
  

1 
 

 به نام خدا

 مشخصات فردي -1

 
 محمد قاسمي سياني نام و نام خانوادگي:

 متاهل وضعيت تاهل: 
 Ghasemi_Siani@Yahoo.Comپست الکترونيک:  

 پژوهشگاه علوم انساني جهاددانشگاهي عضو هيات علمي وضعيت اشتغال:

پژوهشگاه علوم انساني و  47پالك  -نظري وحيد شهيد كوچه -خيابان دانشگاه -خيابان انقالب -تهران آدرس محل كار: 

 152فاكس: داخلي -  66951593-5و  66497561-2تلفن: دانشگاهي،  مطالعات اجتماعي جهاد

 1357 تاريخ تولد: 

 كارت پايان خدمت وضعيت خدمت: 
 09125497119 تلفن: 
 روستايي پژوهشگاهمدير مركز خدمات تخصصي شهري و عضو هيات علمي جهاددانشگاهي و  :فعلي سمت 

 
 سوابق تحصيلي -2

 شهريريزي دانشگاه شهيد بهشتي، رشته تحصيلي جغرافيا و برنامهكارشناسي ارشد: 

 ايمنطقه ريزيدانشگاه خوارزمي، رشته تحصيلي جغرافيا و برنامهدكتري: 

 

 مقاله، كتاب، طرح و ... ( سوابق پژوهشي) پايان نامه، -3

 

 پايان نامه:-1 -3

 -) مطالعوه مووردي: شوهرك صونعتي كوه ايوه  پيراموونيهاي صنعتي بر نواحي تاثير احداث شهركعنوان پايان نامه ارشد: 

 هرستان اصفهان(ش

 رودبخش بن مطالعه موردي: انسانيهاي سکونتگاهسازمان فضايي كاركردي  -ساختاري  تتبيين تحوالعنوان رساله دكتري: 

 شهرستان اصفهانو جلگه 

  

 



  

2 
 

 

 ها:مقاله  -3-2

رود و حليلي بر يک ارچگي فضايي نواحي روستايي مبتني بر تحليل شبکه ايي جريان هاي فضايي مورد مطالعه: بخش بنت .1

اي، دانشگاه سيستان و بلوچستان، پژوهشي جغرافيا و آمايش شهري و منطقه -(، فصلنامه علميجلگه )شهرستان اصفهان

 1398، زمستان 10شماره 

، رود و جلگه شهرستان اصفهانكاركردي سکونت و مسکن روستايي مطالعه موردي: بخش بن -تحوالت ساختاري تبيين  .2

 1397، پاييز 6فصلنامه علمي و پژوهشي توسعه كالبدي، دانشگاه پيام نور، شماره 

ملوي هموايش تحليل نقش عوامل محيطي در سازمان پذيري نواحي روستايي، مطالعه موردي روستاهاي استان كرموان،  .3

هاي توسعه و آينده نگري كشور، پاييز ريزي توسعه در ايران، سازمان برنامه و بودجه كشور مركز پژوهشهفتاد سال برنامه

1397 

بررسي جايگاه و الگوي مشاركت شهروندان در مديريت شهري، قوانين و مقررات شهرداري ها، فصلنامه مديريت شهري،  .4

 1397ارديبهشت 

شهري، )مطالعه موردي: جمعيوت  فرهنگي موثر بر كندي روند نوسازي و بهسازي بافت فرسوده -اجتماعي بررسي عوامل  .5

 1397شهر تهران(، فصلنامه انسان شناسي ايران،  12ساكن در بافت فرسوده منطقه 

رود وجلگه )شهرستان اصوفهان(، فصونامه مورد مطالعه: بخش بن ييروستا يدر نواح ييفضا هاييانجر ياشبکه يلتحل .6

 1395سال اول، شماره دوم، تابستان  يا،جغراف يطمح يدارتوسعه پا

هاي غير رسمي از منظر عدالت فضايي مطالعه موردي نسيم شهر تهوران، تبيين گسترده فقر شهري و شناسايي سکونتگاه .7

 1395پاييز  شيراز دانشگاه آزاد اسالمي مرودشت، فصلنامه برنامه ريزي و توسعه منطقه اي،

 ،59 شماره , 15  دورهفصلنامه رفاه اجتماعي ،  ،عوامل موثر بر مشاركت شهروندان در نوسازي و بهسازي بافت فرسوده .8

 .288 تا صفحه  255صفحه ،1394زمستان 

رود و جلگوه رود مورد مطالعه:  ناحيه بونتحول در نظام فعاليت و دگرديسي سازمان فضايي نواحي روستايي حاشيه زاينده .9

 پژوهش آمايش سرزمين، دانشگاه تهران، در دست چاپ –نامه علمي ، فصل)شهرستان اصفهان(

هاي سيروس، جواديه شهري، مطالعه موردي، محله فرسوده بافت بازآفريني مشاركتي ريزيبرنامه مفهومي چارچوب تدوين .10

 1395، بهار 84چنار شهر تهران فصلنامه مطالعات شهري و منطقه اي، شماره و هفت

آوري در شهرها، دومين همايش ملوي هاي تابمديريت بحران در مخاطرات محيطي با تاكيد بر شاخصبررسي استراتژي  .11

