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 : )داخلي و خارجي(علميمقاالت ارائه شده در کنفرانس های  .1
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 نام و سطح کنفرانس
محل 

 برگزاری

زمان 

 برگزاری

بررسي زمینه های اکوتوریستي در 

منطقه تندوره )تفرج گاه چهلمیر( 

 درگز با تاکید بر ژئوتوریسم آن

ابوالفضل -اکبر اسمي

 بهنیافر

   
 

اولین همایش بین المللي مدیریت گردشگری و 

( دانشگاه آزاد اسالمي TMSDتوسعه پایدار)

 مرودشت

 دانشگاه

 مرودشت

5/3/24 

بررسي علل و عوامل وقوع زمین 

لغزشها در ارتفاعات شاه جهان حوضه 

 اسطرخي

 ابوالفضل بهنیافر
   

* 
جایگاه مطالعات ژئومورفولوژی در همایش ملي 

  مدیریت محیطآمایش سرزمین و 
دانشگاه 

 تهران

16/3/03 

The mesozoic karst 
relationship drainage 
system sensitivity in 

    قنبرزاده-1بهنیافر -2
* 

دانشگاه  زمین شناسي کاربردی همایش بین المللي 

 مشهد

15/0/1424 



kharkhat north iran 

پیامد های اقتصادی خشكسالي های 

 نواحي روستایي شاندیز
 *    قنبرزاده-1بهنیافر -2

 0/2/05 شانديز  شاندیز شناسيهمایش منطقه ای 

شناسایي و پهنه بندی نواحي مستعد 

حرکات توده ای در حوضه ابریز کنگ 

.. 

 ابوالفضل بهنیافر
   

* 
چهارمین همایش ملي زمین شناسي و محیط 

 (ملي.) زیست
دانشگاه 

 تهران

12/21/03 

پهنه بندی  خطر سیالب در حوضه 

های کوهستاني زون بینالود با تكنیك 

GIS 

 -1قنبرزادههادی  -2

 بهنیافرابوالفضل 
   

* 
دانشگاه  ملي. همایش مدیریت منابع آب

 قائم شهر

24/2/05 

ارزیابي پتانسیل ها و چالش های 

اکوتوریسم در دستیابي به توسعه 

 پایدار )چلمیر درگز

ابوالفضل -1اکبر اسمي -2

 بهنیافر
  * 

 
اولین همایش ملي مقابله با بیابان زایي و توسعه 

 بین المللي. پایدار تاالب های کویری ایران
دانشگاه 

 اراك

13/7/02 

بررسي نحوه دفع پسابهای واحدهای 

مسكوني به معابر مشهد و اثرات 

زیست محیطي ناشي از آن با استفاده 

 GISاز سیستم اطالعات جغرافیایي

دکتر -دکتر بهنیافر

 هاشمیان-قنبرزاده 

   
* 

اولین همایش ملي کاربرد فناوری های نوین در 

 علوم و محیط زیست
دانشگاه 

حكيم 

 سبزواری

 0/7/22و3

مكانیزم های وقوع جریان های واریزه 

زون بینالود-ای در سرآسیاب شاندیز  
 *    ابوالفضل بهنیافر

در دومین همایش ملي جایگاه ژئومورفولوژی 

 آمایش زمین و مدیریت محیط

 آزاد دانشگاه

 تهران مركز
20/1/22 

تحلیل فضایي امنیت شهری بر مبنای 

 –محمد رضا منصوری  فرایند سلسله مراتبي در مشهد

 دکتر بهنیافر

   
* 

اولین کنفرانس ملي مدیریت پروژه با رویكرد 

 شهری
دانشگاه 

واحد 

 مشهد

15/22/24 

The study of eco touristic 
grounds in tandoureh 
region chelmir area of 
dargaz township with the 
focus on its geo-tourism 

 دکتر بهنیافر -اکبر اسمي

   

