
1400 لیست طرح ھای حمایت از پایان نامھ دانشکده جغرافیا مربوط بھ اسفند

 نام و نام خانوادگي عنوان رسالھ/ پایان نامھ ردیف
استاد راھنما

 نام و نام خانوادگي
 اعتبار طرح مقطعدانشجو

1 
  "سنجش قابلیت توسعھ

اکوتوریسم در مناطق روستایی با
تأکید بر خطرپذیری در تصمیم

گیری"
4.000.000  کارشناسی ارشد فاطمھ نیک روش محمدرضا رضوانی

2 

  طراحی الگوی توسعھ
کارآفرینی پایدار فضایی برای

بازیافت محصوالت
زراعی(برنج)(مورد مطالعھ:
نواحی روستایی استان گیالن)

12.000.000  دکتری ژیال وطن خواه محمدرضا رضوانی

3 
  " تبیین روند شکل گیری ھویت
ملی در ایران از منظر جغرافیای

سیاسی"
12.000.000  دکتری عباس طباطبایی بھادر زارعی



4 
  " امکان سنجی توسعھ
ژئوتوریسم در شھرستان

کرمانشاه"
4.000.000  کارشناسی ارشد مھتاب علی دوستی مجتبی قدیری

5 
 تبیین رابطھ فضا ، قدرت و

گفتمان در ساخت سیاسی فضای
ایران معاصر

12.000.000  دکتری عظیم زمانی رسول افضلی

6 
  تحلیل فضایی تاب آوری بافت

ھای ناکارآمد شھری ( مورد پھنھ
ی جنوب شھر تھران)

12.000.000  دکتری نبی مرادپور احمد پوراحمد

7 
 تحلیل اثرات احداث شھرھای
جدید بر تامین مسکن اقشار کم 

درآمد شھری(مورد مطالعھ: شھر
جدید پرند)

4.000.000  کارشناسی ارشد مھدی عالف نوریان احمد پوراحمد



8 
  راھبردھای توسعھ گردشگری
کشاورزی (مطالعھ موردی:

شھرستان ابھر)
4.000.000  کارشناسی ارشد داوود صالحی احمد پوراحمد

9 
  سنجش کیفیت زندگی شھری با
تاکید بر مسکن ( مورد مطالعھ:
جمالزاده شمالی شھر تھران)

4.000.000  کارشناسی ارشد نگین رجب زاده حسین حاتمی نژاد

10 
  " بررسی تطبیقی شاخص ھای

کیفیت زندگی در سکونت
گاه ھای غیررسمی شھر تبریز"

4.000.000  کارشناسی ارشد رامین یوسفی حسین حاتمی نژاد



11 
  "بررسی جایگاه شھر تھران در
رقابت پذیری گردشگری بین

المللی"
4.000.000  کارشناسی ارشد شبنم رحمانی فھیم سعید زنگنھ

12 
  "ارزیابی منابع آب زیرزمینی با
ھدف کاھش مخاطرات کم آبی

استان خوزستان"
4.000.000  کارشناسی ارشد مرسا بحیرایی سید موسی حسینی

13 
  تحلیل اثرات زیست محیطی

رشد شھری (مورد مطالعھ: شھر
مریوان)

4.000.000  کارشناسی ارشد مژده رمضانی حسین منصوریان

14 
  "تحلیل مورفوتکنوتیک جلگھ
خزر و تأثیر آن بر تغییرات لند
فرمی سطوح دلتایی منطقھ با

استفاده از تداخل سنجی راداری"
24.000.000  دکتری محمد فتح الھ زاده مجتبی یمانی

15 
  تبیین اثرات گردشگریدر توسعھ

کسب و کارھای روستایی
(شھرستان ھمدان)

12.000.000  دکتری ابراھیم فتحی نیا علیرضا دربان استانھ












