دکتر سیاوش شایان
دانشگاه تربیت مدرس – دانشکده علوم انسانی
عضو هیئت علمی گروه جغرافیای طبیعی
مدیر گروه سنجش از دور و سیستم های اطالعات جغرافیایی

آخرین ویرایش 1390/9/1 :

سوابق تحصیلي:
كارشناسي :جغرافياي طبيعي -دانشگاه تبريز1358 -
كارشناسي ارشد :جغرافياي طبيعي -گرايش اقليم شناسي -دانشگاه تهران1366 -
دكتري :جغرافياي طبيعي -گرايش ژئومرفولوژي  -دانشگاه تربيت مدرس1379 -

سوابق شغلي:
 -1كارشناس برنامه ريزي وتاليف كتابهاي درسي جغرافيا در سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي
-2استاد مدعو،گروه جغرافيا،دانشگاه تهران1382 -1370،و 1389
 -3معاون پژوهشي دانشكده علوم انساني  .دانشگاه تربيت مدرس 1384 -1383
 – 4سرپرست دفتر امور هيات علمي دانشكده علوم انساني دانشگاه تربيت مدرس –  1384تا 1386
 – 5مدير گروه سنجش از دور و سيستمهای اطالعات جغرافيايی دانشگاه تربيت مدرس – 1386
تاکنون
سردبیری  ،داوري مجالت و جشنواره هاي علمي:
 -1 -1فصلنامه پژوهشهاي جغرافيايي  ،موسسه جغرافيا دانشگاه تهران
-2فصلنامه فرهنگان ،موسسه فرهنگي عليمراديان
 -3كتاب ماه تاريخ وجغرافيا  .وزارت فرهنگ وارشاداسالمي
 -4فصلنامه رشد آموزش جغرافيا ،سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي
 -5جشنواره بين المللي خوارزمي
 -6داوري كتاب سال جمهوري اسالمي ايران
 -7دستيار سردبير  ،فصلنامه علمي پژوهشي مدرس علوم انساني( ويژه نامه جغرافيا)1389 - 1385 ،
َ
آموزش جغرافيا
 – 8سر دبير فصلنامه رشد
– 9فصلنامه علوم زمين  .دانشكده علوم زمين  .دانشگاه شهيد بهشتي
 -10فصلنامه تحقيقات جغرافيايي  .مشهد
 -11داوری چهارمين و پنجمين جشنواره توليدات ديجيتال ؛ وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی  1389،و
1390
زمینه هاي مورد عالقه تحقیقاتي:
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-1ژئومورفولوژي ساحلي
-2ژئومورفولوژي و مديريت مناطق كوهستاني
 -3كاربردهاي سنجش از دور و سيستم اطالعات جغرافيايي در مطالعات ژئومورفولوژيكي
 -4تحوالت ژئومرفولوژي ايران طي كواترنر
دروس تدریس شده:

تدریس دردانشگاههاي تربیت مدرس،تهران،وتربیت معلم از سال1370تاكنون شامل دروس زیر:

 -1ژئومرفولوژي شهري (جغرافيای طبيعی شهر )
 -2كاربرد ژئومرفولوژي دربرنامه ريزي شهري وروستايي
 -3جغرافياي طبيعي شهر(ژئومرفولوژي)
 -4اكوسيستم هاي محيطي
 -5مطالعات محيطي در برنامه ريزي روستايي
