

 سوابق فعالیت های علمی و اجرایی همکاران شرکت بین المللی پردازش اطالعات نقش کلیک


 مشخصات فردی 
نام :حسن
نام خانوادگی :محمدیان مصمم
ملیت :ایرانی
تاریخ تولد5631 :
جنس :مذکر
آدرس :دانشگاه شهید بهشتی – علوم زمین
تلفن05511553101 :
پست الکترونیک:

 سوابق تحصیلی و آموزشی:
 کارشناسی ،جغرافیای روستایی ،دانشگاه زنجان

 کارشناسی ارشد ،جغرافیا و برنامه ریزی شهری ،شهید بهشتی
 دکتری ،جغرافیا و برنامه ریزی شهری ،شهید بهشتی
 سوابق تحصیلی و آموزشی و تدریس:
 دستیار پژوهشی ،دانشگاه شهید بهشتی تهران ،خانم دکتر سجادی
 تدریس ،دانشگاه شهید بهشتی تهران ،دانشکده علوم زمین
 دستیار پژوهشی ،دانشگاه شهید بهشتی تهران ،دکتر مظفر صرافی
 سوابق پژوهشی:
 جهانی شدن ،محلی سازی و تجلی آن در محیط های مصنوع(مطالعه موردی شهر قم) ،همایش بین المللی طراحی
شهری-از تئوری تا عمل

 اکوتوریسم-عاملی در پایداری یا ناپایداری سکونتگاه های روستایی(مطالعه موردی-روستای لوه) ،فصل نامه تحقیقات
جغرافیایی و برنامه ریزی محیطی
 استراتژی جامع مدیریت شهری ،نشریه علمی ،فنی سپهر

 تعارض نارسایی تسهیالت و تجهیزات با گردشگری پایدار روستایی (نمونه موردی روستای علیصدر) ،دومین همایش ملی
توسعه پایدار روستایی
 آسیب پذیری فضایی و بحران آلودگی هوا در کالنشهر تهران ،سومین همایش ملی عمران شهری
 امکان سنجی پیاده راه سازی خیابان های مرکز شهر همدان ،آمایش محیط

 امکانسنجی پیاده راه سازی خیابان های اطراف حرم حضرت معصومه(س) شهر قم ،فصلنامه مطالعات شهری
 سوق به ناپایداری با برنامه ریزی شهری خودرو -محور ،فصلنامه مدیریت شهری

 بررسی عوامل موثر بر قیمت مسکن شهری با استفاده از مدل هدانیک قیمت (نمونه موردی :منطقه دو شهر سنندج)،
اقتصاد و مدیریت شهری



 نگاهی به ترافیک و آموزش در شهر ،با تأکید بر نارسائی برنامه های درسی و آموزشی کودکان ،مطالعات مدیریت ترافیک
 تحلیل جایپای بومشناختی توریسم در نواحی روستایی ( مطالعه موردی :روستای وشنوه ،شهرستان قم) ،جغرافیا و
توسعه شهری
 طرحهای ملی و یا تحقیقاتی:

 طرح بهسازی و نوسازی بافت فرسوده شهر بهار شرکت عمران و مسکن سازان همدان  ،5611کارشناس مطالعات
کالبدی -نماینده محلی مشاور -ناظر برداشت محلی
 طرح پژوهشی شهرسازی شهروند-محور ،مسکن و شهرسازی همدان (5651در حال تهیه) ،مسئول پژوهش
 ممیزی شهر رامیان ،شهرداری رامیان  ،5655کارشناس

 امکانسنجی پیاده راه سازی خیابان های مرکز شهر خوی شهرداری خوی  ،5651مدیر پروژه
 طرح هادی روستایی بنیاد مسکن استان گلستان  ،5650کارشناس

 امکانسنجی احداث مجتمع تجاری در خیابان پاسداران -سنندج بانک قوامین  ،5656کارشناس اقتصادی
 پروژه شهر دوستدار معلول شورای شهر تهران  ،5656مدیر پروژه

 امکانسنجی پیاده راه سازی خیابان های مرکز شهر همدان معاونت شهرداری همدان  ،5655مسئول پروژه
 تحلیل جای پای اکولوژیکی شهرداری کرج  ،5656مدیر پروژه
 کتب ( ترجمه یا تالیف )
 اندیشه های نو در برنامه ریزی شهری (تألیف) ،شورای شهر تهران ،5656-دکتر مظفر صرافی -دکتر جمیله توکلی نیا-
حسن محمدیان مصمم
 مهارت های نرم افزاری
 Operating system:Windows1000/51/seven/vista

 ESRI GIS: ArcGIS 50. Arcview6.1, Spatial Analyst, 6D Analyst. Network Analyst, GPS, Arc
Scene, Analysis Tools in Arc toolbar, Geo database
 MS Office Applications (MS Word, MS Excel, MS PowerPoint etc).
 Spss

