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     زنجان محل صدور:       زنجان محل تولد:    1178 شماره شناسنامه:        رحمان نام پدر:

 09125422645شماره تماس :        4282775866 شماره کد ملی:  

 l.hasanloo@yahoo.com پست الكترونیكي:

 

 

  

 

 سوابق تحصیالت دانشگاهي: -2  

 

 
     

 تاریخ پایان شروعتاریخ نام دانشگاه رشتـه مقطع تحصیلي

 85 81 پیام نور ابهر جغرافیا ) روستایي ( کارشناسي

 کارشناسي ارشد
جغرافیا و برنامه 

 ریزی روستایي

دانشگاه 

 زنجان
88 90 

 دکترا

جغرافیا و نظام 

سیاستگذاری در 

برنامه ریزی 

 روستایي

دانشگاه 

خوارزمي 

 تهران

 ادامه دارد 94

 عنوان رساله دکتری :

 توسعه نواحي روستایي در چارچوب رقابت منطقه ای 

 مورد مطالعه : مزیت های رقابتي خوشه تولید و فرآوری زیتون در شهرستان طارم علیا

 

 

 

 

 

 

 



 

  سوابق پژوهشي: -4 
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 سازمان اتشاردهنده تاريخ انتشار مقاله، ترجمه (نوع نشر ) کتاب،  عنوان

1 
ارزیابي عملكرد بازارچه های هفتگي و 

 کشاورزی در توسعه نواحي روستایي
 92 ) علمي و پژوهشي ( مقاله

جغرافیا و برنامه ریزی  نشریه

 منطقه ای قشم

2 
ارزیابي نقش مدیریت روستایي در پایداری 

دستجرده روستاها : مطالعه موردی دهستان 

 شهرستان طارم علیا

 فصلنامه جغرافیا و توسعه  97 ) علمي و پژوهشي (  مقاله

3 
بررسي عوامل کلیدی موثر بر توسعه چشم 

انداز مستقل جوامع روستایي ) مطالعه 

 موردی : بخش مرکزی شهرستان زنجان (

 97 مقاله ) علمي و پژوهشي (
مطالعات برنامه ریزی سكونتگاه 

 ) در دست داوری ( های انساني

4 
بازارهای محلي و نقش آن در توسعه روابط 

 (تجارب جهاني )شهر و روستا 
 91 مقاله

نخستین همایش علمي تخصصي 

توسعه روستایي و کشاورزی با 

 تاکید بر تولید ملي 

 رپیرانشه دانشگاه پیام نور,

5 
جایگاه توسعه اقتصاد روستایي وتوسعه 

 پایدار روستایي

 

 91 مقاله
دومین کنفرانس برنامه ریزی و 

 مدیریت محیط زیست

6 

بررسي نقش و جایگاه سازمان های مردمي 

جهت دستیابي به توسعه  NGOs هادن

 نواحي روستایي

 

 91 مقاله

اهكارهای دومین همایش ملي ر

توسعه اقتصادی با محوریت برنامه 

 ریزی منطقه ای

اجتماعي  بازارچه  –ت اقتصادی بررسي اثرا 7

  های مرزی در توسعه نواحي روستایي

 90 مقاله 
همایش ملي جغرافیا و برنامه ریزی 

 روستایي

8 
خالصه نتایج تحقیقات کاربردی استان 

 زنجان طي برنامه سوم توسعه
 85 کتاب

سازمان مدیریت و برنامه ریزی 

 استان زنجان 

9 
قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوری 

 اسالمي ایران 
 96 کتاب

اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعي 

 استان زنجان

  

  :سوابق اجرایي -6      6
  

ف
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 عنوان شغلی مدت فعالیت نام سازمان

1 

همكاری با گروه آمایش دانشگاه زنجان در 

بخش سرمایه اجتماعي سازمان مدیریت و 

 برنامه ریزی استان زنجان  

 پرسشگر و تحلیل گر پرسشنامه های تكمیلي ماه 8

2 
سازمان مدیریت و برنامه  در  طي دوره کاروزی

    ریزی استان زنجان
 کارشناس برنامه ریزی  ماه 5

3 
اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعي استان کارمند 

 زنجان 
 کارشناس تعاون  1394از سال 

 

https://www.civilica.com/Paper-ESPME02-ESPME02_110=جایگاه-توسعه-اقتصاد-روستایی-وتوسعه-پایدار-روستایی.html
https://www.civilica.com/Paper-ESPME02-ESPME02_110=جایگاه-توسعه-اقتصاد-روستایی-وتوسعه-پایدار-روستایی.html
https://www.civilica.com/Papers-ESPME02-0-10-Title-ASC-AI=دومین-کنفرانس-برنامه-ریزی-و-مدیریت-محیط-زیست.html
https://www.civilica.com/Papers-ESPME02-0-10-Title-ASC-AI=دومین-کنفرانس-برنامه-ریزی-و-مدیریت-محیط-زیست.html
https://www.civilica.com/Paper-AEDFRP02-AEDFRP02_032=بررسی-نقش-و-جایگاه-سازمان-های-مردمی-نهاد-NGOs-جهت-دستیابی-به-توسعه-نواحی-روستایی.html
https://www.civilica.com/Paper-AEDFRP02-AEDFRP02_032=بررسی-نقش-و-جایگاه-سازمان-های-مردمی-نهاد-NGOs-جهت-دستیابی-به-توسعه-نواحی-روستایی.html
https://www.civilica.com/Paper-AEDFRP02-AEDFRP02_032=بررسی-نقش-و-جایگاه-سازمان-های-مردمی-نهاد-NGOs-جهت-دستیابی-به-توسعه-نواحی-روستایی.html
https://www.civilica.com/Papers-AEDFRP02-0-10-Title-ASC-AI=دومین-همایش-ملی-راهکارهای-توسعه-اقتصادی-با-محوریت-برنامه-ریزی-منطقه-ای.html
https://www.civilica.com/Papers-AEDFRP02-0-10-Title-ASC-AI=دومین-همایش-ملی-راهکارهای-توسعه-اقتصادی-با-محوریت-برنامه-ریزی-منطقه-ای.html
https://www.civilica.com/Papers-AEDFRP02-0-10-Title-ASC-AI=دومین-همایش-ملی-راهکارهای-توسعه-اقتصادی-با-محوریت-برنامه-ریزی-منطقه-ای.html

