 -1مشخصات فردي:
نام خانوادگي :قنبری

نام :ابوالفضل

محل کار :دانشکده ی جغرافیا و برنامه ریزی

تاریخ تولد1357/1/1 :

مرتبهي دانشگاهي :دانشیار

آدرس فعلي :تبریز -بلوار  29بهمن -دانشگاه تبریز -دانشکدهی جغرافیا و برنامهریزی.

محل تولد :گوگان
شروع به کار1388/4/10 :
شماره همراه09144017490:

آدرس پست الكترونيكيa_ghanbari@tabrizu.ac.ir :

شماره تلفن041-33392265 :

 -2سوابق تحصيلي:
مقطع تحصيلي

رشتهي تحصيلي

متوسطه

ادبیات و علوم انسانی

محل اخذ مدرك
دبیرستان دیانت

احمدی(گوگان)

سال اخذ مدرك
1375

معدل
17/12
16/59

کارشناسي

جغرافیا و برنامهریزی شهری

دانشگاه تبریز

1380

کارشناسيارشد

جغرافیا و برنامهریزی شهری

دانشگاه تبریز

1382

18/52

دکتري

جغرافیا و برنامهریزی شهری

دانشگاه تبریز

1388

18/55

عناوین پایاننامهي کارشناسي ارشد و دکتري
پایاننامهی کارشناسیارشد با عنووان «بررسي مشكالت و نارسایيهاي مبلمان شهري با تأکيد بر مسيرهاي عاابر پيااده
مطالعهي موردي شهر تبریز :محدوده ي چهارراه آبرساني تا تقاطع شهيد بهشتي» ،سال  ،1382با درجهی عالی و با نمره ی
.19/50
رسالهی دکتری با عنوان «تحليلي بر نابرابريهاي ناحيه اي در ایران با تأکيد بر نقاط شهري اساتان آرربایااانشاریي»
سال  ،1388با درجهی عالی و با نمرهی .19/50



 -3سوابق پژوهشي:
مقالهها (علمي -پژوهشي)
ردیف
1

آرربایاان شریي

سال

بررسي و تحليل نگرش هاي جغرافيایي در توسعه ي منطقهاي و تطبيق آن با ویژگي هاي استان

علمي -پژوهشي

نام نشریه

شماره

عنوان مقاله

نوع مقاله

مشخصات نشریه

1383

 15صص 77-98

نشریه ي دانشكده ي علوم انساني و
اجتماعي دانشگاه تبریز (ویژهنامه ي
جغرافيا)

ضوابط مالحظات و استانداردها در طراحي ساخت و مكان یابي و نصب مبلمان شهري

علمي -پژوهشي

2

نشریه ي دانشكده ي علوم انساني و
اجتماعي دانشگاه تبریز (ویژهنامه ي

1383

 17صص 131-154

جغرافيا)
3

تعيين درجه ي توسعه یافتگي شهرستان هاي استان آرربایاانشریي()1375

علمي -پژوهشي

نگرشي بر مفهوم نابرابري و مفاهيم مرتبط با آن در مطالعات اجتماعي -ایتصادي

علمي -پژوهشي

4

فصلنامه ي مدرس علوم انساني -برنامه
ریزي و آمایش فضا

تحليلي بر روند نابرابري هاي ناحيه اي در ایران با تأکيد بر نقاط شهري استان هاي ایران
5

جغرافيا و توسعه ناحيه اي

1384

1389

 5صص 1-22

نادر زالي
ابوالفضل ینبري
ابوالفضل ینبري
محمد رضا پورمحمدي
ابوالفضل ینبري
کریم حسين زاده دلير

دوره ي چهارم –

فيروز جمالي

شماره ي دوم (تابستان)

محمدرضا پورمحمدي

صص 121-141

ابوالفضل ینبري

علمي -پژوهشي

( 1375-1365و )1385

تهيه کننده

فيروز جمالي
تحقيقات جغرافيایي

1388

 95صص 1-28

جغرافيا و برنامه ریزي محيطي

1388

 35صص 21-44

جغرافيا و برنامه ریزي

1389

 33صص 83-104

جغرافيا

1389

 26صص 165-187

محمد رضا پورمحمدي
ابوالفضل ینبري

تحليلي بر روند تغييرات سطوح توسعه و نابرابري هاي ناحيه اي در نقاط شهري استان آرربایاان
6

علمي -پژوهشي

شریي در سال هاي  1375 1365و 1385

فيروز جمالي
محمد رضا پورمحمدي
ابوالفضل ینبري

تحليلي بر نابرابري هاي ناحيه اي و تعيين اولویت توسعه ي نقاط شهري استان آرربایاان شریي

علمي -پژوهشي

7

فيروز جمالي
محمد رضا پورمحمدي
ابوالفضل ینبري

8

تحليل علل و عوامل نابرابري در نقاط شهري استان آرربایاان شریي

علمي -پژوهشي

راهكارهاي توانمندسازي درآمد شهرداري ها در شهرهاي کوچک (مطالعه ي موردي شهر زارچ)