 -6مديريت زيست محيطي
 -7ژئومرفولوژي ومديريت محيط
 – 8تهيه و تفسير نقشه های ژئومورفولوژيک
 -10واحدهاي ژئومورفولوژي ايران
 -11فرايندهای مسلط در نواحی خشک
 -12ژئومورفولوژی ساحلی
كتابهاي منتشر شده:
 -1جمهوري فدرال آلمان،از سري بررسي مسائل كشورها،موسسه مطالعات وپژوهشهاي
بازرگاني،تهران1368،
 -2آرژانتين،از سري بررسي اجمالي كشورها،موسسه مطالعات وپژوهشهاي
بازرگاني،تهران1366،بازرگاني،تهران1367،
 -3استراليا ،از سري بررسي اجمالي كشورها،نويسنده همكار،موسسه مطالعات وپژوهشهاي
 -4اتحاد جماهير شوروي سابق،از سري بررسي اجمالي كشورها،نويسنده همكار،موسسه مطالعات
وپژوهشهاي بازرگاني،تهران
 -5راهنماي تدريس جغرافياي دوم راهنمايي،كتاب معلم،دفتر برنامه ريزي و تأليف كتب
درسي،تهران1366،
 -6جغرافياي قاره ها وكشورها،كتاب درسي سال اولمتوسطه،نويسنده همكار،دفتر برنامه ريزي و تأليف
كتب درسي،تهران1368،
 -7جغرافياي اروپا،ويژه دانشجويان مراكز تربيت معلم،دفتر برنامه ريزي و تأليف كتب
درسي،تهران1366،
 -8جغرافياي جهان،بخش هاي اروپا ،استراليا ،قطب جنوب واقيانوسيه ،ويژه دانشجويان مراكز تربيت
معلم،دفتر برنامه ريزي و تأليف كتب درسي،تهران1368،
 -9روش آموزش جغرافيا،نويسنده همكار،ويژه دانشجويان مراكز تربيت معلم،دفتر برنامه ريزي و تأليف
كتب درسي،تهران1370،
 -10روش آموزش جغرافيا،ويژه دانشجويان مراكز تربيت معلم،دفتر برنامه ريزي و تأليف كتب
درسي،تهران1382،
 -11جغرافيا(، )1ويژه دانش آموزان سال دوم دبيرستانها،نويسنده همكار،دفتر برنامه ريزي و تأليف كتب
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درسي،تهران1382،
 -12گزارش علمي كارگاه برنامه ريزي درسي وآموزش جغرافيا ،دفتر برنامه ريزي و تأليف كتب
درسي،تهران1375،
 -13راهكارهاي آموزش جغرافيا ،نويسنده همكار  ،نشر شورا،تهران،چاپ چهارم1382 .
 -14فرهنگ اصطالحات جغرافياي طبيعي،انتشارات مدرسه ،تهران،چاپ ششم 1384،
 -15ريشه يابي نام وپرچم كشورها ،نويسنده همكار ،انتشارات كوير،تهران،چاپ سوم 1372،
 -16آموزش مطالعات اجتماعي،نويسنده همكار ،نشر صحفي،تهران1382،
 -17جغرافياي كالن(جغرافياي مسائل جهان امروز)،انتشارات مدرسه،تهران1381،
 -18سرگذشت ملل كهن – دفتر انتشارات كمك آموزشي – تهران – 1383
 -19جغرافيا  ،كتاب درسي دوره پيش دانشگاهي .نويسنده همكار و ويراستار علمي ،وزارت آموزش و
پرورش  .تهران 1382 .
