
 

 

 قابل توجه دانشجویان محترم تحصیالت تکمیلی دانشکده علوم جغرافیایی

 

 1399/ 12/ 24جلسه شورای دانشکده علوم جغرافیایی تاریخ  چهارمین یکصد وچهل ومصوبات 

 به شرح زیر به اطالع می رسد:

 

استاد راهنمای آقای سعید موضوع تغییر    11/1399/ 21براساس مصوبه شورای گروه جغرافیای انسانی تاریخ   -1

 1)موضوع بند  954054903حیدری نیا دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری به شماره دانشجویی  

( مطرح و پس از بحث و بررسی خانم دکتر ساسان 1399شهریور    16صورتجلسه گروه جغرافیای انسانی مورخه  

 صیحی به عنوان مشاور تعیین شدند.پور و آقای دکتر شماعی استاد راهنما و آقای دکتر ف

تاریخ   -2 انسانی  جغرافیای  مصوبه شورای گروه  کارشناسی    21/11/1399براساس  نامه های  پایان  عناوین 

 تصویب شد: ارشد دانشجویان به شرح زیر 

 عنوان پایان نامه  استاد مشاور  استاد راهنما  نام دانشجو

 دکتر کرمی  دکتر شماعی  جواد زنگنه 
بازآفرینی شهری در ارتقای زیست پذیری بافت های  تحلیل نقش 

 فرسوده شهری 

 دکتر  فصیحی  دکتر شماعی  حسین داداشی 
تحلیل نقش تغییر کاربری زمین در ارتقای کیفیت زندگی در محالت 

 شهری مطالعه موردی: محالت خوب بخت و نواب شهر تهران 

شیما رحیمی  

 نژاد 
 دکتر شماعی 

دکتر ساسان  

 پور

اثرات بازآفرینی بافت های فرسوده شهری بر ارتقای کیفیت تحلیل 

 زندگی در محالت شهری 

 



عناوین پایان نامه های    8/11/1399تاریخ      GISبراساس مصوبه شورای گروه سنجش از دور و   -3

 کارشناسی ارشد دانشجویان به شرح زیر تصویب شد:

 استاد راهنما  عنوان  دانشجو ردیف 
استاد  

 مشاور 

 لیال کرمی  1
  و پرت  هایداده ی بازساز  یروش ها  یابیارز

  تمیدر الگور  NDVI  یزمان  یسر هموارسازی
TIMESAT 

 دکتر تراهی  دکتر توکلی 

2 
طاهره بختیاری  

 بابادگانی 

   در   یادگیری عمیق دقت    شی افزا ی روش  ها  یابیارز

 ی رشد شهر  یمدلساز
 ی دیدکتر سد

دکتر  

 رضائیان 

 امید خیری  3

با استفاده از    Missing Built-up Areas تشخیص

داده    completenessیادگیری عمیق جهت افزایش  

 OSMهای 

 ی دیدکتر سد
دکتر  

 ان یرضائ

4 
  یسحر فرهود

 منش 

با استفاده از داده   یبه خدمات شهر  یدسترس یبررس

 OSM POI یها

دکتر  

- یدیسد

 دکتر رضائیان 

 

 فاطمه تام نیا  5

 ارزیابی میزان کامل بودن داده های کاربری اراضی 

OSM  با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی 

 )مطالعه موردی جنوب شهر کرج( 

دکتر  

- یدیسد

 ان یدکتر رضائ

 

 حسین رضائی  6
بررسی نقش اطالعات داوطلبانه مکانی در مدیریت  

 مخاطره زلزله 
 ی دیدکتر سد

دکتر  

 ان یرضائ

 ی دشت رحسام یام 7
مولد   ی با شبکه  ییهوا  یکردن عکس ها یرنگ 

 یتخاصم
 دکتر توکلی  ان یائیدکتر ض

8 
  یبهناز ترکمان

 اصل

با استفاده   تولید شده  DEM  یارتفاع صحت مقایسه

 Sentinel-1و   ASTER  ریاز تصاو
 ی دکتر توکل ان یائیدکتر ض

موضوع رساله دکتری آقای آرش قربابی    17/6/1399براساس مصوبه شورای گروه جغرافیای سیاسی تاریخ    -4

سپهر با عنوان: ژئوپلیتیک شهری در عمل، تحلیل جایگاه بازیگران و مولفه های ژئوپلیتیکی بر چشم انداز  

متقی و مشاوره دکتر    مناسبات قدرت در فضای جهان شهرها، نمونه: کالنشهر تهران، به راهنمایی دکتر 

 جوزف ساکوکوادز از ارمنستان مطرح و مورد تصویب قرار گرفت. 

