
 

 

 
 

 
 

داوشكده جغرافيا و بروامه 

 ريسي محيطي
دکتر حسيه وگارش رئيس داوشكده :  

 معاون آموزشي و تحصيالت تكميلي : 

محمود خسرويدکتر   

محمود پژوهشي : دکتر معاون 

 خسروي

 اطالعبت هربَط بِ داًؽکذُ:

 3131گشٍُ خغشافیا دس ػال   تبريخچِ:

یىی اص گشٍّْای آهَصؿی دس لالة 

داًـؼشای عالی صاّذاى تأػیغ ؿذ ٍ دس 

تا اًحالل داًـگاُ تشتیت هعلن  3133ػال 

صاّذاى دس لالة داًـىذُ ادتیات ٍ علَم 

اًؼاًی داًـگاُ ػیؼتاى ٍ تلَچؼتاى تِ 

فعالیت اداهِ داد.دس اتتذا سؿتِ ّای 

خغشافیای عثیعی ٍ اًؼاًی دس همغع 

ػپغ سؿتِ  واسؿٌاػی دایش گشدیذ ٍ

دتیشی خغشافیا دس همغع واسؿٌاػی 

تا هصَتِ  3131تأػیغ ؿذ. .دس ػال 

داًـىذُ  ،دفتش گؼتشؽ آهَصؽ عالی

علَم صهیي ٍ خغشافیا تأػیغ گـت وِ تا 

داًـگاُ تِ داًـىذُ  سئیؼِتصَیة ّیأت 

خغشافیا ٍ تشًاهِ سیضی هحیغی تغییش ًام 

یافت.ایي داًـىذُ دس حال حاضش داسای 

 6تحصیلی دس همغع لیؼاًغ،سؿتِ  1

سؿتِ دس  4سؿتِ دس همغع فَق لیؼاًغ ٍ 

 .هی تاؿذهمغع دوتشی 

 

 گرٍّْبی آهَزؼی: 

اینني  گرررٍُ راراایرربی ط:ی رری: -1

غشافینننای گنننشٍُ دس همننناعع واسؿٌاػنننی خ 

دس ؿٌاػننی اللننین اسؿننذ عثیعی،واسؿٌاػننی 

هخنناعشات هحیغننی  ، تشًاهننِ سیننضی هحیغننی

،خغشافیننننا ٍ تشًاهننننِ سیننننضی تَسیؼننننن ،   

طئَهَسفَلننَطی دس تشًاهننِ سیننضی هحیغننی   

اللین ؿٌاػی دس تشًاهِ سینضی   ٍهمغع دوتشی

ضوٌاًسؿنتِ  هـغَل تنِ فعالینت اػت.   هحیغی

هحیغنی تنشای    هخناعشات واسؿٌاػی اسؿنذ  

تاس دس اینشاى ٍ ااٍسهیاًنِ تَػنظ ایني      اٍلیي

پزیشؽ  وؼة هدَص تشایهَفك تِ داًـىذُ 

 ؿذ.داًـدَ 

 :ريسی ؼْری برًبهِراراایبٍ گرٍُ-2

 یخغشافیا گشٍُ دس هماعع واسؿٌاػی ایي

اسؿذخغشافیا ٍ تشًاهِ  واسؿٌاػی، ؿْشی

خغشافیا ٍ تشًاهِ ٍ دوتشی  سیضی ؿْشی

  .هـغَل تِ فعالیت اػتسیضی ؿْشی 

 :برًبهِ ريسی رٍظتبيیٍاایبرار رٍُگ-3
همغع دسایي گشٍُ دس حال حاضش 

واسؿٌاػی اسؿذ خغشافیا ٍ ٍ واسؿٌاػی 

تشًاهِ سیضی سٍػتایی داًـدَ پزیشفتِ 

دس دٍسُ دوتشی ًیض دس حال ٍاػت 

 پزیشؽ داًـدَ هی تاؿذ.
 

