
 جلسه شورای دانشکده ششمین   یکصد و چهل و  غ مصوبهابال

 1400/ 4/ 29   تاریخعلوم جغرافیایي  

نشجویي دکتری به شرح زیر  درخواست پروپوزال دا  1400/ 3/ 5ی گروه جغرافیای طبیعي تاریخ   شورابر اساس مصوبه  -1

 تصویب شد: 

نام و نام  

 خانوادگي
 داوران  عنوان رساله  استاد مشاور  استاد راهنما 

تاریخ  

جلسه دفاع  

 پروپوزال 

آقای محمد  

 محمدی 

دکتر  

 ناصرزاده 

 دکتر علیجاني 

 دکتر سلیقه

مخاطرات   يکی نوپتیو س یي فضا لیتحل

در   ينظام یمؤثر در کارکردها  یيوهواآب 

 ران یا  يجنوب مهین

 زاده  دکتر حجازی 

 دکتر ربیعي 

 دکتر موسوی 

20  

اردیبهشت  

1400 

گروه  پروپوزال دانشجوی کارشناسي ارشد  درخواست 1400/ 3/ 5ی گروه جغرافیای طبیعي تاریخ   شورابر اساس مصوبه  -2

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

نام و نام  

 خانوادگي
 استاد  راهنما 

تید  اسا

 مشاور 
 عنوان 

تاریخ  

تحویل 

 پروپوزال 

خانم ناهید  

 نوری 
 دکتر فصیحي 

دکتر  

 پریزادی 

شهر کوهدشت در برابر   یبافت کالبد  یرپذیبی آس یي فضا لیتحل

 زلزله 

24  

اردیبهشت  

1400 

مصوبه   -3 اساس  تاریخ    شورا بر  طبیعي  جغرافیای  گروه  دکتری    1400/ 3/ 5ی  دانشجوی  کوراوند  مژگان  خانم  درخواست 

مبني بر اضافه شدن جناب آقای دکتر رضا خوشرفتار بعنوان استاد راهنمای    971000923ژئومورفولوژی به شماره دانشجوی  

 دوم و جناب آقایان دکتر صفاری و دکتر جواد اشجاری بعنوان مشاور اول و دوم رساله مطرح و مصوب گردید.  

درخواست تغییر عنوان پایان نامه خانم سپیده نوری به  1400/ 4/ 2ی گروه جغرافیای طبیعي تاریخ    شورابر اساس مصوبه   -4

گرایش تغییر اقلیم تحت راهنمایي سرکار   -دانشجوی کارشناسي ارشد آب و هواشناسي  983386507شماره دانشجویي 

سه دهه  در    يحرارت  رهیجز   یریو نقش آن در شکل گ  المی استان ا  یبر آب و هوا  می اقل  رییاثر تغ "خانم دکتر حجازی زاده از  

مطرح    "  ر یاخ  ی در سه دهه    يحرارت  ره یجز  یری و نقش آن در شکل گ  المیاشهر    یبر آب و هوا  م یاقل  ر ییاثر تغ"به    "ریاخ  ی

 و مصوب گردید. 

درخواست پسا دکترای آقای دکتر کاوه محمدپور تحت  1400/ 4/ 2ی گروه جغرافیای طبیعي تاریخ    شورابر اساس مصوبه   -5

 ای دکتر محمد سلیقه مطرح و موافقت گردید.  راهنمایي و هدایت جناب آق

 



  ی ا یگروه جغرافهای دانشجویان ارشد   درخواست  پروپوزال1400/ 4/ 2ی گروه جغرافیای طبیعي تاریخ    شورابر اساس مصوبه   -6

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

 عنوان  اساتید مشاور  تاد  راهنما اس شماره دانشجویي نام و نام خانوادگي 
تاریخ تحویل  

