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 به نام خدا

 تحصیالت تکمیلی  محترم بل توجه دانشجویان اق

 دانشکده علوم جغرافیایی 

 ............................................................................................ ........................ 

تاریخ تصویب پروپوزال های دانشجویان در گروه های آموزشی  

 و شورای دانشکده به شرح زیر به اطالع می رسد:

 جلسه شورای دانشکده علوم جغرافیایی   نهمینو   یکصد و سی مصوبات

 21/7/99تاریخ 
 

پروپوزالهای دانشجویان   1399/ 6/ 18بر اساس مصوبه  شورای گروه جغرافیای طبیعی تاریخ  -1

 کارشناسی ارشد به ترتیب جدول زیر مطرح و مصوب گردید. 

 عنوان استادان مشاور  استادان  راهنما نام و نام خانوادگی  ردیف 

1 
نیلوفر  خانم 

 محمدی

دکتر حجازی  

 زاده 

 دکتر اکبری 

 دکتر ساسانپور

 آقای علیرضا حسینی 

اثرات تغییر اقلیم بر بارشهای  

 سیل آسا در استان تهران 

 خانم فاطمه نجفی  2
 دکتر سلیقه 

 دکتر ناصرزاده 
 دکتر پریزادی 

تحلیل رابطه آالینده های جوی  

تهران با پوشش گیاهی برای  

مخاطرات محیطی کاهش   

3 
خانم زهرا  

 سیدآبادی
 دکتر حجازی زاده  دکتر اکبری 

  ی آب درکشاورز یردپا

نیشهرستان جو  

4 
فاطمه قاسم  خانم 

 دخت
ی دکتر قنوات  ی دکتر افتحار   

  ی گردشگر  نیبر زم ی لیتحل

 منطقه رودبار قصران 
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5 
  یسیرضا رئ آقای 

یوانان  
ی دکتر قنوات   دکتر کیانی  

  ی ها تیقابل یابیارز

  یگردشگر   یها تیژئومورفوسا

: استان  ی) مطالعه مورد

( یاریچهارمحال بخت  

 دکتر حجازی زاده  دکتر اکبری  خانم آرزو راوری  6
  ییامواج گرما  ل یو تحل ییشناسا

خوزستان در استان   

 خانم نگار میرزایی  7
دکتر  

 احمدآبادی
 دکتر صفاری 

ارزیابی اثرات توسعه شهری بر  

کیفیت ژئومورفولوژی رودخانه  

 وردآورد 

8 
خانم نرگس بهمن  

 پور نجف آبادی 
ی دکتر قنوات   دکتر قهرمان  

و    ییایجغراف های توان یبررس 

استان اصفهان   یک یژئومورفولوژ

یی دارو اهانیگ  د یدر تول  

 

پروپوزال دکتری به شرح   1399/ 5/ 12بر اساس مصوبه شورای گروه جغرافیای انسانی تاریخ  -2

 زیر به تصویب رسید: 

نام و نام  

 خانوادگی

شماره  

 دانشجویی
 استادان مشاور  استادان  راهنما 

تاریخ دفاع از  

 پروپوزال 
 عنوان 

عماد  

 مرزعاوی 
 

 دکتر سلیمانی 

 دکتر زنگانه 

دکتر  

 کمانرودی 
97/2/30 

تحلیل گفتمان شهر مدرن:مورد  

 مطالعه شهر اهواز 

 

به  ری به شرح ز پروپوزال  1399/ 6/ 16بر اساس مصوبه شورای گروه جغرافیای انسانی تاریخ  -3

 : دیرس بی تصو

نام و نام  

 خانوادگی

شماره  

 دانشجویی
 استاد  راهنما 

 استاد مشاور 

 
 عنوان 

طیبه  

 فالحی 
شماعیدکتر    دکتر فصیحی  

بررسی تباین فضایی کیفیت  

 زندگی درشهر ایالم 
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 جلسه شورای دانشکده علوم جغرافیایی چهلمین یکصد ومصوبات 

 12/8/1399تاریخ  
آموزشی سنجش از دور و سیستم اطالعات جغرافیایی، تاریخ  گروه    یبر اساس مصوبه  شورا  -1