 -20درباره آموزش جغرافيا -انتشارات مدرسه  .تهران .1383 ،
مقاالت علمي چاپ شده در مجالت علمي وپژوهشي و تخصصي:
 -1آبهاي شيرين جهان( .ترجمه)،نويسنده:رينر كلر،رشد آموزش جغرافيا،شماره دوم1365،
 -2جغرافيا و سير تطور انديشه هاي جغرافيايي ،مؤلف:گوردون ليوث ويت،رشد آموزش جغرافيا،
شماره هاي10،11،12،1366
 -3آموزش جغرافيادر اسپانيا ،رشد آموزش جغرافيا،شماره سوم1365،
 -4آموزش جغرافيادر اتريش ،رشد آموزش جغرافيا،شماره ششم1366،
 -5آموزش جغرافيادر سوئد ،رشد آموزش جغرافيا،شماره پنجم1365،
 -6آموزش جغرافيادر مقطع ابتدايي ،رشد آموزش جغرافيا،شماره نهم1365،
 -7آموزش جغرافيادرمقطع دبيرستا ن ،رشد آموزش جغرافيا،شماره هشتم1365،
 -8بررسي تحوالت تراز پرداختهاي جمهوري فدرال آلمان در سال ،1986ماهانه بررسي
بازرگاني،شماره ،1خرداد1366
 -9مقررات صادرات وواردات در جمهوري فدرال آلمان ،ماهانه بررسي بازرگاني ،شماره ،2تير
ماه -136610آشنايي با اوضاع اقتصادي جمهوري فدرال آلمان ،)1( .ماهانه بررسي بازرگاني ،شماره
،8دي ماه1366
 -11آشنايي با اوضاع اقتصادي جمهوري فدرال آلمان ،)2(.ماهانه بررسي بازرگاني ،شماره ،9بهمن
ماه1366
 -12اقتصاد وبازرگاني آرژانتين،1،2،3 .و،4تراز هفته نامه بازرگاني خارجي ،شماره هاي
،35،36،37،38خرداد1365
 -13آشنايي با اوضاع اقتصادي وبازرگاني اندونزي1 .و،2تراز هفته نامه بازرگاني خارجي ،شماره
هاي52و53
 -14آشنايي بيشتر با قاره ششم،قطب جنوب،رشد آموزش جغرافيا،شماره،13بهار 1367
 -15انواع سنگ مادر،هوازدگي ومواد حاصل از آن ،رشد آموزش
جغرافيا،شماره14و،15تابستانوپاييز1367
 -16اشكال وفرايندهاي بادي در نواحي بياباني1 .و،2رشد آموزش جغرافيا،شماره17و،18تابستان
وپاييز1368
 -17نظر سنجي مؤسسه گالوپ در مورد ميزان اطالعات مردم از دانش جغرافيا1 .و،2فصلنامه رشد
آموزش جغرافيا،شماره19و،20تابستان و پاييز1368
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 -18آيا پيش بيني وكنترل زمين لرزه امكان پذير است ؟،فصلنامه رشد آموزش
جغرافيا،شماره22و،23تابستان و پاييز1369
 -19درباره آموزش جغرافيا(ترجمه)،نويسندگان:فرانك مولينكس وهاري تولي،فصلنامه رشد آموزش
جغرافيا1،2،3و،4شماره هاي30،31،33و،35سال 1371و1372
 -20گزارش علمي كارگاه برنامه ريزي وآموزش جغرافيا،فصلنامه رشد آموزش
جغرافيا،در7شماره1375- 1377
 -21بررسي كتاب انگليسي براي دانشجويان رشته جغرافياي طبيعي،فصلنامه رشد آموزش
جغرافيا،شماره،49زمستان1379
 -22شناخت شناسي و آموزش جغرافيا (ترجمه)،مؤلفان:مادلين گرگ وگه آ لينهات،رشد آموزش جغرافيا
 ،شماره هاي51،52،53،54و1378-55،79
