
 جلسه شورایپنجمین  یکصد و چهل وابالغ مصوبات 

    28/2/1400 تاریخ   دانشکده علوم جغرافیایي 

 

درخواست پروپوزالهای   11/1399/    26تم اطالعات جغرافیایی تاریخ  گروه سنجش از دور و سیس ی  شورا بر اساس مصوبه   -1

 دانشجویان کارشناسی ارشد به شرح زیر تصویب شد:

 استاد مشاور  استاد راهنما عنوان  دانشجو  ردیف

1 
شیرین چزانی 

 شراهی

 ارزیابی روشهای آشکارسازی هدف در تصاویر فراطیفی

 کربوری(اکتشاف چشمه های نقتی )تراوشات هیدرو جهت 
 دکتر توکلی  ضیائیاندکتر 

 حبیب خاوری  2
اطالعات   یابیو باز ییشناسا یبرا یفیتوسعه اندکس ط

 ی گل  یخانه ها
 دکتر سدیدی  انیائیدکتر ض

 ی محمد مقام  3
پهپاد با استفاده از   ریتصاو  یاستخراج قواعد و طبقه بند

 ی جنگل تصادف تمیالگور
 رضائیان دکتر انیائیدکتر ض

4 
 اصل ی کمانبهناز تر

 )تغییر عنوان( 

با   یفیچندط ریبدون نظارت تصاو یبهبود صحت طبقه بند

 انتشار ناهمسانگرد  یشبکه عصب  تمیاز الگور یریبهره گ
 توکلی  دکتر انیائیدکتر ض

 ی زکندریعز مهیفه 5
نقشه  هیدر ته یو هوش مصنوع  یآمار یروشها سهیمقا

 لغزش در استان تهران  نیزم لیپتانس
 دکتر رضائیان سدیدی دکتر 

 ی میرح بیاد 6

زاگرس  یجنگل ها یآتش سوز ی و مکان  یزمان یمدل ساز

 Convolutional(CNN) LSTMبا استفاده 

Neural Networks  منطقه مورد مطالعه : شهرستان(

 (  وانیمر

 انیدکتر رضائ سدیدی دکتر 

 

اساس مصوبه -2 آقا  1400/  1/2  خیتار  یعیطب  یایگروه جغراف  یشورا  بر  دانشجوی درخواست  رامندی  یوسفی  اهلل  روح  ی 

، مبنی بر انتخاب سرکار خانم دکتر حجازی زاده بعنوان استاد  934192903دکتری آب و هواشناسی به شماره دانشجویی  

  2020در سال    یگلخانه ا  ی کرونا بر انتشار گازها  ریهمه گ  روسیو  وعیش  ریتاث"مشاور رساله دکتری ایشان تحت عنوان  

 راهنمایی جناب آقای دکتر ناصرزاده مطرح و موافقت گردید.  و با  "رانیدر ا

 

 

 

 

 

 

 



گروه  درخواست پروپوزالهای دانشجویان کارشناسی ارشد    1400/  1/2  خ یتار  ی عیطب  یایگروه جغراف  یشورااساس مصوبه    رب -3

 به ترتیب جدول زیر مطرح، بررسی و مصوب گردید.  یعیطب یایجغراف

 

 

 عنوان  اساتید مشاور  مااستاد  راهن نام و نام خانوادگی  ردیف
تاریخ تحویل  

 پروپوزال 

 خانم سپیده نوری 1
دکتر حجازی 

 زاده

خانم عاطفه  

 رضایی

و نقش آن   المیاستان ا یبر آب و هوا میاقل رییاثر تغ

 ر یاخ یدر سه دهه  یحرارت رهیجز یریدر شکل گ

فروردین   24

1400 

 

عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد خانم معصومه آقاجانپور    1400/  1/2  خیتار  یعیطب  یایگروه جغراف  یشورا   اساس مصوبه  بر -4

موثر بر آن  مییاقل یپارامترها  نییب شیو پ  یآسایش گردشگر میبررسی روند اقل "از  974386502به شماره دانشجویی  