 : دیرس  بیبه تصو  موارد زیر مطرح و 1399/ 4/ 9

o شد. بیتصو ر یمطابق جدول زکارشناسی ارشد  ییدانشجو  یپروپوزال ها - لف ا 

 استاد راهنما عنوان  دانشجو  ردیف

 عبدالسالم امین پور 1
شبکه  تیو تمام یفیتوص ،دقتییدقت معنا  یهاشاخص یابیارز

 داده ها  خچهیبا استفاده از تار  OSMمعابر 
 سدیدی دکتر 

 هادی رجب زاده  2
در   یشهر ریمد فیآموزش وظا یبرا  GameGIS کی یطراح

 از وقوع بحران  یناش یاضطرار طیشرا
 

 ی دیدکتر سد

 خوله الجابری 3
  یکلون تمیالگور مسیریابی بهینه اتوبوس شهری با استفاده از

 در شهر تونس  یمورچگان مصنوع 
 ی دیدکتر سد

4 
  خیش تیهدا دیس

 یقادر

  های تمیالگور یحت استخراج عارضه راه بر مبناص سهیمقا

 یکیو اپت یرادار ای ماهواره ری با استفاده از تصاو قیعم یریادگی
 دکتر ضیائیان

 ان یمحسن صالح 5
شکل   یهندس اتیخصوص یها و عوارض بر مبنا ده یاستخراج پد

 آنها  یفیط یمنحن
 انیائیدکتر ض

 شبنم غفاری منصور 6
با   ل یما  یدر عکس ها یعالئم جاده ا  تیموقع نییو تع ییشناسا

 قیعم  یعصب یاستفاده از شبکه ها
 دکتر رضائیان

 حسین قهرمانپور  7
مقایسه مسیریابی بهینه با استفاده از الگوریتم ژنتیک و الگوریتم 

 ژنتیک گروهی چند هدفه 
 انیدکتر رضائ

 بهاره خلج  8
وسط  مت کیسنجش از دور با توان تفک ی داده ها یی کارا یابیارز

 شهر اراک  یهوا ینقشه آلودگ هیدر ته
 دکتر توکلی 

 انیناصر متق 9
سه گوش   یدهنده ها دقت استفاده از بازتاب یصحت سنج

 رادار  یها با استفاده از روش تداخل سنج یی مقدار جابجا نییدرتع
 ی دکتر توکل

10 
زاده   یحاج  یعل

 خوانلو یش

بر زلزله  در برا یشهر طیمح یری پذ بیشاخص مکانمند آس نییتع

 ی مصنوع  یشبکه عصب  تمیبا استفاده از الگور
 دکتر رضائیان

 

o  .یبهبود پوشش محدوده خدمات "ب(عنوان پایان نامه آقای حامد حق شناس به شرح زیر تغییر یافت  

 ."شبکه ل یو تحل  هی پرسپترون چند ال ی با استفاده از شبکه عصب یآتش نشان یهاستگاهیا

o  ی هاداده  یمکان ک یبهبود قدرت تفک "ی عرفان تام به شرح زیر تغییر یافت. عنوان پایان نامه آقا - ج  

 "کنار(  رودیخ یو پژوهش  ی جنگالموزش  ی )مطالعه مورد ی جنگل یگونه ها  ص یبه منظور تشخ ی فیفراط
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، پروپوزال دانشجویان به  1399/  7/   30بر اساس مصوبه شورای گروه جغرافیای طبیعی تاریخ     -  2

 ویب شد: شرح زیر مطرح و تص

o  درخواست پروپوزالهای دانشجویان کارشناسی ارشد به ترتیب جدول زیر مطرح، بررسی و مصوب   - الف

 گردید. 

 ردیف 
نام و نام 

 خانوادگی
 استاد  راهنما 

اساتید 

 مشاور 
 عنوان

تاریخ 

تحویل  

 پروپوزال 

 خانم زهرا هفتانی  1
 دکتر کیانی 

 دکتر لک

دکتر 

 احمدآبادی

دکتر نجفی  

 ها 

ی واحدهای ژئومورفولوژیکی سواحل خاوری شناسای

دریای کاسپین برای بازسازی نوسانات سطح آب  

 خلیج گرگان )بندر گز(

99مهر  15  

2 
خانم زهرا فیض  

 آبادی

 دکتر کیانی 

 دکتر لک

دکتر 

 صفاری 

دکتر نجفی  

 ها 

بررسی ژئومورفولوژی و مورفودینامیک سواحل  

 میانکاله در جنوب خاوری دریای کاسپین
99هر م 15  

 دکتر کیانی  خانم زهره مهری 3
دکتر 

 ساسانپور

 

