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مشخصات فردی :
نام  :هايده
نام خانوادگي  :آراء
مدارك تحصيلي :
 )1كارشناسي جغرافياي كارتوگرافي از دانشگاه تهران
تاريخ شروع تحصيل 1377 :
تاريخ فراغت از تحصيل  1381 :با معدل 16/77
 )2كارشناسي ارشد جغرافيا و برنامه ريزي شهري از دانشگاه شهيد بهشتي
عنوان پايان نامه كارشناسي ارشد  " :كاربري زمين و اتالف انرژي در شميران ( مورد  :محالت باغ فردوس و پسيان )
تاريخ شروع تحصيل 1382 :
تاريخ فراغت از تحصيل  1384 :با معدل 17/87
 )3دکتری رشته جغرافيای طبيعی  ،گرايش ژئومورفولوژی از دانشگاه تربيت مدرس
عنوان رساله دکتری  " :تحليل مديريتی – رفتاری لندفرم های آشفته و نرمال ( مطالعه موردی  :حوضه آبريز جاجرود )
تاريخ شروع تحصيل 1386 :
تاريخ فراغت از تحصيل  1391 :با معدل 18/21

فعاليتهاي علمي :
 )1کتاب ها
-

تاليف مشترك  4كتاب از سري مجموعه درس نامه طبيعت تحت عناوين  :آبخيز داري  ،مرتع  ،جنگل  ،بيابان زدايي

 ،چاپ نشر شورا  ( . 1384 ،کتب برگزيده در جشنواره ناشران کتاب های کودک و نوجوان ايران – سال  1385و کتاب
بيابان زدايی  ،برگزيده ششمين جشنواره کتاب های آموزشی رشد ايران در حوزه جغرافيا  -آبان )1386

-

تاليف مشترك كتاب صد و يك اصطالح پايه جغرافيايي  ،چاپ انتشارات مدرسه  .1385 ،کتاب کار معلمين شاخه علوم

اجتماعی در دوره های تحصيلی ابتدايی و راهنمايی مدارس ايران .

 ) 2گزارش ها و مقاالت مروری
-

 تهيه و تنظيم گزارش دومين همايش نام نگاري و يكسان سازي نام هاي جغرافيايي  ،چاپ شده در شماره  65مجله رشدآموزش جغرافيا .
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-

مصاحبه با چهره ماندگار علم جغرافيا  :دكتر حسين شكويي  ،چاپ شده در شماره  67مجله رشد آموزش جغرافيا .

-

چاپ  8مقاله تحت عنوان " آشنايي با اصطالحات جغرافايي پايه در كتاب هاي دوره ابتدايي " در مجله رشد آموزش

ابتدايي  ،شمارهاي 1تا 8سال .1383

 )3سمينارها
  -مقاله " لزوم توجه به جريانهاي طبيعي شهر از ديدگاه زيست محيطي " در سمينار شهرها و مردم  ،دانشگاه تبريز 2 ،و 3دي ماه . 1383  -مقاله " ارزيابی نقش دانش ژئومورفولوژی در توسعه فيزيکی شهر با استفاده از  ( GISنمونه موردی  :شهر زنجان ) " در همايش منطقه ایکاربرد جغرافيای طبيعی در برنامه ريزی محيطی  ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد خرم آباد  ،خرداد ماه . 1389
-

 مقاله " عامل زمان در بالياي طبيعي و نقش آن در مديريت محيطي بالياي طبيعي در كنفرانس بين المللي مخاطرات زمين ،بالياي طبيعي وراهكارهاي مقابله با آنها – دانشگاه تبريز  ،مهر ماه .1384

-

 مقاله " استفاده از سيستم اطالعات جغرافيايی به منظور تعيين مناطق دارای پتانسيل احداث سد زيرزمينی از طريق منطق بولين ( مطالعه موردی :دشت سمنان )  ،دوازدهمين همايش ملی ابياری و کاهش تبخير  5 ،و  6شهريورماه  ، 1392دانشگاه شهيد باهنر کرمان .