 

 :داًؽکذُ اّذاف آهَزؼی 
تی تشدیذ، گؼتشؽ آهَصؽ عالی ٍ 

استماء تحصیالت تىویلی دس اػتاى 

هعغَف تِ چٌذ ّذف اػاػی اػت وِ 

 عثاستٌذ اص :

تاهیي ًیشٍّای هتخصص ٍهتعْذ الف(

تشای اػتاى وِ دس افك تشًاهِ،تیؾ اص ػِ 

 هیلیَى خوعیت اَاّذ داؿت . 

تعویك ٍ گؼتشؽ ّوگٌی فشٌّگی  (ة

ا ول وـَس دس ٍ اختواعی اػتاى ت

حَصّای اختواعی ٍ فشٌّگی ٍ اشٍج 

 اص ؿشایظ حاؿیِ ای ٍ فضایی وًٌَی .

استماء تحصیالت تىویلی ٍ واّؾ  (ج

اًگیضُ ػاوٌیي اػتاى تِ اداهِ تحصیل 

دس وـَسّای ّوچَى ٌّذ ٍ پاوؼتاى 

وِ پیاهذّای هٌاػثی دس پی ًذاؿتِ 

 اػت .

واّؾ توایل تِ فعالیت غیش سػوی  د(

واّؾ آػیثْای ًاؿی اص  التصادی ٍ

حضَس افشاد فالذ هْاست ٍ تیىاس دس 

 فعالیتْای ًاهغلَب .

افضایؾ تحصیل وشدگاى همین دس ُ(

هٌغمِ وِ تذاٍم آى دس آیٌذُ تثعات 

هثثتی دس گؼتشؽ ػشهایِ ّای اًؼاًی 

 اَاّذ داؿت .

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  :ا بلیتْبی در دظت اقذام داًؽکذُ
 –  ظیط پصٍّؽکذُ تأپیگیری

ٍعلَم  علَم هحیطیّبی 

پصٍّؽی  بب ظِ گرٍُ دريبئی

 زير :

الف ( پصٍّؽکذُ علَم هحیطی بب 

 گرٍّْبی پصٍّؽی زير :

 تٌَع صیؼتی -3

 اوَلَصی هٌاعك تیاتاًی ٍ ًیوِ تیاتاًی -1

 وـاٍسصی اوَلَطیه -1

 اوَتَسیؼن هٌاعك تیاتاًی ٍ ػاحلی -4

پصٍّؽکذُ علَم دريبيی بب  ب(

 گرٍّْبی پصٍّؽی زير :

 تیَتىٌَلَطی دسیا -3

 تٌَع صیؼتی دسیا  -1
 ؿٌاػی ٍ طئَهَسفَلَطی دسیا صهیي -1

 فیضیه ٍ ؿیوی دسیا -4

  پیگیری هرکس تحقیقبت خرض

 ظیبُ ٍ توعبح پَزُ کَتبُ
 : پیگیری دٍرُ ّبی دکتری  زير 

 هحیغی  هخاعشاتی ادوتش -3

 ی خغشافیا ٍ تشًاهِ سیضی  تَسیؼنادوتش  -1

 
 

هحَرّب ٍ چؽن اًذازّبی تحقیقبتی 

 داًؽکذُ

تفادُ اص تشسػی ٍ پتاًؼیل یاتی اػ -3

اًشطیْای تادی ٍ اَسؿیذی دس 

 تشًاهِ ّای تَػعِ اػتاى . 

تشسػی هغالعات هًَؼَى ٍ اػتفادُ  -2

ى دس تَػعِ وـاٍسصی ٍ آتْیٌِ اص 

هٌاتع عثیعی اػتاى تا ّوىاسی 

 هشاوضپظٍّـی ؿثِ لاسُ ٌّذ .

هغالعات آتـفـاى تفتاى ٍ چـن  -3

اًذاصّای آى ٍ گل فـاًْای 

 تلَخؼتاى.

 هغالعات ػَاحل. -4

حاؿیِ ًـیٌی دس ؿْشّای تضسي  -5

 اػتاى .