 1393مناطق خشک و كويري، دانشگاه سمنان، آبان ماه 

چاپ ، پژوهشي مسکن و محيط روستا –فصلنامه علمي  ،مناطق روستايي و شهرينقش و جايگاه نواحي صنعتي در توسعه  .12

  1393زمستان در شماره 

 159شماره ،  1390فصلنامه س هر ، ن در توسعه پايدارآمديريت مواد زايد و نقش  .13

http://fa.journals.sid.ir/ViewPaper.aspx?ID=256446
http://fa.journals.sid.ir/JournalListPaper.aspx?ID=54124
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ريزي و توسعه پايودار روسوتايي، ، دومين همايش ملي برنامهايهاي توسعهتعريفي از نقش و جايگاه مشاركت در طرح باز .14

 گيالن 1392مهرماه 

 1392ارآفريني در تحقق حماسه اقتصوادي، اسوفند ، همايش ملي نقش كمناطق محرومكارآفريني در توسعه  تبيين نقش .15

 دانشگاه پيام نور استان همدان

 1392معرفي روش تحليل راهبردي سوات در جغرافيا، ماهنامه خبري پيام پژوهش ، سازمان صدا و سيما ،  .16

 1387،همايش ملي جوانان و هويت ايراني ،شهري و بحران هويتي مهاجران نسل جوان –هاي روستا مهاجرت .17

 1387،همايش ملي جوانان و هويت ايراني ،هويتي در شهرهاي تاريخي )با تکيه بر شهر يزد(بحران بي .18

 1388 ،مسکن و محيط روستاعلمي و پژوهشي فصلنامه  ،نقش و جايگاه كارآفريني در توسعه روستايي .19

،  جوانوان، فرهنوو و جامعوه پژوهشي  -علمي دو فصلنامه   ،و شهري نسل جوان روستاييهاي روستاپيامدهاي مهاجرت .20

 ، شماره دوم 1388

سوال دوم، ، 1381 ،فرهنگي پويش –فصلنامه علمي ،فرآيند جهاني شدن و تاثير آن بر ايران با تاكيد بر اقتصاد كشاورزي .21

 8شماره 

 7و  6سال دوم، شماره   1381 ،فرهنگي پويش –فصلنامه علمي ،بحران كشاورزي و توسعه روستايي .22

 

 

 پژوهشي طرح  -3-3

 ، )در حال انجام( كارفرما بنياد علوي1398شهرستان زهک، تحليل معيشت پايدار  .1

شوهرداري تهوران،  15و بهسازي بافت فرسوده شهري، مطالعه موردي منطقه  بررسي محدوديت هاي حقوقي در نوسازي .2

 شبکه برنامه گروه، كارفرما جهاددانشگاهي

، 1396، شهرستان بافت كرمان، كارفرما بنياد مسوکن انقوالب اسوالمي، خبري قابليت ها و پتانسيل هاي منظومهتبيين  .3

 همکار

 ، همکار1395، كارفرما، وزارت كشور، رشته دانشگاهي 20ساماندهي بررسي قابليت هاي اشتغالزايي و  .4

فرهنگي در كندي نوسوازي بافوت هواي هودس نوسوازي و بهسوازي، مطالعوه مووردي،   -بررسي عوامل اجتماعي طرح  .5

  ، مدير طرحشهرداري تهران، جهاددانشگاهي 12رداري منطقه شه

بندي مناطق محروم كشور، بنياد بركت )ستاد اجرايي فرمان حضرت امام خمينوي)ره((، بندي و پهنهتدوين طرح ملي سطح .6

 ، همکار1395

فرسووده، پژوهشوگاه علووم هاي فرسوده شهر تهران و ارائه الگوي بهينه مديريت بحران در بافت مديريت بحران در بافت .7

 1395انساني و مطالعات اجتماعي، كارفرما جهاددانشگاهي، 

 1396هاي توسعه استان كرمان، مرحله دوم طرح آمايش استان، تدوين سناريونگاري و پيشران .8

 1394تدوين بخش مطالعات روستايي و عشايري طرح آمايش استان كرمان،  .9
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اجتماعي، اقتصادي و كالبدي فصل پنجم )بخش عدم تعادل و توازن طرح  هاي مختلف طبيعي،همکاري در تدوين بخش .10

 1394آمايش(، طرح آمايش استان كرمان، 

 1394 ،شهرداري تهران ،بوستان دفاع مقدس( همستندسازي تجربيات مديران شهرداري تهران )نمونه مورد مطالع .11

 1393؛ شهرداري مشهد ،و راهکارهاي افزايش آن ررسي نقش مشاركت مردمي در اداره امور شهرب .12

، هفوت چنوارهاي : محلوهيموورد ايمطالعوه بررسي تجارب نوسازي و بهسازي بافت فرسوده شهري به شيوه مشاركتي .13

 1392، جهاد دانشگاهيريزي شهري شبکه برنامه گروه برنامهآبان ، سيروس، جواديه ،كوي سيزده 