 -23بستر طبيعي نهاوند وتحوالت آن طي دورانهاي زمين شناسي،مجموعه مقاالت اولين همايش نهاوند
شناسي،مؤسسه فرهنگي عليمردان،تهران1376،
-24گزارش نويسي در بازديد هاي علمي جغرافيايي،رشد آموزش جغرافيا ،شماره  ،44پاييز1376
-25مخروط افكنه با روداب يك تهديد محيطي،فصلنامه فرهنگان،شماره ،3بهار1379
-26بررسي نهشته گذاري وفرسايش خاك در دشت نهاوند ،فصلنامه فرهنگان ،شماره  ،6زمستان 1379
-27جغرافياي طبيعي درياها وسواحل (معرفي و نقد كتاب) كتاب ماه تاريخ وجغرافيا ،شماره ،6فروردين
1379
 -28تعيين محدوده طبيعي نهاوند با استفاده از داده هاي زميني وداده ها ي رقومي ماهواره اي،فصلنامه
فرهنگان،پاييز1378
-29دره هاي مديترانه اي (معرفي ونقد كتب كالسيك در جغرافياي طبيعي)،كتاب ماه تاريخ
وجغرافيا،شماره ،8خرداد 1378
 -30ويژگي كتابهاي آموزشي جغرافيا ،فصلنامه جوانه دفتر انتشارات كمك آموزشي  ،تهران ،بهار1381
-31حوضه گاماسياب،حوضه اي مناسب براي آموزش ها و پژوهش هاي ميداني
ژئومورفولوژيك،هيدرولوژيك،فصلنامه پژوهشهاي جغرافيايي ،مشهد ،شماره  73تابستان .1383
 -32مخروط افكنه هاي گاماسياب ،فصلنامه علمي -پژوهشي دانشكده جغرافيا – دانشگاه تهران،شماره
 ، 46زمستان .1382
 -33شواهد ژئومورفولوژيكي سن سنجي زمين لغزه بزرگ سيمره( كبير كوه )  ،زاگرس  ،جنوب غربي
ايران  ،فصلنامه علمي پژوهشي مدرس ،دانشگاه تربيت مدرس ،شماره  ، 32بهار .1383
 -34چشم انداز زيست محيطي جهان ،زمين  ،2000فصلنامه رشد آموزش جغرافيا  ،شماره ،63سال
هجدهم ،زمستان .1381
-35آموزش هاي رسمي زيست محيطي در كتاب هاي درسي جغرافياي ايران ،فصلنامه رشد آموزش
جغرافيا  ،شماره  ،65سال هجدهم  ،تابستان .1382
 - 36ارزيابي ايمني جاده اي با رويكرد مخاطرات محيطي و با استفاده از سيستم اطالعات
جغرافيايي،فصلنامه مدرس علوم انساني .شماره  38بهار .1384
 – 37مدل به عنوان تكنيكي در ژئومورفولوژي  ،فصلنامه تحقيقات جغرافيايي  ،مشهد شماره  . 80بهار
. 1385
 – 38ويژگيهاي هيدرولوژيكي حوضه آبريز گاماسياب .فصلنامه فرهنگان  .شماره 1383 ، 17
 – 39كارآيي داده هاي سنجش از دور در تهيه نقشه هاي دسته بندي ناهمواريها و نقش آن در برنامه
ريزي محيطي  ،نمونه استان سمنان  .فصلنامه مدرس علوم انساني  .دوره نهم  .شماره  . 4زمستان
. 1384
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 – 40مطالعات ژئومورفولوژيك در طرح مديريت يكپارچه مناطق ساحلي كشور .ماهنامه علمي –
تخصصي بندر و دريا  .سال بيستم  .شماره  . 127 -126تير و مرداد 1384
 – 41بررسيهای جديد ژئومورفولوژيكي در باره يك زمين لغزه بزرگ قديمي ( كبير كوه )به انگليسي .
