌغك فبزی ٍ هذل تراون ظغح (هغبلعِ هَردی
حَضِ وبوبؼرف ،جٌَة ؼرلی ؼْر خرمآثبد)"ً ،ؽریِ زهیيؼٌبظی هٌْذظی  ،داًؽگبُ خَارزهی.3112-3093 :)4(9 ،
(علمی-پژيَشی يسارتیه)

 .11بُبريوذ ،س ،.ظَری ،ض ،1394 ،.پٌِْثٌذی خغر زهیيلغسغ ثب اظتفبدُ از رٍغ ؼجىِ عفجی هفٌَعی (هغبلعِ هَردی :حَضِ
ظپیذدؼت ،اظتبى لرظتبى) ،هجلِ وبرثرد ظٌجػ از دٍر ٍ  GISدر علَم هٌبثع عجیعی ،داًؽگبُ آزاد اظالهی ٍاحذ ثَؼْر-15 :)4( 6 ،
( .32علمی-پژيَشی يسارتیه)

 .12بُبريوذ ،س  ،ظَری ،ض"1394،.ارزیبثی وبرایی هذل ّبی ارزغ اعالعبتی ٍ تراون ظغح در پٌِْ ثٌذی خغر زهیي لغسغ
(هغبلعِ هَردی :حَضِ ؼیریي درُ ،خراظبى ؼوبلی ) " هجلِ یبفتِ ّبی ًَیي زهیي ؼٌبظی وبرثردی ،ؼوبرُ ،18
 1394ـؿ 57-49
 .13ثْبرًٍذ ،ض ،.ظَری ،ض ،.لبظوی ،م ،1394 ،.تحلیل گعلّب ٍ ؼىعتگیّبی تبلذیط خَیس ثب اظتفبدُ از تىٌیهّبی
ظٌجػ از دٍرً ،ؽریِ زهیيؼٌبظی هحیظ زیعت(. .63-75 :)33(9 ،علمی –پژيَشی داوشگبٌ آساد)

14- Baharvand, s, Soori, S .2016 ” Landslide Hazard Zonation Using AHP Model (A case
)study: Ayvashan damwatershed, Lorestan)” Vol.12 (2016), No.1(29-37
.
15-Baharvand, s., Rahnamarad, j ., Soori, S., (2016), "Delineation of groundwater recharge potential
zones using weighted linear combination method (case study: Kuhdasht plain, Iran)" , Journal of
Geotechnical Geology.
16- - Baharvand, s, Rahnama rad, J (2016), " Morphotectonic analysis of Darband area
(Southwest of Azna) through Digital Evaluation Model (DEM)" Journal of Geotechnical
)Geology. )” Vol.12 (2016), No.2( 225

17- Mahtab Dousti,. -P.Rezaei Roozbahani., Siamak Baharvand (2015) Microbistratigraphy of
Upper Cretaceous deposits in SW Iran (NW Kermanshah, Javanroud) Vol.12 Sept2015 P111115 Bulten Teknologi Tanaman

.18بُبريوذ ،س ،.ظَری ،ض ،1395 ،.پْتِثٌذی خغر زهیيلغسغ ثب اظتفبدُ از رٍغ تراون ظغحی ٍزًی ٍ ظلعلِ هراتجی فبزی
(هغبلعِ هَردی :حَضِ چنظٌگر) ،ففلٌبهِ زهیيؼٌبظی هحیظ زیعت(. .67-53 :)35(10 ،علمی –پژيَشی داوشگبٌ آساد)

 .19بُبريوذ ،س ،.ظَری ،ض ،1395 ،.ثررظی زیعتهحیغی هحل دفي زثبلِّبی ؼْر پلذختر ٍ هىبىیبثی هحل دفي ثب اظتفبدُ از
رٍغ ترویت خغی ٍزىدار ( ،)wlcففلٌبهِ زهیيؼٌبظی هحیظ زیعت(. .24-15 :)37(10 ،علمی –پژيَشی داوشگبٌ آساد)

 .20بُبريوذ ،س ،.ظَری ،ض ،1396 ،.ارزیبثی هذلّبی پیػثیٌی خغر زهیيلغسغ در حَضِ چنظٌگرً ،ؽریِ تحمیمبت وبرثردی
در علَم جغرافیبیی .ظبل ّفذّن .ؼوبرُ : 44

(.64-45علمی-پژيَشی يسارتیه)

