
 

 علمی گروه آموزشی جغرافیای طبیعیهیات ربانهم جامع تحقیقات اعضای 
 

 مجری ربانهم عنوان ربانهم جامع تحقیقات

 ژئومورفولوژی، مدیریت محیط و برنامه ریزی استفاده از زمین

 دکرت ابراهمی مقیمی
 دکرت منصور جعفربیگلو 

 دکرت سیدمحمد زمان زاده
 دکرت سیدمویس حسیین

 دکرت شریین محمدخان

 دکرت سعید بازگری و کشاورزی  اقلیم

 بررسی تغییرات لندفرمهای کواترنری با اهداف مدیریت و 

 برنامه ریزی

 دکرت مجتیب میاین
 دکرت رهمان مقصودی

 دکرت اوبالقاسم گورایب

 اقلیم شناسیتغییرات، مخاطرات و مدل سازی در 

 دکرت یلع اکرب مشیس پور
 دکرت قاسم عزیزی

 دکرت حسنی محمدی
 دکرت فرامرز خوش اخالق

 دکرت مصطیف رکمیی
 
 
 
 



 

 

 (و ربانهم رزیی شهری جغرافیا) انسانیعلمی گروه آموزشی جغرافیای  هیات ربانهم جامع تحقیقات اعضای
 

 مجری ربانهم عنوان ربانهم جامع تحقیقات

 مکانی سکونتگاههای شهری  -مطالعات و برنامه ریزی فضایی

 در ایران

 دکرترکامت اله زیاری
 دکرت امحد پورامحد

 دکرت حسنی حامتی نژاد ساماندهی بافت های نابسامان شهری در ایران

 دکرت فرانک سیف الدیین برنامه ریزی کاربری اراضی شهری و منطقه ای

هوشمند تحلیل رشد و توسعه فضایی شهرهای ایران با تاکید بر رشد 

 شهری
 دکرت سعید زنگنه شهرکی

 دکرت همدی قرخلو توسعه شهری و گردشگری در ایران

 مطالعات شهری و منطقه ای

 دکرت رمحت اله فرهودی
 دکرت محمدتیق رهامنیی

 دکرت ایرج یتموری
 همندس علریضا محمدی

با  رانیدر ا یرشد و توسعه مناطق شهر یو الگوها ندهایفرا نییتب

 یبر مناطق کالنشهر دیتاک
 دکرت سیدعباس رجایی

 



 

 (جغرافیا و ربانهم رزیی روستایی) انسانیعلمی گروه آموزشی جغرافیای  هیات ربانهم جامع تحقیقات اعضای
 

 مجری ربانهم عنوان ربانهم جامع تحقیقات

 توسعه پایدار روستایی

 دکرت سیدحسن مطیعی لنگرودی
 دکرت مجتیب قدیری
 دکرت محمد سلماین

 برنامه ریزی و مدیریت توسعه پایدار روستایی

 دکرتسیدیلع بدری
 دکرت علریضا دربان آستانه

 دکرت یلع عسگری

 شهری و توسعه پایدار سکونتگاههای روستایی -پیوندهای روستایی

 در ایران 

 دکرتمحمدرضا رضواین
 دکرت محمدامنی خراساین

 دکرت فضیله خاین برنامه ریزی گردشگری روستایی در ایرانپژوهش و 

 دکرت حسنعلی فرجی سبکبار مطالعات و برنامه ریزی فضایی در نواحی روستایی

 
 
 
 



 

  سیاسیت علمی گروه آموزشی جغرافیای هیاربانهم جامع تحقیقات اعضای 
 

 مجری ربانهم عنوان ربانهم جامع تحقیقات

لیتیک مناطق شمال و جنوب )کاربردها و جغرافیای سیاسی و ژئوپ

 نظریه ها(
 پیشگاهی فرددکرت زهرا 

 دکرت رسول افضلی جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک مناطق خاورمیانه وآسیای مرکزی

 دکرت محمدباقر قالیباف ژئوپلیتیک، دولت و توسعه در خاورمیانه

تبیین مسائل جغرافیای سیاسی و ژئوپولیتیکی ایران و جهان در 

 عصر جهانی شدن
 دکرت مرجان بدیعی

 دکرت سیدعباس امحدی اسالم و ژئوپلیتیک تشیعجغرافیای سیاسی جهان 

 قدرت نرم، سیاست خارجی، ژئوپلیتیک ایران و کشورهای مجاور

 دکرت محمود واثق
 دکرت کیومرث یزدان پناه

 دکرت هبادر زارعی
 دکرت حسن اکمران دستجردی

ساخت های سیاسی فضا: جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک ایران و 

 های محلی، ملی، منطقه ای و جهانیسایر کشورها در مقیاس 
 دکرت یاشار ذکی

 
 



 

 GIS سنجش از دور و ت علمی گروه آموزشی اربانهم جامع تحقیقات اعضای هی
 

 مجری ربانهم عنوان ربانهم جامع تحقیقات

بررسی قابلیتهای داده های ماهواره ای اپتیک و حرارتی برای پایش 

 فرایندهای مربوط به خاک در مناطق خشکدانش محور 

 دکرتسیداکظم علوی پناه
 دکرت محیدرضا متنی فر

 دکرت فرشاد امری اصالین
 

بکارگیری تلفیقی داده های ماهواره ای ابرطیفی، طیف سنجی، 

جهت مطالعه، مدل سازی و پایش  GISآنالیزهای آزمایشگاهی و 

 مخاطرات طبیعی و زیست محیطی

 بلوراین دکرت یلع دروییش
 دکرت حسینعلی هبرایم

 دکرت مجال جواکر ارسنجاین

 دکرت عطااله عبداهلی اکرکودی یساحل تیریکاربرد سنجش از راه دور در مطالعات و مد

محاسبات فراگستر،  کردیبا رو ییایاطالعات جغراف یسامانه ها یریبکارگ

 نیزم یها یدر علوم و فناور یهوش مصنوع یها تمیو الگور یساز نهیبه
 ساماین ساینیدکرت نجمه ن

 ییایاطالعات جغراف یو سامانه ها یمکان یداده ها رساختیکاربرد ز

 یداده کاو ،یمکان یریگ میتصم بانیپشت ستمیس ،ی) توسعه مدل مفهوم

 نیمرتبط با علوم زم ی( در حوزه هایمکان

 دکرت آرا  وتمانیان

 دکرت سعید محزه GISمنابع آب با استفاده از سنجش از دور و  کپارچهی تیریمد

 
 