علمي -پژوهشي

9

دوره ي  22شماره ي
پياپي  42شماره ي2

جغرافيا و برنامه ریزي محيطي

1390

فضاي جغرافيایي

1390

 34صص 52-70

جغرافيا

1390

 29صص 165-180

مسكن و محيط روستا

1389

 132صص 77-90

فصلنامه جغرافيایي آمایش محيط

1390

 13صص 137-169

مسكن و محيط روستا

1390

مطالعات و پژوهش هاي شهري منطقه اي

1392

صص 41-58
10

11

12
13
14

15

یطب هاي رشد به مثابه رویكردي در عدم تعادل هاي ناحيه اي در ایران

علمي -پژوهشي

تعيين درجه ي توسعه یافتگي و پيش بيني اولویت برنامه ریزي و توسعه ي نقاط شهري استان

علمي -پژوهشي

هاي ایران
ارزیابي سياستهاي کالن مسكن در برنامههاي یبل و پس از انقالب اسالمي ایران

علمي -پژوهشي

تحليل علل و عوامل نابرابري هاي ناحيه اي در نقاط شهري استان هاي ایران

علمي -پژوهشي

تحليلي بر نابرابري هاي مسكن روستایي شهرستان هاي استان آرربایاان شریي در سال 1387

علمي -پژوهشي

بررسي و ارزیابي اثرات ایتصادي  BRTبر کاربري هاي تااري حاشيه ي خيابان نمونه ي

علمي -پژوهشي

موردي کالنشهر تبریز (فلكه ي دانشگاه تا چهار راه شریعتي)

سال سي ام شماره ي
 136صص 33-50
سال چهارم شماره
شانزدهم (بهار) صص
131-144

ارزیابي توزیع فضایي پارك هاي شهري تبریز با استفاده از سيستم اطالعات جغرافيایي GIS
16

علمي -پژوهشي

(روش تطبيقي تحليل شبكه و بافرینگ)

ابوالفضل ینبري
ابوالفضل ینبري
ميرناف موسوي
رشيد سعيدآبادي
علي بایري کشكولي
ابوالفضل ینبري
ميرناف موسوي
ابوالفضل ینبري
ابوالفضل ینبري
محمد ظاهري
ابوالفضل ینبري
ابوالفضل ینبري
ابوالفضل ینبري ميثم صفرپور و یهرمان
کرد

سال بيست و چهار
جغرافيا و برنامه ریزي محيطي

1392

نگرش هاي نو در جغرافياي انساني

1391

جغرافيا و برنامه ریزي

1393

جغرافيا (برنامه ریزي منطقه اي)

1392

مسكن و محيط روستا

1392

تحقيقات جغرافيایي

1393

پياپي  50شماره 2
(تابستان) صص -234

ابوالفضل ینبري و محمد ینبري

223
ارزیابي توانمندي هاي ژئوتوریستي شهرستان آررشهر به روش پرالونگ

علمي -پژوهشي

17

سال چهارم شماره
چهارم (پایيز) شماره 6
پياپي  16صص 33-49

بررسي تأثير فضاي شهري بر ميزان مشارکت شهروندان (مورد مطالعه :محالت شهر تبریز)

علمي -پژوهشي

18

ابوالفضل ینبري شهرام روستایي و
محمد ینبري

دوره  18شماره 48
(تابستان) صص -243

ابوالفضل ینبري

211
19

ارزیابي فضایي پراکنش جمعيت و توزیع خدمات در مناطق شهري تبریز با استفاده از مدل هاي

علمي -پژوهشي

 TOPSISو SAW
ارزیابي توانمندي زمين گردشگري مكان هاي ژئومورفولوژیكي موجود در روستاي کندوان

علمي -پژوهشي

20

سال سوم شماره دوم

ابوالفضل ینبري

(بهار) صص 71-84

علي زلفي و محمد جواد نوروزي

دوره 32

ابوالفضل ینبري مير اسداهلل حاازي و

شماره  141صص -119

محمد ینبري

109
21

جغرافيا و هویت مكان در عصر جهاني شدن

علمي -پژوهشي



سال  29شماره اول

ابوالفضل ینبري

شماره پياپي ( 112بهار)
صص 161-192
بررسي رابطه اشتغال و اندازه شهر در شهرهاي استان آرربایاان شریي

علمي -پژوهشي

22

سال دوم شماره سوم
برنامه ریزي فضایي

1392

نگرش هاي نو در جغرافياي انساني

1392

جغرافيا و مخاطرات محيطي

1392

جغرافيا (برنامه ریزي منطقه اي)

1392

علمي -پژوهشي

فصلنامه امداد و ناات

1392

علمي -پژوهشي

نگرش هاي نو در جغرافياي انساني

1393

علمي -پژوهشي

فصلنامه امداد و ناات

1393

علمي -پژوهشي

مطالعات جامعه شناختي شهري

1392

پياپي ( 7زمستان) صص

ابوالفضل ینبري و جعفر تقي ایدم

1-22
23
24

بررسي نگرش روستایيان به اثرات احداث خانه هاي دوم بر توسعه روستایي

علمي -پژوهشي

پهنه بندي ميزان آسيب پذیري شهرها در مقابل خطر زمين لرزه (نمونه موردي شهر تبریز)

علمي -پژوهشي

انتخاب مكان واحد مسكوني در شهر (نمونه مورد مطالعه :شهر تبریز)

علمي -پژوهشي

25

شماره ( 19بهار) صص

ابوالفضل ینبري و محمد بایر عليزاده

149-166

ایدم

شماره ( 5تابستان)