مجله بين المللي علوم انساني  .دانشگاه تربيت مدرس  .سال سيزدهم  ،شماره  1زمستان 2006
 – 42شناسايي نوسانات مرز پيراموني و ترسيم نقشه پراكنش مواد معلق درياچه اورميه با استفاده از
تصاوير ماهواره اي  .فصلنامه پژوهشهاي جغرافيايي  .دانشكده جغرافيا دانشگاه تهران (.شماره – 62
زمستان .)86
 – 43امکان سنجی نواحی مستعد توسعه اکوتوريسم در استان کهگيلويه و بوير احمد  .،فصلنامه مدرس
علومانساني (جغرافيا) ويژه نامه جغرافيا  .دانشگاه تربيت مدرس شماره(پياپي ،)53بهار.1386
 - 44كارايي مطالعات سنجش از دور در مدلسازي مخازن هيدروكربوري گستره جنوب باختري ايران:
مطالعه موردي از سازند آسماري فصلنامه مدرس علومانساني (جغرافيا) ويژه نامه جغرافيا
شماره(پياپي ،)53دانشگاه تربيت مدرس بهار.1386
 -45تحليلي بر ديدگاههاي نظري آسيب پذيري جامعه نسبت به مخاطرات طبيعي  ،فصلنامه مدرس علوم
انساني (برنامه ريزي و آمايش فضا )  ،دانشگاه تربيت مدرس  ،شماره  ، 60بهار 1388
 – 46تحليل امکانات و محدوديتهای ژئومورفولوژيک در انتخاب محورهای توسعه شهری  ، ،فصلنامه
مدرس علوم انساني (برنامه ريزي و آمايش فضا )  ،دانشگاه تربيت مدرس  ،شماره  ، 62پاييز 1388
 – 47تحليل تغييرپذيری عملکرد محصول گندم ديم با رويکرد تغييرات اقليمی  ،فصلنامه مدرس علوم
انساني (برنامه ريزي و آمايش فضا )  ،دانشگاه تربيت مدرس  ،شماره  ، 62پاييز 1388
48.An Introduction to Modis and SCMOD Methods for Correction of the
Modis Snow Assesment Algorithm-Journal of Indian Soc. Remote Sensing.
vol 38.No 4 , 2011
 -49ارزيابي توانمندي ژئومورفوتوريستي لندفرمهابراساس روش پرالونگ  :مورد داراب ،مجله علمي و
پژوهشي مطالعات جغرافيايي مناطق خشك ،سال اول  ،شماره دوم 1389
-50سنجش اسيب پذيري سكونتگاههاي روستايي ناحيه ولشت از مخاطرات زميني -مدرس -
برنامه ريزي و آمايش فضا ،سال  15شماره  1سال 1390
 -51پيش بيني تغييرات كاربري اراضي و پوشش زمين با استفاده از تصاوير ماهواره اي و مدل زنجيره
ماركوف  ،مدرس  -برنامه ريزي و آمايش فضا ،سال  14شماره  3سال 1389
 -52تببين مفهوم فرسايش از ديدگاه ژئومورفولوژي و مقايسه آن با ديدگاه منابع طبيعي ،
پژوهش هاي فرسايش محيطي  ،دانشگاه هرمزگان  ،شماره  ، 1سال اول ،صص  92 – 77 :بهار
1390
 -53بررسی نقش اشکال و فرايندهای ژئومورفولوژيکی در تشکيل مصالح ساختمانی با تاکيد بر سنگدانه
ها ،سپهر  ،نشريه علمی و فنی سازمان جغرافيايی نيروهای مسلح  ،شماره  ، 76زمستان  ،1389صص
60 -55
طرحهاي تحقیقاتي:
-1سيماي طبيعت شناسي استان چهارمحال وبختياري در چارچوپ طرح امكان سنجي خطر ،جمعيت
هالل احمر جمهوري اسالمي ايران.1377 ،
 -2سيماي طبيعت شناسي استان خراسان در چار چوب طرح امكان سنجي خطر ،جمعيت هالل احمر
جمهوري اسالمي ايران.1377 ،
-3سيماي طبيعت شناسي استان بوشهر در چار چوب طرح امكان سنجي خطر ،جمعيت هالل احمر
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جمهوري اسالمي ايران1377 ،
-4مجري طرح بررسي تأثير تدريس وبكار گيري كتاب كار جغرافيا،سال دوم راهنمايي تحصيلي،دفتر
برنامه ريزي وتأليف كتب درسي،تهران 1371،
 -5همكار ومؤلف طرح معرفي چهره ايران در كتابهاي درسي خارجي،دفتر برنامه ريزي وتأليف كتب
درسي،سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي،تهران 1380،
-6همكار طرح ماكروپالن منافع ملي در كتابهاي درسي ،دفتر برنامه ريزي وتأليف كتب
درسي،تهران1380،
 -7همكار طرح ايران شناسي استانهاي گيالن ،چهار محال وبختياري،دفتر انتشارات كمك
آموزشي،سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي،تهران 1379-80،
-8همكار طرح معرفي چهره ايران در سايت رشد،دفتر تكنولوژي آموزشي،سازمان پژوهش و برنامه
ريزي آموزشي،تهران 1379-80،

راهنمایي و مشاوره پایان نامه هاي دانشجویي:
راهنمايي و مشاوره  21پايان نامه دانشجويي دوره های كارشناسي ارشد و دکتری جغرافياي طبيعي و
سنجش از دور در دانشگاههای تربيت مدرس  ،دانشگاه تهران  ،و شهيد بهشتی
معرفين علمي:
-1دكتر فرج ا…محمودي.استاد ژئومورفولوژي دانشكده جغرافيا،دانشگاه تهران.