 تغییر یافت.    "اراآن در شهر آست  نییب  شیآسایش و پ   میروند اقل  تحلیل"به عنوان    "مییاقل  یهاسناریو  در شهر آستارا تحت 

 

عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد خانم کبری اصغری   1400/  1/2  خ یتار  ی عیطب  یایگروه جغراف  شورایاساس مصوبه    بر -5

شمال شرق ایران با رویکرد    گردوغبار  ی طوفانهابررسی روند تغییرات کانونهای  "از    983386502تکدام به شماره دانشجویی  

 "میاقل رییتغ کردیبا رو رانیگردو غبار شمال شرق ا هایو نقاط داغ طوفان یفراوان راتییتغ یرسبر"به عنوان  "میاقل رییتغ

 تغییر یافت.  

به    مقطع دکتری    انیدانشجو  یدرخواست پروپوزالها  1400/  14/2  خیتار  جغرافیای سیاسی  گروه    شورایاساس مصوبه  بر   -6

 شد: بیتصو ریشرح ز

 عنوان رساله  نام دانشجو ردیف
 استاد

 راهنما
 استاد مشاور 

تاریخ دفاع از  

 پروپوزال 

1 
مراد داللت  

 )دکتری(

 کشورهای هیدروپلیتیک مناسبات بازتاب

 زیست  امنیت بر کورا -ارس آبریز حوضه

 ایران  اسالمی جمهوری محیطی

دکتر مراد  

 کاویانی راد

دکتر محمدرضا  

 شهبازبگیان

دکتر فریده  

 محمدعلی پور

27/9/99 

2 

هادی  

 شاکری

 ری()دکت

 الگوی بر مکانی  هویتهای نقش بررسی

 شمالی خراسان استان در رای فضایی 

دکتر مراد  

 کاویانی راد

دکتر تیمور  

 جعفری 

دکتر محمدعلی  

 قاسمی 

19/12/99 

  

 

 

 

 



ارشد به    یکارشناس  انیدانشجو  یدرخواست پروپوزالها  14/2/1400  خیتار   یاسیس  یایگروه جغراف  شورایاساس مصوبه    بر -7

 شد: بیتصو ریشرح ز

 استاد مشاور  استاد راهنما عنوان رساله  نام دانشجو ردیف

1 

علیرضا  

جوکار 

 )ارشد(

 یمرز یدرنواح یتیامن یی الزامات فضا نییب

 شهرستان ؛یازمنظرسپاه پاسداران ،مطالعه مورد

 بخش بم ُپشت سراوان،

دکتر یداهلل  

 کریمی پور
 دکتر افشین متقی

2 
میالد امیری 

 )ارشد(

 یاسالم یجمهور  ییمنطقه گرا یاراهبرد ه نییتب

)مطالعه   یتعامل کیژئواکونوم  ی هیبر پا رانیا

 ( یمرکز یایمحور آستارا ،آس یمورد

دکتر افشین 

 متقی

دکتر سید محمد تقی  

 رئیس السادات

 دکتر مجید فاتحی 

3 
فائزه عبدی  

 )ارشد(

 توسعه با   فضا سیاسی  یابی  سازمان رابطه تحلیل

 البرز  استان مطالعه مورد

دکتر عطااهلل  

 عبدی
 دکتر طاهر پریزادی

 موارد مشروحه زیر به تصویب شورای دانشکده رسید:  27/2/1400 خ یتار انسانی  یایگروه جغرافشورای اساس مصوبه بر  -8

گروه جغرافیای انسانی، آقای دکتر فصیحی به عنوان مشاور رساله دکتری   1399اسفند   13صورتجلسه  5اط با بند در ارتب (1

به جای آقای دکتر    966074902خانم سحر مهدوی دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری به شماره دانشجویی  

 عزیزپور تعیین شده است

 افیا و برنامه ریزی روستایی به تصویب رسیده استپروپزال دانشجویان زیر در رشته جغر (2