  پایان   مشاور   استاد  جابجایی  موضوع   16/7/1399بر اساس مصوبه شورای گروه جغرافیای سیاسی تاریخ   -5

  مشاوره   محمدپور   علی   دکتر   متقی،   افشین   دکتر   آقای   جای   به   شد   مصوب   و   مطرح  شجاعی  کریم   آقای   نامه

 . گیرد برعهده را  ایشان نامه پایان



  محمد قاسم   آقای  درخواست  موضوع   7/1399/ 16بر اساس مصوبه شورای گروه جغرافیای سیاسی تاریخ   -6

  آقای   و  ایشان  راهنمای  استاد  عنوان   به   ربیعی   شد دکتر   مقرر   و  راهنما مطرح   استاد   تغییر  بر   مبنی   جامی

 د شون تعیین  احمدی فرشاد  آقای راهنمای استاد عنوان به  پور  کریمی  دکتر 

  قربانی   آقای  رساله  عنوان   تغییر   موضوع   16/7/1399بر اساس مصوبه شورای گروه جغرافیای سیاسی تاریخ   -7

  آینده   بر   بازیگران  اهداف   تحلیل :  رساله  عنوان :  شد   تعیین   زیر   شرح   به   ایشان  رساله   عنوان   و   مطرح   سپهر

 ( تهران  کالنشهر: نمونه) کالنشهرها در  قدرت مناسبات

موضوع تغییر عنوان پایان نامه سرکار    30/11/99براساس مصوبه شورای گروه جغرافیای گردشگری تاریخ   -8

  ل ی تحل"از  953098506،یی دانشجوی کارشناسی ارشد گردشگری به شماره دانشجویی رضا  بای فرخانم   

مورد مطالعه : طاقبستان   ،ی خیتار  راث یم  یتهایدر حفاظت از سا  ی نقش رفتار مسئوالنه گردشگران ورود 

  راث یمورودی در حفاظت از سایت های    رفتار مسئوالنه گردشگرانپیامد های    ل یتحل  به  »   "کرمانشاه

 قرار گرفت.  د ییمطرح و مورد تا "ی ، مورد مطالعه: طاقبستان کرمانشاه خیتار

عنوان پایان نامه خانم  غییر  موضوع ت  30/11/99بر اساس مصوبه شورای گروه جغرافیای گردشگری تاریخ   -9

تحلیل    "از    965329503  ،ساناز برارش دانشجوی کارشناسی ارشد رشته گردشگری به شماره دانشجویی 

مورد  نقش ارزش ویژه  برند در انتخاب موسسات عرضه کننده خدمات گردشگری از دیدگاه مشتریان،  

ش ویژه برند آژانس های خدمات مسافرتی  تحلیل نقش ارز  به  »   "آژانس های مسافرتی شهر تهرانمطالعه:  

 قرار گرفت. مطرح و مورد تایید   "در قصد خرید مشتریان، مورد مطالعه شهر تهران

موضوع پایان نامه جناب    30/11/99بر اساس مصوبه شورای گروه جغرافیای گردشگری تاریخ   -10

پهنه بندی با رویکرد     با عنوان:   974369506اقای پیام سلیمان زاده دستگیری به شماره دانشجویی  

(  ( از  استفاده  با  گردشگری  کاربری  توسعه  منظور  به  اکولوژیکی  توان  موردی:  GISارزیابی  مطالعه   ،)

شهرستان مشگین شهر  به راهنمایی جناب اقای دکتر موحد و مشاوره جناب آقای دکتر پرویز ضیاییان  

 گرفت. مورد تایید قرار  فیروز آبادی مطرح و مورد تایید 

درخواست استاد راهنما)آقای   13/12/1399بر اساس مصوبه شورای گروه جغرافیای انسانی تاریخ   -11

دکتر فصیحی(، خانم دکتر ساسانپور به جای آقای دکتر کرمی به عنوان استاد مشاور سید مهشید حسینی 

 دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری تعیین شد.

