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  بسمه تعالی   

 یت فردامشخص

  :نام محمد 

 نام خانوادگی: موالئی قلیچی

  :تاریخ تولد 60/62/6308
 

 یلیتحصسوابق   

 6380-6336، تهراندانشگاه  ،دانشكده جغرافیا ،روستایی( -ی انسانی )شهریجغرافیا :کارشناسی .6

 6336-6332، تربیت مدرسه دانشگا انی،علوم انسدانشكده  ،جغرافیا و برنامه ریزی شهری :ارشد کارشناسی .2

 6332-6331، دانشگاه تهران ،دانشكده جغرافیاجغرافیا و برنامه ریزی شهری،  :دکتری .3

 رشد شهری )نمونه موردی: شهر کرج(رائه الگوی بهینه مدیریت تبیین و ا: رساله دکتریعنوان 

 

   و تحقیقاتیپژوهشی  طرح های 

  6336،(62)شهرداری منطقه  POI – تهران ینواح یاییاطالعات جغراف یساز یغن .6

 6336، (پهنه بندی محیطی معیشتی روستاهای استان تهران )پژوهشكده مطالعات توسعه .2

  6333،فرخشهر یساله توسعه شهر و برنامه پنج ساله شهردار یستچشم انداز ب ینتدو .3

 6334  ،خرامه یه پنج ساله شهردارشهر و برنامساله توسعه  یستچشم انداز ب ینتدو .4

  6335 ،)سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح( یراندر ا ینسرزم یشآما یتیامن-یدفاع یها یاستراتژ شاخص و ینتدو .5

 6335، جویم یساله توسعه شهر و برنامه پنج ساله شهردار یستچشم انداز ب ینتدو .0

 6330، رهااكو ارائه راه یلشهرستان اردب ییدر مناطق روستا یطیمخاطرات مح یو پهنه بند یابیارز .1

 

 ISI -بین المللی مقاالت  

1. Management of Cultural Heritage Sites using Remote Sensing Indices and Spatial 

Analysis Techniques, 2018, Surveys in Geophysics; doi.org/10.1007/s10712-018-9489-8 

2. Spatial open data for supporting the monitoring and preservation of archaeological areas 

and landscape: the case studies of land use changes in Kom el Shoqafa, Egypt and Shush, Iran, 

Sustainability 2017, 9(4), 572; doi:10.3390/su9040572 

3. A Multiple Criteria Decision-Making Approach to Evaluate the Sustainability Indicators 

in the Villagers’ Lives in Iran with Emphasis on Earthquake Hazard: A Case 

Study. Sustainability 2017, 9, 1491; doi:10.3390/su9081491 

4. Urbanization patterns in Iran visualized through spatial auto-correlation analysis, Spat. 

Inf. Res. (2017); doi.org/10.1007/s41324-017-0128-0 

5. A comparative study employing CIA methods in knowledge-based urban development 

with emphasis on affordable housing in Iranian cities (Case: Tabriz), ICCSA 2017. Lecture 

Notes in Computer Science, Vol. 10407. Springer, Cham. doi: 10.1007/978-3-319-62401-

3_35 

6. Analyzing effective factors on Urban Growth Management focusing on remote sensing 

indices in Karaj, Iran, ICCSA 2017. Lecture Notes in Computer Science, Vol. 10407. Springer, 

Cham. doi: 10.1007/978-3-319-62401-3_34 

https://doi.org/10.1007/s10712-018-9489-8
https://www.mdpi.com/2071-1050/9/4/572
https://www.mdpi.com/2071-1050/9/8/1491
https://link.springer.com/article/10.1007/s41324-017-0128-0
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-62401-3_35
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-62401-3_35
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-62401-3_34
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7. Evaluating spatial structure of annual rainfall in relation to local factors in Iran, Spat. Inf. 

Res. 25, 411–420 (2017); doi.org/10.1007/s41324-017-0106-6 

8. Cultural Heritage Management Using Analysis of Satellite Images and Advanced GIS 

Techniques at East Luxor, Egypt and Kangavar, Iran (A Comparison Case Study), ICCSA 

2017. Lecture Notes in Computer Science, Vol. 10407. Springer, Cham. doi: 10.1007/978-3-

319-62401-3_12 

 

 کنفرانس بین المللیمقاالت  
1. Determining strategies for urban growth in Gorgan, Iran: An analysis via SWOT approach, 

Proceedings of the IEEE, Computing, Networking and Informatics, ICCNI 2017, doi: 

10.1109/ICCNI.2017.8123810 

2. Spatial and temporal analysis of crime hot spots in GIS, a case study of kerman city, 

IRAN, International Conference on Information Systems and Management Science (ISMS 

2018), University of Malta, Malta. 

3. Optimum locating of urban parks and green space using GIS and TOPSIS technique (Case 

study: region six of TEHRAN in IRAN), Tabyaoui et al. (eds.). Infrastructure des Données 

spatiales et application SIG – Presses Academiques francophones. © 2014, OmniScriptum 

GmbH & Co. KG. ISBN : 978-3-8381-4837-3. pp. 247-254. 

