شرح فعاليت هاي علمي( )cvدكتر مهناز پروازي

 -1مشخصات فردي:
*نام ونام خانوادگي:مهناز پروازي

*محل تولد:تهران
*شغل :عضو هيات علمي دانشگاه آزاد اسالمي (واحد شهر ري)
*رتبه دانشگاهي:استاديار پايه 33
*محل اشتغال :واحد شهر ري گروه جغرافيا

*ايميلmahnazparvaz@ymail.com :

 -2تحصيالت دانشگاهي:
* دكتري تخصصي جغرافياي طبيعي(اقليم) – دانشكده علوم پايه
* كارشناسي ارشد جغرافياي طبيعي(اقليم) –دانشگاه آزاد اسالمي (واحد مركز)
*كارشناسي جغرافياي انساني دانشگاه فردوسي مشهد
 -3سوابق كاري و اجرايي :
*3131تا  3133كار شناس دفتر ارز يابي زيست محيطي در سازمان حفاظت محيط زيست
*3133تا 3131حق التدريس در دانشگاه آزاد اسالمي( واحدسمنان)
*3133تا ...عضو هيـاَت علمي دانشگاه آزاد اسالمي (واحد شهر ري)
* مرداد3129تامرداد 3121مدير گروه جغرافياي طبيعي(كارشناسي و ارشد) و كارتو گرافي
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 -4فعاليتهاي آموزشي و تدريس دروس:
دروس كار شناسي
*مباني اقليم شناسي
*مباني اب و هوا شناسي(3و)9
* آب و هواي كره زمين
* آب وهواي ايران
*جغرافياي آبها
*جغرافياي خاک
*زمين شناسي براي جغرافيا
*زمين شناسي ايران
*جغرافياي زيستي
*منابع و مسائل اب ايران
*جغرافياي رياضي
*سنجش از دور در جغرافيا
*نقشه خواني
*فلسفه جغرافيا
*كار تو گرافي
*آمار در جغرافيا
*مباني محيط زيست
*مباني ژئو ساختماني
*مباني ژئو ديناميک
* ژئومرفولوژي اقليمي
*كار برد جغرافياي طبيعي در بر نامه ريزي شهري و روستايي
*كار برد عكس هوايي
*جغرافياي منا طق خشک ايران
* هيدرولوژي شهري
*ميكرو كليماتو لوژي
*پروژه ژئو مور فو لوژي و كار تو گرافي
دروس كار شناسي ارشد
*كاربردسيستم اطالعات جغرافيايي( (GISدر مطالعات محيطي(ارشد)
*نواحي اقليمي ايران و توانهاي محيطي آنها(ارشد)
*جغرافياي طبيعي شهر اقليم ،هيدرولوژي(ارشد).
* هيدرولوژي ابهاي سطحي(ارشد).
*طبيعت و شهر در تعاليم و فر هنگ اسالمي(ارشد).
* اقليم شناسي كار بردي (ارشد).
*ميكرو كليماتولوژي پيشرفته(ارشد).
*
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-5فعاليت هاي علمي و پژوهشي:
 -نگارش مقاالت به زبان فارسي:

* توريسم و اكو توريسم پايدار چاپ شده در مجله علوم انساني دانشگاه آزاد اسالمي واحد مشهد. 3131
* ارتباط اينورژن و آالينده  COبا بيماري هاي قلبي و ريوي ازطريق مدل يابي ساختاري(3)SEMدر دوره ي آماري
( )3131-3131چاپ شده در فصلنامه (علمي –پژوهشي) جغرافيا شماره 6و 3تابستان و پاييز 3133دانشگاه آزاد
اسالمي واحد تهران مركزي دانشكده ادبيات و علوم انساني.
*ارزيابي ژئومرفولوژي منطقه 9شهري تهران ،چاپ در فصلنامه فني و مهندسي ،پژوهشي ،آموزشي ساخت شهر شماره
هاي 1و.3133 ، 2-3
*ارتباط آلودگي هوا و روزهاي اينورژن تهران با بيماري قلبي طي دوره آماري 3131-3131مجله دانشنامه دوره عالي
تحقيقات (دكتري) شماره ( 33علمي -پژوهشي)زمستان.3133
* ارزيابي و بررسي زيست محيطي عمليات ساختماني و سازه هاي خطي در حريم آبراهه هاي فرحزاد و
دركه،مجموعه مقا الت دومين كنفرانس بين المللي مديريت بحران در حوادث غير مترقبه طبيعي91و 93بهمن
.3131
* اثرعمليات ساختماني و پيامد هاي زيست محيطي آن در حريم رودخانه فرحزاد ،پوستردر دومين همايش زمين
شناسي كار بردي و محيط زيست 3،خرداد  3131دانشگاه آزاد اسالمي (واحد اسالمشهر)
*بررسي حاشيه نشيني در كالن شهر تهران،تعاريف،ويژگي ها ،پيامدهاو راهكار ها چكيده مقاالت همايش ملي
سكونتگاه هاي غير رسمي :چالش ها،راهبردها.دانشگاه آزاد اسالمي واحد شهر ري  91اسفند .3133
*پديده النينو و نا بهنجاريهاي آب و هوايي در جهان  ،ارايه در همايش توانمندي هاي جغرافيا در بر نامه ريزي هاي
توسعه دانشگاه آزاد اسالمي واحد مشهد( .)3131
* راهكارهاي بهينه زيست محيطي در گردشگري ساحلي خليج فارس و توسعه پايدار آن،مجموعه مقاالت ششمين
همايش ملي خليج فارس 31ارديبهشت .،3132
*تعامل بين گردشگري ساحلي و و راهكارهاي زيست محيطي ،گامي در جهت توسعه پايدار قشم 91،ارديبهشت
،3121مجموعه مقاالت همايش ملي قشم وچشم انداز آينده.
*آلودگي هواي تهران واثرات زيست محيطي آن پوستر در همايش شهرسبزمحيط زيست سالم دانشگاه آزاداسالمي
واحد نيشابور.3131 /9/31
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*بررسي روند تغييرات اقليمي سواحل جنوبي درياي خزر طي سالهاي ، 3261-9113مجله علوم جغرافيايي ،دانشگاه
آزاد اسالمي واحد مشهد.3123
*بررسي حريم در كالنشهر تهران مطالعه موردي :منطقه  31شهر داري تهران ،چاپ در مجموعه مقاالت همايش ملي
چالش ها و راهبرد هاي صيانت و توسعه پايدار حريم در مناطق كالنشهري .3123
*بررسي و ريشه يابي علل گسترش سكونتگاههاي غير رسمي در كالنشهر ها در همايش ملي چالش ها و راهبرد هاي
صيانت و توسعه پايدار حريم در مناطق كالنشهري .3123
*تحليلي بر نقش گر دشگري مذهبي در توسعه پايدار ،چاپ در مجموعه مقاالت اولين همايش ملي جغرافيا ،مخاطرات
محيطي و توسعه پايدار ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد اهواز.3123
*نقش جاذبه هاي گر دشگري در توسعه پايدار ( مطاله موردي :شهرستان زاهدان) چاپ در مجموعه مقاالت اولين
همايش ملي جغرافيا ،مخاطرات محيطي و توسعه پايدار ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد اهواز.3123
*مداخله گران در خليج فارس :علل و پيامد ها  ،نهمين همايش ملي علمي -پژوهشي خليج فارس  ،مركز گردشگري
علمي -پژو هشي دانشجويان ايران.3129

*ارزيابي كيفي شاخص هاي طرح هاي مديريت توسعه گردشگري-مطاله موردي فيروز كوه.نشريه علمي -پژوهشي
اقتصاد و مديريت شهري ،در دست چاپ .3129
*بررسي مكان يابي فرودگاه امام خميني (ره) با توجه به مطالعات اقليمي براساس فرايند تحليلي سلسله مراتبي
.،AHPنشريه علمي -پژوهشي اقتصاد و مديريت شهري ،در دست چاپ .3129

نگارش مقاالت به زبان انگليسي:
)Parvazi, Mahnaz (Islamic Azad University of Shahr-e- Rey Branch
1-The effects of climait,hedrologic and geomorphologic factors in evaluation and
assessment of building projects around the farahzad and darakeh rivers March,29,
2006- Lakehead university-Thunder Bay –Ontario .
)Parvazi, Mahnaz (Islamic Azad University of Shahr-e -Rey Branch
2-The relationship between inversion and heart -lung diseases with Tehran air
pollutants by using ANOVA-Multivariate analysis of va variance –june3-6- 2009
canada
3- Parvazi, Mahnaz (Islamic Azad University of Shahr-e -Rey Branch) The
relationship between inversion and Tehran air pollutant by using Multiple variation
regression test july,24-26, 2009-india hydarabad
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)4- Mahnaz, Parvazi (Islamic Azad University of Shahr-e -Rey Branch
Permanent Ecotourism in Iran, InternationalGraduate Tourism Research Conference
April 16-17, 2010, Kuala Lampur, Malaysia
)5 5- Parvazi, Mahnaz (Islamic Azad University of Shahr-e -Rey Branch
A Look to Health Tourism in Iran , Asia Pacific CHRIE Conference
12-14 August 2010 – Bangkok, Thailand
 -6طرح هاي تحقيقاتي:
 ارزيابي و بررسي زيست محيطي عمليات ساختماني و سازه هاي خطي در حريمآبراهه هاي فرحزاد و دركه منطقه مورد مطالعه (منطقه  9شهري) .3139
بررسي مكان يابي فرودگاه امام خميني (ره) با توجه به مطالعات اقليمي براساس فرايند تحليلي سلسله مراتبي3129،AHP