 پروپوزال 

 دکتر سلیقه 974365503 آقای حسن زندی 

  دکتر حجازی 

 زاده 

دکتر  

 محمدپور 

 ي می هوا و عناصر اقل يآلودگ ریتأث

 ایران کرونا در  ی ماری بر گسترش ب
 

 ---  دکتر پریزادی  983199505 آقای فرشاد نوروزی 
شهر   یشاخص ها  لیو تحل يابیارز

 تهران  یدر مناطق شهردارسالم 
 1400خرداد  23

 آقای مجید نقدی 

 
983897603 

 دکتر صفاری 

دکتر  

 احمدآبادی 

 --- 

 تحلیل آسیب پذیری ناشي از آب 

گرفتگي بارشهای رگباری در شبکه 

 تهران  14آبهای سطحي منطقه  

 1400خرداد  29

 973104508 آقای سعید قرباني 
 دکتر افتخاری 

 دکتر ریاحي
 دکتر جاودان 

بررسي پیامدهای مخاطرات  

خشکسالي و کم آبي در شهرستان  

 فالورجان 

 

 973104502 آقای اسداهلل جودکي 
 دکتر سلیماني 

 دکتر زنگانه 
 دکتر ضیاییان 

ارزیابي عملکرد زیست محیطي  

 فضای سبز شهری شهر ازنا 
 

 983199600 فاطمه رضوی آقکند 
دکتر  

 احمدآبادی 
 دکتر پریزادی 

 يناش  یي فضا ی ریپذ ب یآس لیتحل

 انه یاز زلزله در شهرستان م
 

  ی اعظم غفارخانم 

 ي قشالق هیق
983872504 

 دکتر قنواتي

 دکتر افتخاری 
 -- 

ژئوتوریسم در   ی هایتوانمند ارزیابي

 ل یشهرستان اردب
 

 دکتر علیجاني  983386504 سحر عافیتي خانم 

  دیدکتر س

محمد  

 ينیحس 

ي ن بیش یو پ ي زمان  رات ییتغ لیتحل

 دان استان هم های خبندانی ندهیآ
 

مصوبه   -7 اساس  تاریخ    شورابر  طبیعي  جغرافیای  گروه  آقا   1400/ 4/ 19ی  شماره    یوندینام  یصفر   یمهد   یدرخواست  به 

آقا  يمبن    یژئومورفولوژ  ی دکتر  یدانشجو  984529904  یيدانشجو شدن  اضافه  ملک  یبر  امجد    ار یدانش   يدکتر 

مطرح و با موافقت استاد محترم راهنما   یدوم رساله دکتر  یکرمانشاه به عنوان استاد راهنما  یدانشگاه راز  ی ژئومورفولوژ

 مورد موافقت قرار گرفت.    ،یدکتر صفار  یو استاد مشاور جناب آقا  ي انیک کتر سرکار خانم د

 



اساس مصوبه   -8 تاریخ    شورا بر  گروه جغرافیای طبیعي  محمد  1400/ 4/ 19ی  دانشجو  ی درخواست خانم سارا    یيبه شماره 

گروه    ار یدانش   ي لیدکتر رضا اسماع  ی کوتاه مدت شش ماهه داخل با آقا  ياز دوره فرصت مطالعات  استفاده  یبرا  984529904

مورد موافقت قرار    ؛ یدکتر صفار  ی دانشگاه مازندران مطرح و با نظر موافق استاد محترم راهنما جناب آقا  ی ژئومورفولوژ

 گرفت.  

اساس مصوبه   -9 تاریخ    شورا بر  گروه جغرافیای طبیعي  محمد  1400/ 4/ 19ی  دانشجو  ی درخواست خانم سارا    یيبه شماره 

داراب  ي مبن   ی ژئومورفولوژ  ی دکتر  ی دانشجو  984529904 سحر  دکتر  خانم  شدن  اضافه  آموخته    ي بر    ی دکتر  ی دانش 

بنا به    نیمطرح و مورد موافقت قرار گرفت. همچن  یبه عنوان استاد مشاور رساله دکتر   ؛ يدانشگاه خوارزم  ی ژئومورفولوژ