 ًاپایذاسی سٍػتائی اػتاى . -6

 هغالعات اوَتَسیؼوی دس اػتاى   -7

هغالعات تالیای عثیعی ٍ حَادث  -8

غیش هتشلثِ دس اػتاى )ػیل ، عَفاى 

) .....، 

 

 

 

 

 

 اهکبًبت داًؽکذُ:

یغ تَدى داًـىذُ تا تَخِ تِ تاصُ تأػ     

دس حال حاضش داسای تأػیؼاتی دس ػااتواى 

عثمِ ادتیات ٍ گشٍّْای آهَصؿی،داًـىذُ 

 دٍ هی تاؿذ. ػَم هعشٍف تِ ػااتواى ؿثاًِ

 GIS خغشافیا دس صهیٌِ داًـىذُ آصهایـگاُ 

اص دٍس،طئَهَسفَلَطی تِ  ػٌدؾ ،

داًـدَیاى اذهات اسائِ هی ًوایذ.ػایت 

واهپیَتش  دػتگاُ 31واهپیَتشی ًیض ؿاهل 

ّوچٌیي یه ٍ  ....،اػىٌش،دیدیتایضس

 355وتاتخاًِ تخصصی وَچه تا تیؾ اص 

دس  خلذ وتاب دس داًـىذُ هَخَد اػت،

داًـگاُ ٍ وتاتخاًِ  1ضوي وتاتخاًِ ؿواسُ 

هٌاتعی اص اػٌاد ٍ  ، هشوضی تا تَخِ تِ آسؿیَ

وتة علوی دس ااتیاس داًـدَیاى ٍ اعضای 

. اص ػَی ّیأت علوی داًـىذُ هی تاؿذ

 دیگش تا تَخِ تِ اشیذ اهىاًات ساُ اًذاصی

ایؼتگاُ َّاؿٌاػی تشای اٍلیي تاس دس 

ای خغشافیا،ایي ػایت ساُ اًذاصی ْگشٍّ

 ؿذُ ٍ هَسد اػتفادُ داًـدَیاى خغشافیا،
 

 

ٍ فیضیه داًـنگاُ هنی    اللین ؿٌاػی

یه ػالي ػوعی تصنشی  ضوٌاً تاؿذ.

هدْض تِ ٍیذیَپشٍطوتَس،اتصنال تنِ   

ؿثىِ ایٌتشًت ٍایٌتشاًنت ٍ اهىاًنات   

ًفش گٌدنایؾ  115تاصَتی تصَیشی 

دفاعینِ   خْت تشگضاسی اختواعات ٍ

ی داًـنننندَیاى پاینننناى ًاهننننِ ّننننا 

دس ااتینننناس تحصننننیالت تىویلننننی 

 داًـىذُ هی تاؿذ. 

ایي داًـىذُ دس حال حاضشداسای 

  عضَ ّیأت علوی توام ٍلت   36

ًفش داًـدَی دوتشی  13 ٍ هی تاؿذ

 ّؼتٌذ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



: رذٍل هقبطع ٍ رؼتِ ّب  

 ردیف نام رشته سال شروع دوره هقطع تحصیلی
 

 ردیف نام رشته دورهسال شروع  هقطع تحصیلی
 

 89 کارشناسی ارشذ
 در برناهه ریزی هحیطی ژئوهورفولوژی

 
 کارشناسی 8

53 
 

 جغرافیا و برناهه ریزی شهری
 

1 

 87 کارشناسی 9 هخاطرات هحیطی 89 کارشناسی ارشذ
 جغرافیا و برناهه ریزی روستایی

 
2 

 اقلین شناسی در برناهه ریزی هحیطی 85 دکتری
 

 83 کارشناسی 11
 جغرافیای طبیعی

 
3 

 دکتری
89 

 

 جغرافیا و برناهه ریزی شهری
 

 کارشناسی ارشذ 11
78 

 