 -7راهنمايي پايان نامه ها:
*بررسي آالينده هاي هواي مناطق مركزي شهر تهران با استفاده از

( .3129 GISواحد شهر ري).

*راهنمايي پايان نامه :كار شناسي ارشد،تآثير گردوغبار بر روي بيماريهاي ريوي(مطالعه موردي :شهرستان
اهواز)( .3129واحد شهر ري).
* راهنمايي پايان نامه :شناسايي مناطق باد خيز در جهت بهره برداري از انرژي بادي با استفاده از(GISمطالعه
موردي استان خوزستان)( .3129واحد شهر ري).
* راهنمايي پايان نامه :بررسي اثرات تغيير اقليم بر طو فان هاي گرد و غبار(مطالعه موردي استان خوزستان).3129
(واحد شهر ري).
* راهنمايي پايان نامه :اقليم و كشاورزي در محدوده جغرافيايي شهرستان گلپايگان با استفاده از تكنيکSWOT
مطالعه موردي :روستاي وانشان)( .3129واحد شهر ري).
* راهنمايي پايان نامه :بررسي كمي و كيفي آب زير زميني محدوده جغرافيايي منطقه  32شهر داري تهران به منظور
مديريت بهينه مصرف( .3129واحد شهر ري).
* راهنمايي پايان نامه :مكان يابي اراضي مستعد كاشت نخل خرما در شهرستان شاهرود با استفاده از .3129GIS
(واحد شهر ري).
* راهنمايي پايان نامه :بررسي و پايش روند بياباني شدن حوضه كوير ميغان( .3129واحد شهر ري).
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* راهنمايي پايان نامه  :بر نامه ريزي فضاي شهري بر مبناي سيستم )HSE-MSبا تأكيد بر منطقه ( .3129)39واحد
شهر ري).
*راهنمايي پايان نامه :كار شناسي ارشد -بررسي و تحليل تآثير اقليم بر كشت پسته دامغان(واحد شهر ري) .3121
* راهنمايي پايان نامه :كار شناسي ارشد-بررسي علل و تغييرات پديده گردو غبار در استان خوزستان(واحد شهر
ري).3121
*راهنمايي پايان نامه :كار شناسي ارشد -تآثير عناصر اقليمي بر بيماريهاي عفوني ،انگلي(،مطالعه موردي شهر اهواز)-
(واحد مركز).3121
* راهنمايي پايان نامه :كار شناسي ارشد -اثرات آلودگي هواي تهران بر مرگ و مير گروههاي آسيب پذير شهر
تهران(سالخوردگان)( .واحد مركز).3121
*راهنمايي پايان نامه :كار شناسي ارشد-تآثير عناصر اقليمي ر معماري شهرستان سمنان(،واحد شهر ري).3121
*راهنمايي پايان نامه :كار شناسي ارشد،بررسي نقش پارامتر هاي اقليمي در سيل خيزي شهرستان خوي(،واحد شهر
ري).3121
*راهنمايي پايان نامه :كار شناسي ارشد -بررسي نقش اقليم و توانمندي هاي طبيعي و اكو توريستي پارک ملي
كوير(،واحد شهر ري).3123
*راهنمايي پايان نامه :كار شناسي ارشد-تآثير عناصر و عوامل اقليمي بر پراكنش جغرافيايي پوشش گياهي استان
گيالن(،واحد شهر ري).3132