آقا   ستاد ا  شنهادیپ راهنما جناب  آقا  ، یدکتر صفار   یمحترم  احمدآباد   یجناب  راهنما  یدکتر  استاد  دوم خانم    ی بعنوان 

 مشاور( انتخاب شدند.  ن یگزی)جا یمحمد

ارشد گروه    ی کارشناسي دانشجو  درخواست پروپوزال  1400/ 4/ 19ی گروه جغرافیای طبیعي تاریخ    شورا بر اساس مصوبه   -10

 . دیو مصوب گرد يمطرح، بررس ر یجدول ز ب یترتبه   يعیطب  یایجغراف

 استاد  راهنما  شماره دانشجویي نام و نام خانوادگي 
اساتید  

 مشاور 
 عنوان 

تاریخ تحویل  

 پروپوزال 

 دکتر کرم  دکتر احمدآبادی  983879506 خانم مرجان شریفي 
در   يتفرجگاه يطیتوان مح يابیارز

 رودخانه کن تهران  هیحاش
 1400تیر   15

پروپوزال دانشجوی مقطع دکتری به ترتیب   درخواست1400/ 4/ 14جغرافیای سیاسي تاریخ   ی گروه شورابر اساس مصوبه  -11

 جدول زیر مطرح، بررسي و مصوب گردید. 

نام و نام  

 خانوادگي
 اساتید راهنما 

اساتید  

 مشاور 
 عنوان 

تاریخ  

تحویل 

 پروپوزال 

  دیسی  آقا

محمد جواد  

 ی فرد دیس

دکتر عطااهلل  

تر  عبدی و دک

 حسین ربیعي 

دکتر داوود  

غرایاق زندی  

و دکتر علي  

 جهانشاهي

 1400/ 4/ 7 نقش محور مقاومت در امنیتِ ساختارِ ژئوپلیتیک جنوب غرب آسیا

دکتر   یاستاد راهنما و موافقت گروه، آقا شنهادیبنا به پ 1400/ 4/ 15ی گروه جغرافیای انساني تاریخ   شورابر اساس مصوبه  -12

گروه    بهشتیرد ا  27  صورت جلسه   11موضوع بند    يعادل عباسعل  ی نامه آقا  انیان مشاور اول پابه عنو  ياصغر طهماسب

 . گرفت قرار موافقت مطرح و مورد (  يانسان یایجغراف

انساني تاریخ    شورابر اساس مصوبه   -13 خانم    یبه عنوان استاد راهنما  یدکتر کمانرود  ی آقا  1400/ 4/ 15ی گروه جغرافیای 

 . گرفت قرار  موافقت دمور و مطرح   یشهر یزی و برنامه ر ایجغراف  یدکتر یدانشجو یاحمد  نهیسک

 

 



  يکارشناسدانشجویان    ینامه ها   انیپا   نیعناو  شنهادیپ  1400/ 4/ 15ی گروه جغرافیای انساني تاریخ    شورابر اساس مصوبه    -14

 مطرح و به تصویب رسید   ریبه شرح ز یشهر  یزی و برنامه ر ایارشد جغراف

 عنوان  مشاور  راهنما  دانشجو

 دیسعآقای  

 ي ورک ينیام
 دکتر ساسانپور 

تهران در برابر   یمناطق شهر یاب آور ت يپژوه ندهیآ 

 ( 19دیبحران کرونا)کوو

رضا   دیسآقای  

 ينیحس 

983942601 

 ي مانیدکتر سل

 
از منظر خدمات و   شهیشهر جدبد اند  یداریپا يابیارز

 تیفعال

  به یطخانم 

 فطرت  یدریح

983088502 

 ي مانیدکتر سل

 
 دکترپریزادی 

  نزای و نوساز شهر قم از نظر  م يخیتار  یبافت ها سهیمقا

 ي اسالم -  ي رانی ا یشهرها یبا شاخص ها  یریانطباق پذ

 