ابوالفضل ینبري محمدعلي سالكي

صص 21-35

ملكي معصومه یاسمي

سال سوم شماره چهارم
پياپي ( 12پایيز) صص

پرویز محمدزاده ابوالفضل ینبري و ریيه
ناظم فر

91-106
مكان یابي بهينه پایگاه هاي اسكان مویت زلزله زدگان با رویكرد فازي (نمونه مورد مطالعه :شهر
26

تبریز)

سال پنام شماره 2

ابوالفضل ینبري محمدعلي سالكي

پياپي (18تابستان)

ملكي معصومه یاسمي

صص 52-69
27

ارزیابي مخاطرات محيطي در سكونتگاههاي روستایي (مطالعه موردي :شهرستان اهر)
اولویت بندي نواحي شهري خرمدره به منظور تأسيس ایستگاههاي آتش نشاني با استفاده از

28

مدل هاي  VIKORو TOPSIS
بررسي تطبيقي کيفيت زندگي شهري در روستاهاي ادغام شده با هسته هاي طراحي شده (مورد

29

مطالعه :شهر تبریز)

شماره ( 19بهار)

ابوالفضل ینبري

صص 9-21
سال ششم شماره 1

ابوالفضل ینبري و علي زلفي

صص 79-92
سال سوم شماره هفتم

ابوالفضل ینبري اکبر سلطان زاده و

(تابستان) صص -192

مهدي صدیق

167
مكان یابي بهينهي پارکينگهاي عمومي در  C.B.Dشهرهاي ایران (نمونهي موردي :مرکز تااري
30

تاریخي شهر تبریز)

پژوهش هاي جغرافيایي برنامه ریزي شهري
علمي -پژوهشي

دوره  1شماره 1
1392

(زمستان) صص -113

ابوالفضل ینبري محمدعلي سالكي
ملكي بهزاد رنابرنيا

97
مكانیابي دفن زبالههاي شهري با استفاده از تكنيکهاي اطالعات مكاني و تحليل سلسله مراتبي:
31

مطالعهي موردي شهرستان مراغه

پذیرش
گرفته و

علمي -پژوهشي

جغرافيا و برنامه ریزي

علمي -پژوهشي

فضاي جغرافيایي

1393

علمي -پژوهشي

گردشگري و توسعه

1393

علمي -پژوهشي

جغرافيا و آمایش شهري و منطقه اي

1393

علمي -پژوهشي

ایتصاد و مدیریت شهري

1394

علمي -پژوهشي

فضاي جغرافيایي

1395

علمي -پژوهشي

جغرافيا و برنامه ریزي

1395

علمي -پژوهشي

آمایش سرزمين

1394

علمي -پژوهشي

فصلنامه آمایش محيط

1395

علمي -پژوهشي

نشریه تحليل فضایي مخاطرات محيطي

1393

علمي -پژوهشي

فضاي جغرافيایي

1396

-

مير اسداهلل حاازي ابوالفضل ینبري و
محمد ینبري

زیرچاپ
بررسي تطبيقي مكان یابي مسكن مهر در شهرهاي تبریز مرند و هادیشهر
32

سال چهاردهم شماره
ابوالفضل ینبري

( 48زمستان) صص
123-145

شناسایي مسيرهاي مناسب براي دوچرخه سواري در سواحل شهر تالش
33

سال سوم شماره ششم
(زمستان) صص -166

ابوالفضل ینبري و بهرام زینلي

147
رتبه بندي شهرستان هاي استان آرربایاان شریي بر اساس زیرساخت هاي گردشگري شهري با
34

35
36
37

روش هاي تصميم گيري چند معياره
تعيين عوامل مؤثر بر انتخاب مكان واحدهاي مسكوني با استفاده از مدل انتخاب گسسته مطالعه
موردي :شهر تبریز
ارزیابي و تحليل سطوح پایداري شهري در سكونتگاه هاي غير رسمي  11محله حاشيه نشين
مهاباد
تحليلي بر مكان یابي مسكن مهر شهر تبریز
راهبردهاي آمایش مناطق مرزي بر اساس مدلهاي SWOT – AHPوSWOT- ANP

38

)مورد مطالعه :سيستان و بلوچستان(

سال چهارم شماره 12

ابوالفضل ینبري بهمن شااعي وند و

(پایيز) صص 89-111

بهرام زینلي

سال سوم شماره دهم

پرویز محمدزاده ابوالفضل ینبري و ریيه

(بهار) 95-110

ناظم فر

سال شانزدهم شماره 53

ابوالفضل ینبري مظهر احمدي سوران

(بهار) صص 97-121

مصطفوي صاحب

سال  20شماره 55
(بهار) صص 229-254
دورة هفتم شمارة اول
بهار و تابستان -145
164

تحليل روند رشد و توسعه ناموزون شهرهاي ميانه اندام (مطالعه موردي :شهر مرند -آرربایاان
39

40
41

شریي)
ارزیابي آسيبپذیري شهري در برابر زلزله با تآکيد بر مدیریت بحران شهري در شهر کاشمر
یابلي ت سناي ژئومورفوسایت هاي شهرستان سروآباد با استفاده از روش هاي پریرا و رینارد
بررسي نگرش مردم نسبت به توسعه گردشگري مطالعه موردي مناطق  7و  10تبریز

