
 

 جلسه شورای دانشکده علوم جغرافیایي  هفتمین  یکصد و چهل وابالغ مصوبات 

 19/7/1400 تاریخ 
و برنامه   ای در رشته جغراف  ریز  انی پروپزال دانشجو   30/5/1400بر اساس مصوبه گروه جغرافیای انسانی تاریخ   -1

 :دیرس  بیبه تصو  ر یبه شرح ز  یی مقطع دکتری روستا  یزیر

 نام دانشجو 
شماره 

 یی دانشجو
 داوران مشاور  راهنما عنوان

 خیتار

 دفاع

سیروس 

 حجت شمامی 
984523901 

 یالگو  یطراح

 داریپا  شتیمع

 یبر گردشگر  یمبتن

 کیالکترون

 دکترریاحی  دکترافراخته 

دکترجاللیان  

دکترطهماسبی  

 طالشی

تیر   30

1400 

 971000933 آذر نوری

  یچارچوب مفهوم 

 ییتووسعه فضا 

 ییروستا  ینواح

راهبرد   یمبتن

مورد   ،ینیکارافر

مطالعه: شمال استان 

 زنجان

 دکترریاحی 

یز دکترعز

 پور

 دکترجاللیان 

دکترافراخته 

دکترقادرمزی 

 دکترطالشی

تیر   30

1400 

بنا به درخواست دانشجو و تایید استاد راهنما، با  تغییر    30/5/1400بر اساس مصوبه گروه جغرافیای انسانی تاریخ   -2

 عنوان پایان نامه آقای فرشید صحبتی هره دشت به شرح زیر موافقت  شده است

 

 یل نقش زیر ساخت های سبز شهری در تاب آوری اکولوژیکی شهر هشتپرتحل عنوان قدیم 

 تحلیل فضایی شاخص های سالمت محیط در شهر هشتپر  عنوان جدید

با      30/5/1400بر اساس مصوبه گروه جغرافیای انسانی تاریخ   -3 بنا به درخواست دانشجو و تایید استاد راهنما، 

 به شرح زیر موافقت  شده است   944056901ه دانشجویی  تغییر عنوان رساله خانم حسنلو به شمار

 

 توسعه فضایی ناحیه روستایی طارم علیا مبتنی بر راهبرد خوشه فعالیتی عنوان قدیم 

توانسنحی و اولویت بندی مکانی ایجاد خوشه های صنعتی مبتنی بر زیتون در شهرستان   عنوان جدید

 طارم  

درخواست خانم سمیرا زاهد دانشجوی کارشناسی    1400/ 17/7بر اساس مصوبه گروه جغرافیای انسانی تاریخ    -4

راهنما، آقای   مطرح و با موافقت استاد   973191506به شماره دانشجویی   ارشد جغرافیا وبرنامه ریزی روستایی  

دکتر حامد قادرمرزی به عنوان مشاور دوم دانشجو تعیین شده است. بعالوه عنوان پایان نامه دانشجو به شرح 

 زیر تعیین شده است. 

 



 

 

 تحوالت مسکن روستاهای پیرامون کالنشهر تهران  عنوان قبل

یمه اجتماعی نقش آموزش های ضمن خدمت بر توانمندی و عملکرد شغلی کارگزاران ب عنوان جدید

 کشاورزان روستاییان و عشایر استان فارس 

 

با توجه به اعالم استاد راهنما و با توجه به مشکالت   29/06/1400بر اساس مصوبه گروه جغرافیای سیاسی تاریخ   -5

پیش آمده برای آقای دکتر مجید فاتحی، با کنار رفتن ایشان از مشاوره پایان نامه آقای میالد امیری موافقت شد 

 رئیس السادات خواهد بود.    و مشاور پایان نامه ایشان، صرفاً آقای دکتر

رساله ها به شرح جدول زیر مورد بررسی و تأیید   29/06/1400بر اساس مصوبه گروه جغرافیای سیاسی تاریخ   -6

 قرار گرفت. 

ارشد گروه   انیدانشجو  های ¬پروپوزالدرخواست    6/1400/ 17بر اساس مصوبه گروه جغرافیای طبیعی تاریخ     -7

 .دیو مصوب گرد  یبررس  ریجدول ز  بیبه ترت  یعیطب  یا یجغراف

 نام و نام خانوادگی
شماره 

 دانشجویی 
 استاد  راهنما 

اساتید 

 مشاور 
 عنوان

تاریخ تحویل 

 پروپوزال 

حسن   هیمهدخانم  

 زاده
983459602 

محمد دکتر  

 نیحس

 ناصرزاده 

دکتر  

 نیفرد

 یم قد

بر  میاقل رییاثرات تغ  یابیارز

مطالعه ) یشهر  یها  البیس

 : شهر تهران( یمورد

شهریور    8

1400 

 خانم مائده نعمتی

 قاسم آبادیان 
983386506 

محمد دکتر  

 نیحس

 ناصرزاده 

دکتر  

 نیفرد

 یقدم 

اثر تغییر اقلیم بر بارش و 

 سیالب های استان قزوین 

  وریشهر  8

1400 

 