-

 مقاله انتخاب محورهای مناسب احداث سد زيرزمينی با استفاده از نقشه درون يابی و پارامترهای بستر آبراهه ( مطالعه موردی  :دشت سمنان ) ،دوازدهمين همايش ملی ابياری و کاهش تبخير  5 ،و  6شهريورماه  ، 1392دانشگاه شهيد باهنر کرمان .

-

 مقاله " ارزيابی ارزش گردشگری ژئومورفوسايت ها بر اساس روش کوچين ( مطالعه موردی  :تپه مافين آباد اسالمشهر )  ،دومين همايش ملیگردشگری و طبيعت گردی ايران زمين  17 ،تيرماه  ، 1392دانشکده فنی شهيد مفتح همدان .

-

 مقاله ب ازسازی پالئوکليما بر اساس چينه شناسی نبکا و عوامل موثر در آن ( مطالعه موردی  :جنوب دشت بشرويه در حوضه آبريز پاليای بجستان ) ،اولين گردهمايی انجمن کواترنری ايران  29 ،و  30آبان ماه  ، 1392دانشکده جغرافيای دانشگاه تهران .
 مقاله نقش تثبيت تپه های ماسه ای بر مسائل اقتصادی – اجتماعی مناطق روستايی ( مطالعه موردی  :شهرستان دامغان )  ،سومينهمايش ملی فرسايش بادی و طوفان های گرد و غبار  26 ،دی ماه  ، 1392دانشگاه يزد .
 مقاله ارزيابی مقايسه ای پتانسيل گردشگری لندفرم های انحاللی بر اساس مدل اصالح شده پرالونگ ( کوچين ) ( مطالعه موردی :سه غار سرآب  ،سيد عيسی و چهل پله در استان چهارمحال و بختياری )  ،هايده آراء  ،شعله شاهوردی قهفرخی  ،دومين همايش ملی
و تخصصی پژوهش های محيط زيست ايران  16 ،مرداد  ، 1393دانشکده شهيد مفتح همدان .
 مقاله سير تطور نگرش ها و ديدگاه ها د ر منشاء يابی لس ها ،هايده آراء  ،محمد کيا کيانيان ،دومين همايش ملی بيابان با رويکردمناطق خشک و بيابانی 20 ،و  21آبان  ،1393دانشکده کويرشناسی دانشگاه سمنان.
 بررسی نحوه و ميزان تپه های ماسه ای ارگ دامغان ،محمد حسين احمد پناه،طيبه حاتمی ،هايده آرا ،ناصر مشهدی ،دومين همايشملی بيابان با رويکرد مناطق خشک و بيابانی 20 ،و  21آبان  ،1393دانشکده کويرشناسی دانشگاه سمنان.
 مطالعه رژيم باد وتجزيه و تحليل بادهای فرساينده جنوب دامغان ،محمد حسين احمد پناه،طيبه حاتمی ،هايده آرا ،ناصر مشهدی،دومين همايش ملی بيابان با رويکرد مناطق خشک و بيابانی 20 ،و  21آبان  ،1393دانشکده کويرشناسی دانشگاه سمنان.

