
 

 جلسه شورای دانشکده علوم جغرافیایي هشتمین  یکصد و چهل وابالغ مصوبات 

 18/8/1400 تاریخ 
 

 

گروه  -1 مصوبه  اساس  و    بر  دور  از  دانشجویان  درخواست    28/7/1400تاریخ      GISسنجش  های  پروپوزال 

 به شرح جدول زیر مطرح و تصویب شد:    GISکارشناسی ارشد رشته سنجش از دور و  

 استاد مشاور  استاد راهنما  عنوان  دانشجو  دیفر

 یيپاشا  یمحمد مهد 1
  لیبا استفاده از تبد  يفیفراط  یداده ها  يخط  حیتصح

 موجک 
 انیائیدکتر ض کتر تراهيد

 ي دکتر توکل دکتر تراهي ي فیفراط  ریدر تصاو  يفراوان  نیتخم  یتمها یالگور  يابیارز ی سجاد زاهد  دیس 2

 محسن یاری  3
در برآورد شاخص    يفیفراط  یداده ها   تیقابل  يابیارز

 پوشش سطح برگ 
 ي دکتر توکل يدکتر تراه

 روستا کهن    هیمهد 4

  نیسطح زم  یت دمامحصوال  یو بهنجار ساز  حیتصح

(LST  ماهواره لندست )مناطق    يابی  لیحهت پتانس   8

 ژئوترمال منطقه سبالن 

 دکتر رضاییان دکتر ضیائیان

5 
  انیبابک درود

 يتفرش

چند    يشبکه عصب  یروشها  یصحت بروندادها  سهیقام

(، درخت  ANFIS)  يعصب  یفاز   ستمی(، سMLP)  هیال

  ي(( و مدل برونLOLIMOT  يمحل  يمدل خط

  لی(  در بدست آوردن پروفNARX)  يرخطیاره غخودپند

در    یمتر یالت  یماهواره ا   یکف با استفاده از داده ها 

 عمان   یایفارس و در  جیمنطقه خل

 دکتر سدیدی  انیائیدکتر ض

 عادل مهتری  6

بردار    نیو ماش  يجنگل تصادف  یصحت مدل ها  سهیمقا

درحوضه    لینقشه مناطق مستعد س  هیدر ته  بانیپشت

 هراز   زیآبخ

 دکتر سدیدی  دکتر رضائیان

 علي صادقي 7

  يو مقایسه دقت روشهای طبقه بندی شبکه عصب  يبررس

  يو جنگل تصادف  قی عم  رییبا یادگ  يعادی، شبکه عصب

تاج درختان جنگل با   يفیک  یمشخصه ها  نییدر تع

 8لندست    ریاستفاده از تصاو

 توکلي دکتر  

 دکتر تراهي
 دکتر سدیدی 

 يلیاسماع  دیام 8

  ي(،جنگل تصادفANN)  يمصنوع  يشبکه عصب  ارزیابي  

(Random Forestو ماش )بانیبردار پشت  نی  (SVM)  

: رودخانه    ی)مطالعه مورد  در پیش بیني دبي سیل

 کشکان استان لرستان( 

 انییدکتر رضا ی دیدکتر سد

 ي هانا فرج الله 9
شبکه عصبي مصنوعي  با    يخط  نگامیمدل ماسک  سهیمقا

LSTM  ل یس  يابیدر روند 
 انییدکتر رضا ی دیسد  دکتر

 ي رضا مالک 10

  سیو ماتر  ي، جنگل تصادف  بانیبردار پشت  نیماش  مقایسه

)منطقه مورد      لغزش  نیخطر زم  یپهنه بند  در  کیلجست

 سردشت( _مطالعه : جاده مهاباد

 انییدکتر رضا ی دیدکتر سد

 



 

جویان دکترا به شرح  پروپوزال رساله دانش    8/8/1400تاریخ      بر اساس مصوبه گروه جغرافیای سیاسی -2

 جدول زیر مورد بررسی و تصویب قرار گرفت.