تاثیر مخاطرات طبیعی )سیل و زمین لغزش( بر 

 گسترش شهر ایذه با رویکرد آینده پژوهی 
99مهر  15  

 دکتر کیانی  دکتر قنواتی آقای رضا رئیسی  4
  یگردشگر  یها تیژئومورفوسا یها تیقابل یابیارز

یاریاستان چهارمحال و بخت  
99ر مه 30  

5 
خانم زهرا  

 قادرخانی 
 دکتر افتخاری

دکتر 

 احمدآبادی

تاثیر فرمها و فرایندهای ژئومورفولوژی بر منابع آب 

 شهرستان اشتهارد
99مهر  30  

6 
خانم شیما  

 نامداری
 دکتر سلیقه 

دکتر 

 ناصرزاده

ی مقایسه نوسان اقلیمی و تغییر اقلیم در منطقه

 کرمانشاه 
99مهر  30  

7 
خانم نرگس  

زاییخ  
 دکتر صفاری

دکتر 

 جاودان

سطح بندی فضایی جاذبه های ژئوتوریسمی استان  

 بوشهر 
99مهر  30  

8 
خانم عاطفه  

 صفایی 

 دکتر احمدآبادی

 دکتر قنواتی

دکتر 

زپور یعز  

شهرداری تهران   20تحلیل فضایی تاب آوری منطقه 

ی زلزله در برابر مخاطره  
99مهر  30  

9 
محمد  آقای 

ی نوروز  

ی ان یدکتر ک  

 دکتر کرم

دکتر 

 صفاری 
99مهر  30 پیامدهای زلزله سیالخور بر مناطق روستایی  

10 
آقای احمد  

 کریمی
 دکتر احمدآبادی

 دکتر قنواتی

مهندس 

 شهرابی

طبقه بندی بدلندهای شمال خاوری گرمسار بر  

 اساس ویژگیهای مورفومتریک

مه 30

ر 

99 
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o ب جدول زیر انجام مطرح و پس از بررسی در  جلسات دفاع پروپوزالهای دانشجویان دکتری به ترتی   -ب

 گروه به صورت زیر مصوب گردید.  

 ردیف 
نام و نام 

 خانوادگی

استاد 

 راهنما

استاد 

 مشاور 
 داوران عنوان رساله

تاریخ 

جلسه  

دفاع 

 پروپوزال 

1 
خانم پرستو 

 غفورپور 

دکتر 

 احمدآبادی

 دکتر قنواتی

دکتر مهدی  

 یاسی 

ک رودخانه کرج  ارزیابی و تحلیل هیدرومورفولوژی 

 با رویکرد ساماندهی از بیلقان تا پل راه آهن

 دکتر شایان 

 دکتر کیانی 

 دکتر صفاری

شهریور   31

99 

2 
آقای مجید  

 خان محمدی
 دکتر کیانی 

 دکتر صفاری

 

اثر تغییرات آب و هوا بر ژئومورفولوژی و منابع آب  

 کارستی رشته کوه هزار مسجد در پهنه کپه داغ

 دکتر یمانی 

حمدآبادیدکتر ا  

 دکتر اکبری 

مهر  20

1399 

3 
خانم زینب  

 دولتشاهی 
 دکتر اکبری 

دکتر 

 علیجانی 

فضایی وارونگی دمایی در شهرهای  - تحلیل زمانی

 بزرگ ایران 

دکتر بیدختی  

 دکتر ناصرزاده

 دکتر احمدآبادی

مهر  27

1399 

 

پایان موضوع    6/7/99آموزشی جغرافیای گردشگری تاریخ  گروه    یمصوبه  شورا  اساسبر    -3

نامه های دانشجویان  مقطع کارشناسی ارشد رشته جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری،  استادان  

 راهنما و مشاور ایشان  به شرح ذیل مورد تایید واقع شد: 

 