 .21بُبريوذ ،س ،.ظَری ،ض" ،1396 ،.هىبىیبثی هحل دفي پعوبًذّبی جبهذ ؼْری ثب اظتفبدُ از رٍغ تلفیمی ظلعلِ هراتجی -فبزی
(هغبلعِ هَردی :ؼْر وَّذؼت) "ً ،ؽریِ آهبیػ هحیظ ،داًؽگبُ آزاد اظالهی ٍاحذ هالیر،دٍرُ  ،10ؼوبرُ  ،36ثْبر -93 :. 1396
(108علمی-پژيَشی يسارتیه)

 .22بُبريوذ ،س ،.ظبرٍیی ،ح ،.ظَری ،ض  1396،.پٌِْ ثٌذی خغر زهیي لغسغ ثب اظتفبدُ از رٍغ ترویت خغی ٍزى دار (هغبلعِ

هَردی:دُ ظفیذ) ،هجلِ علوی پصٍّؽی جغرافیبی عجیعی الرظتبى  ،داًؽگبُ آزاد اظالهی ٍاحذ الرظتبى ،دٍرُ  10ؼوبرُ 35
،ثْبر (.75-86 : 1396علمی-پژيَشی يسارتیه)

 .23بُبريوذ ،س ،.ظبرٍیی ،ح ،.ظَری ،ض  1396،.پتبًعیلیبثی هٌبثع آة وبرظتی ثب اظتفبدُ از رٍغ ظلعلِ هراتجی فبزی (هغبلعِ
هَردی :تبلذیط ظفیذوَُ ،اظتبى لرظتبى) ،فصلىبمٍ علمی -پژيَشی مُىذسی مىببع آة  ،داًؽگبُ آزاد اظالهی ٍاحذ هرٍدؼت..
(علمی-پژيَشی يسارتیه)

 .24بُبريوذ ،س  ،.ظَری  ،ض  1396 ،پٌِْ ثٌذی هخبعرات زیعت هحیغی ،زهیي لغسغ ،زهیي لرزُ  ،ظیل ٍ فرظبیػ ثب اظتفبدُ از رٍغ
ظلعلِ هراتجی فبزی( هغبلعِ هَردی :حَزُ ٍارن)  ،هجلِ وبرثرد ظٌجػ از دٍر ٍ  GISدر علَم هٌبثع عجیعی ،داًؽگبُ آزاد اظالهی ٍاحذ
ثَؼْر ،ظبل ّؽتن –ؼوبرُ ظَم-پبییس 1396
 .25بُبريوذ ،س ،.رٌّوبراد ،ج، .ظَری ،ض  1396 ،اٍلَیت ثٌذی عَاهل هَثر ثر زهیي لغسغ ٍ پٌِْ ثٌذی خغر آى ثب اظتفبدُ از رٍغ ترویت
خغی ٍزى دار ( هغبلعِ هَردی :حَزُ ٍارن) ،هجلِ هخبعرات عجیعی ،داًؽگبُ ظیعتبى ٍ ثلَچعتبى(-علمی-پژيَشی يسارتیه)

 .26بُبريوذ ،س  ،.ظَری  ،ض  ،.رٌّوبراد ،ج، .جَدوی  ،م تحلیل فعبلیت زهیي ظبختی ٍ ثررظی ارتجبط خغَارُ ّب ثب خغر زهیي لغسغ (
هغبلعِ هَردی :حَزُ ٍارن –لرظتبى) ًؽریِ زهیيؼٌبظی هٌْذظی  ،داًؽگبُ خَارزهی (-علمی-پژيَشی يسارتیه)

ب) مقاالت علمی تريیجی
 .1بُبريوذ ،س ،.ظَری ،ض ،1394 ،.ارزیبثی وبرایی هذلّبی ارزغ اعالعبتی ٍ تراون ظغح در پٌِْثٌذی خغر زهیيلغسغ (هغبلعِ
هَردی :حَضِ ؼیریي درُ ،خراظبى ؼوبلی)ً ،ؽریِ یبفتِّبی ًَیي در زهیيؼٌبظی وبرثردی ،داًؽگبُ ثَعلی ظیٌب ّوذاى:)18(9 ،
.57-49

پ) مقاالت کىفراوسی

.1

هیرثیه ظجسٍاری،ن  ،بُبريوذ ،س" 1385 ،.ثررظی وبًی ـٌعتی آزثعت ٍ ثیوبریْبی ًبؼی از آى ،دّویي ّوبیػ
اًجوي زهیي ؼٌبظی ایراى ،