42

ابوالفضل ینبري
ابوالفضل ینبري ایوب سرداري آرش
زند کریمي شيدا زند کریمي

دوره  9شماره 33

ابوالفضل ینبري فریبا کرمي و سيد

(تابستان) 71-93

احمد حيدري نيا

سال اول شماره پياپي
(زمستان) صص 59-74

ابوالفضل ینبري و علي زلفي

سال شانزدهم شماره 57

ابوالفضل ینبري فریبا کرمي و اميد

(بهار) صص 195-211

یزداني

سال سي ام شماره 4
علمي -پژوهشي

تحقيقات جغرافيایي

علمي -پژوهشي

جغرافيا و برنامه ریزي

علمي -پژوهشي

آمایش جغرافيایي فضا

علمي -پژوهشي

فضاي جغرافيایي

1394

شماره پياپي 119
(زمستان) صص -168

ابوالفضل ینبري و بهمن شااعي وند

185
بررسي عوامل مؤثر بر رفتار آتي گردشگران شهري در مناطق  2و  8کالنشهر تبریز
43

پذیرش
گرفته و

-

زیرچاپ
نقش گردشگري در تغييرات زندگي ساکنان مقصد(نمونهي مورد مطالعه :شهر تبریز)
44

ابوالفضل ینبري محمد عباس زاده و
سميرا هاشمي امين

پذیرش
گرفته و

-

ابوالفضل ینبري و معصومه آدمي

زیرچاپ
45

ساماندهي مشاغل شهري با استفاده از ( GISمحدوده مورد مطالعه :خيابان امام خميني تبریز)



پذیرش

-

خليل ولي زاده کامران ابوالفضل ینبري
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گرفته و
زیرچاپ
46

ارزیابي ميزان آسيب پذیري شبكه معابر شهري در برابر زمين لرزه (نمونه موردي :شهرك
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علمي -پژوهشي
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پذیرش
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گرفته و
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گرفته و

-

ابوالفضل ینبري الهام هادي و الناز هادي

زیرچاپ
65
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سناش ظرفيت برد اجتماعي گردشگري در کليبر

علمي -پژوهشي
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علمي -پژوهشي

با استفاده از روش ارزشگذاري مشروط ()CVM
و مقاالت متعدد دیگر که در نشریات متعدد در دست داوري است
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ابوالفضل ینبري و سميرا هاشمي امين

تأليف
 حکمت نیا ،حسن و ابوالفضل قنبری ()1385؛ «اصول و روشهاي برنامه ریزي شهري» یزد :مفاخر ،چاپ دوم .1387 قنبری ،ابوالفضل ()1389؛ «استانداردهاي مبلمان شهري» ،تبریز :شهرداری تبریز. قنبری ،ابوالفضل ()1392؛ «نابرابري هاي ناحيه اي در ایران» ،پژوهشکده ی مطالعات راهبردی. ترجمهگوتدینر ،مارک و لسلی باد ()1394؛ «مفاهیم کلیدی در مطالعات شهری» ،مترجم :ابوالفضل قنبری ،تبریز :انشارات مرتضی دشت.

 مقاالت سمينار قنبری ،ابوالفضل ()1388؛ «تعيين درجه ي توسعه یافتگي شهرستان هاي استان آرربایاان غربي ( ،»)1385دوموین هموایم ملوی علوومجغرافیایی دانشگاه پیام نور ،اورمیه ،مهرماه .1388
 قنبری ،ابوالفضل ،صفرپور ،میثم و قهرمان کرد ()1389؛ «تأثير مدیریت ترافيک بر توسعه ي پایدار شهري» ،سومین همایم ملی جغرافیواو رویکرد علمی به توسعه ی پایدار ،پیرانشهر.
 موسوی ،میرنجف و ابوالفضل قنبری ()1390؛ «بررسي تحوالت ساختار کالبدي شهرها (تحوالت شهرهاي ایراني -اسالمي یبل و بعاداز دوره ي مدرنيسم)» ،کنفرانس معماری و شهرسازی ،دانشگاه هنر اسالمی تبریز ،تبریز.
 قنبری ،ابوالفضل ،عظیم صابری و مریم حسوین زاده ()1390؛ «مكان یابي پارك و فضاي سبز شهري باا اساتفاده از سيساتم اطالعااتجغرافيایي به روش ارزیابي چند معياري ( AHPنمونه ي موردي :شهر شوشتر)» ،همایم ملی ژئوماتیک ،تهران.
 حجازی ،میراسداهلل ،ابوالفضل قنبری و محمد قنبری ()1390؛ «تحليل عوامل مؤثر بر گسترش گردشگري در روستاي گنبرف با اساتفادهاز مدل راهبردي  ، » SWOTکنفرانس گردشگری سالمت ،تبریز.

 قنبری ،ابوالفضل ،آذری ،مهدی و میثم صفرپور ()1390؛ «پژوهشي در صنعت توریسم درماني در کالنشهر تبریز» ،کنفورانس گردشوگریسالمت ،تبریز.
 قنبری ،ابوالفضل و مظهر احمدی ()1390؛ «تحليلي بر توزیع فضایي جمعيت و نظام سلسله مراتب شاهري اساتان کردساتان (-1355 ،»)1385اولین همایم نقم جغرافیا در برنامه ریزی محیطی ،سقز.1390/12/25 ،
 قنبری ،ابوالفضل کریمی ،چنور و ناهید عبودی ()1390؛ «بررسي الگوي معماري بومي و تناسب خانه سازي امروز آن در شهر سنندج»،اولین همایم نقم جغرافیا در برنامه ریزی محیطی ،سقز.1390/12/25 ،

 قنبری ،ابوالفضل ()1390؛ «توسعه ي دانایي محور در راستاي توسعه ي پایدار شهري » ،اولین همایم نقم جغرافیا درریزی محیطی ،سقز.1390/12/25 ،

برنامه

 -قنبری ،ابوالفضل ،حجازی ،میراسداهلل و محمد قنبری ()1391؛ «مکان یابی دفع بهداشتی زباله های شهری شهرستان آذرشهر با استفاده

از سیستم اطالعات جغرافیایی ( ،(GISدومین همایم ژئوماتیک اشراق.