 

 



پروپزال دانشجویان دکتری جغرافیا و   12/1399/ 13شورای گروه جغرافیای انسانی تاریخ بر اساس مصوبه   -12

 تصویب شد: برنامه ریزی شهری به شرح زیر  

 نام دانشجو
شماره  

 دانشجویی
 عنوان  داوران  مشاور  راهنما 

 966074902 سحر مهدوی 
 ساسانپور 

 شماعی 
 عزیزپور 

 احمد زنگانه 

 ربیعی 

صدیقه 

 لطفی

های الحاقی به منظور  تحلیل پهنه 

ارتقای سطح پایداری با الگوی  

دهکده شهری)مطالعه موردی: شهر  

 ساری( 

 954054902 واحد آقایی 
 پریزادی 

 موحد
 زنگانه 

 شماعی 

مسلم  

 قاسمی 

 دکتر صارمی 

 Covidتبیین اثرات بحران کرونا)

( بر مقصد گردشگری  19

 شهری)مورد: شهر اردبیل( 

 954054903 سعید حیدری نیا 
 ساسانپور 

 شماعی 
 فصیحی 

 پریزادی 

 کاویانی 

 رفیعیان 

تبیین تحقق پذیری فضای شهری 

هیبریدی در عصر اطالعات)مورد: 

 کالن شهر تهران( 

علی محمد  

 منصورزاده 
974054904 

 ساسانپور 

 شماعی 
 فصیحی 

 بهروزی نیا 

 حجازی زاده 

 حاتمی نژاد 

تحلیل علل رخداد انقباض شهری در  

کوچک اندام با تاکید بر  شهرهای  

 پایداری شهری)مورد: شهر ایالم( 

 974054904 مهدی شیری پور 
 ساسانپور 

 فصیحی 
 شماعی 

 حجازی زاده 

 بهروزی نیا 

 مشکینی 

حلیل اثرات ساختار فضایی کالن  

شهرها در تاب آوری زیست  

محیطی)مورد مطالعه: کالن شهر  

 تبریز( 

استادان راهنما، مشاور و عناوی پایان   12/1399/ 13بر اساس مصوبه شورای گروه جغرافیای انسانی تاریخ   -13

به شرح   1398نامه های کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری گرایش آمایش شهری ورودی بهمن  

 تصویب شد:زیر  

 عنوان  مشاور  راهنما  دانشجو

علیرضا  

 فاریابی 

 تحلیل اثرات اختالط کاربری اراضی بر پایداری محله ای شهر قم  پریزادی  سلیمانی 

فاطمه علی  

 اکبر نواحی

تحلیل توزیع فضایی و دسترس پذیری بوستان های شهری در   پریزادی  فصیحی 

 تهران   7منطقه 

عرفانه  

 نیکوئیان 

 تحلیل فضایی پایداری تخلفات ساختمانی کالن شهر تهران  فصیحی  پریزادی 

 تحلیل نقش تغییر کاربری باغات در تاب آوری اکولوژیک   شماعی  کرمی  فاطمه محبی 

 )مورد: منطقه یک شهرداری تهران(

 ارزیابی پهنه های شهر آمل از نظر اختالط کاربری راضی  سلیمانی  زنگانه  کوثر فرخی



عباسغلی  

 دهقانی

 شهر شیراز اثرات محیط ها و محله های فرسوده بر امنیت   سلیمانی  کرمی 

سعید امینی  

 ورکی 

 ساسانپور 

 بهروزی نیا 

 آینده پژوهی تاب آوری مناطق شهری تهران  فصیحی 

درخواست پروپوزالهای دانشجویان   23/12/1399بر اساس مصوبه شورای گروه جغرافیای طبیعی تاریخ   -14

 تصویب شد:به شرح زیر  کارشناسی ارشد  

 

 

 

