
مشاورراهنماردیفسري
1پرویز ضیاییانمنیژه قهروديشهرام محمديپهنه بندي دامنه هاي ناپایدار با تأکیدي بر عوامل درونی و بیرونی در شهرستان سنندج با استفاده از GISبهمن60001381ژ.م
1زهرا حجازي زادهعزت اهللا قنواتیداریوش ابوالفتحیمیزان فرسایش خاك و برآورد رسوب با روش پسیاك در حوضه فارسیان با استفاده از GISاردیبهشت60011382ژ.م
1منیژه قهروديعزت اهللا قنواتیسهیال امیرينقش پارامترهاي ژئومورفولوژي در مکانیابی و توسعه فیزیکی شهر کرجتابستان60021382ژ.م
1عزت اهللا قنواتیمنیژه قهروديرباب چگینیبررسی پدیده هاي ژئودینامیک خطرساز (ناپایداري دامنه و زلزله) در بخش مرکزي شهرستان قزوین با استفاده از GISتابستان60031382ژ.م
1منیژه قهروديعزت اهللا قنواتیهادي ابراهیمی مقدممکانیابی مناسب جهت تغذیه آبخوان ها در حوضه رودخانه کال والیت با استفاده از GIS&RSتیر60041382ژ.م
1عزت اهللا قنواتیمنیژه قهروديصفر کریم پورمدلسازي تخمین رسوب در حوضه رود لیالن چاي با استفاده از تکنیک GISآبان60051382ژ.م
1پرویز ضیاییانعزت اهللا قنواتیشاهرخ خسرويآشکارسازي تغییرات ژئومورفولوژیکی محیط هاي ساحلی شمالغرب خلیج فارس (هندیجان) با استفاده از منطق فازي و GIS,RSبهمن60061382ژ.م
1منیژه قهروديعزت اهللا قنواتیمحمد غالمیبررسی مدل پسیاك اصالح شده در ارزیابی فرسایش و رسوب حوضه آبخیز گلپایگان با استفاده از GIS&RSبهمن60071382ژ.م
1پرویز ضیاییانعزت اهللا قنواتینظام علوي نژادآشکارسازي تغییرات ژئومورفولوژیکی و کاربري اراضی خورموسی (بندرامام خمینی و ماهشهر) با استفاده از GIS&RSشهریور60081383ژ.م
3عزت اهللا قنواتیمنیژه قهروديعلی نعیمی نظام آبادپیش بینی رسوب و بررسی رابطه بین تغییر در کاربري اراضی و برآورد رسوب در حوضه سد گلستان (2) با GIS,RS,ANNمهر60091383ژ.م
3پرویز ضیاییانعزت اهللا قنواتیماهرخ سردشتیبررسی مورفودینامیک حوضه آبخیز طالقان با استفاده از GIS&RSاسفند60101383ژ.م
1پرویز ضیاییانمنیژه قهروديعبرت محمدیانپهنه بندي پتانسیل سیل خیزي در رودخانه اعالء (رامهرمز) با استفاده از RS و GISتیر60111384ژ.م
1عزت اهللا قنواتیمنیژه قهروديمحمدحسن توکلمدیریت یکپارچه سواحل جزیره کیش با مدل سازي داده هاي جغرافیایی در Webاسفند60121384ژ.م
1عزت اهللا قنواتیعزت اهللا قنواتیولی سرخیمکانیابی محل دفن بهداشتی مواد زائد جامد شهري با استفاده از GIS (مطالعه موردي: شهر آبدانان)اسفند60131384ژ.م
2منیژه قهروديعزت اهللا قنواتیابوذر کوشکیمخاطرات محیطی جاده خرم آباد - پل دختر با تأکید بر ژئومورفولوژيتابستان60141385ژ.م
1منیژه قهروديعزت اهللا قنواتیزهرا پیریاییپهنه بندي خطر حرکات دامنه اي در حوضه جاجرود به روش رگرسیون لجستیک و GISمهر60161385ژ.م
1پرویز ضیاییانعزت اهللا قنواتی احمدرضا ولیخانیتهیه نقشه لندفرم و جزرومد ساحل شهرستان بوشهر با استفاده از GPS و GIS و RS در محدوده CRZمهر60171385ژ.م
1منیژه قهروديزینب اخوتبررسی تغییرات سطح برف از کواترنر تا حال با استفاده از شواهد مورفولوژیکی و تصاویر MODIS در حوضه رود هرازاسفند60181386ژ.م
2عزت اهللا قنواتیروح اهللا حسینیبررسی رسوب و رابطه آن با بده آب در حوضه رودخانه کر با استفاده از GIS و RSاسفند60191386ژ.م
2منیژه قهروديمحمد فتحی رضاپوربررسی رابطه سیستم شکل زایی حوضه هراز با مورفولوژي و گسترش جلگه آملاسفند60201386ژ.م
1امیر کرمآمنه صفریانارزیابی و پهنه بندي فرسایش و رسوب حوضه آبریز ماملو با استفاده از مدل هاي اصالح شده جهانی فرسایش خاك MUSLE و فرایند AHP در GISاسفند60211386ژ.م