 -محمدزاده ،پرویز ،قنبری ،ابوالفضل و رقیه ناظم فر ()1391؛ « بررسي عوامل مؤثر بر انتخاب مكان مساكوني خانوارهااي شاهري

تبریز» ،سومین همایم ملی دانشجویی اقتصاد ایران 26 ،اردیبهشت  ،1391پردیس دانشگاه مازندران-بابلسر.
 قنبری ،ابوالفضل ،صدیق ،مهدی ،سلطان زاده ،اکبر و رقیه محمدزاده اصل ()1392؛ «ارزیابی شاخص های کیفیت محیط شهری بنوااز دیدگاه شهروندان» ،پنجمین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری 4 ،و  5اردیبهشت ،مشهد مقدس.
 ناظم فر ،رقیه ،محمدزاده ،پرویز و ابوالفضل قنبری ()1392؛ «مکان یابی مسکونی توسط خانوارها در شهر تبریز» 26 ،اردیبهشوت مواه(بوکان).
 قنبری ،ابوالفضل و بهرام عظیم زاده ()1392؛ «استراتژی های تدوین سند راهبردی مدیریت مواد زاید جامد شهری در منطقه  3تبریوزبه روش  ،»SWOTاولین کنفرانس ملی خدمات شهری و محیط زیست 17 ،و  18مهرماه (مشهد).
 قنبری ،ابوالفضل و معصومه آدمی ()1393؛ «قابلیت سنجی ژئومورفوسایت های منطقه آزاد ارس با استفاده از روش پریرا » ،هموایمعلوم جغرافیایی ایران 20 ،اردیبهشت ماه (تهران).



 قنبری ،ابوالفضل ،سرداری ،ایو  ،زند کریمی آرش و اشکان شفیعی ()1393؛ «تحلیلی بور درجوه توسوعه یوافتگی نوواحی روسوتاییشهرستان سنندج با استفاده از مدل امتیاز استاندارد شده ،ترکیب توسعه انسانی و تحلیل خوشه ای» ،ملی ،اولین کنگره آموایم سورزمین
در هزاره سوم با تأکید بر جنو

شرق ایران ،93/9/26-27 ،ایران ،زاهدان.

 قنبری ،ابوالفضل آدمی ،معصومه و الناز فرقه قراملکی ()1393؛ «بررسی میزان رضایتمندی گردشگران ورودی به شهر سرعین» ،ملوی،اولین همایم ملی جغرافیا ،گردشگری ،منابع طبیعی و توسعه پایدار ،93/11/30 ،ایران ،تهران.
 قنبری ،ابوالفضل و معصومه آدمی ()1393؛ «نقم گردشگری در توسعه پایدار روستای کندوان» ،ملی ،اولین همایم ملی گردشگری،درآمد و فرصت ،93/6/30 ،ایران ،همدان.
 قنبری ،ابوالفضل و سمیرا هاشمی امین ()1394؛ «مکتب لیبرالیسم و رابطه آن بوا اسوالم و جغرافیوا» ،بوین المللوی ،سوانرانی ،اولوینکنفرانس بین المللی معماری ،شهرسازی ،هنر و محیط زیست ،94/12/17 ،ایران ،تبریز.
 قنبری ،ابوالفضل ،هاشمی امین ،سمیرا و امید یزدانی ()1394؛ « ارزیابی اثر طراحوی عناصور مبلموان شوهری بور رضوایت گردشوگران(مطالعه موردی :دریاچه زریوار شهر مریوان)» ،بین المللی ،سانرانی ،اولین کنفرانس بین المللوی معمواری ،شهرسوازی ،هنور و محویط
زیست ،94/12/17 ،ایران ،تبریز.
 قنبری ،ابوالفضل ،علیرضایی ،معصومه و علی زارعی ()1394؛ «بررسی روند توزیع جمعیت و جریان مهاجرت هوای میوان منطقوه ایاستان آذربایجان شرقی ( ،»)1377-1390بین المللی ،سانرانی ،دومین کنگره بین المللی علوم زمین و توسعه شهری ،94/12/13 ،ایوران،
تبریز.
 قنبری ،ابوالفضل ،حیدری ،وحدت و صفر حاجی آقازاده ()1394؛ «سیر تحوالت ناست شهری و پویایی نظام شهری نمونه مووردی:استان آذربایجان غربی ( ،»)1390-1365بین المللی ،سانرانی ،دومین کنگره بین المللی سازه ،معماری و توسعه شوهری،94/9/26-28 ،
ایران ،تبریز.
 قنبری ،ابوالفضل ،یزدانی ،امید ،قنادی ،نسیم و سمیرا هاشمی امین ()1394؛ «ارزیابی قابلیت ژئومورفوتوریستی لندفرم هوا بور اسواسروش پرالونگ مطالعه موردی :منطقه اورامانات کردستان» ،ملی ،اولین همایم ملی گردشگری ،جغرافیا و محیط زیست پاک،94/2/31 ،
ایران ،تبریز.
 قنبری ،ابوالفضل ،آدمی ،معصومه و سمیرا هاشمی امین ()1394؛ «بررسی نقم و تأثیر تبلیغات شفاهی بر جوب(مطالعه موردی :شهر تبریز)» ،بینالمللی ،سانرانی ،اولین کنفرانس علوم جغرافیایی ایران ،94/5/15 ،ایران ،شیراز.