  ی زیو برنامه ر   ایدر رشته جغراف  ر یز  یپروپزال دانشجو  1400/ 4/ 15ی گروه جغرافیای انساني تاریخ    شورا بر اساس مصوبه   -15

 مطرح و به تصویب رسید  یيروستا

 نام دانشجو
شماره  

 یيدانشجو
 عنوان  دفاع  خ یتار داوران  مشاور  راهنما 

  حسن آقای 

 ي مومن
971000937 

 ياحیر  دکتر

 زی قادرم  دکتر

  دکتر

 افراخته 

 زپور یعز دکتر

  انیجالل دکتر

  يمجتب دکتر

 ی ریقد

خرداد    23

1400 

 

 کپارچهی شبکه  یيفضا یالگو نییتب

 یيروستا هیدر ناح يمحل ي ابیبازار

 لواسانات 

  ی زیبرنامه ر و    ایدر رشته جغراف  ر یز  یپروپزال دانشجو  1400/ 4/ 15ی گروه جغرافیای انساني تاریخ    شورا بر اساس مصوبه   -16

 مطرح و به تصویب رسید   یشهر

 نام دانشجو
شماره  

 یيدانشجو
 عنوان  دفاع  خ یتار داوران  مشاور  راهنما 

  نبیزخانم  

 ي شاهرخ
974054905 

 ي مانیسل دکتر

 ی زادی پر دکتر

  دکتر

ابوالفضل  

 ي نیشکم

  يکرم دکتر

جاودان   دکتر

  يحاتم دکتر

 نژاد 

23  

 1400خرداد

تبیین نقش سیاست های مسکن  

شهری در نابرابری فضایي کالن شهر  

 تهران 

راهنما با فرصت    تادبنا به درخواست دانشجو و موافقت اس  1400/ 4/ 15ی گروه جغرافیای انساني تاریخ    شورا اساس مصوبه    بر -17

  974054905ی به شماره دانشجویي  شهر  ی زیو برنامه ر   ا یجغراف  ی دکتر  یدانشجو  يشاهرخ  نبیخانم ز  يداخل  يمطالعات



  مورد   و  مطرح   یار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه تبریز در دانشگاه مقصد نزد آقای دکتر اکبر اصغری  دانش 

 . گرفت  قرار  موافقت

راهنما با فرصت    تادبنا به درخواست دانشجو و موافقت اس  1400/ 4/ 15ی گروه جغرافیای انساني تاریخ    شورا بر اساس مصوبه   -18

در    971000915روستایي به شماره دانشجویي     ی زیو برنامه ر   ایجغراف  یدکتر  یدانشجو  زهره صادقيخانم    يداخل  يمطالعات

  و  مطرح   دانشگاه مقصد نزد آقای دکتر ابوالفضل مشکیني دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه تربیت مدرس

 . گرفت  قرار  موافقت مورد

نامه دانشجویان  1400/ 3/ 31ی گروه جغرافیای گردشگری تاریخ  شورابر اساس مصوبه   -19 مقطع کارشناسي    پروپوزال پایان 

 مطرح و به تصویب رسید ارشد رشته جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری به شرح زیر 

نام خانوادگي  

 و نام دانشجو 

شماره  

 دانشجویي
 استاد مشاور  استاد راهنما  عنوان پایان نامه 

فرضي،  ی  آقا

 حسن
983495602 

تحلیلي بر نقش سرمایه انساني در تاب آوری  

 سافرتي آژانس های خدمات م

 مورد مطالعه: شهر تهران 

 دکتر سیمین توالیي 

 کتر مجتبي جاودان د
 - 

الداغي،  خانم 

 سپیده
983369502 

سفر در شبکه   وبالگ نویس های  تحلیل تاثیر

اجتماعي اینستا گرام بر سازمان یابي تصویر برخط  

 مقصد گردشگری ایران 

 ي دکتر مسلم قاسم
دکتر مجتبي  

 جاودان

 

 آموزش دانشکده علوم جغرافیایي 

 

 

 

 