 جغرافیا و برناهه ریزی شهری
 

4 

 دکتری
91 

 
 12 جغرافیا و برناهه ریزی روستایی

 کارشناسی ارشذ

 
 5 اقلین شناسی در برناهه ریزی هحیطی 81

 دکتری
91 

 
 ا و برناهه ریزی روستاییجغرافی 84 کارشناسی ارشذ 13  ژئوهورفولوژی

 
6 

 جغرافیا و برناهه ریزی توریسن 87 کارشناسی ارشذ    

 
7 

 

 اهکبًبت کبرگبّی ٍ آزهبيؽگبّی بصَرت زير برای ّر آزهبيؽگبُ:

 آزهبيؽگبُ شئَهَراَلَشی 

ًی،طئَهَسفَلَطی اللیوی ٍ دیٌاهیه ٍ ّوچٌیي طئَهَسفَلَطی ایشاى ساُ اًذاصی ؿنذُ اػنت ٍ تنا    عولی داًـدَیاى دس دسٍع طئَهَسفَلَطی ػااتوا ّایآصهایـگاُ طئَهَسفَلَطی خْت آؿٌایی ٍ اًدام واس

ُ  تنا ٍ  هیىشٍػنىَپْای هدْض،تنِ ساحتنی تثیٌٌنذ     تَخِ تِ اهىاًات هَخَد،داًـدَیاى لادس اَاٌّذ تنَد اًنَاع ػنٌگْای سػنَتی،آرسیي ٍ دگشگنًَی ٍ ّوچٌنیي همناعع تْینِ ؿنذُ اص ػنٌگْا سا دس صینش             دػنتگا

 دٌّذ. تـخیصگشاًَلَهتشی)داًِ ػٌدی(ٍ تاهی ّای هشتَعِ)اله ّا(تافت اًَاع سػَتات ٍ ّوچٌیي تعییي هحیظ تـىیل آًْا سا

 اهىاًات هَخَد دس ایي آصهایـگاُ تـشح صیش اػت : -

          اًَاع ػٌگْای سػَتی،آرسیي ٍ دگشگًَی -1            هیىشٍػىَپْای هعوَلی ٍ پَالسیضاى -1    دػتگاُ گشاًَلَهتشی تْوشاُ تاهی ّای هشتَعِ -3

 دػتگاُ وَسٍیوتش -3 دػتگاُ پالًیوتش هىاًیىی ٍ دیدیتالی  -6ًمـِ ّای صهیي ؿٌاػی اص گَؿِ ٍ وٌاس وـَس -3  اًَاع هَالطهشتَط تِ پذیذُ ّای طئَهَسفَلَطی -4

 هتش    PHدػتگاُ  -35                               فـاسػٌح ٍ استفاع ػٌح -9                                                 تشاصٍی دیدیتال -3

 تصاٍیش هاَّاسُ ای تا همیاع ّای گًَاگَى اص هٌاعك هختلف وـَس تَیظُ ػَاحل دسیای عواى -33

 اًَاع عىغ ّای َّایی اص لؼوت ّای هختلف وـَس دس همیاع ّای هختلف  -31

 پَؿؾ ػشاػشی ایشاى3:135555ٍ    3: 35555اػتاى ٍ   3: 35555میاع  ای تَپَگشافی دس هًّمـِ  -31

 

 



 
آزهبيؽگبُ ظٌجػ از دٍر ، ظیعتن 

ٍ  ((GISاطالعبت راراایبيی

 اتَگراهتری

خْت  دػتگاُ واهپیَتش 36تا  ایي آصهایـگاُ

آؿٌایی ٍ اًدام هْاست ّای علوی دس صهیٌِ 

ّای دسٍع ػٌدؾ اص دٍس ، واستشد عىغ 

یی ٍ هاَّاسُ ای ، واستَگشافی ٍ ًمـِ ّای َّا

اَاًی دس همغع واسؿٌاػی ٍدسع ػیؼتن 

( هَسد اػتفادُ  GISاعالعات خغشافیایی )  