2

 مفهوم لندفرم و طبقه بندی آن در علم ژئومورفولوژی ( مطالعه موردی :ارگ دامغان در استان سمنان) ،هايده آراء  ،سيد محمدحسين احمد پناه ،دومين همايش ملی بيابان با رويکرد مناطق خشک و بيابانی 20 ،و  21آبان  ،1393دانشکده کويرشناسی دانشگاه
سمنان.
 وضعيت اکوتوريسم در روستاهای مناطق بيابانی ايران،عاطفه فتاحی ،سارا وليزاده ،فاطمه آذريان ،نگار قنبری ،هايده آراء ،دومينهمايش ملی بيابان با رويکرد مناطق خشک و بيابانی 20 ،و  21آبان  ،1393دانشکده کويرشناسی دانشگاه سمنان.
 بررسی شاخص های خشکسالی هواشناسی و روند تغييرات بارش ايستگاه سمنان طی نيم قرن اخير ،هايده آراء  ،زهرا ناظریتهرودی ،دومين همايش ملی بيابان با رويکرد مناطق خشک و بيابانی 20 ،و  21آبان  ،1393دانشکده کويرشناسی دانشگاه سمنان.
 شناخت پتانسيل های گردشگری استان فارس با هدف کمک به توسعه پايدار( مطالعه موردی درياچه ها و تاالب های استان فارس)،دومين همايش ملی گردشگری و توسعه پايدار ،محمدکيا کيانيان گل افشانی ،هايده آراء ،فهيمه رسولی 29،ارديبهشت  ،1394دانشکده
گردشگری دانشگاه سمنان.
 ارزيابی قابليت گردشگری لندفرم های ژئومورفولوژی با استفاده از روش تحليل سلسله مراتبی( مطالعه موردی :سه غار سرآب ،سيد عيسی و چهل پله در استان چهارمحال و بختياری)،هايده آراء ،پوريا خرازی ،دومين همايش ملی گردشگری و توسعه پايدار29 ،
ارديبهشت  ،1394دانشکده گردشگری دانشگاه سمنان.
 ارزيابی روند بيابان زايی با توجه به معيار آب بر اساس مدل  ( IMDPAمطالعه موردی :جنوب سمنان) ،عاطفه فتاحی ،هايدهآراء ،علی احمدآبادی ،علی اصغر ذوالفقاری ،چهاردهمين کنفرانس ملی خاک ،شانزدهم تا هجدهم شهريور  ،1394دانشگاه ولی
عصر ( عج) کرمان.
 برررسی تاثير سازندهای زمين شناسی بر روی روند بيابان زايی با استفاده از مدل  ( IMDPAمطالعه موردی :جنوب سمنان)،عاطفه فتاحی ،هايده آراء ،علی احمدآبادی ،علی اصغر ذوالفقاری ،چهاردهمين کنفرانس ملی خاک ،شانزدهم تا هجدهم شهريور
 ،1394دانشگاه ولی عصر ( عج) کرمان.

 )4مقاالت ترجمه ای
-

مقاله چشم انداز زيست محيطي جهان  ،زمين  ، 2000-چاپ شده در شماره  63مجله رشد آموزش جغرافيا .

 )5مقاالت پژوهشی
-

 مقاله " حوضه های آبريز از ديدگاه سيستمی ( مطالعه موردی  :حوضه آبريز رود گاماسياب ) " در فصلنامه علمی – پژوهشی جغرافيا و برنامهريزی منطقه ای دانشگاه پيام نور  ،اسفند . 1389

-

 مقاله " ارزيابی دقت و صحت شاخص های ژئومورفولوژيکی با استفاده از داده های ژئوديناميکی ( مطالعه موردی  :حوضه آبريز جاجرود در شمالشرق تهران " در مجله علمی – پژوهشی جغرافيا و برنامه ريزی محيطی دانشگاه اصفهان  ،مهر . 1390
-

مقاله " کياس فرسايشی و تحوالت پيش بينی نشده چاله اردبيل " ،مجله جغرافيا و برنامه ريزی محيطی دانشگاه اصفهان ،پائيز  ،1393شماره .3

-

مقاله ارزيابی پتانسيل گردشگری لندفرم های انحاللی بر اساس مدل اصالح شده پرالونگ ( کوچين) و مدل پرالونگ (مطالعه موردی :سه غار
سرآب  ،سيد عيسی و چهل پله در استان چهارمحال و بختياری) ،هايده آراء ،شعله شاهوردی ،پوريا خرازی ،محمدکيا کيانيان ،فصلنامه مطالعات
مديريت گردشگری  ،بهار  ،1393شماره.25
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-

مقاله " مقايسه خصوصيات دانه بندی و مورفسکوپی نهشته های بادی جد يد و قديم ارگ دامغان به منظور منبع يابی نهشته ها "  ،سيد حسين
احمدپناه ،هايده آراء ،ناصر مشهدی ،محمدکيا کيانيان ،داريوش قربانی،مجله پژوهش های فرسايش محيطی ،پاييز ،1393شماره.3