منیژه قهرودي
زهرا حجازي زاده

2عزت اهللا قنواتیمنیژه قهروديفرض اهللا رستمیاصالح مدل برآورد رسوب ام پسیاك با بکارگیري تکنیک فازي در حوضه سد زاگرسبهمن60231387ژ.م
2منیژه قهروديعزت اهللا قنواتیجبار کریمیپهنه بندي خطر بهمن در جاده هراز با تأکید بر ویژگی هاي ژئومورفولوژیکیبهمن60241387ژ.م

منیژه قهرودي
عزت اهللا قنواتی

1عزت اهللا قنواتیافشین ستوده پورتحوالت خطوط ساحلی منطقه بوشهر با تأکید بر ژئومورفولوژي با استفاده از GIS و RSتیر60261388ژ.م
1پرویز ضیاییانامیر کرماعظم محمديارزیابی قابلیت ها و تنگناهاي ژئومورفولوژیک توسعه فیزیکی شهر کرج و حومه با استفاده از مدل AHP در GISتیر60271388ژ.م
2عزت اهللا قنواتیمرضیه آقاخانیپهنه بندي سیالب در حوضه فرحزاد با استفاده از پارامترهاي ژئومورفولوژیکیبهمن60281389ژ.م

پرویز ضیاییان
عزت اهللا قنواتی

زهرا حجازي زاده
پرویز ضیاییان

1منیژه قهروديسمیه خسرويمدل سازي شاخص هاي مورفونئوتکتونیک موثر بر کالبد شهر (مطالعه موردي: منطقه یک شهرداري تهران)بهمن60311389ژ.م

2

1زینب بیاتی صداقت 6029

1387

دانشگاه خوارزمی تهران - دانشکده علوم جغرافیایی - معاونت پژوهشی
فهرست پایان نامه ها - رشته ژئومورفولوژي

دانشجوعنوانفصل/ماهسال
اساتید

نسخ موجود
شماره

معصومه پیشرو

3

عذرا ساعدژ.م

1387

3زهرا حجازي زاده

6022

6025

فاطمه بمان زاده پهنه بندي خطر زمین لغزش در دامنه هاي جنوبی البرز (مطالعه موردي: محدوده اي از اوشان - فشم با استفاده از مدل رگرسیون لجستیک)بهمن

پهنه بندي خطر سیل خیزي در شهر سنندجاسفند

بررسی توزیع ناپایداري هاي مبتنی بر ساخت وسازها در منطقه یک شهرداري تهرانبهمن

مدل سازي و پهنه بندي فرونشست در جنوب غرب تهران با استفاده از مولفه هاي ژئومورفولوژیکی و روش شبکه عصبی مصنوعی بهمن 1389

ژ.م

6030ژ.م

1389ژ.م



مشاورراهنماردیفسري
2امیر کرمفرزانه درخشان باباییارزیابی ژئومورفولوژیکی و مکانیابی نواحی مناسب براي احداث تاالب هاي شهري با منطق فازي و GIS در شمال تهرانبهمن60321389ژ.م