 

و   ایجغراف یدکتر یدانشجو یخانم آدر نور ست درخوا 18/8/1400  خیتار يانسان یایبراساس مصوبه گروه جغراف -3

  يمطرح و با فرصت مطالعات   يداخل ي بر فرصت مطالعات يمبن 971000933 یيبه شماره دانشجو یيروستا یزیبرنامه ر

 شددانشگاه علم و صنعت موافقت  یاستاد شهرساز يلیدکتر احمد خل ینامبرده با آقا

 ا یجغراف  یدکتر  یدانشجو  يابوطالب قاسم  یدرخواست آقا  18/8/1400   خیتار  يانسان  یایبراساس مصوبه گروه جغراف -4

ر برنامه  تا  یي روستا  یزیو  مبن  د ییو  راهنما  فرصت مطالعات  ياستاد  اق  ي بر گذراندن  رضوان  ی انزد  رضا   يدکتر محمد 

 شداستاد دانشگاه تهران موافقت 

اقا  18/8/1400   خیتار  يانسان  یایبراساس مصوبه گروه جغراف -5 و   ایجعراف  یدکتر  ی دانشجو  حمیدی  محمد  یپروپزال 

 است  دهیرس بیبه تصو ریبه شرح ز 966074905 یيبه شماره دانشجو یشهر یزیبرنامه ر

 نام دانشجو
شماره 

 یي دانشجو

 وان عن

 
 مشاور راهنما

تاریخ دفاع از  

 پروپزال

محمد  

 حمیدی 
966074905 

در روند گسترش   یمحله ا یداریپا نییتب

 شهر گرگان  یي فضا

 يمانیسلدکتر

 دکترزنگانه
 دکتر پریزادی

بهمن  8

1398 

 

 

 دانشکده علوم جغرافیایی  و تحصیالت تکمیلی  معاونت آموزشی

 استاد مشاور  استاد راهنما  عنوان نام دانشجو 
تاریخ دفاع از  

 پروپزال

محمد  

 ی محمد

) نمونه   يفرومل اس یدر مق یکشوردار يمسئله شناس

 ( ياستان خراسان جنوب  يپژوهش

 دکتر مراد کاویاني راد 

 
 دکتر حسن صدرا نیا 

ع از  تاریخ دفا 

 پروپزال

02/06/1400 

حسن  

 صمدازده 

 

  هیدر رابطه با ناح يزبان  ری جزا یيرفتار فضا  نییتب

)مورد   ياجتماع - يتیامن  یامدهایبر پ  دیبا تاک  يرامون یپ

 خلخال(  یکرد زبان بخش مرکز  یمطالعه: روستاها

 دکتر عطااهلل عبدی 

 
 ي می کر  يدکتر محمد نب

تاریخ دفاع از  

 پروپزال

12 / 7 /1400 

 فرامرز نیک 

مساله شناسي کشورداری در مقیاس فروملي: )نمونه  

 پژوهي استان البرز( 

 

 دکتر عطااهلل عبدی 

 دکتر حسین ربیعي 

 

 دکتر حسن صدرا نیا 

از    دفاع خی تار

 پروپزال:

8 / 8 1400 

حسین علي  

 پور ایمچه 
 تحلیل بنیادهای جغرافیایي حکمراني خوب در ایران 

 دکتر حسین ربیعي 

 
 هلل عبدی دکتر عطاا

از    دفاع خی تار

 پروپزال:

14 / 7 /1400 

مهدی  

 اسماعیلي 

در   ران یا يخارج   استیس يتیابعاد امن ی ونگاری سنار

 ی انتقاد کیتیژئوپل ه یبر پا  نیچ

 دکتر افشین متقي 

 

وند   ي ول نیدکتر حس

 ي زمان 

 ي دکتر محمد عباس

 

از    دفاع خی تار

 پروپزال:

19 / 7 /1400 