 نام دانشجو  ردیف 
شماره 

 دانشجویي 
 عنوان  تاریخ دفاع  داوران  مشاور راهنما 

1 

زهره 

صادقي  

 قهدریجاني

971000915 
 عزیزپور 

 طهماسبي 

محسن 

سرتیپي 

 پور

 جاللیان

 موحد 

 طالشي 

25/12/1399 

تبیین مسکن پایدار در سکونتگاههای  

زاینده رود مطالعه  روستایي حاشیه

 موردی : شهرستان فالورجان 

2 
حسن  

 محمدی 
 قادرمرزی جاللیان 971000926

 افراخته

 عزیزپور 

 رضواني

21/2/1400 

تبیین جریان خروج سرمایه مالي از 

بخش کشاورزی روستاها)شهرستان 

 دهگالن در استان کردستان( 

3 

ابوطالب 

قاسمي  

 وسمه جاني

 افراخته 971000921
 عزیزپور 

 

 جاللیان

 سلیقه 

فضیله  

 خاني

11/2/1400 

تبیین نقش گردشگری در تحول دارایي  

های معیشتي مطالعه موردی: روستاهای 

 شهرستان رودسر 

 

آقایان دکتر تاج الدین کرمی و موسی کمانرودی به عنوان استادان راهنمای آقای نیما پناهی دانشجوی کارشناسی ارشد   (3

 تعیین شده اند.  1398 جغرافیا و برنامه ریزی شهری ورودی

 



به شرح زیر    1399ستادان راهنما، مشاور و عناوین پایان نامه دانشجویان کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی ورودی  ا (4

 تعیین شده است. 

 عنوان  مشاور  راهنما  دانشجو ردیف 

1 
سیده عاطفه 

 سیادتي
 طهماسبي قادرمرزی

اری روستاهای کوچک از  نقش موانع توسعه کشاورزی بر ناپاید

 دیدگاه شاغالن مورد: شهرستان گلپایگان

2 
مجتبي 

 دنیایي
 عزیزپور طهماسبي

تحلیل مرکزیت فضایي جاذبه ها در زیرساخت های گردشگری 

 روستایي مورد: شهرستان شبستر

 جوان  افراخته  مریم موسوی 3

اقتصادی   –تبیین نقش حکمروایي خوب در پایداری اجتماعي 

های روستایي مرود دهستان حومه شرقي شهرستان  سکونتگاه

 ایذه

4 
نیلوفر 

 سلیمي متین
 افراخته  عزیزپور

تحلیلي بر ادراک جامعه محلیاز تغییرات کاربری اراضي  

 روستایي در پیرامون کالنشهر کرج 

 )مورد مطالعه: روستای سنقرآباد شهرستان ساوجبالغ(

5 
یاسین  

 مقدسي
 قادرمرزی ریاحي

ی سالمندی در نواحي روستایي شهرستان  تحلیل پیامدها

 اشتهارد

6 
سیده سعیده  

 بیرقي
 مجید روستا ریاحي

امکان سنجي توسعه دروني روستاهای ادغام شده در شهر  

 بیرجند 

7 
معصومه 

 محبتي
 تحوالت آبیاری کشت برنج و دورنمای آن در استان گیالن  فاطمه عسکری افراخته 

 بیین فقر مسکن در روستاهای مرزی شهرستان تایبتد ت عزیزپور قادرمرزی فاطمه نعمتي 8

 ریاحي جاللیان الهام توکلي  9
عوامل بازدارنده توسعه کشاورزی در روستاهای شهرستان رباط 

 کریم

10 
عادل 

 عباسعلي
 هادی قراگوزلو  جاللیان

ارزیابي کیفیت محیط در سکونتگاههای پیراشهری اسالمشهر  

 مورد: روستای چیچکلو 

 

 

 

 



به شرح زیر تعیین   1399اهنما و مشاور پایان نامه های کارشناسي ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری ورودی استادان ر (5

 شده است. 