* 

دانشگاه  کنفرانس بین المللي گردشگری و توسعه پایدار

واحد 

 مرودشت

 12و10

 1422سپتامبر

قرآن مداخل جغرافیای طبیعي در 

کریم نمونه موردی تكتونیك صفحه 

 ای و ازواستازی

 دکتر بهنیافر -آقاپور

   
* 

دانشگاه  همایش علوم مدیریت در آیینه قرآن

واحد 

 مشهد

22/21/24 

تنگناهای توپوگرافیك و چالشهای 

وحدت ملي میان منطقه ای مسلمانان 

 آسیای میانه

 )عشقي(ابوالفضل بهنیافر
   

* 
المللي جغرافیدانان جهان دومین کنگره بین 

  اسالم
دانشگاه 

 تهران

12/3/01 

پهنه بندی خطر وقوع زمین لغزش در 

 خروین نیشابور

ابوالفضل –هادی قنبرزاده 

 بهنیافر
   × 

اولین همایش جایگاه مطالعات ژئومورفولوژی در 

 آمایش سرزمین و مدیریت محیط
  

مكاني بارش  –تحلیل نوسانات زماني 

با شاخص های مقادیر و تعداد روزهای 

باراني در استان خراسان رضوی 

2233-1445  

ابوالفضل  -هادی قنبرزاده

 طاهره سلطاني -بهنیافر

   
× 

دانشگاه  -نخستين كنفرانس ملي آب و هواشناسي ايران

 كرمان
 دانشگاه

 كرمان

30/1/91 

پيامدهای زيست محيطي ناشي از 

مكان گزيني نامناسب زباله گاهها 

هادی  -ابوالفضل بهنيافر

 يحيي رمضاني -قنبرزاده
   × 

اولين همايش ملي حفاظت و برنامه ريزی محيط 

 دانشگاه همدان –زيست 
دانشگاه 

 همدان

3/01/90 



 )لندفيل ها (در كالن شهر مشهد

مقدمههههه ای بههههر قابليههههت هههههای  

ژئومورفوتوريستي رشته كوه بينالود در 

 شمال شرق

جعفر  -ابوالفضل بهنيافر

محمد جعفر  –ركني 

 زمرديان

   

× 

دومين همايش ملي جايگاه مطالعات 

ژئومورفولوژی در آمايش سرزمين و مديريت 

 دانشگاه آزاد اسالمي تهران مركز –محيط 

دانشگاه 

آزاد 

تهران 

 مركز

03/1/90 

بر مبنای فرآیند تحلیل فضایي شهری 

 سلسله مراتبي، نمونه شهر مشهد

 -محمدرضا منصوری

 ابوالفضل بهنیافر

   
× 

اولین کنفرانس ملي مدیریت پروژه با رویكرد 

 شهری
دانشگاه 

آزاد 

 مشهد

15/22/24 

ارزیابي اثرات زیست محیطي محل 

و   AHPدفن زباله های شهری با 

RIAM  در شهر سبزوار 

هادی -حسن اکبری نژاد

ابوالفضل -قنبرزاده

 بهنیافر

   
× 

اولین کنفرانس ملي خدمات شهری و محیط 

 زیست
شهرداری 

 مشهد

01/1/91 
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ردی

 ف
 نویسندگان عنوان مقاله

نام مجله و مشخصات مقاله در 

 مجله
 انتشار زمان رتبه علمي

ریز پهنه بندی خطر سیالب در محدوده شهر  0

 سبزوار در راستای توسعه پایدار  شهری

ابوالفضل  -ابوالقاسم امیراحمدی

مجید ابراهیمي -بهنیافر  
22بهار  ISC آمایش محیط  

پهنه بندی نواحي مستعد زمین لغزش در  1

حوضه آبریز کشف رود غربي با استفاده از 

 GISروش سلسله مراتبي در محیط 

ابوالفضل -هادی قنبرزاده

محمدرضا ثروتي -بهنیافر  
21بهار  وزارت فصلنامه جغرافیا برنامه ریزی منطقه ای  

بررسي عوامل تاثیرگذار بر تغییرات بستر  3

هریرود در شمال شرق کشوررودخانه مرزی   

هادی  -ابوالفضل بهنیافر

 قنبرزاده
2722تابستان  ISC نگرش های نو در جغرافیای انساني  

4 
نقش جاذبه های زئوتوريستي چشمه ها و....در 

 شهرستان كالت gisمحيط 

 

 

 

   



ويژگي های ژئومورفولوژيكي مناظر  5

كارستي در حوضه آبريز كارده)شرق زون 

 كپه داغ(

 –ابوالفضل بهنیافر)عشقي( 

 محمدرضا ثروتي

مجله پژوهش های جغرافیایي دانشگاه 

 تهران
 2707تابستان  

 ژئومورفولوژی سياره ای 6

 
 علوم انساني ابوالفضل بهنیافر

علمي 

 مروری
 

1  

0تغييرات اقليمي   

 

هادی  -ابوالفضل بهنیافر

 قنبرزاده
 رشد آموزش جغرافیا

  ترویجي

1  

1اقليمي تغييرات   

 

هادی  -ابوالفضل بهنیافر 

 قنبرزاده
 رشد آموزش جغرافیا

  ترویجي

9  

 تغييرات اقليمي و ذخاير غذايي بشر

 