 -2دكتر عباس عليمحمدي ،استاد سنجش از دور وسيستم اطالعات جغرافيايي ،دانشگاه خواجه نصيرالدين
طوسي..
 – 3دكتر داريوش مهرشاهي  .استاد ژئومورفولوژي  .-دانشگاه يزد.
سایر فعالیتها:
 -1عضويت وشركت در كميته آموزشي ،كميته ملي كاهش اثرات بالياي طبيعي،وزارت كشور-75،
1374
-2عضويت وشركت در كميته آموزشي زلزله،كميته ملي سازمان پژوهشهاي علمي كشور ،وزارت علوم
،تحقيقات وفناوري1375،
-3شركت در كارگاه برنامه ريزي درسي وآموزش جغرافيا،مركز آموزش مديريت دولتي،تهران1374،
-4شركت در كارگاه روشهاي تدريس،دانشگاه تربيت مدرس ،تهران1379،
-5عضويت وشركت در كميته برنامه ريزي درسي جغرافيا،سازمان پژوهش و برنامه ريزي
آموزشي1364،تا كنون
-6عضويت در كميته ايرانشناسي،سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي1378،تا كنون
-7عضويت درهيئت تحريريه مجله رشد آموزش جغرافيا1365،تاكنون
-8عضويت درهيئت تحريريه فصلنامه فرهنگان1378،تاكنون
-9عضويت در انجمن جغرافيايي ايران1381
 -10برنامه ريزي و اجراي روشهاي فعال آموزش جغرافيا ( سري فيلم آموزشی در 14
قسمت)تلويزيون آموزشي ايران،پخش شده در1381،1387و. 1382
 -11معرفي رشته ژئومورفولوژي و كاربردهاي آن دربرنامه پرتو دانش .كانال چهار سيماي جمهوري
اسالمي ايران ،پخش شده در تير ماه 1382
 – 12عضويت در كميته واژه گزيني جغرافيا  ،فرهنگستان زبان و ادب فارسي.1383
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 -13مديريت علمي كارگاه جمعيت و آموزش هاي زيست محيطي در فرهنگ اسالمي ،آيسسكو  .تهران .
.1383
 – 14عضويت در انجمن سنجش از دور و سيستم هاي اطالعات جغرافيايي ايران1383 .
 -15عضو كميته راهبري فني طرح ملي مطالعات مديريت يكپارجه مناطق ساحلي كشور .سازمان بنادر
و
دريانوردي  .از 1383تا 1388
 -16عضو كميته راهبري فني طرح پايش و مدلسازي سواحل ايران – سازمان بنادر و دريانوردي – از
 1386تاكنون
 – 17نايب رئيس انجمن ژئومورفولوژي ايران –  1388تاكنون
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