4. Evaluate the Effective Factors of the Incidence of Car Accidents in Tehran City, Iran 

 

  بکت

، طحاان ، انتشاارات  شهرها در برابر بحران پذیری یبسآ کاهش دستورالعمل مقابله و ،اجتماع یورآتاب  یزیر برنامه .6

6333 

 6332، پذیرش برای چاپ، انتشارات آراد کتاب -سرمایه خالق شهرها )ترجمه( .2

  

 پژوهشی -علمیمقاالت  

ماوردی:   العاه )مط GISدی آن با اساتفاده از  تحلیل الگوی پراکنش فضایی مراکز آموزشی و ساماندهی مناسب کالب .6

 6336، تبریز( 8منطقه 

 یاق باا اساتفاده از تلف   یتوسعه منطقاه ا  ینسب یایمزا یییران جهت شناسابنادر شمال اقابلیت های  یلبررسی و تحل .2

  ELECTRE ،6336و  TOPSIS یها یکتكن

جنوب باا اساتفاده از مادل     یتوسعه منطقه ا یبند یتاولوفارس جهت  یجخل یبنادر تجار یسنج یتو قابل یابیارز .3

 6336، یكورو

اره و مكان گزینی مناسب بیمارستان های شهری با استفاده از تكنیک های تلفیقی مدل تحلیلی تصمیم گیری چند معیا  .4

 6332، شهر تهران( 1طالعه موردی: منطقه )مایی اطالعات جغرافی تحلیل های فضایی سیستم

 6332، یسپرد یدشهر جد یتوسعه شهر یراهبردها ینو تدو ییساختار فضا یابیارز .5

   6332،ینشهرستان هرسدهستان حومه،  یروستاها یافتگیروابط متقابل شهر و روستا در توسعه  یلتحل .0

، یکما  یهاا  با استفاده از مدل یشهر های یکاربر یعآن بر توز یرتهران و تأث 2در منطقه  ییالگوی پراکنده رو یلتحل .1

6332 

 6333 ،(یه: شهر ارومی)مطالعه مورد یشهر یگردشگر های یتسا یابیو ارز یبررس .8

https://doi.org/10.1007/s41324-017-0106-6
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-62401-3_12
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-62401-3_12
https://ieeexplore.ieee.org/document/8123810
https://ieeexplore.ieee.org/document/8123810
http://www.proceedings.com/38672.html
http://www.proceedings.com/38672.html
https://sites.google.com/a/usmba.ac.ma/taza-gis/deliverables
https://sites.google.com/a/usmba.ac.ma/taza-gis/deliverables
https://www.civil.iitb.ac.in/tpmdc/TPMDC_2014/PAPERS/180.pdf
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: کالنشاهر  یماورد  ۀ)مطالعا  CSMبا اساتفاده از شااخص    یخدمات هتلدار یفیتگردشگران از ک یتسنجش رضا .3

 6333، (یرازش

 6334، نگانه شهر تهرا 22: مناطق موردی العهمط یمناطق شهر یكپارچه یریتمد یستمس ییفضا یبند یتاولو .66

: شهرساتان  یشاهر )مطالعاۀ ماورد    یراماون پ یدر روساتاها  یریذپ یستبر ادراک از ز یفرد یرهایمتغ یرتأث یلتحل .66

  6335 ،(ینورام

چناد   یاری گ یمبر اساس مدل تصم یاقتصاد یبخش ها یرفزوده زارزش ا یجادکشور از نظر ا یاستان ها یرتبه بند .62

 VIKOR ،6330 یارهمع

 6330 ،: شهر تفت(یمورد ۀ)نمون یا شبكه یلبا استفاده از مدل تحل یمنظر شهر یزیر رنامهدر ب سازی یمتصم .63

 6331 ،ر تهران(شه 66: منطقه یآن )نمونه مورد ییفضا یو سامانده یمراکز ورزش یعتوز یالگو یلو تحل یبررس .64

، WASPAS یاری گ یمبر مدل تصام  یدبا تأک یرانا یدر استان ها یتوسعه حمل و نقل جاده ا ییفضا یبند یتاولو .65

6331 

 6330 ،هران(ت 2: منطقه ی)مطالعه مورد یدارپا ییفضا یتوسعه  یزیو برنامه ر یشهر ییپراکنده رو یروندها .60

 6333، : شهر کرج(ی)مطالعه مورد یرشد شهر یریتمد ینددر فرا یدیکل یگرانبر مواضع باز یلیتحل .61

 

 ترویجی- یعلممقاالت 

 6332 ،سنجش از دور یداده ها یقاز طر یشهر ییپراکنده رو یریندازه گا .6

 0: منطقه ی)مطالعه مورد GISو  یارهچند مع یابیارز یبا استفاده از مدلها یپارک و فضای سبز شهر ینهبه یماندهسا .2

 6332 ،تهران(

، و مورد از بازنوسازی شهری در استانبول(محور امالک )تحلیلی بر د دگرگونی شهری در نتیجه انتقال حكومت .3

6332  

 6334،یخوان در درس نقشه یاندانشجو یادگیریبر  یستدر یها روش یاثربخش یبررس .4

 

