
 ی دانشکده علوم جغرافیایی تحصیالت تکمیل محترم  ویانقابل توجه دانشج

 11/1399/ 06تاریخ  جلسه شورای دانشکده علوم جغرافیایي    سومین چهل ویکصد و مصوبات 

 به شرح زیر به اطالع مي رسد:
 

تاریخ   -1 اساس مصوبه گروه جغرافیای گردشگری  فرزانه 99/ 27/10بر  پروپوزال سرکار خانم 

   983369505  یيبه شماره دانشجو   یارشد گردشگر  يمقطع کارشناس  یدانشجو   يگالب

در دوره پسا   سفر  ی رفتار  لیتمابر    19  دیخطر ادراک شده از کو  ریتاث  لیتحل   "با عنوان :

متقاض  : مطالعه  مورد  تهران  ان یکرونا،  شهر  در  راهنما  "سفر  مجتب  یآقا   یي به   ي دکتر 

قرار   موافقت اصل مطرح و مورد    ي قائم  ی و مشاوره دکتر مهد  یدکتر زاهد قادر   و جاودان  

 .گرفت

 ی درخواست پروپوزالها  11/1399/ 4  خیتار   ياسیس  ی ایگروه جغراف  یبر اساس مصوبه شورا -2

 شد:   بیتصو  ریارشد مطرح و به شرح ز  يکارشناس  انیدانشجو

 دیف ر
نام و نام 

 خانوادگی
 استاد مشاور استاد راهنما  عنوان

 ی احمد  ونسی 1
انتقال   ییفضا  _  یتیامن یبازتاب ها

 آب در شهرستان خواف  یبخش  انیم 

 ی انیکاو  دکتر

 راد
 ا یصدرا ن  دکتر

2 
ل احمد یوک

 یموریت

اختالفات هند و پاکستان در مورد   ریتأث

 افغانستان  ی اقتصاد  تیبر امن  ریکشم
 ی عبد  دکتر یعیرب  دکتر

3 
محمد قاسم 

 یجام 

 یگروه ها  یابیقلمرو  یپژوه  ندهیآ

  یدر افغانستان )مطالعه مورد  ریدرگ

 طالبان( 

 ی زادیپر  دکتر یعیرب  دکتر

4 
داللت مراد  

 مصرکانلو 

حوضه    کیتیدروپلیبازتاب مناسبات ه

  تیآن برامن  ر یکورا و تاث-ارس  ز یآبر

 ران یا  یطیمح  ستیز

 راد   یانیکاودکتر

 دهیدکترفر

 ی محمدعل

پور؛دکتر  

محمدرضا 

 ان یگیشهبازب

 



پیشنهاد تخصیص   1399/ 1/11بر اساس مصوبه شورای گروه جغرافیای طبیعي تاریخ  -  3

استاد محترم راهنما به درخواست دانشجوی دکتری آب و هواشناسي آقای روح اهلل یوسفي 

بعنوان ...............................رامندی به شماره دانشجویي   ناصرزاده  مطرح و جناب آقای دکتر 

 استاد محترم راهنما، تعیین شدند. 

تاریخ    -  4 طبیعي  جغرافیای  گروه  شورای  مصوبه  اساس  پروپوزالهای   1399/ 1/11بر  درخواست 

 مطرح و به شرح زیر تصویب شد: دانشجویان کارشناسي ارشد  

 ردیف 
نام و نام 

 خانوادگی 
 استاد مشاور استاد راهنما  عنوان 

تاریخ تحویل 

 پروپوزال

1 
  صیاد جعفری

 فرد

در   سمینقش ژئوتور لیو تحل یبررس

 توسعه شهرستان اشتهارد
 دکتر قنواتی 

دکتر ناصر  

 رضایی
 99دی  23

 یاسمن هراسانی  2
اثر تغییر اقلیم بر گردشگری استان 

 )با تاکید بر دامغان(  سمنان

دکتر حجازی  

 زاده 

علیرضا 

کربالیی 

 درئی 

 99دی  27

تاریخ  -  5 طبیعي  جغرافیای  گروه  شورای  مصوبه  اساس  پروپوزالهای   11/1399/ 1بر  درخواست 