 ردیف 
نام خانوادگی و   

 نام

شماره 

 دانشجویی 
 استاد مشاور استاد راهنما  عنوان پایان نامه

  افسانه نجفلویی  1
حلیل نقش ذینفعان گردشگری در اکوتوریسم پایدار، مورد مطالعه  ت

 وستای آهار ر
 دکتر مسلم قاسمی 

دکتر مجتبی 

 جاودان 

  پیمان فاضلی  2
رقابت پذیری اقامت گاههای بوم گردی بر اساس مولفه های جغرافیایی و  

 گردشگری)مورد مطالعه شهرستانهای دماوند، فیروزکوه و ورامین( 
 دکتر علی موحد  مسلم قاسمی دکتر 
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 جلسه شورای دانشکده علوم جغرافیاییچهل و دومین یکصد ومصوبات 

 8/10/1399تاریخ 

پروپوزال دانشجویان    99/ 6/  16ساس مصوبه جلسه شورای گروه جغرافیای انسانی تاریخ  بر ا -1

 دکتری به شرح زیر به تصویب رسید: 

 ردیف 
نام و نام 

 خانوادگی 
 استاد راهنما  عنوان  رشته شماره دانشجویی 

استاد 

 مشاور

تاریخ  

دفاع از  

 پروپوزال

  اعظم قاسم زاده 1

و  ایجغراف

  یزیبرنامه ر

 ییروستا

تبیین کیفیت زندگی در  

فضاهای پیراشهری مورد 

 مطالعه لواسانات کوچک 

دکتر حسن  

 افراخته 

دکتر  

وحید  

 ریاحی

29/2/99 

  یپهلوان میمر 2

و  ایجغراف

  یزیبرنامه ر

 یشهر

پراکنده   یگونه ها نییتب

 در کالنشهر کرج  ییرو

دکتر زنگانه  

دکتر  

 یزادیپر

دکتر  

محمد 

 یمانیسل

6/3/99 

بنا به درخواست دانشجو    99/ 6/  16بر اساس مصوبه جلسه شورای گروه جغرافیای انسانی تاریخ    -2

دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه    1393و تایید استاد راهنما، عنوان رساله خانم کیناز محمودی ورودی  

به   روستایی  فضایی،  "ریزی  یکپارچه  توسعه  راستای  در  روستایی  های  منظومه  به  کارآمدی  نگاهی  با 

 تغییر یافته است.  "روستاهای بخش ضیاء آباد)قزوین( 

بنا درخواست آقای دکتر    99/ 6/  16بر اساس مصوبه جلسه شورای گروه جغرافیای انسانی تاریخ    -3

ریزی   برنامه  و  جغرافیا  انسانی)رشته  جغرافیای  گروه  به  رازی  دانشگاه  از  انتقال  متقاضی  توکلی  جعفر 

 ه است.روستایی( موافقت نشد 

تاریخ   -4 انسانی  اساس مصوبه جلسه شورای گروه جغرافیای  طیبه    99/ 6/  16بر  خانم  درخواست 

دانشجویی   شماره  به  به    .................فالحی  شهری  ریزی  برنامه  و  جغرافیا  ارشد  کارشناسی  دانشجوی 

فیت  تحلیل تباین فضایی کی "راهنمایی دکتر شماعی و مشاوره دکتر فصیحی مبنی بر تغییر عنوان به  

 پس از تایید استاد راهنما و مشاور مورد موافقت قرار گرفته است.  "زندگی در شهر ایالم

تاریخ   -5 انسانی  زینب    99/ 6/  16بر اساس مصوبه جلسه شورای گروه جغرافیای  درخواست خانم 

دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری)روزانه(  مبنی  ......................احمدی به شماره دانشجویی  

تبیین اثرات نوگرایی بر پاسخ گویی فضایی  "تغییر عنوان رساله دکتری، پس از تایید استاد راهنما از  بر  

تبیین اثرات نوگرایی بر عدم انطباق  "به    "شهرداری تهران  4در محله های شهری مورد پژوهش منطقه  

 مطرح و تصویب شد.  "شهرداری تهران  4فضایی در محله های شهری مورد پژوهش منطقه 
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درخواست آقای سیروس    99/ 6/  31بر اساس مصوبه جلسه شورای گروه جغرافیای انسانی تاریخ   -6

  .........................صفدری دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی به شماره دانشجویی  

مید در  تحلیل اثرات صندوق کارآفرینی ا"مبنی بر تغییر عنوان پایان نامه پس از تایید استاد راهنما از   

مطرح و مورد موافقت    "تحلیل عملکرد صندوق کارآفرینی امید در نواحی روستایی  "به   "نواحی روستایی

 قرار گرفت. 