 رشد آموزش جغرافیا ابوالفضل بهنیافر

  ترویجي

نقش عوامل مورفوديناميكي هريرودو  01

 عملكرد فرسايش..
 مجله سپهر ابوالفضل بهنیافر

  ترویجي

راهبردی توسعه اکوتوریسم ارزیابي عوامل  00

دریاچه بزنگان با تاکید بر ارزش های زیست 

 محیطي آن

ابوالفضل  -هادی قنبرزاده

 بهنیافر

 24زمستان  پژوهشي جغرافیای طبیعي

01 The investigation of effective factors in 

subsidence of Mashhad plain and 

geomorphic outcomes 

 

ابوالفضل  -هادی قنبرزاده

  -رضا حداد -بهنیافر

 یوسف زاده

Archives des sciences ISI 1421 

ارزیابي شاخص های مورفوتكتونیكي و نقش  03

تكتونیك در شكل گیری و تغییرات مخروط 

 افكنه های دامنه جنوبي بینالود

 

 -ابوالفضل بهنیافر -جعفر رکني

جعفر  -محمدرضا قاسمي

 زمردیان

 ISC 2722 فصلنامه علوم زمین

04  

آنالیز سیستمي بعنوان الگوی پایه در روش 

 تحقیق ژئومورفولوی

 

 بهنیافر )عشقي(

2702بهار و تابستان  وزارت علوم انساني فردوسي  

05  

کاربری زمین و ناپایداری سطوح مخروط 

افكنه ای در دامنه های جنوبي بینالود)نمونه 

 ،مخروط افكنه گرینه نیشابور(   

 

 ابوالفضل بهنیافر

2700بهار و تابستان   جغرافیا و توسعه ناحیه ای   



بررسي تغییرات نرخ آ ب بر ائر خشكسالي در  06

دهستان شاندیز شهرستان مشهد طي دوره 

2736-06  

 

هادی -ابوالفضل بهنيافر 

 قنبرزاده

2703بهار   فضای جغرافیایي   

01  
ویژگیهای ژئومورفیك توده کارستي اخلمد 

 در دامنه های شمالي ارتفاعات بینالود

 

هادی –ابوالفضل بهنیافر 

حسین فرزانه–قنبرزاده   

2700تابستان   جغرافیا و توسعه  

01  

افكنه ای ارتباط ناپایداری سطوح مخروط 

 بینالود جنوبي )بوژان نیشابور(

هادی –اکرم حاجي ابادی 

ابوالفضل بهنیافر–قنبرزاده   

2700زمستان  ISC فضای جغرافیایي  

09  

پهنه بندی آمایشي با رویكرد ارزیابي چند 

به منظور گردشگری,  AHPعامله و مدل 

 گلمكان

 

محمد  –ابوالفضل بهنیافر 

 منصوری

2702تابستان  ISC آمایش محیط  

و منطق فازی در منطقه ,ahpکاربرد مدل 11

بندی خطرات زمین لغزش نمونه موردی 

:حوضه آبریز فریزی دامنه های شمالي 

 کوههای بینالود

 

محمد  –ابوالفضل بهبیافر 

پروین کهرباییان-منصوری  
پاییز 2702 پژوهشي جغرافیای طبیعي  

پهنه بندی زمین لغزش و ناپایداری دامنه ای  10

و احتمال مطالعه موردی ,AHPبه روش 

،حوضه آبریز رودخانه کنگ،دامنه های شمالي 

 بینالود 

هادی  –ابوالفضل بهنیافر 

محمد منصوری  –قنبرزاده   

2700پاییز ISC فضای جغرافیایي  

ژئومورفوتوریسم کوهستان کالت , بررسي  11

چشمه ها و سازندهای زمین همبستگي میان 

 شناسي

عادل  -ابوالفضل بهنیافر

محمد رضا منصوری -سپهر  
2722زمستان  ISC جغرافیا و برنامه ریزی محیطي  

پهنه بندی خطر وقوع زمین لغزش در حوضه  13

 کالشور)شهرستان نیشابور( 

 

 

ابوالفضل  –هادی قنبرزاده 

 بهنیافر

2700زمستان  ISC فضای جغرافیایي  

پهنه بندی شدت خشكسالي با استفاده از  14

و دهك  PNنمایه های درصد از نرمال و 

(DCدر استان خراسان رضوی) 

