طرحهای پژوهشی کاربردی دانشكده جغرافیا
رديف

عنوان طرح

نام مجري

سازمان اجرايي طرف قرارداد

1

تاثیر ژئومورفولوژی در فرسایش حوضه قزقنچای و تاثیر آن بر سد نمرود

دکتر مجتبی یمانی

وزرات نیرو

2

3

بازیابی دیرینه اقلیم شناسی و محیط زیست دیرینه پایكوههای جنوبی
البرز مرکزی در دوران پیش از تاریخ با تاکید بر دشت قزوین
تهیه طرح مطالعات هیدرولوژی به منظور ساماندهی دفع آبهای سطحی شهر

دکتر قاسم عزیزی

سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی و
گردشگری

دکتر مجتبی یمانی

شهرداری داراب

دکتر سیدعلی بدری

بنیاد مسكن انقالب اسالمی

5

طرج جامع تحقیقات مسكن روستایی

دکتر محمد سلمانی

بنیاد مسكن انقالب اسالمی

6

تدوین سند توسعه روستایی استان ایالم

دکتر علیرضا دربان آستانه

سازمان جهاد کشاورزی استان ایالم

4

7

8

داراب
ارزیابی منابع مالی مسكن و ساخت و سازهای روستایی در بازسازی های
مهم کشور

ساماندهی و مدیریت پذیرش مسافر و مبادله کاال در منطقه مهران و
محورهای ارتباطی بین المللی استان ایالم
شناسایی منشا داخلی و خارجی گرد و غبار و ارائه راهكارهای مقابله

دکتر محمدرضا رضوانی

دکتر علی درویش بلورانی

سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی و
گردشگری استان ایالم
نهاد ریاست جمهوری

9

10

نظارت بر طرح ارزیابی خسارتهای وارده به محصول برنج با استفاده از
سنجش ازدور و GIS
پتانسیل یابی منابع آب کارست و تحول کارست استان کرمانشاه با

دکتر سیدکاظم علوی پناه

صندوق بیمه محصوالت کشاورزی

دکتر مجتبی یمانی

شرکت سهامی آب منطقه ای کرمانشاه

11

ارزیابی عملكرد دهیاری ها

دکتر سیدعلی بدری

سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور

12

ضوابط ساماندهی و تشكیل خانه های راهبر روستایی در استان ایالم

دکتر علیرضا دربان آستانه

سازمان جهاد کشاورزی استان ایالم

13

طرح تدوین الگوی روستای نمونه در استان گیالن

دکتر سیدعلی بدری

استانداری گیالن

دکتر سیدموسی حسینی

شرکت آب منطقه ای چهارمحال و بختیاری

دکتر سعید زنگنه شهرکی

استانداری ایالم

14
15
16

17

18

استفاده از GIS

مطالعه آزمایشگاهی -عددی در مقیاس سه بعدی حذف نیترات از آب
زیرزمینی توسط نانو ذرات آهن در سیستم چاههای واکنشگر
شهر من،شهر اسالمی
شواهد ژئومورفولوژیك رودخانه ای متاثرازتغییرات سطح اساس دریای
خزردراواخرکواترنری
طرح مطالعاتی برآورد روزانه تشعشع خورشید با استفاده از تصاویر ماهواره
ای مادیس

دکتر منصور جعفربیگلو

شرکت مدیریت منابع آب ایران

دکتر روشنك درویش زاده

سازمان فضایی ایران

شناخت و تحلیل موانع توسعه یافتگی روستایی استان لرستان با

دکتر مجتبی قدیری

استفاده از تكنیك دلفی و ارائه راهكارهای برون رفت از آن

معصوم

استانداری لرستان

19

طراحی و بروزرسانی سامانه پایش توسعه روستایی استان ایالم

دکتر علیرضا دربان آستانه

استانداری ایالم

20

پایش و ارزیابی سند توسعه روستایی استان ایالم

دکتر علیرضا دربان آستانه

استانداری ایالم

دکتر رسول افضلی

سازمان نوسازی شهر تهران

21

22

23

ارزیابی عملكرد سازمان نوسازی شهرتهران و دفاتر خدمات نوسازی در
محالت فرسوده مناطق  7تا 20
سیستم اطالعات جغرافیایی در امنیت عمومی
تخمین عملكرد ذرت دانه ای در مناطق غربی و جنوب غربی کشور به
کمك شاخص های هواشناسی کشاورزی

دکتر ابوالقاسم گورابی

دکتر سعید بازگیر

مطالعه و بازسازی محیط رسوبی سازند فراقان در میادین گلشن و سلمان
24

با استفاده از داده های چاه و تعیین عوامل موثر بر کیفیت مخزنی آن

دکتر سیدمحمد زمان زاده

سازند

فرماندهی انتظامی استان سیستان و
بلوچستان
سازمان هواشناسی کشور

پژوهشكده علوم پایه کاربردی جهاد دانشگاهی
دانشگاه شهید بهشتی

25

ارزیابی پروژه و طرح ترسیب کربن

دکتر فرشاد امیر اصالنی

سازمان جنگلها ،مراتع و آبخیزداری و UNDP

26

قرارداد بین المللی سازی پارک علم و فناوری بوشهر

دکتر فرشاد امیر اصالنی

پارک علم و فناوری خلیج فارس

27

طرح پژوهشی توسعه محتوایی رصدخانه شهری تهران

دکتر سیدعلی بدری

28

بررسی عملكرد مالچ پلیمری ( F2SR-231زرگان مالچ)

دکتر شیرین محمدخان

سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات شهرداری
تهران
شرکت صنایع شیمیایی فارس

29

تهیه و تدوین برنامه پنج ساله توسعه شهر شهمیرزاد با رویكرد CDS

دکتر سعید زنگنه شهرکی

شهرداری شهمیرزاد