نام و نام 

 خانوادگی
 تاریخ  استاد مشاور  استاد راهنما و  عنوان

  سید

 مصطفی

 حسینی

 استراتژی   نقش   تبیین

  کردکار  در  خارجی  سیاست

 موردی نمونه  ها  حکومت

 و  هند)قاره  شبه  در  ایران

 (پاکستان

دکتر یداهلل 

 کریمی پور 

دکتر افشین 

 متقی 

 

دکتر جواد  

 اطاعت 

تاریخ دفاع از  

 پروپزال 

22 /3 /1400 

زکیه  

 آفتابی 

 

بررسی بازتاب مناسبات 

هدروپلیتیک عراق و ترکیه 

بر مناسبات هیدروپلیتیک  

 ایران و عراق 

دکتر مراد 

 راد   یانیکاو

دکتر حمید 

 کاردان مقدم 

تاریخ دفاع از 

 پروپزال 

14/2/1400 

مسلم 

 نامدار زاده 

 - تبیین الزامات قومی 

 مذهبی توسعه چابهار

دکتر عطااهلل 

 یعبد

  دیدکتر س

 ی صفو  ییحی

محمد   دکتر

 ن یعثمان حس

 بر

 13 :دفاع  خیتار

 1400  وریشهر



 

 ی ای گروه جغرافهای دانشجویان دکتری  پروپوزال  6/1400/ 17فیای طبیعی تاریخ  بر اساس مصوبه گروه جغرا -8

 به ترتیب جدول زیر بررسی و مصوب گردید   یعیطب

 نام و نام خانوادگی
شماره 

 دانشجویی 

استاد  

 راهنما 

اساتید 

 مشاور 
 عنوان 

تاریخ دفاع  داور   دیاسات

 پروپوزال 

آقای کوروش 

 محمدپور 
986070904 

دکتر  

 حجازی

کتر  د

هوشنگ  

 قائمی 

دکتر  

 سلیقه

نوسان مادن  یاثرات فازها

بر عناصر آب و   انیجو

 رانیا  ییهوا

دکتر  

 ناصرزاده 

دکتر  

 احمدآبادی 

دکتر  

 خالدی

شهریور   14

1400 

 

گروه های دانشجویان دکتری  درخواست پروپوزال  1400/ 7/7بر اساس مصوبه گروه جغرافیای طبیعی تاریخ   -9

 دول زیر بررسی و مصوب گردید.به ترتیب ج  یعیطب  یا یجغراف

 نام و نام خانوادگی
شماره 

 دانشجویی 

استاد  

 راهنما 

اساتید 

 مشاور 
 عنوان 

تاریخ دفاع  داور   دیاسات

 پروپوزال 

 986070901 محمدرضا رفیقی 
دکتر  

 سلیقه

دکتر  

 اکبری 

 یاثرات رودبادها  لیتحل

 ن یب  یبر پروازها  ی اتمسفر

 (IAT)ییهوا  یالملل

دکتر  

حجازی 

 زاده

 دکتر کرم 

دکتر  

 شمسی پور

شهریور    22

1400 

درخواست تغییر عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد خانم    7/7/1400بر اساس مصوبه گروه جغرافیای طبیعی تاریخ   -10

گرایش تغییر   - دانشجوی کارشناسی ارشد آب و هواشناسی  983386507سپیده نوری به شماره دانشجویی  

و نقش آن در   الم یاشهر    یبر آب و هوا   میاقل  رییاثر تغ"دکتر حجازی زاده از    اقلیم تحت راهنمایی سرکار خانم

  ی در ساختار حرارت  یاراض  ی کاربر  راتییتغ  اثرات  تحلیل"به    "ریاخ  یدر سه دهه    یحرارت  رهیجز  یریشکل گ

 مطرح شد   "المیشهر ا

 ن یحس  ی نامه آقا  انیوان پاعندرخواست تغییر    1400/ 3/6تاریخ      GISبر اساس مصوبه گروه سنجش از دور و   -11

با استفاده از  یمحالت شهر  یزندگ تیفیک ی مکان  یپهنه بند "به  973109508 ییقهرمان پور به شماره دانشجو

 مطرح و مورد موافقت قرار گرفت.   "شهر مشهد(  6و   5)محدوده مورد مطالعه منطقه    ی فاز  یمدلساز

پروپوزال آقای علی صادقی با عنوان   درخواست  3/6/1400تاریخ      GISبر اساس مصوبه گروه سنجش از دور و   -12

جنگل  " و  عمیق  یادگیری  با  عصبی  شبکه  عادی,  عصبی  شبکه  بندی  طبقه  روشهای  دقت  مقایسه  و  بررسی 

مطرح و مورد موافقت   "8تصادفی در تعیین مشخصه های کیفی تاج درختان جنگل با استفاده از تصاویر لندست  

 قرار گرفت. 

 

 
 

 دانشکده علوم جغرافیایی  ی و تحصیالت تکمیلیآموزش معاونت 