ابوالفضل  -محمد عسگری زاده

 -فاطمه زابل عباسي-بهنیافر

 شراره ملبوسي

پاییز و زمستان  پژوهشي چشم انداز جغرافیایي

2703 

پیامدهای اقتصادی خشكسالي های دوره  15

بر نواحي روستایي دهستان 2736  -06

 شاندیز )شهرستان مشهد(

هادی  –ابوالفضل بهنیافر 

 قنبرزاده
 چشم انداز جغرافیایي

پاییز و زمستان  پژوهشي

2700 



 

آئار و پیامدهای خشكسالي بر منابع آب  16

2756 -06حوضه مرکزی گناباد طي دوره  

 

مجید  -ابوالفضل بهنیافر

رضا دولتي -حبیبي  
طبیعيجغرافیای   

 پژوهشي
2702بهار   

پهنه بندی ارزیابي خطر زمین لغزه ها در دامنه  11

های شمال غربي زون بینالود )مطالعه موردی 

:حوزه کوهستاني شاندیز در شمال غرب شهرستان 

 مشهد(

 

محمد -ابوالفضل بهنیافر

 منصوری دانشور

2705پاییز و زمستان  ترویجي چشم انداز جغرافیایي  

خطر زمین لغزش وخطر سیالب در  پهنه بندی 11

 حوضه آبریز بوژان از زون بینالود

ابوالفضل  -هادی قنبرزاده 

 بهنیافر

2706پاییز  ترویجي علوم جغرافیایي  

نحوه دفع پسابهای واحدهای مسكوني به معابر  19

شهری و اثار زیست مححیطي ناشي از آن در کالن 

 شهر مشهد

هادی –ابوالفضل بهنیافر 

 قنبرزاده

2706زمستان ترویجي علوم جغرافیایي  

31  

عوامل بالقوه آالیندگي منابع آب کارست در حوضه 

 کارده )شمال شهرستان مشهد(

محمد رضا –ابوالفضل بهنیافر 

 ثروتي

2701پاییز و زمستان  ترویجي جغرافیا و توسعه  

بررسي علل و عوامل ناپایداری دامنه در حوضه  30

 تبارك آبادقوچان

 

ابوالفضل  -قنبرزادهادی 

محمود پزشكي -بهنیافر  

2706تابستان  ترویجي علوم جغرافیایي  

بررسي پیامدهای زیست محیطي ناشي از  31

 گردشگری در پنه های رود دره ای

علي همایي  -ابوالفضل بهنیافر

زهرا پریشاد -فر  

03بهار و تابستان  ترویجي علوم جغرافیایي  

های اکوتوریستي ... بررسي جاذبه ها و توانمندی  33

 پارك ملي تندوره درگز

اکبر اسمي -ابوالفضل بهنیافر 03پاییز و زمستان ترویجي علوم جغرافیایي   

تخريب پوشش گياهي و جنگلي طبيعي در شمال  34

 خراسان
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 سال انتشار( -ناشر -مولف -تالیف و ترجمه کتاب: به ترتیب: عنوان کتاب .3

ف پدیدآورندگان عنوان کتاب ردیف
الي

ت
مه 

رج
ت

 

 سال انتشار ناشر

0 
ابوالفضل  -هادی قنبرزاده مباني تغییرات محیطي

 بهنیافر

 0316 دانشگاه آزاد اسالمي مشهد  ×

1 

مباني میكروکلیماتولوژی و آب و 

)چاپ اول( هوای محلي  

هادی  -ابوالفضل بهنیافر

 قنبرزاده

 0311 دانشگاه آزاد اسالمي مشهد  ×



3 
مباني میكروکلیماتولوژی و آب و 

 هوای محلي )چاپ دوم(
هادی  -ابوالفضل بهنیافر

 قنبرزاده
 0391 دانشگاه آزاد اسالمي مشهد  ×

4 
ابوالفضل  -هادی قنبرزاده مباني تغییرات محیطي )چاپ دوم(

 بهنیافر

 0391 دانشگاه آزاد اسالمي مشهد  ×

5 
توصیف و تفسیر نقشه های مباني 

 توپوگرافي و زمین شناسي
ابوالفضل  -محمدرضا ثروتي

 بهنیافر
معاونت پژوهشي دانشگاه پيام نور   ×

 تهران
0316 

6 
غارشناسي، فرآیندها و توسعه و 

 مدیریت

ابوالفضل  –سعداهلل واليتي 

 بهنيافر
 0311 دانشگاه آزاد اسالمي مشهد × 

1 
آسیای میانه و ویژگي های جغرافیایي 

 قزاقستان
 0314 مشهد -انتشارات نيما  × هادی قنبرزاده -ابوالفضل بهنيافر

 هادی قنبرزاده -ابوالفضل بهنيافر ژئومورفولوژی کارست 1
در حال  دانشگاه آزاد اسالمي مشهد  *

