
مجری برنامهعنوان برنامه جامع تحقیقات

ای شهری  مکانی سکونتگاهه_مطالعات و برنامه ریزی فضایی 
در ایران

دکترکرامت اله زیاری
دکتر احمد پوراحمد

ژاددکتر حسین حاتمی نساماندهی بافت های نابسامان شهری در ایران

اههای  شهری و توسعه پایدار سکونتگ-پیوندهای روستایی
روستایی در ایران

دکترمحمدرضا رضوانی
یدکتر محمدامین خراسان

برنامه ریزی و مدیریت توسعه پایدار روستایی
دکترسیدعلی بدری

دکتر علیرضا دربان 
آستانه

د بر رشد تحلیل رشد و توسعه فضایی شهرهای ایران با تاکی
هوشمند شهری

هرکیدکتر سعید زنگنه ش

توسعه پایدار روستایی در ایران

ی  دکتر سیدحسن مطیع
لنگرودی

دکتر مجتبی قدیری 
دکر محمد سلمانی

دکتر فضیله  دادوررویکردهای نوین در برنامه ریزی روستایی

ی  مطالعه و توسعه نظامهای هوشمند در مطالعات برنامه ریز
فضایی

دکتر حسنعلی فرجی
سبکبار

فرایندها و الگوهای رشد شهری در ایران
یدکتر سیدعباس رجای
اندکتر حسین منصوری

دکتر زهرا ترکاشوندتوانمندسازی، کارآفرینی و توسعه روستایی

ناطق تبیین فرایندها و تحوالت ساختار فضایی شهری و م
کالنشهری در ایران

دکتر علی حسینی
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ژئومورفولوژی، مدیریت محیط و مخاطرات

دکتر ابراهیم مقیمی
لودکتر منصور جعفربیگ

دکتر سیدمحمد زمان زاده
دکتر سیدموسی حسینی
دکتر شیرین محمدخان

دکتر سعید بازگیراقلیم  و کشاورزی

ژئومورفولوژی کواترنری و مدیریت محیطی
دکتر مجتبی یمانی

دکتر مهران مقصودی
دکتر ابوالقاسم گورابی

تغییرات، مخاطرات و مدل سازی در اقلیم شناسی

دکتر قاسم عزیزی
دکتر فرامرز خوش اخالق
دکتر مصطفی کریمی  

احمدآباد

تغییرات اقلیمی و آب و هواشناسی شهری
دکتر حسین محمدی
وردکتر علی اکبر شمسی پ
دکتر معصومه مقبل

دکتر مهرنوش قدیمی(مخاطرات کارست)مخاطرات ژئومورفیک 

مجری برنامهعنوان برنامه جامع تحقیقات

جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک مناطق شمال و جنوب
(کاربردها و نظریه ها)

ددکتر زهرا پیشگاهی فر

یای جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک مناطق خاورمیانه وآس
مرکزی

دکتر رسول افضلی

دکتر محمدباقر قالیبافژئوپلیتیک، دولت و توسعه در خاورمیانه

یران و مناطق  تحلیل تحوالت جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیکی ا
جهان در عصر جهانی شدن

دکتر مرجان بدیعی

دکتر سیدعباس احمدیجغرافیای سیاسی جهان اسالم و ژئوپلیتیک تشیع

ی، فلسفه جغرافیای سیاس)پژوهش های جغرافیای سیاسی 
ی ،  ژئوپلیتیک ایران و کشورهای همسایه، مطالعات منطقه ا

(سیاست خارجی، هیدروپلیتیک

دکتر محمود واثق
دکتر بهادر زارعی

دکتر حسن کامران  
دستجردی

دکتر یاشار ذکی(ردینظری و کارب) مقیاس های فضایی در جغرافیای سیاسی
یک اطالعات  با مطالعه ژئوپلیت: ژئوپلیتیک و اهمیت ابعاد پنجم

و استراتژی رزم مدرن در قرن بیست و یکم
اهدکتر کیومرث یزدان پن
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اویر  ارزیابی و مدلسازی منابع و توان اکولوژیک با تص
ماهواره ای

دکترسیدکاظم علوی پناه
دکتر فرشاد امیر اصالنی
یدکتر علی درویشی بلوران

یکاربرد سنجش از راه دور در مطالعات و مدیریت ساحل
دکتر عطاءاله عبدالهی  

کاکرودی
رد  بکارگیری سامانه های اطالعات جغرافیایی با رویک
وش  محاسبات فراگستر، بهینه سازی و الگوریتم های ه

مصنوعی در علوم و فناوری های زمین
دکتر نجمه نیسانی سامانی

کاربرد زیرساخت داده های مکانی و سامانه های اطالعات
جغرافیایی

مکانی، داده توسعه مدل مفهومی، سیستم پشتیبان تصمیم گیری) 
در حوزه های مرتبط با علوم زمین( کاوی مکانی

دکتر آرا  تومانیان

ز دور و مدیریت یکپارچه منابع آب با استفاده از سنجش ا
GIS

دکتر سعید حمزه

دکتر سارا عطارچیکاربرد تصاویر رادار و لیدار در مطالعات محیطی
هرهای  سیستم های پشتیبان تصمیم گیری مکانی و ش

هوشمند
دکتر محمدرضا جلوخانی

وزه  تحلیل های مکانی مبتنی بر تصاویر ماهواره ای در ح
شهری

دکتر مجید کیاورزمقدم

رددکتر سید یوسف عرفانی فیکارایی کارتوگرافی نوین در تهیه نقشه های موضوع

توسعه هوشمندسازی شهری در ایران با رویکرد  
سیستم های اطالعات جغرافیایی

دکتر میثم ارگانی