گردشوگران شوهری

 کرمی ،فریبا ،قنبری ،ابوالفضل و سمیرا هاشمی امین ()1394؛ «ارزیابی رضایت گردشگران از عناصر مبلمان شوهری (مطالعوه مووردیپارک ائل گولی تبریز)» ،بین المللی ،سانرانی ،اولین کنگره بین المللی زمین ،فضا و انرژی پاک ،94/8/14 ،ایران ،اردبیل.
 هاشمی امین ،سمیرا و ابوالفضل قنبری ()1394؛ «بررسی کاربرد آمیاته بازاریابی در گردشوگری پایودار بوا تأکیود بور مودل آمیاتوهبازاریابی گردشگری پایدار» ،بین المللی ،سانرانی ،اولین کنفرانس بین المللی هنر ،صنایع دستی و گردشگری ،94/10/24 ،ایران ،شیراز.
 بیاتی خطیبی ،قنبری ،ابوالفضل ،هاشمی امین ،سمیرا و امید یزدانی ()1394؛ «ارزیابی توانمندی های ژئومورفوتوریستی لنودفرم هوایشهرستان تبریز با بهره گیری از روش پریرا» ،بین المللی ،سانرانی ،اولین کنفرانس بین المللی علوم جغرافیایی ،94/3/15 ،ایران ،شیراز.
 قنبری ،ابوالفضل و سمیرا هاشمی امین ()1395؛ «بررسی اخالق در برنامه ریزی گردشگری (با تأکید بر اخالق اسالمی)» ،بین المللی،سانرانی ،سومین همایم بین المللی و ششمین همایم ملی گردشگری ،جغرافیا و محیط زیست پایدار ،95/6/3 ،ایران ،همدان.
 قنبری ،ابوالفضل و سمیرا هاشمی امین ()1395؛ «بررسی مدیریت تصویر (تصویر مقصد) در برنامه ریزی گردشوگری» ،بوین المللوی،سانرانی ،دومین کنگره بین المللی علوم زمین و توسعه شهری ،95/2/23 ،ایران ،تبریز.
 قنبری ،ابوالفضل و زهرا امجدی ()1395؛ «سطح بندی شهرستان های استان کردستان از نظور سلسوله مراتوب شوهری و خودمات درراستای مدیریت بهینه منطقه» ،بین المللی ،سانرانی ،سومین همایم بین المللی و ششمین همایم ملی گردشوگری ،جغرافیوا و محویط
زیست پایدار ،95/6/3 ،ایران ،همدان.
 -هاشمی امین ،سمیرا و ابوالفضل قنبری ()1395؛ «بررسی گردشگری و تجار

آن در کشورهای توسعه یافته (با تأکید بر گردشوگری

روستایی)» ،بین المللی ،سانرانی ،کنفرانس بین المللی عمران ،معماری ،مدیریت شهری و محویط زیسوت در هوزاره سووم،95/6/14 ،،
ایران ،رشت.
 قنبری ،ابوالفضل ،رحیمی ،آرزوی و طاهره سادات موسوی ()1395؛ «ارزیابی توان اکولوژیکی به منظور توسعه جنگل کاری در محیط( GISمطالعه موردی :شهرستان تبریز)» ،دومین کنگره بین المللی زمین ،فضا و انرژی پاک ،سانرانی ،95/12/18 ، ،ایران ،تهران.



)؛ « سناش آسيب پذیري محيطي ناشي از خشک شدن دریاچه اروميه در منطقه1395(

 ابوالفضل و احسان پاشانژاد سیال، قنبری-

 کنفرانس بین المللی پیامدهای جغرافیایی و زیست محیطوی وضوعیت دریاچوه،»کرانه شریي با استفاده از تكنيکهاي سناش از دور
. تبریز، ایران،95/09/03 ، سانرانی،ارومیه
)؛ « بررسي تأثير اندازه و ترکيب و ساخت جمعيت بر ميازان مصارف انارژي (مطالعاه1396(  ابوالفضل و موسی واعظی، قنبری خودمات و توسوعه پایودار، سومین کنفرانس جامع مدیریت شهری ایران با رویکرد زیرسواخت هوا،») استان آرربایاانشریي:موردي
. تهران، ایران،95/10/25 -26، سانرانی،شهری
...  و-