 1392بررسي نقش اشرافيت و محرميت در مجتمع هاي آپارتماني شهر بجنورد، شهرداري بجنورد،  .14

( بازنگري رويکرد نظري و معيارهاي شناسايي بافت فرسوده شهري) با تاكيد بر توسعه پايدار بافوت فرسووده شوهر تهوران .15

 1391، همکار ،جهاد دانشگاهي

 1389، همکار ،شهرداري تهران ،ناستانداردسازي گزارش نويسي در شهرداري تهرا .16

   1389، كارشناس ،شركت ملي نفت ايران ،بررسي تاريخ يکصد ساله مناطق نفت خيز جنوب .17

   1389، كارشناس، شركت ملي نفت ايران ،هاي مديران مناطق نفت خيز جنوب در سند چشم انداز بيست ساله كشورچالش .18

   1388همکار،  ،وزارت نيرو،مديريت عملياتي حادثه طوفان شن .19

 همکار ، 1387 ،مسکن قم بنياد ،تهيه طرح هادي روستاي كاسو استان قم .20

 همکار ، 1387 ،مسکن قم بنياد ،تهيه طرح هادي روستاي بنابر استان قم .21

هاي حمايت از توسعه بخش كشاورزي تعداد و اندازه آنها هاي كشاورزي و چگونگي راه اندازي صندوقبررسي زير بخش .22

 همکار، 1386، حمايت از كشاورزي صندوق مادر تخصصي ،استان بخش و زير بخشدر هر 

 همکار ، 1385 ،دانشگاه تربيت مدرس ،بررسي آثار باستاني قيدو و مزاين همدان .23

 

 )تدريس( سوابق آموزشي  -4
 اي در ايران ريزي منطقهبرنامه .1

 مباني جغرافياي شهري .2

 روش تحقيق در جغرافيا .3

 جغرافيا كام يوتر در كاربرد .4

 درآمدي بر توسعه پايدار .5

 روابط متقابل شهر و روستا با تاكيد بر ايران .6

 مديريت شهري .7

 در مناطق روستايي مديريت بحران .8

 ايهاي منطقهريزيجايگاه روستا در برنامه .9

 اقتصاد روستايي در ايران .10

 اقتصاد شهري در ايران .11
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 ريزي شهرياصول و تکنيک هاي برنامه .12

 ريزي شهريبرنامههاي محيطي در توان .13

 نامه رشته جغرافيا پايان چندينهدايت  .14

 هاي آموزش ضمن خدمت سازمان پدافند غيرعاملمدرس دوره .15

 هاي آموزش ضمن خدمت شهرداري تهرانمدرس دوره .16

فضايي  –ريزي روستايي،  اقتصاد فضا، تحليل كالبدي در دروس كارگاه برنامه دانشگاه خوارزمي كمک مدرس .17

 هاسکونتگاه
 

 تاليف يا ترجمه كتاب -5

 1393اسفند ، انشارات دانشگاه تهران،  (Rural Design A new design discipline) ترجمه كتاب

انتشارات پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات اجتماعي (، Place Identity, Participation and Planningترجمه كتاب )
 1396، و سازمان زيباسازي شهرداري تهران جهاددانشگاهي
انتشارات پژوهشگاه علوم انساني و (، Cities by Design :The Social Life of Urban Formترجمه كتاب )

 1396،و سازمان زيباسازي شهرداري تهران مطالعات اجتماعي جهاددانشگاهي
 

اجرايي و فرهنگيسوابق   -6  
 انساني و مطالعات اجتماعيعضو هيات علمي پژوهشگاه علوم  .1

 عضو هيات علمي دانشگاه پيام نور كرج )مدرس مدعو( .2

 مدير مركز خدمات تخصصي شهري و روستايي پژوهشگاه .3

 ريزي شهري پژوهشگاهعضويت در شوراي علمي گروه برنامه .4

 عضويت در شوراي علمي گروه مديريت پژوهشگاه .5

 همسازي عناصر ديني و مليدبيراجرايي همايش ملي جوانان و هويت ايراني:  .6

 مديركل حوزه رياست پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات اجتماعي .7

 مدير اداره طرح و برنامه پژوهشگاه .8

 ريزي پژوهشگاهمدير اداره برنامه .9
 شهري پژوهشي در حوزه مديريت هاياولين جشنواره انتخاب برترين مسئول دبيرخانه .10
 

 هاي تخصصيارگاهها و كهاي تخصصي، گواهينامهدوره -7
  روش تحقيق پيشرفته در حوزه اتاس .1

 روش تحقيق كيفي با تاكيد بر گراندد تئوري )داراي گواهي روش تحقيق كيفي( .2

 هاي پژوهش و فناوريمديريت ساختارهاي و فرايندها در سازمان .3

 استناددهي و سازماندهي منابع پژوهشي با نرم افزار پژوهيار .4

 ريزي استراتژيکبرنامه .5
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 تجارب پاريس، لندن، تركيه بررسي تجارب جهاني در نوسازي شهري، .6

 هاي تامين مالي در بازآفريني شهريروش .7

 هاي راهبردي اصول نگارش گزارش .8

 و... .9