لشاس هی گیشد . تدْیضات آصهایـگاُ هـتول تش 

دػتگاُ اػتشیَػىَج ، هدوَعِ اتضاس  31

واستَگشافی ، عىغ ّای َّایی ، ًمـِ ّا ی 

افی ٍ تصاٍیش هاَّاسُ ای هی تاؿذ. تَپَگش

ّوچٌیي تا تَخِ تِ اهىاًات ػخت افضاسی ٍ 

ًشم افضاسی هَخَد ػیؼتن اعالعات خغشافیایی ، 

داًـدَیاى لادس تِ اًدام پشٍطُ ّاٍ توشیٌات 

 عولی اَد هی تاؿٌذ .

 

 

 
 

 

در ايري   ی کرِ  برخی از هْوتريي عولیربت 

برِ قررار زيرر     اًجبم هری ؼرَد   آزهبيؽگبُ

 :اظت 

تْیننِ اًننَاع ًمـننِ ّننای هَضننَعی ،     -3 

پَؿؾ صهیي ٍ واستشی اساضی تنا اػنتفادُ   

 اص اػٌاد ٍ هذاسن هشتَعِ 

تفؼیش ػِ تعذی عىغ ّای ّنَایی ٍ   -1 

هحاػننثات هشتننَط تننِ پننشٍطُ سٍی   اًدننام

 عىغ 

آؿٌایی تا فٌَى ًمـنِ انَاًی ٍ تفؼنیش     -1 

 تَپَگشافی سٍی ًمـِ ّای هشتَعِ 

اًدام پشٍطُ ّای هٌاتع عثیعی ٍ تشًاهنِ   -4 

سینننضی ؿنننْشی دس ػیؼنننتن  اعالعنننات   

 خغشافیایی

آؿنننٌایی تنننا فٌنننَى تشػنننین ًمـنننِ ٍ   - 3

ونناستَگشافی ًمـننِ ّننای تَپننَگشافی ٍ    

 هَضَعی 

تعثیش ٍ تفؼیش تصاٍیش ٍ دادُ ّای  -6

ای خْت آؿٌایی تا ٍضعیت هٌاتع  هاَّاسُ

صهیٌی ٍ عَاسض صهیي اص دیذگاُ 

سفَلَطی هٌاتع آب ٍاان ، َطئَه

 ّیذسٍلَطی

ٍ ه بٍى ارٌّگی داًؽکذُ ريبظت  

 
دوتشحؼیي ًگاسؽ ًبم ًٍبم خبًَادگی:  

:داًـیاسهرت:ِ علوی  

 آدرض پعت الکترًٍیک:
h_negaresh@ hamoon.usb.ac.ir 

h_negaresh@yahoo.com 

ایشاى  -داًـگاُ فشدٍػی هـْذ   -خغشافیا  کبرؼٌبظی:

3139 

داًـگاُ  –خغشافیای عثیعی  کبرؼٌبظی ارؼذ:

3163ایشاى   -تشتیت هذسع تْشاى   

 –طئَهَسفَلَطی  خغشافیای عثیعی ، دکتری:

3133ایشاى  –داًـگاُ تشتیت هذسع تْشاى   

وهشیمعاون آموزشی و پژ  

 
 دوتشهحوَد اؼشٍیًبم ًٍبم خبًَادگی:

   داًـیاس :هرت:ِ علوی

 آدرض پعت الکترًٍیک:

Khosravi@hamoon.usb.ac.ir 

 3166ایشاى -داًـگاُ اصفْاى-:خغشافیاکبرؼٌبظی

:خغشافینننای عثیعنننی گنننشایؾ  کبرؼٌبظررری ارؼرررذ 

 3169ایشاى -داًـگاُ اصفْاى -ّیذسٍولیوای واستشدی

داًـگاُ  -شایؾ اللین ؿٌاػی:خغشافیای عثیعی گدکتری

 3133ایشاى -اصفْاى

 
 