-Hejazi, Seyyed Asadollah, Ghanbari, Abolfazl & Mohamma Ghanbari (2012); “Assesment and
Analysis of the Factors Affecting Tourism Development Using the SWOT Strategic Model”, 6th
World Conference for Graduate Researchin Tourism, Hospitality and Leisure, 24-29 April 2012,
Fethiye, Turkey.
-Nazem Far, Roghaie, Mohammadzadeh, Parviz & Abolfazl Ghanbari (2012); “The Impact of
Household Income on Residential Location”, 1st International Conference on Econometrics,
Methods and Applications, held at the Islamic Azad University of Sanandaj, Iran, on 25-27 August
2012.
-Ghanbari, Abolfazl (2011); “Unutilized Lands Usage Planning Based on Zonnation Of the
Earthquake Danger Using Overlay Index”, First International Conference on Urban
Construction in the Vicinity of Active Faults (ICCVAF 2011), September 3-5, 2011, Tabriz,
Iran.
-Ghanbari, Abolfazl, Karbasi, Amir & Amir Bakhshi (2011); “Identify and Prioritize the Barriers
Tourism Industry in Islamic Republic of Iran”, International Conference on Tourism
Economics and Management, 4th and 5th May 2011.
- Ghanbari, Abolfazl, Akbar Soltanzadeh & Mehdi Sadigh (2012); “The Study of Effects
Gglobalization on Morphology Islamic Metropolises”, 5th InternationalCongress of the Islamic
World Geographers, Iran, Tabriz, 9-10 October.
-Ghanbari, Abolfazl Et al (2013); “The Study of the Effect Consistency of Land Uses of

Adjacent of City in Reducing Effects Earthquake in the Urban Environment, Case
Study City of Marand”, International Conference on Civil Engineering Architecture & Urban
Sustainable Development, Iran, Tabriz, 18-19 December.
-…
 پژوهش و تحقيقات هكتاري3  مجری طرح تحقیقاتی « طراحي و ساماندهي ورودي و خروجي شهر بانه ساماندهي مسيل شهري بانه و طراحي پارك-1

. ارتباط با صنعت دانشگاه تبریز. میلیون ریال550000000  به مبلغ.1390 -1389 ، شهرداری بانه، »بانه
450000000  به مبلغ.1390  مجری طرح تحقیقاتی « طراحي و ساماندهي ورودي شهر کامياران از طرف سنندج شهرداری کامیاران-2

. ارتباط با صنعت دانشگاه تبریز.میلیون ریال
450000000 .1390 شهرداری کامیاران

» مجری طرح تحقیقاتی «طراحي و ساماندهي خروجي شهر کامياران از طرف کرمانشاه-3

. ارتباط با صنعت دانشگاه تبریز.میلیون ریال
 شهرداری کانی،» هكتاري کاني سور1  مجری طرح تحقیقاتی «طراحي و ساماندهي ورودي و خروجي شهر کاني سور طراحي پارك-4
. ارتباط با صنعت دانشگاه تبریز. میلیون ریال320000000  به مبلغ.1390 ،سور
 به مبلغ،1394 ، مجری طرح تحقیقاتی «امكان سناي و طراحي طرح جامع مبلمان شهري تبریز» سازمان زیباسازی شهرداری تبریز-6

. ارتباط با صنعت دانشگاه تبریز. ریال2673000000
 دانشگاه،1390-1389 » مجری طرح تحقیقاتی «تحليلي بر نابرابري هاي مسكن نقاط روستایي شهرستان هاي استان آرربایاان شریي-5
.تبریز
-1391 ») محالت شهر تبریز: مجری طرح تحقیقاتی « بررسي تطبيقي تأثير فضاي شهري بر ميزان مشارکت شهروندان (مورد مطالعه-6
. دانشگاه تبریز،1390



 -7مجری طرح تحقیقاتی «تحليلي بر مكان یابي مسكن مهر در شهرهاي استان آرربایاان شریي (نمونه هاي مورد مطالعه :شهرهاي
تبریز مرند و هادیشهر»  ،1392-1391دانشگاه تبریز.
 -8همکار طرح تحقیقاتی« بررسي تأثير مكان گزیني کاربري هاي شهري بر ترافيک شهري (نمونه مورد مطالعه :محدوده شهرداري منطقه

 2شهرداري تبریز)» ،شهرداری تبریز 300000000 ،میلیون ریال .ارتباط با صنعت دانشگاه تبریز.
 -9همکار طرح تحقیقاتی«انجام خدمات GIS readyنقشه ها و تشکیل  Geodatabaseبرای تأسیسات مجتمع مس سونگون» ،شرکت
ملی صنایع مس ایران 850000000 ،میلیون ریال .1394.ارتباط با صنعت دانشگاه تبریز( .برون دانشگاهی).
 -10همکار طرح تحقیقاتی «طرح جامع خدمات شهري شهرداري مراغه»،استانداری آذربایجان شرقی ،شهرداری مراغه.1388 ،
 -11همکار طرح تحقیقاتی «طرح جامع عون بن علي و پارك طبيعت تبریز» ،شهرداری تبریز.1385 ،

 -12همکار طرح تحقیقاتی «بررسی فعالیت های تکنوتنیکی و شناسایی پدیده های ژئومورفولوژی ایجاد شده در اثر زمین لرزه اهر – ورزقان
در حوضه سرند چای» ،1392 -1391 ،دانشگاه تبریز.
 -13همکار طرح تحقیقاتی«ارزیابی مدل هیدروگراف لحظه ای ژئومورفولوژیکی در حوضه آبریز دریان چای» ،1392-1391 ،دانشگاه تبریز.
 -14مجری طرح تحقیقاتی «ارزیابي شهر تبریز از منظر شاخص هاي شهر مطلوب سالمندان»  ،1395-1396دانشگاه تبریز.

