بسوِ تؼالی

مشخصات فردي
ًام ٍ ًام خاًَادگی

غالمحسین لفظی

ًام پذر

ػجبظ

تاریخ تَلذ

1334

هحل تَلذ

ازٍهیِ

ضوارُ ضٌاسٌاهِ

gh_lafzi@yahoo.com

2

هتبّل

ٍضؼيت تأّل

تحصيالت
هقطغ تحصيلی

رضتِ تحصيلی

هؤسسِ آهَزضی

هحل تحصيل

سال فارؽ التحصيلی

کارضٌاسی

جغسافیبی طجیؼی

داًطگبُ خَازشهی

تْساى

1358

کارضٌاسی ارضذ

جغسافیب ٍ ثسًبهِ زيصی ضْسی

داًطگبُ آشاد اسالهی

هسًد

1384

دکترای تخصصی

جغسافیب ٍ ثسًبهِ زيصی ضْسی

داًطگبُ آشاد اسالهی

هسًد

داًطجَ  -اهتحبى
جبهغ دادُ ضدُ

مشخصات پایان نامه ها
هقطغ

هَضَع

پایاى ًاهِ کارضٌاسی ارضذ

ًقص صٌؼت جْاًگردی در تَسؼِ ضْر ّا ( تاریخ دفاع سال ً ) 46;7ورُ 4; /8

رسالِ دکترای تخصصی

برًاهِ ریسی پذافٌذ غير ػاهل ضبکِ هؼابر ضْری در هقابل زهيي لرزُ
با استفادُ از ً ( GISوًَِ هَردی ضْر ارٍهيِ )

سوابق آموزشی (  63سال تذریس در ٍزارت آهَزش ٍ پرٍرش ) و
ًام داًطگاُ
داًطگاُ پيام ًَر ارٍهيِ
داًطگاُ جاهغ ضْرداری ارٍهيِ
داًطگاُ جاهغ ًيرٍی اًتظا هی ارٍهيِ
داًطکذُ فٌی هٌْذسی ارٍهيِ

تاریخ تذریس

ًيوسال تحصيلی

گرٍُ آهَزضی

ضْـسسبشی  -هؼوبزی  -جغسافیب

1384

اداهِ دازد

هديس گسٍُ زضتِ ضْس سبشی

1392

اداهِ دازد

پدافٌد غیس ػبهل  -حول ٍ ًمل ٍ تسافیک ضْسی
دٍزُ ّبی آهَشضی ضْسدازاى استبى آ.ؽ

1389
1385

اداهِ دازد
اٍل  -دٍم

داًطگاُ صٌؼتی ارٍهيِ

دٍزُ ّبی آهَشضی ضْسدازاى استبى آ.ؽ

داًطگاُ ػلن ٍ في ارٍهيِ
داًطگاُ پيام ًَر هْاباد ٍ خَی

گسٍُ ضْس سبشی
دٍزُ ّبی آهَشضی ضْسدازاى استبى آ.ؽ

داًطگاُ جاهغ جْاد داًطگاّی ارٍهيِ

گسٍُ ضْس سبشی ٍ حول ٍ ًمل ضْسی

1

1387- 92

سوابق اجرایی
ردیف

ضــرح

4

هذیریت دفتر هطالؼات ٍ پژٍّطْای ضْری دکتر لفـظـی ٍ ّوکـاراى
ازٍ هیِ  ،خیبثبى سسدازاى  ،هجتوغ سجحبى  ، 2طجمِ ٍ ، 4احد 11

5

هديس گسٍُ زضتِ ضْس سبشی داًطگبُ جبهغ ػلوی کبزثسدی ضْسدازی ازٍهیِ

6

ػضَ ضَزای آهَشضی داًطگبُ جبهغ ػلوی کبزثسدی ضْسدازی ازٍهیِ

7

هجسی تْیِ طس ح ّبدی زٍستب ی حصار بْرام خاى ا ش تَاثغ ضْسستبى ازٍهیِ  ،کبز فسهب ثٌیبد هسکي استبى آ .ؽ لساز داد 91/ 2 / 17

8

هجسی تْیِ طس ح ّبدی زٍستب ی لک اش تَاثغ ضْسستبى ازٍهیِ  ،کبز فسهب ثٌیبد هسکي استبى آ .ؽ لساز داد 91/ 2 / 17

9
:

ًوبيٌدُ تبم االختیبز هٌْدسیي هطبٍز زاضاى آة شاگسظ دز طسح ّبدی ثبشًگسی زٍستبی چَرس طسح ّبدی زٍستبّبی حاجی احوذ کٌذی
ٍ دیسج حاتن خاى  ،کبز فسهب ثٌیبد هسکي استبى آذز ثبيجبى غسثی 89 / 9 /
طسح تَسؼِ ٍ ػوساى (جبهغ – تفصیلی ) ضْر قطَر ( ّوکبزی ثب ضسکت زاضاى آة شاگسظ ) تبزيخ لساز داد شهستبى  89کبزفسهب سبشهبى
هسکي ٍ ضْس سبشی استبى آذز ثبيجبى غسثی

;

ّوکبزی ثب هٌْدسیي هطبٍز هؼوبزی ٍ ضْس سبشی تَسؼِ ٍ ثْسبشی ازٍهیِ  /طسح گسدضگسی آبطار ضلواش سر دضت

<

هجسی تْیِ طس ح ّبدی زٍستب ی چتَ کٌذی اش تَاثغ ضْسستبى پلدضت ،کبز فسهب ثٌیبد هسکي استبى آ .ؽ لساز داد 1393

43

هجسی تْیِ طس ح ّبدی زٍستب ی تراهيص اش تَاثغ ضْسستبى پلدضت  ،کبز فسهب ثٌیبد هسکي استبى آ .ؽ لساز داد 1393

44

هجسی تْیِ طس ح ّبدی زٍستب ی الَْردی کٌذی اش تَاثغ ضْسستبى پلدضت  ،کبز فسهب ثٌیبد هسکي استبى آ .ؽ لساز داد 1393

45

هجسی تْیِ طس ح ّبدی زٍستب ی اًبار هاراى اش تَاثغ ضْسستبى چبلدزاى  ،کبز فسهب ثٌیبد هسکي استبى آ .ؽ لساز داد 1393

46

هجسی تْیِ طس ح ّبدی زٍستب ی ایٌچِ صالح سفلی اش تَاثغ ضْسستبى چبلدزاى ،کبز فسهب ثٌیبد هسکي استبى آ .ؽ لساز داد 1393
هسئَل کویتِ اجسائی ّوبيص ًمص ػلَم هحیطی دز تَسؼِ فٌبٍزی ّستِ ای کطَز  /داًطگبُ پیبم ًَز ازٍهیِ  /ازديجْطت 87

48

کبدز فٌی طساحی ضسکت هٌْدسیي هطبٍز زاضاى آة شاگسظ ضْس تجسيص

47

 49کبدز فٌی طساحی ضسکت هٌْدسیي ضْس هحیط آزا ضْستجسيص
 4:استبد زاٌّوب ٍ داٍز پبيبى ًبهِ کبزضٌبسی زضتِ ضْس سبشی داًطگبُ پیبم ًَز ازٍهیِ
; 4هطبلؼبت هیداًی فضبّبی ضْسی ٍ سیستن حول ٍ ًمل ضْس سبکساهٌتَ  ،هسکص ايب لت کبلیفسًیبی اهسيکب  ،سبل  2011- 2007هیالدی
<4

تحمیك  ،پطٍّص ٍ هطبلؼِ تطجیمی هَضَع هسکي دز ضْس سبکساهٌتَ  ،هسکص ايب لت کبلیفسًیبی اهسيکب  ،سبل 2013 - 2011هیالدی

مقاالت و مصاحبه هاي چاپ شذه
ردیف

ضــرح

4

تَاشى دز ضْس ً /طسيِ زُ آٍزد خدهت ٍ ،اثستِ ثِ کبًَى ثبش ًطستگبى آهَشش ٍ پسٍزش آ.ؽ  /آذز 83

5

ًمص گسدضگسی دز تَسؼِ ضْس ّب ّ /وبيص جغسافیب  ،آهَشش  ،تَسؼِ  /اًجوي ػلوی ٍ آهَشضی هؼلوبى جغسافیبی استبى آ .ؽ  /ديوبُ 85

6
7

کبز ثسد ػلن جغسافیب دز تَسؼِ فٌبٍزی ّستِ ای ّ /وبيص ًمص ػلَم هحیطی دز تَسؼِ فٌبٍزی ّستِ ای کطَز  /داًطـگبُ پیـبم ًـَز
ازٍهیِ  /ازديجْطت هبُ 1387
هصبحجِ ثب زٍشًبهِ ّوطْسی  /ػٌَاى  60 :دزصد هسبحت دزيبچِ ازٍهیِ ضَزُ شاز ضد  .دٍضٌجِ  28هسداد 1392

8

هصبحجِ ثب زٍشًبهِ ّوطْسی /ػٌَاى :ثحساى دزيبچِ ازٍهیِ ٍ افصايص حبضیِ ًطیٌی  .دٍضٌجِ  10ضْسيَز هبُ 93