 چاپ

 پژوهشي درون دانشگاهي و برون دانشگاهيطرح های   .4

رد

 یف
 مجری و همكاران عنوان طرح

ي
اه

شگ
دان

ن 
رو

د
 

ي
اه

شگ
دان

ن 
رو

ب
 

 سازمان وابسته

)مخصوص طرح های برون 

 دانشگاهي(

 سال انجام

0 

 

بررسي ژئومورفولوژی حوضه کنگ با تاکید بر 

 طبقه بندی حرکات توده ای و ناپایداری  دامنه

 

  ابوالفضل بهنيافر

5/0/00 دانشگاه آزاد اسالمي مشهد  ×  

1 

شرایط اقتصادی اثرات خشكسالي های اخیر بر 

 و اجتماعي آبادی های شاندیز

 دانشگاه آزاد اسالمي مشهد  × ابوالفضل بهنيافر

17/1/05  

3 

اثرات لغزش های زمین بر سكونت گاههای 

 روستایي بینالود، حوضه زشك

 دانشگاه آزاد اسالمي مشهد  × ابوالفضل بهنيافر

0/24/05  

4 

بررسي نقش عوامل موثر بر پیدایش و تكوین 

جریان های واریزه ای بینالود شمالي، حوضه 

 کوهستاني سرآسیاب

 دانشگاه آزاد اسالمي مشهد  × ابوالفضل بهنيافر

10/7/22  

5 
 

پهنه بندی مخاطرات ژئومورفولوژی در دامنه 

 2/6/05 دانشگاه آزاد اسالمي مشهد  × ابوالفضل بهنيافر



 های جنوبي بینالود با تاکید بر سیالب ...

 

6 

 

آشكارسازی نوسانات زماني بارش در استان 

 خراسان رضوی

 

 00اردیبهشت  دانشگاه آزاد اسالمي مشهد  × ابوالفضل بهنيافر

1 

بررسي ویژگي های ژئومورفولوژیكي و تعیین 

هوازدگي در... ارتفاعات  -اشكال فرسایشي

 شاه جهان

 22 دانشگاه آزاد اسالمي مشهد  × ابوالفضل بهنيافر

1 

ارزیاارزیابي کارایي مدل تجربي آنباالگان در زون بندی ناپایداری :   

دامنه ای از طریق مقایسه تطبیقي با برداشت های زمیني در نواحي 

 کوهستاني ...

 

 21 دانشگاه آزاد اسالمي مشهد  × ابوالفضل بهنيافر

 ارزیابي محیط زیست دشت مشهد 9
زيست اداره كل حفاظت محيط  ×  ابوالفضل بهنيافر

 مشهد
0311 

 ارزیابي محیط زیست دشت سرخس 01
اداره كل حفاظت محيط زيست  ×  ابوالفضل بهنيافر

 مشهد
0310 

 0361 اداره امور عشايری مشهد ×  ابوالفضل بهنيافر مكان یابي اسكان عشایر 00

01 
نحوه دفع پساب های واحدهای مسكوني و 

 تجاری به معابر در سطح شهر مشهد

بهنيافرابوالفضل   0315 شهرداری مشهد ×  

 

 اختراعات و ایده های به ثبت رسیده .5

 سال همكاران محل ثبت عنوان 

    

    

    

    



    

    

    

 

  دوره های آموزشي و مطالعاتي

 سال محل نام دوره یا کارگاه

کارگاه آموزشي نگهداری زمستانه 

 معابر شهری مشهد
 74/3/03 شهرداری مشهد

کارگاه آموزشي زمین ساخت و لرزه 

 زمینساخت 
 7/2/02 سازمان زمین شناسي

واحد  –کارگاه روش شناسي تحقیق 

 مشهد 
 22/0/01 واحد مشهد

   

   

 و خدمات به کنگره ها عضویت در مجامع علمي داخلي و بین المللي 

 از سال تا ... محل نام انجمن یا مجمع

 تا کنون 2722 تهران انجمن ژئومورفولوژی ایران

   

   

   

   
 

 



 جوایز و افتخارات علمي 

 سال سطح محل عنوان

    

    

    

    
 

 سایر فعالیت های علمي اجرائي

 سال محل عنوان

 مدیر گروه جغرافیا
دانشگاه آزاد 

 اسالمي مشهد
 

 مدیر گروه جغرافیا
دانشگاه آزاد 

 اسالمي مشهد
 

 جغرافیایيمدیر مسئول مجله علوم 
دانشگاه آزاد 

 اسالمي مشهد
 

   

 