مشاوره پايان نامه ها:
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* مشاوره پايان نامه :كار شناسي ارشد -بررسي تأثير اقليم بر ژئو مور فو لوژي حوضه آبخيز كرخه .3129
* مشاوره پايان نامه :كار شناسي ارشد -بررسي تأثير اقليم بر ژئو مور فو لوژي حوضه آبخيزقزل اوزن ( .3129واحد
شهر ري).
* مشاوره پايان نامه :كار شناسي ارشد -بررسي تغيير اقليم در استان آذر بايجان شرقي( .3129واحد شهر ري).
* مشاوره پايان نامه  :كار شناسي ارشد -بررسي تأثير اقليم بر ژئو مور فو لوژي دامنه جنوبي دماوند(،واحد شهر
ري).3129
* مشاوره پايان نامه :كار شناسي ارشد -بررسي خشكسالي شهرستان اسالم آباد غرب بر اساس شاخص (،SPIواحد
شهر ري) .3123
* مشاوره پايان نامه  :كار شناسي ارشد -تأثير بارندگي و دما بر حركات دامنه اي البرز شمالي (گيالن)( .3123واحد
شهر ري).
* مشاوره در پايان نامه :كار شناسي ارشد – بررسي الگوهاي سينوپتيک بارش هاي منجر به سيل در حوضه رودخانه
كشف رود(،واحد شهر ري).3123
* مشاوره در پايان نامه :كار شناسي ارشد – مدلسازي و پيش بيني سري هاي زماني دماي ايستگاهاي سينوپتيک
استان فارس(،واحد شهر ري).3123
* مشاوره در پايان نامه :كار شناسي ارشد – بررسي تغييرات دما و بارش و روزهاي يخبندان در استان كر دستان به
روش من -كندال(،واحد شهر ري).3123
* مشاوره در پايان نامه :كار شناسي ارشد – تأثير عناصر و عوامل اقليمي بر پراكنش جغرافيايي پوشش گياهي استان
گيالن( ،واحد شهر ري).3121
* مشاوره در پايان نامه :كار شناسي ارشد  -شناسايي تغيير اقليم استان مازندران با تأكيد بر روند شاخص هاي حدي
بارش و دما در استان( ،واحد شهر ري).3121
* مشاوره در پايان نامه :كار شناسي ارشد – اثر تغييرات اقليمي بر توليد عسل(همدان)( ،واحد شهر ري).3121
* مشاوره در پايان نامه :كار شناسي ارشد – مقايسه تطبيقي اثرات سيالب در استان گلستان و مازندران(،واحد شهر
ري).3121
* مشاوره در پايان :نامه كار شناسي ارشد  -ويژگيهاي ژئوتوريستي اشكال كارست(مورد همدان)( ،واحد شهر
ري).3121
* مشاوره در پايان نامه :كار شناسي ارشد – مديريت بهره برداري از مزارع پسته رفسنجان ( با تآكيد بر مؤلفه هاي
ژئومرفولوژي و اقليم)( ،واحد شهر ري).3121
* مشاوره در پايان نامه :كار شناسي ارشد – نقش تآثير الودگي هواي تهران د ر مرگ و مير در گروه سني
خرد ساالن(واحد مركز).3121
* مشاوره در پايان نامه :كار شناسي ارشد – بررسي جايگاه مطالعات اجتماعي درجابجائي و اسكان مجدد ساكنين
مخازن سد ها (مطالعه موردي سد و نيروگاه خرسان ( .3121)9واحد شهر ري).
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* مشاوره در پايان نامه :كار شناسي ارشد – بررسي دوره هاي خشكسالي در استان هاي كر دستان و كرمانشاه با
تأكيد بر ماههاي مر طوب( .3121واحد شهر ري).
* مشاوره در پايان نامه :كار شناسي ارشد – اثرات زيست محيطي تأسيسات و صنايع عسلويه با تأكيد بر اقليم (واحد
شهر ري) 13132
* مشاوره در پايان نامه :كار شناسي ارشد – نقش پارامتر هاي اقليمي در پراكنش آلودگي هوا (مطالعه موردي منطقه
ويژه اقتصادي پتروشيمي هاي ماهشهر ( ،3132واحد شهر ري).
* مشاوره در پايان نامه :كار شناسي ارشد  -قابليت ها و موانع ژئو مور فو لوژيكي در توسعه فيزيكي شهر همدان
( .3132واحد شهر ري).
* مشاوره در پايان نامه :كار شناسي ارشد -مكانيابي مناطق امن اسكان زلزله زدگان در مناطق شهري منطقه 91تهران
( ،3133-3132واحد شهر ري).
* مشاوره در پايان نامه :كار شناسي ارشد  -بررسي الگوهاي سينوپتيک در سيل خيزي استان گلستان ( مطالعه
موردي گرگان رود)( ،واحد شهر ري).3132
* مشاوره در پايان نامه كار شناسي ارشد  -تأثير توريسم مذهبي بر توسعه روستاهاي كاشان ( 3132واحد شهر ري).