درخواست آقای محمد    99/ 6/  31بر اساس مصوبه جلسه شورای گروه جغرافیای انسانی تاریخ   -7

  ......................... انشجویی   زارعی دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی به شماره د

  ی مشارکت  تیریمد   یاجتماع  هی سرما  لیتحل"مبنی بر تغییر عنوان پایان نامه پس از تایید استاد راهنما از  

تحلیل نقش سرمایه های اجتماعی در مدیریت مشارکتی آب زراعی   "به   " ر شهرستان سراب   یآب زراع

 مورد موافقت قرار گرفت. مطرح و  ")مورد مطالعه: دهستان مال یعقوب شهرستان سراب(

نا به درخواست دانشجو  ب  99/ 6/  31بر اساس مصوبه جلسه شورای گروه جغرافیای انسانی تاریخ   -8

تبیین توسعه فضایی نواحی روستایی    "و تایید استاد راهنما، عنوان رساله دکتری آقای ایوب بدراق ناد از  

ین توسعه فضایی نواحی روستایی مرزی  تبی  "به   "مرزی مورد مطالعه: روستاهای مرزی استان گلستان

 مطرح و مورد موافقت قرار گرفت.  "مورد مطالعه: روستاهای مرزی شهرستان گنبد کاووس 

با عناوین و    16/7/99بر اساس مصوبه جلسه شورای گروه جغرافیای انسانی تاریخ   -9

برنامه ریزی و  ارشد جغرافیا  نامه های کارشناسی  پایان    استادان راهنما و مشاور 

به شرح زیر موافقت    1398شهری و جغرافیا و برنامه ریزی روستایی ورودی مهر   

 شده است. 

 کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری 

 عنوان پایان نامه  استاد مشاور  استاد راهنما  نام دانشجو ردیف 

 زی شهر اردبیلتحلیل پایداری زیست محیطی محالت مرک دکتر فصیحی  دکتر سلیمانی  سحر رسولی اقدم 1

 سمیرا ملکی  2
دکتر بهروزی نیا 

 دکتر سلیمانی 
 بررسی پایداری نواحی مسکونی شهر ساری از نظر معیارهای محله ای  ----- 

 سمیرا چراغی 3
 دکتر سلیمانی 

 دکتر بهروزی نیا
 ارزیابی پایداری محله در بافت های برنامه ریزی شده شهر قم ----- 

 .....................  دی دکتر کمانرو فرزانه صالحی  4
الگویابی مدیریت آسمان خراش های مسکونی شهر تهران نمونه موردی: برج 

 بین المللی تهران 
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 ......................  دکتر کمانرودی  بهاره روح اهلل 5
بررسی یکپارچگی برنامه های بازآفرینی شهر قزوین با طرح های جامع و  

 ه شهریتفصیلی در چارچوب مدیریت یکپارچ

 دکتر بهروز نیا دکتر پریزادی  محمد حسن رضایی  6
تحلیل پیامد های طرح های ترافیکی شهرداری تهران بر نظام کاربری اراضی  

 پیرامون مورد مطالعه: تونل توحید 

 تهران  14توسعه حمل و نقل محور محالت شهری مورد مطالعه: منطقه  دکتر سلیمانی  دکترپریزادی  آزیتا رفیعی جم  7

 تحلیل تاب آوری اکولوژیکی شهر کرج دکتر فصیحی  دکتر ساسانپور محمد جمشیدی  8

 ارزیابی توان اکولوژیک جهت تعیین عرصه های توسعه  دکتر شماعی  دکتر ساسان پور بتول اکبری 9

 دکتر سلیمانی  دکتر زنگانه محمد یوسف پور 10
شهید صدر فوالد بازآفرینی شهری در محالت رو به زوال  مورد مطالعه: محله 

 شهر

 دکتر  پریزادی  دکتر زنگانه معصومه موالیی  11
تجاری شدن و دگرگونی محالت شهری مورد مطالعه: محالت مجاور میدان  

 هروی تهران 

 تحلیل شاخص های شهر سالم و رابطه آن با قیمت مسکن در شهر جدید سهند دکتر کرمی  دکتر فصیحی  سید مهشید حسینی  12