 عنوان  مشاور  راهنما  دانشجو ردیف 

 معصومه اربابی  1
دکتر بهروزی نیا ـ دکتر  

 فصیحی
 ----------- 

تحلیل فضایی کیفیت سکونت و عوامل تاثیر گذار  

شهرداری   15نشهر منطقه  بر آن در محله کیا 

 تهران 

 دکتر کمانرودی  دکتر پریزادی  زادهاسماعیل عیسی 2
تحلیل فضایی ارزش مبادله ای مسکن شهری و  

 تهران( 10مدل سازی تغییرات آتی)مورد: منطقه 

 دکتر فصیحی  دکتر پریزادی  مصطفی هرائینی 3
تبیین الگوی شکوفایی کالنشهر)مورد مطالعه: 

 تهران( 

 دکتر  کمانرودی  دکتر زنگانه  صفائی مازیار 4
ارزیابی تاثیر شاخص های شهر هوشمند بر  

 پایداری محیط زیست شهر تهران

 در جلسات بعد ارسال خواهد شد  دکتر کرمی دکتر زنگانه  وحید شادی وند  5

ـ  زهرا فیروزه  6  دکتر زنگانه 

 دکتر سلیمانی 
 ----------- 

گیری  تحلیل روستاهای ادغم شده در شهرو شکل 

 سکونتگاه های خودرو 

 سناریوهای توسعه پایدار منطقه کالنشهری تبریز  دکتر شماعي دکتر ساسانپور  فاطمه اعتماد  7

 دکتر شماعي دکتر ساسانپور  سیامند سلیمان زاده  8
تحلیل نقش محیط زیست هوشمند بر ارتقای 

 پایداری کالنشهرها)مورد: تهران(

9 
سیمین السادات  

 کاظمی 

نپور ـ دکتر  دکتر ساسا

 شماعی 
 نیا دکتر بهروزی

تحلیل تاب آوری اکولوژیکی شهرهای 

 ساحلی)مورد مطالعه: شهر بندرعباس(

 دکتر پریزادی  دکتر سلیمانی  حمید مرادی  10
تحلیل اثرات توزیع کاربری های خدمات شهری  

 در کیفیت زندگی)مورد: شهر ایالم(

 دکتر کرمی دکتر سلیمانی  زهرا شکری  11
فضایی بر زیرساخت های  –ثرات کالبدی تحلیل ا

 سبز در شهر قم 

 تهران  22ارزیابی رشد هوشمند شهری در منطقه  دکتر ساسانپور  دکتر شماعي فاطمه جلیلیان  12

 دکتر ساسانپور  دکتر شماعي حدیث نصیرزاده  13
کارکردی محالت  –تبیین تغییرات ساختاری 

 شهری 



 انی دکتر سلیم دکتر فصیحی  فرشید صحبتی  14
نقش زیرساخت های سبز در تاب آوری شهری  

 مورد: شهر هشتپر 

 در جلسات بعد ارسال خواهد شد  -----------  فصیحی ـ پریزادی  آرزو جعفری  15

 دکتر سلیمانی  دکتر کرمی مهسا انصاری  16
تحلیل نقش گسترش و پراکنده رویی شهری بر 

 زیرساخت های سبز در شهر قم 

 در جلسات بعد ارسال خواهد شد  دکتر زنگانه  رمیدکتر ک وند مژده یوسف 17

 دکتر پریزادی  دکتر کمانرودی  بهاره زندی  18
ارزیابی راهبردی برنامه های توسعه فضای سبز 

 شهر سنندج 

 دکتر زنگانه  دکتر کمانرودی  ناصر قره قول  19
بررسی نابرابری فضایی در دسترسی به خدمات  

 در محالت شهری)مورد: بندر ترکمن( 

 دکتر فصیحی  دکتر کمانرودی  شهال براتی  20

بررسي نقش بزرگراه شوش در تغییرات ساختاری 

شهرداری   15کارکردی محله طیب در منطقه  –

 تهران

 

 زش دانشکده علوم جغرافیایي آمو