اًعبًیراراایبی هذير گرٍُ   

 
تزس افـاى :دوتش خَادًبم ًٍبم خبًَادگی  

 :اػتادیاسِ علویهرت:

 :آدرض پعت الکترًٍیک
ma_ra84@yahoo.com 

داًـگاُ فشدٍػی هـْذ  –خغشافیای اًؼاًی  کبرؼٌبظی:

ایشاى  -  

داًـننگاُ  –خغشافیننای سٍػننتایی  کبرؼٌبظرری ارؼررذ:

 3131ایشاى   -فشدٍػی هـْذ 

ایشاى   -فْاى داًـگاُ اص –خغشافیای سٍػتایی دکتری:

3133 

 

 مدیر گروه جغرافیای طبیعی

 
 

صوذ فتَحیدکتر ًبم ًٍبم خبًَادگی:  

 اػتادیاسهرت:ِ علوی:

 آدرض پعت الکترًٍیک:

samadfotohi@yahoo.com 

 3169ایشاى  -داًـگاُ یضد -دتیشی خغشافیا  کبرؼٌبظی: 

داًـنگاُ اصنفْاى     - ئَهَسفَلَطی: طکبرؼٌبظی ارؼذ

 3133ایشاى –

ایننشاى  -داًـننگاُ اصننفْاى  -طئَهَسفَلننَطی کتررری: د

3133 
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 : داًؽکذُ اعضبء ّیبت علوی

 
دوتشعیؼی اتشاّین صادُ ًبم ًٍبم خبًَادگی:  

   داًـیاس: هرت:ِ علوی

 آدرض پعت الکترًٍیک:

ibrahimzadeh@yahoo.com 

داًـگاُ تشتیت هعلن  –: دتیشی خغشافیا کبرؼٌبظی

 3169ایشاى  –صاّذاى 

داًـگاُ  -ی : خغشافیای سٍػتایکبرؼٌبظی ارؼذ

 3131ایشاى  –فشدٍػی هـْذ 

داًـگاُ  –: خغشافیاٍ تشًاهِ سیضی ؿْشی دکتری

 3139ایشاى  –اصفْاى 

 

 

  حویذ سضا ساـاًی ًؼة: ًبم ًٍبم خبًَادگی

   اػتادیاس :هرت:ِ علوی

  آدرض پعت الکترًٍیک:
Rakhshaninasab_h@yahoo.com 

  کبرؼٌبظی:

-سیضی ؿْشیخغشافیا ٍ تشًاهِ  کبرؼٌبظی ارؼذ:

 داًـگاُ اصفْاى

داًـگاُ -خغشافیا ٍ تشًاهِ سیضی ؿْشی دکتری:

 اصفْاى

 

 

 

 

 

 
 حؼیي یغفَسی  دوتش:ًبم ًٍبم خبًَادگی

 اػتادیاس :هرت:ِ علوی

 آدسع پؼت الىتشًٍیه:

yaghoori@hamoon.usb.ac.ir 
داًـننگاُ تشتیننت هعلننن   -یننشی خغشافیننا : دتکبرؼٌبظرری

 3163ایشاى  -صاّذاى 

داًـنگاُ اصنفْاى    –: خغشافیای ؿْشیکبرؼٌبظی ارؼذ

 3134ایشاى   -

داًـگاُ  –خغشافیا ٍ تشًاهِ سیضی ؿْشی  دکتری:

 اصفْاى

 

 
 : دوتشعلی حاخی ًظاد ًبم ًٍبم خبًَادگی

 داًـیاس:هرت:ِ علوی

 آدرض پعت الکترًٍیک:
ahajinejad@yahoo.com 

داًـگاُ تشتیت هعلن  –: دتیشی خغشافیا کبرؼٌبظی

3136ایشاى     -صاّذاى   

داًـگاُ تشتیت  –: خغشافیای سٍػتایی کبرؼٌبظی ارؼذ

 3131ایشاى –هذسع 

داًـگاُ  –خغشافیا ٍ تشًاهِ سیضی سٍػتایی  دکتری:

 3133 ایشاى  -تشتیت هذسع 

 

 

 
دوتش غالهشضا ًَسیبم ًٍبم خبًَادگی:ً  

اػتادیاسهرت:ِ علوی:  

 آدرض پعت الکترًٍیک:
noori@hamoon.usb.ac.ir 

golam_reza@mail.ru 
3135ایشاى  –داًـگاُ تْشاى  –واسؿٌاػی:  هحیظ صیؼت   

 –داًـگاُ تْشاى  –هحیظ صیؼت  کبرؼٌبظی ارؼذ:

 3131ایشاى 

داًـگاُ دٍلتی  –طئَاوَلَطی  –هحیظ صیؼت  دکتری:

 3131سٍػیِ فذساتیَ  –هؼىَ 
 

 

 
 ػیشٍع لٌثشی دوتشًٍبم خبًَادگی: ًبم

اػتایاس هرت:ِ علوی:  

 الکترًٍیک: آدرض پعت

sghambarri2004@yahoo.com 

 -داًـگاُ یضد  –:  خغشافیای اًؼاًی کبرؼٌبظی

 3135ایشاى 

داًـگاُ  –تشًاهِ سیضی ؿْشی   کبرؼٌبظی ارؼذ:

3134ایشاى   -اصفْاى   

 –خغشافیای ٍ تشًاهِ سیضی سٍػتایی  دکتری :

3133ایشاى –داًـگاُ اصفْاى  

 

 
 دوتشتمی عاٍػی    ًبم ًٍبم خبًَادگی:

                                   داًـیاس:رت:ِ علویه

 :آدرض پعت الکترًٍیک

T_tavousi@yahoo.com 

اینشاى    -داًـگاُ اصنفْاى   –: دتیشی خغشافیا کبرؼٌبظی

3163 

خغشافینننای عثیعنننی گنننشایؾ   کبرؼٌبظررری ارؼرررذ:

 3131ایشاى  -داًـگاُ اصفْاى   –ّیذسٍولیواتَلَطی 

 –ایؾ اللین ؿٌاػی خغشافیای عثیعی گش دکتری:

 3135ایشاى   -داًـگاُ تشتیت هذسع 

 
 

 
:دوتش صّشُ ّادیاًی  ًبم ًٍبم خبًَادگی  

 :اػتادیاسهرت:ِ علوی

 آدسع پؼت الىتشًٍیه:

hadiani714@yahoo.com 

داًـنگاُ تشتینت هعلننن    –دتینشی خغشافینای   کبرؼٌبظری: 

 3163ایشاى    -صاّذاى 

ـنگاُ ؿنْیذ   داً –: خغشافینای اًؼناًی  کبرؼٌبظی ارؼرذ 

 3131ایشاى   -تْـتی تْشاى 

داًـگاُ  –: خغشافیای ٍ تشًاهِ سیضی ؿْشی دکتری

3133 ایشاى  -ؿْیذ تْـتی تْشاى   
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 : هحوذ سضا پَدیٌِ ًبم ًٍبم خبًَادگی

اػتادیاس هرت:ِ علوی:  

 آدرض پعت الکترًٍیک:

mrpoodineh@yahoo.com 
داًـگاُ -:  خغشافیای اًؼاًی ٍ التصادی کبرؼٌبظی

 3131ایشاى  -اصفْاى 

: خغشافیای عثیعی) طئَ کبرؼٌبظی ارؼذ

 3133ایشاى   -داًـگاُ ؿْیذ تْـتی  –هشفَلَطی( 

 

 

 
 هحوَدی پیوبى: ًبم ًٍبم خبًَادگی

   اػتادیاس :هرت:ِ علوی

 آدرض پعت الکترًٍیک:

paymanasia@yahoo.com 
داًـگاُ ؿْیذ  - خغشافیای عثیعی کبرؼٌبظی:

 تْشاى تْـتی

 اللین ؿٌاػی دس تشًاهِ سیضی کبرؼٌبظی ارؼذ:

 ٍاحذ تْشاى هشوضی داًـگاُ آصاد اػالهی -هحیغی

 -هحیغی اللین ؿٌاػی دس تشًاهِ سیضی دکتری:

 تلَچؼتاى داًـگاُ ػیؼتاى ٍ

 

 

 

 

 

 ی صادُاػواعیل آلای: دوتشًبم ًٍبم خبًَادگی

   اػتادیاس :هرت:ِ علوی

  آدرض پعت الکترًٍیک:
aghaeizade@Gmail.com 

اَاسصهی ًـگاُ اد - ؿْشیخغشافیای  کبرؼٌبظی:

 3131ایشاى  – شتیت هعلن ػاتك(تْشاى )ت

ٍ تشًاهِ سیضی خغشافیای  کبرؼٌبظی ارؼذ:

 3136ایشاى  – هی تْشاى اَاسصًـگاُ اد -سٍػتایی 

ًـگاُ اد -ٍ تشًاهِ سیضی ؿْشی خغشافیای  دکتری:

 3195ایشاى  – اَاسصهی تْشاى 

 
 ؿْثاصیدوتش اهیش حوضُ : ًبم ًٍبم خبًَادگی

 : اػتادیاس  هرت:ِ علوی

 آدرض پعت الکترًٍیک:

amir_3_1285@yahoo.com 
 ؿیشاصداًـگاُ  – تشًاهِ سیضی اختواعی ی:کبرؼٌبظ

 3166ایشاى –

–داًـگاُ تْشاى  – ؿْش ػاصی کبرؼٌبظی ارؼذ:

3134 

داًـگاُ  –ٍ تشًاهِ سیضی ؿْشی خغشافیا دکتری:

 1322 – اصفْاى

 

 
 هحؼي حویذیاى پَس: دوتش ًبم ًٍبم خبًَادگی

 : اػتادیاس  هرت:ِ علوی
 آدرض پعت الکترًٍیک:

m.hamidian355p@Gmail.com 
اَاسصهی تْشاى ًـگاُ اد - عثیعی خغشافیای کبرؼٌبظی:

 3133ایشاى  – شتیت هعلن ػاتك()ت

اللین ؿٌاػی دس ) خغشافیای عثیعی کبرؼٌبظی ارؼذ:
  - تْشاى داًـگاُ ؿْیذ تْـتی - (هحیغی تشًاهِ سیضی

 3134ایشاى 
داًـگاُ  - هحیغی اللین ؿٌاػی دس تشًاهِ سیضی دکتری:

 3191ایشاى  - اَاسصهی تْشاى

ٍ تحصیالت تکویلی داًؽکذُ:  هعئَل آهَزغ  

 ػشواس ااًن صیٌة ػشگضی

 کبرؼٌبض آهَزؼی گرٍُ راراایبی ط:ی ی:

 ػشواس ااًن عاّشُ اػذاللْی
 کبرؼٌبض آهَزؼی گرٍُ راراایبی اًعبًی:

 ػشواس ااًن فَصیِ احوذی همذم
 کبرؼٌبض آزهبيؽگبُ شئَهَراَلَشی:

 ػشواس ااًن ػیوا ػاالسی
 اطالعبت راراایبيی: کبرؼٌبض آزهبيؽگبُ ظبهبًِ

 آلای هْذی خذیذ اػالهی
 کبرؼٌبض پصٍّؽی داًؽکذُ:

 آلای هؼعَد ػعیذی
 هعئَل اهَر عوَهی داًؽکذُ:

 آلای اؼشٍ فخیشُ

 :داًؽکذُ  کبرؼٌبض ٍ هذير داتر

 هحوذ سضا ًَسافش  

 هعئَل دبیرخبًِ داًؽکذُ :

 ااًن عاّشُ ویخا

 

 

mailto:aghaeizade@Gmail.com
mailto:aghaeizade@Gmail.com
mailto:amir_3_1285@yahoo.com
mailto:m.hamidian355p@Gmail.com