 مطرح و به شرح زیر تصویب شد:دانشجویان دکتری  

ردی 

 ف 

نام و نام  

 خانوادگی
 عنوان 

استاد  

 راهنما 
 اساتید داور  استاد مشاور 

تاریخ  

تحویل 

 پروپوزال 

1 
نبی اهلل  

 میرزایی 

دو شاخه شدن   ریتاث

 ران ی بر بارش ا  یغرب یبادها

دکتر  

 علیجانی 

دکتر  

حجازی  

 زاده 

 دکتر دارند 

دکتر  

 ناصرزاده 

دکتر قاسم  

 عزیزی 

 دکتر اکبری 

 دکتر سلیقه

26 /8 /99 

2 
شهرام  

 وارسته 

تحلیل و مدیریت مخاطره  

سیالبهای شهری با رویکرد  

ژئومورفولوژی )مطالعه  

 موردی: کالنشهر کرج( 

دکتر  

 قنواتی 

دکترصفار 

 ی

دکتر  

 ی احمدآباد

 دکتر یمانی 

 دکتر کرم 

 دکتر افتخاری 

29 /10 /99 

3 

محمدعلی  

پارسا  

 برومند 

تحلیل آسیب پذیری ناشی  

از سیالب در حوضه  

گرگانرود با تاکید بر  

پارامترهای  

 ژئومورفولوژیکی 

دکتر  

 قنواتی 

دکتر  

 احمدآبادی 

 یمانی دکتر 

 دکتر صفاری 

 دکتر افتخاری 

8 /11 /99 



 

به پیشنهاد دانشجو و  99/  8/ 28براساس مصوبه شورای گروه جغرافیای انسانی تاریخ    -6

تایید استاد راهنما، خانم دکتر صدیقه حسینی حاصل به عنوان استاد مشاور دوم خانم  

 1398روستایی ورودی  فاطمه رضایی دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی  

 تعیین شده است. 

به  پیشنهاد و تایید 99/  8/ 28براساس مصوبه شورای گروه جغرافیای انسانی تاریخ    -7

پایان   ؛ عنوان  نامه  پایان  از  و در جهت حمایت شرکت عمران شهر جدید  راهنما  استاد 

روست ریزی  برنامه  و  جغرافیا  ارشد  کارشناسی  دانشجوی  کمری  میثم  آقای  به  نامه  ایی 

 مطرح و تصویب شد.به شرح زیر   ................. .شماره دانشجویی 

)سعید   قبلی عنوان   دهستان  هشتگرد  جدید  شهر  پیرامون  روستاهای  اراضی  کاربری  تحوالت  سنجش 

 آباد(

 نقش شهر جدید هشتگرد بر تحوالت روستاهای پیرامون  عنوان جدید

 

جغرافیای  --8 گروه  شورای  تاریخ  براساس مصوبه  استاد    به99/  28/8انسانی  پیشنهاد 

نامه آقای مظهر احمدی دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه  پایان  محترم راهنما؛ عنوان 

 مطرح و تصویب شد. به شرح زیر   .................. ریزی شهری به شماره دانشجویی 

طالعه: محله های انطباق یابی فضایی اجتماع محلی و محله در گفتمان مادر شهری)مورد م  قبلی عنوان  

 کالن شهر تهران(

انطباق یابی فضایی اجتماع محلی و محله در گفتمان مادر شهری)مورد مطالعه: مادر شهر  عنوان جدید

 تهران(

 

درخواست خانم زهرا    99/  28/8براساس مصوبه شورای گروه جغرافیای انسانی تاریخ  -9

ایمانی دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی به شماره دانشجویی 

مبنی بر تغییر عنوان پایان نامه پس از تایید استاد راهنما به شرح زیر    .......................... 

 مطرح و تصویب شد.



تاکید   عنوان قبلی  با  پایداری سکونتگاههای روستایی  بر سیستم دفع پسماند  نقش مدیریت محلی در 

 ناحیه مورد مطالعه دهستان شهرآباد شهرستان فیروزکوه 

نقش مدیریت محلی در فرایند دفع پسماند های روستایی مورد مطالعه: دهستان شهرآباد   عنوان جدید

 شهرستان فیروزکوه

 

تاریخ  -10 انسانی  جغرافیای  گروه  شورای  مصوبه  موافق    99/  28/8براساس  نظر  با 

ارشد   کارشناسی  دانشجویان  مشاور  عنوان  به  پریزادی  دکتر  آقای  راهنما،  استادان 

برنامه ریزی شهری ورودی   نام های سمیرا ملکی، سمیرا چراغی و    1398جغرافیا و  به 

مهر گروه جغرافیای انسانی   16مورخه    1399بهاره روح اهلل )موضوع صورت جلسه چهارم

 مطرح و تصویب شد. (

درخواست پروپوزال  99/ 28/8براساس مصوبه شورای گروه جغرافیای انسانی تاریخ  -11

 تصویب شد:  به شرح زیر مطرح ودانشجوی دکتری 

ردی 

 ف

نام و نام 

 خانوادگی

شماره 

داشجوی

 ی

 عنوان
ان استاد  

 راهنما

استاد 

 مشاور 

تاریخ 

تحویل  

 پروپوزال 

1 
حمیده  

 اسفندیاری 
. 

تبیین نقش بازساخت سیاسی 

اقتصادی نوین در تحوالت   –

 محالت کالنشهر تهران 

 تهران  12مورد پژوهی: منطقه  

دکتر سلیمانی 

 و دکتر کرمی 

دکتر  

کمانرود 

 ی

30/7/

1399   

 

 

 

 1399بهمن 3تاریخ آموزش دانشکده علوم جغرافیایی  