9

هصبحجِ ثب زٍشًبهِ ّوطْسی /ػٌَاى :هديسيت کالًطْسی ثدٍى هطبزکت ضْس ًٍداى اهکبى پريس ًیست .دٍضٌجِ  26اثبى .93

2

:

هصبحجِ ثب زٍشًبهِ ّوطْسی /ػٌَاى  :ازٍهیِ ثب الگَی هٌبسجی زضد ًوی کٌد  .دٍضٌجِ  13ثْوي .93

;

هصبحجِ ثب زٍشًبهِ ّوطْسی /ػٌَاى :تجديل تْديد ّبی دزيبچِ ازٍهیِ ثِ فسصت  .سِ ضٌجِ  29دی 94
هصبحجِ ثب خجس گصازی ايسٌب /ػٌَاى  :اتوبم ػجَالًِ پسٍضُ ّبی ضْسی ً ،مطِ ضؼفی دز پسٍضُ ّبی ضْسی است 26 .آثبى 93

43

هصبحجِ ثب خجس گصازی ايسٌب /ػٌَاى  :ثیطتسيي آسیت دز اثس خطک ضدى دزيبچِ ازٍهیِ هتَجِ تجسيص هی ضَد  26 .هسداد 1392

44

هصبحجِ ثب خجس گصازی ايسٌب /ػٌَاى  :ثسداضت ًوک ً ،بثَدی ثستس دزيبچِ ازٍهیِ زا ثدًجبل خَاّد داضت .دٍضٌجِ  12خسداد 93
هصبحجِ ثب خجس گصازی ايسٌب /ػٌَاى ً :داضتي ثسًبهِ هٌبست دز هسش ّب  ،افصايص لبچبق زا ثدًجبل دازد 6 .ضْسيَز 92

<

45
46

هصبحجِ ثب خجس گصازی ايسٌب /ػٌَاى  :آذزثبيجبى غسثی اش ًظس پتبًسیل ّبی گسدضگسی جصٍ پٌج استبى اٍل دز سطح کطَزی است 92
هصبحجِ ثب خجس گصازی ايسٌب /ػٌَاى :اهتیبش دزيبچِ ازٍهیِ دز جرة تَزيست  ،دز حبل اش دست زفتي است 17 .فسٍزديي 93

48

هصبحجِ ثب خجس گصازی ايسٌب /ػٌَاى  :اًتمبد يک استبد ثسًبهِ زيصی ضْسی اش ثی اًضجبتی سبخت ٍ سبش دز ازٍهیِ 27 .آثبى 93

47

نام درو س تذریس شذه در دانشگاه ها
ػٌَاى

تَضيحات

هحل آهَزش

آضٌبيی ثب لَاًیي ٍ همسزات هستجط ثب
هديسيت ضْسی

دٍزُ ّب ی آهَشضی ضْسدازاى استبى آذزثبيجبى غسثی

داًطکدُ فٌی ازٍهیِ

آضٌبيی ثب ػوساى ضْسی
طسح ّبی تَسؼِ ضْسی

دٍزُ ّبی آهَشضی ضْسدازاى استبى آذزثبيجبى غسثی
دٍزُ ّبی آهَشضی ضْسدازاى استبى آذزثبيجبى غسثی

