
مصوبات یکصد و چهل و نهمین  جلسه شورای دانشکده علوم   ابالغ

 1400/ 9/ 2جغرافیایي تاریخ  
در خواست پروپوزال های    1400/ 8/ 11تاریخ      بر اساس مصوبه شورای گروه جغرافیای طبیعي -1

 دانشجویان کارشناسي ارشد به شرح جدول زیر مطرح و تصویب شد: 

نام و نام 

 خانوادگي
 عنوان اساتید مشاور  استاد  راهنما  شماره دانشجویي 

  هیمرضخانم 

 ی احمد
 کرم آقای دکتر  ۹۹۳۸۷۹۵۰۱

خانم دکتر حجه 

 ا یفروش ن

امکان و  یکیمورفولوژکیفیت  لیتحل

 رود ندهیزا یرودخانه شهراحیا 

 ( )از پارک ناژوان تا پل اشکاوند

  هیهدخانم  

 ی شاهبداغ 
۹۹۳۸۷۹۵۰6 

 دکتر قنواتی

 دکتر صفاری
- 

شوشتر با   یگردشگر  هایتیقابل یبررس

 ی آب هایبر سازه د یتأک

 ۹۹۳۸۷۹۵۰2 یاکبر اسرآقای ی
 دکتر قنواتی

 دکتر کرم

 نینورالددکتر 

 ی رستم

) انسان ساخت(   ی  عوامل انسان لیتحل

 المیشهر ا البیرخداد س دیدر تشد

آقای اسماعیل  

 جلیلی
 دکتر صیاد  دکتر اکبری  ۹۹۳2۰2۵۰۳

  یدیهمد -یی فضا - یزمان لیتحل

در استان  یهواشناس یخشکسال

 کردستان
 

درخواست جناب آقای دکتر امیر کرم مبني    11/8/1400تاریخ      گروه جغرافیای طبیعي  بر اساس مصوبه شورای -2

 انیشهر اصفهان( از استاد مشاور پا  نینور شاه  ام ی )دانشگاه پ  انیحلب  نیرحسیدکتر ام   ی سمت آقا  ر ییتغبر  

کرم( و انتخاب سرکار   ریاول، ام   ی)استاد راهنما   دوم   یبه سمت استاد راهنماي  جعفر گنجعل   یآقا  ینامه دکترا 

  939224902ي به شماره دانشجویي  جعفر گنجعل یآقا   ربه عنوان استاد مشاو  ای حجه فروش ن  الیدکتر شخانم  

 مطرح و به تصویب رسید

درخواست پروپوزال دانشجوی کارشناسي     11/8/1400تاریخ     گروه جغرافیای طبیعي  شورای بر اساس مصوبه   -3

 ترتیب جدول زیر مطرح و مصوب گردید. )رشته مخاطرات محیطي( به  يعیطب  یایگروه جغرافارشد 

 عنوان  اساتید مشاور  استاد  راهنما  نام و نام خانوادگي ردیف 

 دکتر کمانرودی  خانم سیده علیا راسخی ۱
 دکتر احمدآبادی

 دکتر کیانی 

در شهرستان  البیس تیریمد یشناس بیآس

 کپارچه ی تیریدامغان در چارچوب مد

گروه  درخواست پروپوزالهای دانشجویان دکتری     1400/ 8/ 11بر اساس مصوبه شورای گروه جغرافیای طبیعي تاریخ    -4

 به ترتیب جدول زیر مطرح، بررسي و مصوب گردید.  يعیطب  یایجغراف

 ردیف 
نام و نام 

 خانوادگي

شماره 

 دانشجویي 
 استاد  راهنما 

اساتید 

 مشاور 
 داور   دیاسات عنوان

تاریخ 

دفاع 

 پروپوزال 

۱ 
خانم عاطفه  

 بساک 
۹۷۱۰۰۰۹۳۸ 

دکتر حجازی 

 زاده

اکبر 

 یدریح

 دکبوتاشه

  یها  ندهیآال یپژوه ندهیآ

 یصنعت یدر شهرها یجو

استان خوزستان باتوجه به 

در   میراقلییتغ یوهایسنار

 ۱۴۳۰افق 

 دکتر سلیقه 

دکتر 

 احمدآبادی

 دکتر خالدی 

مهر  2۴

۱۴۰۰ 



2 
خانم شیما  

 شکری 
 دکتر اکبری  ۹۸۴۵۳2۹۰۴

دکتر 

 علیجانی 

و   یریپذ بیآس یابیارز

  یسازگار یارائه  روش ها

با مخاطره گردوغبار در  

 المیاستان ا

 دکتر سلیقه 

 دکتر حجازی 

دکتر 

 زادهاستادتقی

آبان   2۵

۱۴۰۰ 

۳ 

 هیخانم حور

زحمت کش 

 ی مارم

۹۷۱۰۰۰۹۳۹ 
دکتر احمد 

 یآباد

دکتر 

 یقنوات

آرش  آقای

 ی دیجمش

  شی شبکه پا ی ابینه یبه

با   ینیرزمیمنابع آب ز

  ی هایژگ یبر و د یتأک

ی و دروژئومورفولوژیه

در دشت  میزان فرونشست

تخت استان   لیشم

 هرمزگان

 یدکتر صفار

 دکتر کرم

دکتر شهرام 

 یبهرام

آبان   26

۱۴۰۰ 

۴ 
آقای اسماعیل  

 رشیدی 
 دکتر سلیقه  ۹۷۱۰۰۰۹۱2

دکتر 

 اکبری 

گردش   یاثر الگوها

بر رفتار بارش   یاتمسفر 

با   رانیدر جنوب غرب ا

 آب و راتییبر تغ د یتاک

 ییهوا

 دکتر حجازی 

دکتر 

 ناصرزاده

 دکتر فتاحی 

آبان   2۹

۱۴۰۰ 

 

استاد راهنما، با   دیی درخواست دانشجو و تا  1400/ 18/8بر اساس مصوبه شورای گروه جغرافیای انساني تاریخ   -5

 :موافقت شده است ریبه شرح ز  انیدانشجو ی نامه ها  انیپا  نی اصالح عناو

 عنوان دانشجو 
 تهران  12منطقه  یخالق مطالعه مورد یگردشگر کردی گردشگران با رو يذهن ریتصو لیتحل پور یافسانه فخر

 اسریشهر سنندج مورد مطالعه ن یراشهریپ يرسم ریغ یها سکونتگاه يستیز طیمح یها امدیپ لیتحل ی بهاره زند

در   بیمحله ط یکارکرد _  یساختار راتییاحداث بزرگراه شوش در تغ ینقش امالک تملک شده برا  يبررس يشهال برات

 تهران  یشهردار 15منطقه 

 

کارشناسي  درخواست پروپوزال دانشجوی     22/8/1400تاریخ      گروه جغرافیای گردشگری  شورای بر اساس مصوبه   -6

 ارشد به شرح جدول زیر مطرح و مصوب گردید. 

 ردیف 
نام و نام  

 خانوادگی
 عنوان  اساتید مشاور  استاد  راهنما شماره دانشجویی

۱ 
نژاد،   یمحمد

 دهیسع
۹۸۳۳6۹۵۰6 

دکتر مسلم  

 ی قاسم

  ی دکتر عل

 موحد

گذران اوقات فراغت در   یی فضا لیتحل

 مناطق مختلف شهر خرم آباد
 

 معاونت  آموزشي و تحصیالت تکمیلي دانشکده علوم جغرافیایي 