.2

هیرثیه ظجسٍاری،ن ، .ؼْیذا،م .بُبريوذ،س ،.رضبیی رٍزثْبًی ،ح  "1385 ،.ثیَاظتراتیگرافی ظبزًذ تبرثَر در
گعترٓ خرم آثبد ":دّویي ّوبیػ اًجوي زهیي ؼٌبظی ایراى

 .3ثیػ از 50همبلِ در ّوبیػ ّب ٍ وٌفراًط ّبی هلی ٍ ....
 .4بُبريوذ ،س ،.ظَری ،ض ،.احوذیبى همذم ،ر ،1392 ،.پٌِْثٌذی خغر زهیي لغسغ ثب اظتفبدُ از هٌغك فبزی (هغبلعِ
هَردی :حَضِ آثخیس ؼیریي درُ ٍالع در خراظبى ؼوبلی) ،دٍهیي وٌفراًط ثیي الوللی هخبعرات هحیغی ،داًؽگبُ
خَارزهی.
 .5بُبريوذ ،س ،.ظَری ،ض ،1392 ،.پٌِْ ثٌذی خغر زهیي لغسغ ثب اظتفبدُ از هذل ظلعلِ هراتجی فبزی (هغبلعِ هَردی:
حَضِ وبوبؼرف)  ،دٍهیي وٌفراًط ثیي الوللی هخبعرات هحیغی ،داًؽگبُ خَارزهی.
 .6بُبريوذ ،س ،.ظَری ،ض ، 1392 ،.ثررظی عَاهل هَثر ثر لغسغ ّبی حَضِ ظذ ایَؼبى ،دٍهیي وٌفراًط ثیي الوللی
هخبعرات هحیغی ،داًؽگبُ خَارزهی.
 .7بُبريوذ ،س ،.ظَری ،ض ،1392 ،.اٍلَیت ثٌذی عَاهل هَثر ثر لغسغ ٍ پٌِْ ثٌذی خغر آى ثب اظتفبدُ از رٍغ ارزغ
اعالعبتی (هغبلعِ هَردی :حَضِ وعوت ٍالع در اظتبى لرظتبى) ،اٍلیي گردّوبیی اًجوي وَاترًری ایراى ،داًؽگبُ
تْراى.
 .8بُبريوذ ،س ،.ظَری ،ض ،1392 ،.پٌِْثٌذی هخبعرات زیعت هحیغی خغر زهیيلغسغ ثب اظتفبدُ از رٍغ ظلعلِ هراتجی
فبزی (هغبلعِ هَری :حَضِ چن ظٌگر)  ،اٍلیي گردّوبیی اًجوي وَاترًری ایراى ،داًؽگبُ تْراى.
 .9بُبريوذ ،س ،.ظَری ،ض ،.حعًٌَذ ،غ ،1392 ،.ارزیبثی پبیذاری تَدُ ّبی ظٌگی ثب اظتفبدُ از ردُ ثٌذی RMR
(هغبلعِ هَردی :تًَل چوؽه ٍالع در آزاد راُ خرم آثبد – پل زال)ّ ،وبیػ هلی هٌْذظی عوراى وبرثردی ٍ
دظتبٍردّبی ًَیي ،تْراى.
 .10بُبريوذ ،س ،.ظَری ،ض ،.حعًٌَذ ،غ ،1392 ،.پٌِْ ثٌذی خغر زهیي لغسغ ثب اظتفبدُ از هذل گبهبی فبزی (هغبلعِ
هَردی :حَضِ ظرخبة)ّ ،وبیػ هلی هٌْذظی عوراى وبرثردی ٍ دظتبٍردّبی ًَیي ،تْراى.
 .11بُبريوذ ،س ،.ظَری ،ض ،.حعًٌَذ ،غ ،1392 ،.ارزیبثی خغر زهیي لرزُ در ؼْر ازًب ثِ رٍغ لغعیّ ،وبیػ هلی
هٌْذظی عوراى وبرثردی ٍ دظتبٍردّبی ًَیي ،تْراى.
 .12بُبريوذ ،س  ،اثراّیوی ،ز "،1393،پٌِْ ثٌذی خغر زهیي لغسغ ثب اظتفبدُ از هذل ارزغ اعالعبتی هغبلعِ هَردی :
وبوبؼرف"  ،اٍلیي ّوبیػ هلی هعوبری ،عوراى ٍ هحیظ زیعت ؼْری.
 .13عیعًَذی ،ا ، .فرّبدی ًصاد ،ط ، .بُبريوذ ،س 1394 ،.ثررظی شئَهَرفَلَشی وبرظت در پٌِْ لغسؼی ظیورُ ثب اظتفبدُ از
ظٌجػ از دٍر ٍ . GISاٍلیي وٌگرُ ثیي الوللی زهیي ،فضب ٍ اًرشی پبن
 .14بُبريوذ ،س ،.ظَری ،ض ،1394 ،.پٌِْثٌذی خغر زهیيلغسغ ثب اظتفبدُ از رٍغ ؼجىِ عفجی هفٌَعی (هغبلعِ هَردی:
حَضِ ظپیذدؼت ،اظتبى لرظتبى) ،اٍلیي ّوبیػ هلی هٌْذظی عوراى ٍ زهیيؼٌبظی ،داًؽگبُ آزاد ٍاحذ الیگَدرز.
 .15عیعًَذی ،ا ، .فرّبدی ًصاد ،ط ، .بُبريوذ ،س  1394،.ثررظی پتبًعیل ّبی شئَتَریعن پٌِْ لغسؼی ظیورُ ثب اظتفبدُ از
ظٌجػ از دٍر ٍ . GISاٍلیي ّوبیػ هلی هٌْذظی عوراى ٍ زهیي ؼٌبظی.