 داخلی کنفرانسمقاالت  

 بررسی پیامدهای اقتصادی خشكسالی دریاچه هامون و راهكارهای مقابله با آن .6

 رانیا یشهر یزیبرنامه ر یندادر فر یمشارکت شهروند یگاهجا یلتحل .2

 AHPارزیابی بنادر شمال کشور جهت شناسایی مزایای نسبی توسعه منطقه ای با استفاده از مدل  .3

و  MCDM یبر اساس مدل ها یامداد یها یتدر فور یجهت خدمات رسان یآتش نشان یها یستگاها یابی مكان .4

GIS تهران( 8: منطقه ی)مطالعه مورد 

مورد مطالعه:  (یمل یتانسجام هو و نقش آن در یباستان یاربر معم یهبا تك یشهر یها یطمح یفضاساز یرتأث .5

 ی(دوره هخامنش یمعمار

)مطالعه  GISو  یارهچند مع یریگ یمتصم یبا استفاده از مدل ها یعموم یها ینگپارک ییفضا یعزتو یساز بهینه .0

 (یزتبر 8: منطقه یمورد

 نیت غذاییهای هواشناسی در ام تبیین نقش پیشبینی .1
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 یارهچند مع یابیارز یدژ با استفاده از مدل ها ینشهرستان شاه یدهستان ها یافتگیعه درجه توس تعیین .8

 یشهر یزیدر برنامه ر یفیپژوهش ک یشهااصول و رو .3

: بخش ینمونه مورد) یارهچندمع یابیارز یو مدل ها GISبا استفاده از  یشهر یمحل دفن پسماندها یابیمكان  .66

 (ازندرانچهاردانگه م

 : شهر همدان(ی)نمونه مورد یبا استفاده از منطق فاز یمراکز نظام یمكان ییفضا ینهبه یتموقع یینتع .66

: ینمونه مورد GISو  یسمناسب با استفاده از تاپس یجهت خدمات رسان یسبز شهر یفضا ینهبه ینیمكان گز .62

 تهران 8منطقه 

 

 داوری در نشریات

 ان، دانشگاه تهریشهر یزیر هبرنام یایجغراف یها پژوهشنشریه  .6

 ، دانشگاه تربیت دبیر رجایییدارپا یو شهرساز یمعماردو فصلنامه  .2

 ایی، دانشگاه محقق اردبیلینشریه جغرافیا و توسعه فض .3

 

 داوری در همایش ها 
1. The 17th International Conference on Computational Science and Its Applications 

(ICCSA 2017), Trieste, Italy 

 6334، وم جغرافیاییکنفرانس بین المللی عل .2

 6334، دومین کنفرانس ملی معماری و منظر شهری پایدار .3

 6334، نفرانس بین المللی کارآفرینی، خالقیت و نوآوریک .4

 6334، زیلی عمران، معماری و شهرساکنفرانس ساالنه بین المل .5

 

 های علمی ها در انجمن عضویت

 عضو انجمن علمی جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشكده جغرافیا، دانشگاه تهران .6

 

 علمی خارجی مراکزهمكاری با 

(، پاوتنزا،  LISUTبا آزمایشگاه برنامه ریزی سیستم های شاهری و سارزمینی )   )فرصت مطالعاتی( علمی همكاری .6

 2660-2661، لیاایتا

 

 موزشیآسوابق  

 6334-3306تدریس در دانشگاه پیام نور آمل،  .6

 

 

 



 
5 

   (نور آمل یامدانشگاه پ) نامه یانپا ییراهنما 

( GISیاایی) جغراف اطالعاات  یهاا  یساتم با استفاده از س یعموم یها ینگاحداث پارک یبرا ینهبه یفضاها یینتع .6

 هرانشهر ت 22قه : منطیمطالعه مورد

 : شهرستان آمل(ی)نمونه مورد GISبا استفاده از  یسممستعد اکوتور ینواح یو پهنه بند یابیارز .2

 )ع( آمل(یمامامزاده ابراه :ی)نمونه موردی در توسعه شهر یمذهب ینقش گردشگر .3

 شهرستان آمل یداردر توسعه پا یسمنقش ژئوتور یبررس .4

 طالعه موردی: روستای چالو آمل()م دومانه های در خ یتوسعه گردشگر یداریپا یابیارز .5

 

 پژوهشیالیق ع 

 GISتحلیل های فضایی با  .6

 میراث فرهنگی در مناطق شهریدیریت م .2

 رشد هوشمند  و برنامه ریزیمدیریت رشد  .3

 SLEUTH -تحلیل مكانیزم توسعه شهرها با داده و روش های سنجش از دور .4

 

 یکامپیوترمهارت های 
Microsoft Office, Arc GIS, SPSS, Super Decisions, Sygwin, and Windows… 
 

 زبان یها مهارت 

    ترجمه و نوشتاری  -یسیلانگزبان  هب آشنا .6

 A2حادیه اروپا ات در از انجمن بین المللی زبان مدرک زبان ایتالیایی -آشنا به زبان ایتالیایی .2