 تحلیل رشد هوشمند شهری در منطقه یک شهر کرج  دکتر کرمی  دکتر فصیحی  سیما کاظمی  13

 دکتر زنگانه دکتر کرمی  یحیی غفوری 14
فضایی توسعه زیرساخت های سبز در شهر  –تحلیل ظرفیت های کالبدی 

 جوانرود 

 در صورت جلسه های آینده ارسال خواهد شد دکتر بهروزی نیا دکتر ساسانپور امید زارع  15

 در صورت جلسه های آینده ارسال خواهد شد دکتر کرمی  دکتر شماعی  واد زنگنه ج 16

 در صورت جلسه های آینده ارسال خواهد شد دکتر  پریزادی  دکتر شماعی  حسین داداشی  17

 در صورت جلسه های آینده ارسال خواهد شد دکتر ساسان پور دکتر شماعی  شیما رحیمی نژاد 18

 

 و برنامه ریزی روستایی کارشناسی ارشد جغرافیا  

 عنوان پایان نامه  استاد مشاور  استاد راهنما  نام دانشجو ردیف 

 داود فرهادی  1
 دکتر افراخته

 دکتر ریاحی 
 دکتر فرهاد جوان

فضایی مقاوم سازی مسکن روستایی در بخش زرندیه  –پیامد های کالبدی 

 شهرستان ساوه

 دکتر عزیزپور دکتر جاللیان بهادر محمدی 2
ل بازدارنده توسعه روستایی مبتنی بر الگوی بوم روستا مورد مطالعه: عوام

 روستای وردیج 
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 دکتر عزیزپور دکتر جاللیان سعید غفاری 3
تحلیل فضایی جرم در سکونتگاههای واقع در جنوب شهر تهران مورد  

 مطالعه: دهستان خالزیر

 در نواحی روستایی شهرستان الشتر  تحلیل وضعیت سالمندان دکتر عزیزپور دکتر ریاحی  کوروش نجمی 4

 دکتر جاللیان دکتر طهماسبی  زهرا ساالری  5
ارزیابی نیازهای ظرفیت سازی تعاونی های روستایی مورد مطالعه: 

 شهرستان کرج

 دکتر فرهاد جوان دکتر افراخته میالد محمدی  6
واکاوی عملکرد مدیریت نوین روستایی مبتنی بر شاخص های حکمرانی  

 د مطالعه: بخش مرکزی شهرستان کرج(خوب )مور

 دکتر طهماسبی  دکتر عزیزپور فاطمه رضایی  7
ارزیابی تهیه طرح توسعه پایدار منظومه روستایی مورد: منظومه  

 بابلکنار)شهرستان بابل( 

 دکتر افراخته دکتر قادر مرزی  امین زارعی 8
نقش سیاست اجتماعی دولت در پایداری جمعیت روستاهای بخش چنگ  

 ماس شهرستان بیجارال

 بررسی ظرفیت ها و موانع اشتغال زایی روستایی در غرب شهرستان البرز دکتر ریاحی  دکتر طهماسبی  جواد کریمی 9

 تبیین قابلیت های بوم گردی روستاهای شهرستان طالقان دکتر جاللیان دکتر قادرمرزی  صادق ثقفی  10

درخواست خانم       99/ 9/ 5تاریخ      بر اساس مصوبه جلسه شورای گروه جغرافیای طبیعی -10

زینب دولتشاهی مبنی بر اضافه شدن آقای دکتر میثم طوالبی به عنوان مشاور دوم، مطرح و مورد موافقت  

 قرار گرفت.  

درخواست فرصت       99/ 10/ 3بر اساس مصوبه جلسه شورای گروه جغرافیای طبیعی تاریخ  -11

هد )استاد میزبان: آقای دکتر عباس مفیدی( مطرح  مطالعاتی خانم وحیده صیاد به دانشگاه فردوسی مش

 فت.و با توجه به موافقت استاد محترم راهنما، مورد موافقت قرار گر 

درخواست آقای       99/ 10/ 3بر اساس مصوبه جلسه شورای گروه جغرافیای طبیعی تاریخ  -12

طوالبی بعنوان  سعید اسماعیلی دانشجوی ارشد آب و هواشناسی مبنی بر اضافه شدن آقای دکتر میثم  

 .مشاور پایان نامه کارشناسی ارشد مطرح و مصوب گردید 

تاریخ  -13 طبیعی  جغرافیای  گروه  شورای  جلسه  مصوبه  اساس  درخواست       99/ 10/ 3بر 

 پروپوزالهای دانشجویان کارشناسی ارشد به ترتیب جدول زیر مطرح، بررسی و مصوب گردید. 