داوري پايان نامه:
*داوري در پايان نامه :كارشناسي ارشد -ارزيابي شاخص هاي زيست اقليم در بر نامه توسعه پنجم اقتصادي كشور
( ،3133-3132واحد شهر ري).
* داوري در پايان نامه :كارشناسي ارشد -بررسي توانهاي اقليمي استان چهار محال و بختياري با رويكرد توسعه
اكو توريسم.3129
* داوري در پايان نامه :كارشناسي ارشد -بررسي تغييرات دما و بارش شهرستان كرمانشاه.3129
* داوري در پايان نامه :كارشناسي ارشد -بررسي تغييرات اقليمي بر روي محصول سويا در استان گلستان.3129
* داوري در پايان نامه :كارشناسي ارشد -شناسايي تغيير اقليم قزوين با شاخص هاي دما و بارش در استان.3129
* داوري در پايان نامه :كارشناسي ارشد -بررسي وضعيت خشكساليهاي ايران بر اساس دو شاخص معتبر استاندارد
شده بارش و درصد از نرمال.3129
*داوري در پايان نامه :كار شناسي ارشد – اثر تغييرات اقليم بر تبخير و تعرق پتانسيل (مطالعه موردي :استان
آذر بايجان غربي ).3129
*داوري در پايان نامه :كارشناسي ارشد -تآثير اقليم بر رشد و سالمت ماهي قزل آال با تأكيد بر رود خانه گر
گانرود.3123
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* داوري در پايان نامه :كارشناسي ارشد -بررسي بررسي تغيير اقليم بر كشت برنج در شمال ايران ( گيالن) (،واحد
شهر ري).3123
* داوري در پايان نامه :كارشناسي ارشد -بررسي بررسي آسايش اقليم گردشگري در شهرستان ايالم بر اساس شاخص
(،TCIواحد شهر ري).3123
* داوري در پايان نامه كارشناسي ارشد -بررسي بررسي آسايش اقليم گردشگري در شهرستان شهر بابک بر اساس
شاخص (،TCIواحد شهر ري).3123
* داوري در پايان نامه :كارشناسي ارشد -كار برد اقليم در بر نامه ريزي محيطي با تأكيد بر كشاورزي شهرستان
گر گان(،واحد شهر ري).3123
* داوري در پايان نامه :كارشناسي ارشد -بررسي آماري و سينوپتيكي بارش هاي پائيزه و زمستانه خراسان
رضوي(،واحد شهر ري).3123
* داوري در پايان نامه كارشناسي ارشد -تحليل و بررسي آماري زمان شروع و خاتمه يخبندان استان كر دستان(،واحد
شهر ري).3123
* داوري در پايان نامه كارشناسي ارشد -بررسي ژئوتوريسم شهرستان اليگودرز(،واحد شهر ري).3121
* داوري در پايان نامه :كارشناسي ارشد -شبيه سازي رواناب ناشي از ذوب برف در حوضه خرسان با استفاده از مدل
(،SRMواحد شهر ري).3121
* داوري در پايان نامه :كارشناسي ارشد -بررسي و تحليل اثرات تغيير اقليم بر رواناب حوضه رودخانه كارون با
استفاده از مدل ( ،HOD CM3واحد شهر ري).3121
* داوري در پايان نامه :كارشناسي ارشد -بررسي تغييرات بارندگي ايستگاههاي سينوپتيک سواحل جنوبي خزر(،واحد
شهر ري). 3132

*داوري در پايان نامه :كارشناسي ارشد -تآثير اقليم بر روي رفتار هاي انساني باتآكيد بر جرم و جنايت در شهر هاي
تهران،رشت،بندر عباس،سنندج،ساري(،واحد شهر ري).3132
*داوري در پايان نامه :كارشناسي ارشد -قابليت ها و موانع ژؤمورفولوژيكي در توسعه فيزيكي شهر همدان(،واحد شهر
ري).3132
*داوري مقاله  -بررسي خشكسالي هيد رولوژيكي حوضه آبريز رودخانه هاي استان همدان،همايش ملي بحران آب در
كشاورزي و منابع طبيعي (،3133واحد شهر ري).
* داوري مقاله – بررسي خشكسالي هواشناسي در شهرستان اراک ،همايش ملي بحران آب در كشاورزي و منابع
طبيعي (،3133واحد شهر ري).
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*داوري مقاله – ارزيابي تغييرات اكو لوژيكي سيستان تحت تآثير كاهش بارندگي و خشكسالي ،همايش ملي بحران
آب در كشاورزي و منابع طبيعي (،3133واحد شهر ري).
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