عزت اهللا قنواتی
منیژه قهرودي

1امیر کرمشهران لطفی مقدمارزیابی پایداري دامنه اي در مناطق شهري با استفاده از منطق فازي (مطالعه موردي: شمال غرب ایران)خرداد60341390ژ.م
1امیر کرممعصومه ایزدي نیاپهنه بندي خطر زمین لغزش با استفاده از مدل AHP (مطالعه موردي: حوضه آبریز دماوند)شهریور60351390ژ.م
1امیر کرملیال عمیدي زادهبررسی قابلیت ها و تنگناهاي طبیعی توسعه فیزیکی کالنشهر شیراز با استفاده از AHP و GISشهریور60361390ژ.م
1امیر کرمزینب غالمیاننقش پارامترهاي ژئومورفولوژیکی در توسعه فیزیکی شهرستان ایالم با استفاده از مدل AHP در محیط GISشهریور60371390ژ.م
1امیر کرمقاسم قره بیگیارزیابی تنگناها و قابلیت هاي ژئومورفولوژیکی توسعه فیزیکی شهر کازرون و اراضی پیرامونی با استفاده از مدل AHP در GISشهریور60381390ژ.م
1امیر کرممینا کاظمیبررسی تنگناهاي طبیعی و ارزیابی تناسب زمین طبیعی براي توسعه کالبدي شهرستان مسجدسلیمان با GIS و AHPشهریور60391390ژ.م
1امیر کرمعطااهللا گل محمديبررسی تغییرات هیدرودینامیک رودخانه قزل اوزن و نقش آن در تکامل پیچان رودها در شهرستان دیواندرهشهریور60401390ژ.م
1امیر کرممحیا تاجیکارزیابی و عملکرد زلزله اهر با توجه به مدل AHP و روش فازي*60411391ژ.م
1امیر کرمنازیال یعقوب اصلکاربرد مدل فازي براي تهیه نقشه هاي پیش بینی خاك (مطالعه موردي: منطقه دماوند)خرداد60421391ژ.م
1امیر کرموحیده ابراهیمینظریه آشوب در ژئومورفولوژيپاییز60431391ژ.م
1عزت اهللا قنواتیاسفندیار فروتنبررسی منشأ ژئومورفولوژیکی ریزگردها در استان خوزستانمهر60441391ژ.م
1امیر کرممنصوره سادات حسینیارزیابی نقش شاخص هاي ژئومورفولوژیکی در توسعه فیزیکی شهر خوانسار با استفاده از مدل فازيتابستان60451392ژ.م
1طیبه کیانیفاطمه اصل روستاپهنه بندي خطر زلزله خیزي در چهارگوش ساوه (کرج) با دیدگاه ژئومورفولوژیکیشهریور60461392ژ.م
1پرویز ضیاییانسلیمان پوالدرگارزیابی قابلیت ها و محدودیت هاي ژئومورفولوژیک در توسعه فیزیکی شهر کرمانشاهشهریور60471392ژ.م
1امیر کرممیترا صابريبررسی خواص هندسی، مورفولوژي و فرکتالی حوضه هاي زهکشی و تأثیر توپوگرافی و شاخص هاي ژئومورفولوژي بر آنهاشهریور60481392ژ.م
1عزت اهللا قنواتیداود پیغامیشناسایی و پهنه بندي مخاطرات دامنه اي (با تأکید بر زمین لغزش) در ارتفاعات غربی دریاچه ارومیه با استفاده از منطق فازيتابستان60491393ژ.م
1امیر صفاییمنیژه خواجه وندهیدروژئومورفولوژي رودخانه چالوس با تأکید بر تراز آبیتابستان60501393ژ.م
1طیبه کیانیعیسی مرادينقش عوامل ژئومورفولوژیک بر پدافند غیرعامل با تأکید بر مکانیابی مناطق شهري و تأسیساتی (مطالعه موردي: استان کرمانشاه)تابستان60511393ژ.م
1امیر کرمعباس نوزعیمبررسی تنگناها و قابلیت هاي طبیعی و ژئومورفولوژیکی شهر جدید هشتگرد به روش SWOTتابستان60521393ژ.م
1امیر کرمغالمعلی اناري بیدگلیبررسی تأثیرات گنبدهاي نمکی بر آبهاي سطحی و زیرزمینی قمشهریور60531393ژ.م
2طیبه کیانیامیر کرمصدیقه الیقیطبقه بندي هیدروژئومورفولوژیکی رودخانه جاجرود با مدل روزکنشهریور60541393ژ.م
1رضا معتمدمکانیابی محل دفن پسماندهاي  جامد شهري با تأکید بر ویژگی هاي ژئومرفولوژیکی (مطالعه موردي: شهر باغ ملک)شهریور60551393ژ.م
1امیر کرمامیر صفاريمهدخت بهرامی حصاريبرآورد و ارزیابی رواناب هاي سطحی در حوضه هاي آبریز شهري (مطالعه موردي: منطقه 22 کالنشهر تهران)بهمن60561393ژ.م
1امیر صفاريامید کریمی حاجی پمقخشکسالی و تأثیر آن بر افت آب هاي زیرزمینی (دشت دهگالن)شهریور60571394ژ.م
1امیر کرمعلی احمدآباديمحسن پورشیر هیرشناسایی و تحلیل واحدهاي پاسخ هیدرولوژیک با استفاده از روش AGW و SCSشهریور60581394ژ.م
1طیبه کیانیامیر صفاريسپیده رستمیپهنه بندي خطر و آسیب پذیري ناشی از فرونشست دشت قزوینشهریور60591394ژ.م
1عزت اهللا قنواتیعلی احمدآباديرضا یعقوبی پور فردطبقه بندي لندفرم ها با تأکید بر شاخص هاي مورفومتریک در حوضه آبریز کلرودبهمن60601394ژ.م

1 امیر کرم

فهرست پایان نامه ها - رشته ژئومورفولوژي
شماره

نسخ موجود
اساتید

دانشجو

آیال قلیزادهمدل سازي پتانسیل ریزش در شهرستان ماکو (مطالعه موردي: حوضه رصدخانه زنگبار با استفاده از مدل فازي و GIS)بهمن

عنوانفصل/ماه

1389 6033 ژ.م

سال