 عنوان  د مشاور اساتی استاد  راهنما  نام و نام خانوادگی ردیف
تاریخ تحویل 

 پروپوزال 

1 
آقای نوراحمد  

 احمدی 

 دکتر کرم

 دکتر صفاری 
 دکتر قنواتی

و نقش آن در برنامه    سمیژئوتور  لیپتانس  ارزیابی

 کابل )افغانستان(   تیوال  شیآما
 99آذر    29

 دکتر کیانی دکتر کرم ی خانم محدثه عباس 2
  کیژئومورفولوژ  یها   تیها و محدود  تیقابل لیتحل

 شهر سبزوار   یدر گسترش کالبد 
 99آذر  29
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3 
خانم محبوبه  

 یعبدالوهاب
 یدکتر قنوات ی دکتر افتخار

کاربرد ژئومورفولوژی در مکان یابی دفن  

پسماندهای شهری با تاکید بر پیامدهای زیست  

 : آراد کوه کالنشهر تهران یمورد  نمونه  -محیطی  

5  

آذر

99 

 
 

جغراف -14 گروه  شورای  جلسه  مصوبه  اساس  تاریخ بر  طبیعی  دفاع      99/ 10/ 3یای  جلسات 

پروپوزالهای دانشجویان دکتری به ترتیب جدول زیر انجام شد و پس از بررسی در گروه به صورت زیر  

 مصوب گردید.  

نام و نام  

 خانوادگی 

 شماره 

 دانشجویی 

اساتید  

 راهنما 

استاد  

 مشاور 
 داوران  عنوان رساله 

تاریخ 

جلسه  

دفاع  

 پروپوزال 

آقای مجید  

 ن محمدی خا
961000923 

دکتر  

 کیانی
 

دکتر  

 صفاری 

اثر تغییرات آب و هوایی بر ژئومورفولوژی و  

منابع آب کارستی رشته کوه هزار مسجد  

 در زون کپه داغ 

 دکتر یمانی

دکتر  

 احمدآبادی 

 دکتر اکبری 

مهر    20

1399 

 

با عناوین و    99/ 9/ 25بر اساس مصوبه جلسه شورای گروه جغرافیای سیاسی  تاریخ   -15

ستادان راهنما و مشاور پایان نامه های کارشناسی ارشد رشته جغرافیای سیاسی به شرح زیر  ا

 تصویب شد: 

 عنوان پایان نامه  استاد مشاور  استاد راهنما نام دانشجو ردیف

دکتر عطااهلل   مریم ابراهیمی 1

 عبدی

آینده پژوهی پیامد های اجتماعی انتقال بین حوضه ای آب از  دکتر ساسان پور

 ودخانه زاب به دریاچه ارومیه ر

  یان یدکتر مراد کاو یجاهد یمهد 2

 راد 

دکتر ناصر  

 ییرضا

 در شهرستان قرچک  یقلمرودار های¬حفره نییتب ندهیآ

 

  ان یپا موضوع    99/ 9/ 25بر اساس مصوبه جلسه شورای گروه جغرافیای سیاسی  تاریخ  -16

 . افتی ریی تغ ی عیرب نیتر حسبه دک شانیو استاد مشاور ا یبررس  ی محمد کوشک ینامه آقا

پروپوزال جناب        99/ 9/ 10بر اساس مصوبه جلسه شورای گروه جغرافیای گردشگری  تاریخ   -17

با عنوان  ..................اقای سید حامد کرمانیان دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد گردشگری  به شماره دانشجویی  

به راهنمایی آقای دکتر علی موحد و    "تجاری بر صنعت گردشگری ایران  یهامی اقتصادی تحرتحلیل آثار    ":

 مشاوره اقای دکتر مسلم قاسمی مطرح و مورد تایید قرار گرفت. 

 1399/ 11/ 3آموزش دانشکده علوم جغرافیایی تاریخ   

 