 -4سوابق آموزشي (تدریس)
ردیف

عنوان درس

مقطع تحصیلی

محل تدریس

1

دروس رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری

کارشناسی

دانشگاه تبریز

2

دروس رشته جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری

کارشناسی ارشد

دانشگاه تبریز

3

دروس رشته جغرافیا و برنامه ریزی آمایم سرزمین

کارشناسی ارشد

دانشگاه تبریز

4

دروس رشته جغرافیای پزشکی

کارشناسی ارشد

دانشگاه تبریز

5

دروس رشته ی عمران

کارشناسی

دانشگاه تبریز ( طراحی معماری و شهرسازی)

 -5برگزاري کارگاه آموزشي
ردیف

عنوان کارگاه

1

کارگاه آموزشی بهسازی و مناسب سازی

شرکت کنندگان
ویژه ی معاونان عمرانی شهرداری تبریز

محل تدریس

توضیحات

شهرداری تبریز (فرهنگسرای الغدیر)

92/3/26

محیط شهری
2

کارگاه آموزشی مناسب سازی پیاده روها

ویژه پیمانکاران

شهرداری تبریز (آمفی تئاتر شهرداری مرکز)

92/11/28

 -6شرکت در کارگاه آموزشي
محل تدریس

توضیحات

دانشگاه تبریز

1388

ردیف

عنوان کارگاه

شرکت کنندگان

1

کارگاه آموزشی

ویژه ی اعضای هیأت علمی

شهرداری تبریز

1390

2

کارگاه های تاصصی اولین کنفرانس
بین المللی زلزله

شرکت کنندگان در کنگره

1390

3

ضیافت اندیشه

اعضای هیأت علمی دانشگاه تبریز

دانشگاه تبریز

4

بررسی تأثیرات فرقه گرایی

اعضای هیأت علمی دانشگاه تبریز

دانشگاه تبریز

1390

5

آشنایی با مالکیت فکری و ثبت

اعضای هیأت علمی دانشگاه تبریز

دانشگاه تبریز

1391

اختراع و ارزیابی یک فناوری در دنیا
و ثبت پتنت
6

کارگاه توریسم و هتل داری

شرکت کنندگان در کنگره جغرافی دانان

دانشگاه تبریز

1391

جهان اسالم
7

دانم افزایی

اعضای هیأت علمی دانشگاه تبریز

دانشگاه تبریز

1392

8

همایم فرهنگ غدیر  ،الگوی تمدن
و سبک زندگی اسالمی

ویژه اساتید

دانشگاه تبریز

1392

9

مهندسی فرهنگی

ویژه مشاوران فرهنگی دانشگاه ها

دانشگاه تبریز

1392

10

خدمات شهری و محیط زیست

کنفرانس ملی خدمات شهری و محیط
زیست مشهد

دانشگاه تبریز

1392

11

عمران ،معماری و توسعه پایدار

کنفرانس بین المللی عمران ،معماری و

دانشگاه آزاد اسالمی تبریز

1392

شهری

توسعه پایدار شهری (تبریز)



12

اعضای هیأت علمی دانشگاه تبریز

تجاری سازی یافته های پژوهشی و

1392

دانشگاه تبریز

بهره مندی از مزایای شرکت های
دانم بنیان

 -7سوابق اجرایي
ردیف

سازمان یا دانشگاه

از تاریخ

تا تاریخ

عنوان

دانشگاه تبریز

1391

ادامه دارد

1391

ادامه دارد

1391

ادامه دارد

استانداري آرربایاان شریي

1384

1385

شهرداري گوگان

1391

ادامه دارد

فرماندهي انتظامي استان

1390

ادامه دارد

1

مشاور فرهنگي دانشكده جغرافيا

2

مشاور معاونت عمراني شهرداري تبریز

شهرداري تبریز

3

مشاور سازمان زیباسازي شهرداري تبریز

شهرداري تبریز

4

مشاور سازمان توسعه و عمران عون بن علي و پارك طبيعت تبریز

5

مشاور شهرداري گوگان

6

عضو هيأت تحریریهي فصلنامهي علمي -تخصصي پليس آرربایاان شریي

7

ویراستار نشریهي علمي – پژوهشي جغرافيا و برنامهریزي

8

داوري نشریات متعدد ازجمله جغرافيا و برنامهریزي؛ جغرافيا و برنامهریزي

و شهرداري تبریز

آرربایاان شریي
دانشگاه تبریز

محيطي؛ فضاي جغرافيایي؛ مطالعات و پژوهشهاي شهري و منطقهاي و ...

 -8افتخارات کسب شده
-

کسب پژوهشگر نمونه سال  1390در دانشکدهی علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه تبریز؛

 کسب پژوهشگر نمونهی برتر سال  1390در دانشگاه تبریز در حوزهی ارتباط با صنعت؛-

کسب پژوهشگر نمونه سال  1393در دانشکده جغرافیا و برنامه ریزی دانشگاه تبریز؛

-

کسب پژوهشگر نمونه استانی در حوزه عمده علوم انسانی در سال 1396؛

-

کسب معدل اول کارشناسی ارشد در بین ورودی ها؛

-

کسب معدل اول دکتری در بین ورودیها؛

-

عضویت در مجمع نابگان و استعدادهای درخشان دانشگاه تبریز.



1387

1388