نام و نام 

 خانوادگی
 استاد  راهنما 

اساتید 

 مشاور 
 عنوان

تاریخ 

تحویل  

 پروپوزال 

نواب زنجیر  

 بالغی 

دکتر حجازی  

 زاده 

 دکتر ناصرزاده 

 دکتر کربالیی 

اثرات تغییر اقلیم و گرمایش زمین در بارشهای  

 سنگین آذربایجان شرقی 

اسفند   7

99 

معصومه  

 آقاجانپور 
 دکتر اکبری  دکتر ناصرزاده 

  نییب ش یو پ یآسایش گردشگر می بررسی روند اقل

 موثر بر آن در شهر آستارا تحت  میی اقل یپارامترها

 می یاقل ی ها سناریو

اسفند   15

99 

 دکتر ناصرزاده  اسما کیخا 
دکتر حجازی  

 زاده 

مونسون با توجه به شدت،مدت و    لیوتحل یبررس

 م ی اقل رییبا نگرش تغ یفراوان

اسفند   15

99 

 -  ناصرزاده دکتر  ملیحه اسدی 
استان   یحوضه قره چا الب یبر س لم یراقییاثرات تغ

 ی مرکز

اسفند   15

99 

 دکتر قنواتی دکتر کیانی  حسین ندایی 

  یکی ژئومورفولوژ  یها  تیو محدود تهایقابل لیتحل

  ج یخل ی آب یو دفاع از مرز ها تیامن یدر برقرار 

 فارس 

 )غرب استان هرمزگان ( 

اسفند   15

99 

فاطمه کرمی  

 یتوتشام
 دکتر سدیدی  دکتر اکبری 

گردوغبار   هایطوفان   ریمس   یابیو رد ییشناسا

 و بلوچستان ستان یاستان س

اسفند   10

99 

 دکتر سلیقه دکتر اکبری  وحید نبی پور 
ان  است یانسو بر بارش ها دهیپد ر یتاث یبررس

 تهران 

اسفند   11

99 

کبری اصغری  

 تکدام 
 کمانگر دکتر  ی دکتر اکبر

  گردوغبار  یطوفانهابررسی روند تغییرات کانونهای  

 م ی اقل ر یی تغشمال شرق ایران با رویکرد 

 

اسفند   23

99 

 فاطمه فرنیا 
 دکتر صفاری 

 دکتر کرم 
 دکتر قنواتی

  ک یآنتروپ یژئومورفولوژ  لیشاخص پتانس  یابیارز

 در منطقه دورود 

اسفند   24

99 



مقطع    انی دانشجو  یدرخواست پروپوزالها  23/12/1399  خیتار  یعیطب  یا یجغرافبر اساس مصوبه شورای گروه  -15

 شد:  بیتصو  ر یبه شرح ز  دکتری

نام و نام 

 خانوادگی
 داوران عنوان رساله استاد مشاور استاد راهنما 

تاریخ 

جلسه دفاع 

 پروپوزال 

 دکتر صفاری  سارا محمدی 
دکتر  

 احمدآبادی 

در حوضه   الب یس سکیر  ارزیابی

 تنکابن رودخانه چشمه کیله 

دکتر  

 مقصودی 

دکتر  

 قنواتی 

 دکتر کیانی 

اسفند   20

1399 

نفیسه 

 طالبی

 دکتر صفاری 

 دکتر قنواتی

دکتر  

 احمدآبادی 

تحلیلی بر استاندارد سازی نمادها در  

نقشه های ژئومورفولوژی. مطالعه  

 موردی: استان تهران 

 دکتر یمانی 

 کیانی دکتر 

دکتر  

 افتخاری 

اسفند   23

1399 

وجیهه 

 قلیزاده

 دکتر صفاری 

دکتر  

 احمدآبادی 

 دکتر کرم 

آبخوان   ی تاب آور یفضائ لیتحل

های  بر اساس ویژگیدشت مشهد  

 هیدروژئومورفیک 

 دکتر یمانی 

دکتر  

 قنواتی 

دکتر  

 افتخاری 

اسفند   24

1399 

روح اهلل  

یوسفی 

 رامندی 

دکتر  

 ناصرزاده 
 - 

کرونا بر   ری همه گ  روسیو وعیش ریتاث

در سال  یگلخانه ا ی انتشار گازها

 ران یدر ا 2020

دکتر  

 خالدی

دکتر  

حجازی  

 زاده 

دکتر  

 پریزادی 

اسفند   24

1399 

 

 

 

 

 1399اسفند   27فیایی تاریخ اطالع رسانی اآموزش دانشکده علوم جغر