-

مقاله بررسی چينه شناسی نبکاها برای تشخيص نوسان های اقليمی " مطالعه موردی  :حوضه عالء در حاشيه کوير مرکزی" ،مجله جغرافيا و
برنامه ريزی محيطی ،هايده آراء ،مريم قاسم نژاد ،مريم مالشاهی ،در دست چاپ

 )6مقاالت ISI
-Ghobad Rostami,Mahmood Reza Hashemi Bistoni, Haydeh Ara, Yosra Hasani, Ehsan ataei
Kia,Geomorphological survey of physical environment development ( Case study: Zanjan City),Advances In
Environmental Biology,8(17), September 2014,Pp: 974-983.

 )7سوابق آموزشی
تدريس واحد زمين شناسی در مقطع کارشناسی رشته مهندسی منابع طبيعی – دانشکده کوير شناسی دانشگاه

-

سمنان  ،نيمسال اول . 88 – 89
تدريس واحد زمين شناسی در مقطع کارشناسی رشته مهندسی منابع طبيعی – دانشکده کوير شناسی دانشگاه

-

سمنان  ،نيمسال دوم . 88 – 89
استاد راهنمای پروژه بيابان زدايی دانشجويان رشته کارشناسی مهندسی منابع طبيعی در محدوده روستای اعالء  ،نيمسال اول سال تحصيلی

. 90-91
-

 تدريس واحد ژئومورفولوژی و کارتوگرافی در مقطع کارشناسی رشته مهندسی منابع طبيعی – دانشکده کوير شناسی دانشگاه سمنان  ،نيمسال دوم. 90 – 91

-

 ) 8پايان نامه ها
-

استاد راهنما :

 -1 -1پايان نامه تحت عنوان " منبع يابی تپه های ماسه ای جديد ارگ دامغان "  ،سيد محمد حسين احمدپناه  ،تاريخ دفاع  ،1392/12/20دانشکده
کويرشناسی دانشگاه سمنان .
 -2 -2پايان نامه تحت عنوان " شناسايی و طبقه بندی انواع سنگفرش های بيابانی با کمک تصاوير لندست  ( ETMمطالعه موردی :جنوب سمنان) ،حرير
سهرابی  ،تاريخ دفاع  ،94/7/6دانشکده کويرشناسی.
 -3 -3پايان نامه تحت عنوان" ارزيابی ريسک بيابان زايی در منطقه خشک جنوب سمنان با استفاده از مدل  ،IMDPAعاطفه فتاحی  ،تاريخ دفاع
 ،94/6/30دانشکده کويرشناسی.

-

استاد مشاور :

 -1پايان نامه تحت عنوان " استفاده از سيستم اطالعات جغرافيايی (  ) GISدر اولويت بندی مکان مناسب احداث سد زيرزمينی ( مطالعه موردی :
دشت سمنان )  ،پوريا خرازی  ، 92/7/17 ،دانشکده کويرشناسی دانشگاه سمنان .
 -2پايان نامه تحت عنوان " مکانيابی سدهای زيرزمينی با استفاده از روش های سيستم اطالعات جغرافيايی و منطق فازی  ،مطالعه موردی  :حوض
سلطان قم  ،رسول محمد نژاد  ، 92/7/17 ،دانشکده کويرشناسی دانشگاه سمنان .
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 -3پايان نامه تحت عنوان " برآورد سيالب حوضه با استفاده از مدل هيدرولوژيکی  ( HEC-HMSمطالعه موردی  :حوضه های آبريز رودخانه
های شانديز  ،حصار گلستان و مايان )  ،فاطمه فراحتی  ، 93/7/14 ،دانشکده کويرشناسی دانشگاه سمنان .

 )9کارگاه ها
-

شرکت در کارگاه آموزشی  ، SWATبه مدت دو ساعت  ،مدرس اعظم اسادات عظيمی  ،1393/8/21 ،دومين همايش ملی بيابان ،دانشکده
کوير شناسی دانشگاه سمنان.
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