داًطکدُ فٌی ازٍهیِ
داًطکدُ فٌی ازٍهیِ

فٌَى پیص ثیٌی ثسًبهِ زيصی ضْسی

دٍزُ ّبی آهَشضی ضْسدازاى استبى آذزثبيجبى غسثی

داًطکدُ فٌی ازٍهیِ

آضٌبيی ثب سبشهبى ّبی هستجط ثب
هديسيت ضْسی

دٍزُ ّبی آهَشضی ضْسدازاى استبى آذز ثبيجبى غسثی

داًطکدُ فٌی ازٍهیِ

آضٌبيی ثب  ( ITفي آٍزی اطالػبت) ٍ
کبزثسد آى دز هديسيت ضْسی

دٍزُ ّبی آهَشضی ضْسدازاى استبى آذزثبيجبى غسثی

داًطکدُ فٌی ازٍهیِ

خصَصی سبشی دز ضْس دازی

دٍزُ ّبی آهَشضی ضْسدازاى استبى آذزثبيجبى غسثی

داًطگبُ صٌؼتی ازٍهیِ

خصَصی سبشی دز ضْسدازی

دٍزُ ّبی آهَشضی ضْسدازاى استبى آذزثبيجبى غسثی

داًطگبُ پیبم ًَز هْبثبد

خصَصی سبشی دز ضْسدازی

دٍزُ ّبی آهَشضی ضْسدازاى استبى آذزثبيجبى غسثی

داًطگبُ پیبم ًَز خَی

ثسًبهِ زيصی ضْسی دز ايساى

داًطگبُ پیبم ًَز ازٍهیِ

کبزگبُ ثسًبهِ زيصی ضْسی

داًطگ بُ پیبم ًَز ازٍهیِ

ضْس ّب ٍ ضْسکْبی جديد

داًطگبُ پیبم ًَز ازٍهیِ
داًطگبُ ًیسٍی اًتظبهی ازٍهیِ

ثس ًبهِ زيصی حول ٍ ًمل ضْسی
اصَل ٍ زٍضْبی ثسًبهِ زيصی ًبحیِ ای
جغسافیبی شيستی

داًطگبُ پیبم ًَز ازٍهیِ
داًطگبُ پیبم ًَز ازٍهیِ

زٍش ّبی تحلیل ّبی جوؼیتی

داًطگبُ پیبم ًَز ازٍهیِ

ًَسبشی ٍ ثِ سبشی ضْسی
جغسافیبی زٍستبيی ايساى

داًطگبُ پیبم ًَز ازٍهیِ
داًطگبُ پیبم ًَز ازٍهیِ

هجبًی ًظسی هؼوبزی

داًطگبُ ػلوی کبزثسدی
جْبد داًطگبّی ازٍهیِ

جغسافیبی ضْسی ايساى

داًطگبُ پیبم ًَز ازٍهیِ
3

حفبظت هحیط شيست ٍ صیب ًت اش
هٌبثغ طجیؼی
فضبی سجص

دٍزُ ّبی آهَشضی دّیبزاى استبى آذز ثبيجبًغسثی تبثستبى 91

داًطگبُ صٌؼتی ازٍهیِ

دٍزُ ّبی آهَشضی ضْسدازی استبى آذزثبيجبى غسثی

داًطگبُ صٌؼتی ازٍهیِ

ٍيطگیْبی جغسافیبی کطَزّبی اسالهی

داًطگبُ پیبم ًَز ازٍهیِ

اصَل ٍ زٍضْبی ثسًبهِ زيصی ضْسی
التصبد حول ٍ ًمل

داًطگبُ پیبم ًَز ازٍهیِ
داًطگبُ ًیسٍی اًتظبهی ازٍهیِ

استحکبهبت ٍ سبشُ ّبی اهي
آسبيص ٍ هکبى يبثی

زضتِ پدافٌد غیس ػبهل
زضتِ پدافٌد غیس ػبهل

جغسافیبی ضْسی ٍ زٍستب ضٌبسی

داًطگبُ ًیسٍی اًتظبهی ازٍهیِ
داًطگبُ ًیسٍی اًتظبهی ازٍهیِ
دا ًطگبُ پیبم ًَز ازٍهیِ

جغسافیبی ضْس ٍ زٍستب

داًطگبُ ًیسٍی اًتظبهی ازٍهیِ

ثْداضت هحیط

داًطگبُ جْبد داًطگبّی ازٍهیِ

هجب ًی هؼوبزی
کبزگبُ ثسًبهِ زيصی ضْسی

داًطگبُ جْبد داًطگبّی ازٍهیِ
داًطگبُ جْبد داًطگبّی ازٍهیِ

جوؼیت ضٌبسی

داًطگبُ جْبد داًطگب ّی ازٍهیِ

هجبًی طساحی ضْسی
هجبًی هٌْدسی تسافیک ٍ پس ٍضُ

داًطگبُ جْبد داًطگبّی ازٍهیِ
داًطگبُ جْبد داًطگبّی ازٍهیِ

کبزگبُ طساحی ضْسی ٍ هٌطمِ ای
ثسًبهِ زيصی ضْسی ٍ هٌطمِ ای

داًطگبُ ضْسدازی ازٍهیِ
داًطگبُ ضْسدازی ازٍهیِ

کبزگبُ ثسًبهِ زيصی ضْسی

داًطگبُ ضْسدازی ازٍهیِ

ثسًبهِ زيصی ضْسی
تبزيخ ٍ تحَل ضْس ًطیٌی

داًطگبُ ضْسدازی ازٍهیِ
داًطگبُ ضْسدازی ازٍهیِ

جوؼیت ضٌبسی

داًطگبُ ضْسدازی ازٍهیِ

پسٍضُ
پبيبى ًبهِ

زضتِ ضْس سبشی
زضتِ ضْس سبشی

4

داًطگبُ پیبم ًَز ازٍهیِ
داًطگبُ پیبم ًَز ازٍهیِ

