
 

 جلسه شورای    یکصد و پنجاه و یکمین اتمصوب ابالغ

 21/10/1400 تاریخدانشکده علوم جغرافیایي 
 

ربابي دانشجوی درخواست خانم معصومه ا  12/10/1400تاریخ     بر اساس مصوبه شورای گروه جغرافیای انساني -1

مبني بر تغییر عنوان پایان  993299501کارشناسي ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری به شماره دانشجویي  

 نامه و تایید استاد راهنما مطرح و به شرح زیر تصویب شده است.

 رداری تهران شه  15تحلیل فضایي کیفیت سکونت و عوامل تاثیر گذار بر آن در محله کیانشهر منطقه   عنوان قبلي 

 تحلیل تفاوت هاس فضایي کیفیت مسکن در محالت کیانشهر شمالي و جنوبي  عنوان جدید 

درخواست پروپوزال خانم نسرین مالیي   10/1400/ 14تاریخ       GISبر اساس مصوبه شورای گروه سنجش از دور و   -2

 ی پل ها  ی داده ها  کیوژو توپول  يمکان  ی مدل ساز  "با عنوان    995775606کهنه سرا به شماره دانشجویي  

به راهنمایي آقای دکتر رضاییان و مشاوره آقای دکتر سدیدی مطرح و مورد   "CityGMLبراساس    یجاده ا

 موافقت قرار گرفت.

درخواست پروپوزالهای دانشجویان    12/10/1400بر اساس مصوبه شورای گروه جغرافیای طبیعي تاریخ    -3

 . دکتری به شرح جدول زیر مطرح و تصویب شد

 

 نام و نام خانوادگي ردیف 
شماره 

 دانشجویي 

استاد  

 راهنما 

اساتید 

 عنوان  مشاور 

تاریخ  داور   دیاسات

دفاع 

 پروپوزال 

 993202505 الهام داوری 1
 دکتر حجازی 

 دکتر قائمی 
 دکتر سلیقه 

  ی جهان ش یاثر گرما تحلیل

  یهاسطح و بارش یبر دما

 یسواحل جنوب یحد

 ن یکاسپ یایدر

 دکتر اکبری 

تر دک

 احمدآبادی

 دکتر خالدی 

آذر   25

1400 

 993202507 عاطفه رضایی طالعی  2

 دکتر حجازی 

دکتر 

 علیجانی 

دکتر همت  

اهلل رورده  

دکتر طاهر  

 صفرراد

 

-تحلیل سینوپتیکی

- ای تغییرات زمانیماهواره

مکانی پرفشار سیبری و  

ارتباط آن با پوشش برفی  

 اوراسیا 

 دکتر اکبری 

دکتر 

 احمدآبادی

 الدی دکتر خ

دی    9

1400 
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 کارشناسي ارشد به شرح جدول زیر مطرح و تصویب شد. 

 ردیف 
نام و نام 

 خانوادگي

شماره 

 دانشجویي 

استاد  

 راهنما
 عنوان استاد مشاور

 دکتر کربالیی  جازی دکتر ح 993202505 زهرا همتیان 1
 ررسیزودرس و د ی هاخبندانی یمکان - یزمان لیتحل

 یشرق جانیاستان آذربا

 حامد رستمی  2
993879504 

 

دکتر  

- احمدآبادی 

دکتر  

 افتخاری 

مهندس کمال  

 طاهری

بر لندفرمها و   د یآب شرب با تاک یچاهها ینیمکان گز

غرب استان  یدر مناطق کارست یشناس نیساختار زم

 کرمانشاه 
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 . شد  تصویب  و   مطرح  زیر   جدول  شرح  به  دکتری

 نام و نام خانوادگي ردیف 
شماره 

 دانشجویي 

اساتید  استاد  راهنما 

 مشاور 
 عنوان 

تاریخ دفاع 

 پروپوزال 

 984535903 فاطمه خلف زاده 1
اهلل  دکتر ید

 کریمی پور

دکتر حسین 

 ربیعی

  کیت یژئوپل لیتحل

منازعه در   یبسترها

  م یو ترس  انهیخاورم

 برون رفت  یالگو

11/09/1400 

 974295904 مهدی عابدی  2

دکتر حسین  

ربیعی و دکتر  

 افشین متقی 

دکتر سعید  

 خالوزاده 

نقش بازیگران در  

دگرگونی های  

یتیک مناطق  ژئوپل

شکننده )مطالعه موردی  

 ن غربی( بالکا

30/08/1400 

 

 برای   20  از  رساله  نمره  شدن  لحاظ   برای  معتبر  isi  مقاله  ارائه   الزام   بر   مبني  شورا  قبلي   مصوبه   به   عنایت  با -6

 دانشجویان،  صنعت  با  ارتباط  و  المللي  بین  هایفعالیت  از  حمایت  راستای  در  بعد،  به  95  ورودی  دانشجویان

 باشد  داشته  را  زیر  گانه3  شرایط   از  یکي  دکتری  دانشجوی  صورتیکه  در  .گردید  اضافه  قبلي  مصوبه  به  زیر  تبصره

 .گردد  لحاظ  20  از  رساله نمره  و  نموده  استفاده  آن  تسهیالت  از  isi  مقاله  بجای   میتواند



 باشد.  گرفته  قرار  کشور   فناوران  و  پژوهشگران  از  حمایت  صندوق  حمایت  مورد  دانشجو  رساله  صورتیکه  در.  الف

 .ندوق الزامي استارایه قرارداد با ص

  رنکینگ  دارای   میزبان  دانشگاه   و   نموده   استفاده  کشور  از  خارج  مطالعاتي  فرصت  از  دانشجو  صورتیکه  در.  ب

ارایه نامه اتمام فرصت مطالعاتي از طرف استاد .  باشد  جهاني  معتبر   ارزیابي  های   سیستم   از  یکي   در  500  از  کمتر

 مبدا الزامي است. 

 قرارداد  مبلغ  باشد.  دولتي  های   سازمان   از  یکي  مالي  حمایت   رداد رسمي موردکه طي قرا  دانشجو   رساله.  ج

 .باشد  تومان  میلیون  10  منعقده باید باالی 

 

 رافیایي معاونت آموزشي دانشکده علوم جغ

 