 .16بُبريوذ ،س ،.ظَری ،ض ،1394 ،.ثررظی عَاهل هَثر ثر ٍلَع زهیيلغسغّب (هغبلعِ هَردی :حَضِ ظپیذدؼت ،اظتبى
لرظتبى) ،اٍلیي ّوبیػ هلی هٌْذظی عوراى ٍ زهیيؼٌبظی ،داًؽگبُ آزاد ٍاحذ الیگَدرز.
 .23بُبريوذ ،س ، 1394 ،

تحلیل ًَزهیي ظبختی در هٌغمِ درثٌذ (ازًب) ،اٍلیي ّوبیػ هلی هٌْذظی عوراى ٍ زهیي-

ؼٌبظی ،داًؽگبُ آزاد ٍاحذ الیگَدرز.

ت) تألیفات

زهیي ؼٌبظی ثرای جغرافیب  /سیبمک بُبريوذ،داًؽگبُآزاداظالهی خرمآثبد1396 ،

ج) طرحَای پژيَشی

 -1اٍلَیت ثٌذی عَاهل هَثر ثر زهیي لغسغ ٍ تْیِ ًمؽِ خغر آى ثب اظتفبدُ از هذلّبی هٌغك فبزی ،تحلیل ظلعلِ هراتجی،
ظلعلِ هراتجی فبزی ،ارزغ اعالعبتی ٍ تراون ظغح (هغبلعِ هَردی :حَضِ چنظٌگر) /1392 ،وًع َمکبری :مجزی

 -2اًتخبة هحل دفي زثبلِ ثب اظتفبدُ از ظیعتن اعالعبت جغرافیبیی ٍ فرآیٌذ تحلیل ظلعلِ هراتجی )( (AHPهغبلعِ هَردی:
ؼْر خرمآثبد) /1393 ،وًع َمکبری :مجزی

-3

ارزیبثی هذلّبی پیػثیٌی خغر زهیيلغسغ (هغبلعِ هَردی :هٌغمِ ظپیذدؼت ،اظتبى لرظتبى) /1394 ،وًع َمکبری:
مجزی

 -4نقش سازندهای زمین شناسی بر کیفیت آبهای زیرزمینی منطقه رباط-شمال شهر خرم آباد5831/
وًع َمکبری :مجزی طزح

-5

هغبلعِ ٍثررظی زهیي لغسغ ظیورُ ٍ ارتجبط آى ثب ظفرُ آة زیرزهیٌی هَجَد در آى  1387/وًع َمکبری :مجزی طزح

-6

تعییي هیساى تجبدل ّیذرٍلیىی رٍدخبًِ الؽتر ٍ آثْبی زیرزهیٌی 1390/وًع َمکبری :مجزی طزح

-7

ثررظی پبیذاری داهٌِ ّبی عجیعی حَزُ آثریس ظذ ایَؼبى ثب اظتفبدُ از 1392/GISوًع َمکبری :مجزی

-8

تحلیل هَرفَتىتًَیىی ٍ ًئَتىتًَیىی هٌغمِ درثٌذ ازًب  1394/وًع َمکبری :مجزی

-9

ثررظی هرز ظبزًذ هیؽبى ٍ آغبجبری در هیذاى ًفتی هبرٍى 1391 /وًع َمکبری َ:مکبر

باتشکر-سیامک بهاروند
41دیماه 4931

