
مشاورراهنماردیفسري
1زهرا حجازي زادهبهلول علیجانیقاسم قشقاییبررسی اثر فرابار سیبري بر بارش هاي پاییزي سواحل جنوبی دریاي خزراردیبهشت30001375الف.ق
2بهلول علیجانیمهدي بلیغیزمانیابی ورود فرابار سیبري به خراسان و تأثیر سینوپتیکی آن بر اقلیم منطقهشهریور30011375الف.ق
1عزت اهللا قنواتیبهلول علیجانیعلی اصغر روشنهیدروکلیماتولوژي حوضه قطورچايشهریور30021375الف.ق
1زهرا حجازي زادهبهلول علیجانیعلی اصغر قاسم نژادبررسی نیازهاي آبب وهوایی کشت چاي در شمال ایرانآبان30031375الف.ق
2بهلول علیجانیزهرا حجازي زادهصلوات گل پرنیانتعیین تقویم کشت گندم دیم در منطقه گرگان و دشتآذر30041375الف.ق
1غالمرضا کمالیبهلول علیجانیموسی الرضا سلحشور دهقانبررسی نوسانات زمانی بارندگی و فصل بهار استان خراسان با تأکید بر تقویم هاي تجربی آب و هواي سنتی، نمونه ایام شیشهزمستان30051375الف.ق
2غالمرضا کمالیبهلول علیجانیشهریار کمالوندبکارگیري امکانات بالقوه آب و هوایی به منظور بهینه سازي مسکن (مطالعه موردي: شهر همدان)زمستان30061375الف.ق
1بهلول علیجانیابراهیم امین سبحانیمحمدامین آهنگريتحلیل اقلیمی بر فرایندهاي شکل زایی حوضه آبخیز و کاربرد آن در مکان یابی سد (نمونه: حوضه آبخیز رود نرماب)بهمن30071375الف.ق
1بهلول علیجانیمحمد مهدوياحمد حسینیتحلیل هیدرولوژیک حوضه آبریز نهبندان در شبکه جریان هاي سطحی و ارزیابی توان مورفولوژي رودخانهشهریور30081376الف.ق
2زهرا حجازي زادههوشنگ قائمیروح اهللا طباطبایی نژادبررسی سینوپتیکی نوسان پنج ساله پرفشار جنب حاره بر روي ایران در فصل بهاردي30091376الف.ق
1بهلول علیجانیزین العابدین جعفرپورغالمرضا جانباز قباديهیدروکلیماتولوژي حوضه رودخانه کسیلیان با تأکید بر کیفیت آب آن در مصارف شرب، کشاورزي و آبیاري منطقهبهمن30101376الف.ق
1زهرا حجازي زادهحسین بحرینیعباس کفاش حق پرستنقش اقلیم در طراحی و برنامه ریزي شهري (مطالعه موردي: شهر رامسر)*30111377الف.ق
غالمعلی کمالیبهلول علیجانیابراهیم فتاحیمدل تحلیل کمی ذوب برف حوضه سد لتیاناردیبهشت30121377الف.ق
1پرویز رضازادهبهلول علیجانیحمید رستمیانبررسی تأثیرات اقلیمی سواحل جنوبی دریاي خزرخرداد30131377الف.ق
1حسن عسگري شیرازيبهلول علیجانیرویایی رضاییفرایند باروري ابرهاتابستان30141377الف.ق
1محمد عالقمندانبهلول علیجانیرضا آرتیدار براورد حداکثر بارش محتمل (P.M.P) به روش سینوپتیک و آماري (مطالعه موردي: حوضه آبریز آجی چاي)مهر30151377الف.ق
2عباس بخشندهزهرا حجازي زادهکامران جعفري منشتعیین تقویم کشت چغندرقند در دشت نهاوندزمستان30161377الف.ق
1زهرا حجازي زادهبهلول علیجانیمظفر کاظمی زادهتعیین زمان و منطقه مساعد کشت گندم و دیم آذربایجان غربی براساس توزیع دما و بارشاسفند30171377الف.ق
1هوشنگ قائمیزهرا حجازي زادهتهمینه صالحی پاكبرآورد حداکثر بارش محتمل (PMP) (مطالعه موردي: حوضه آبخیز سد ماملو)شهریور30181378الف.ق

یداهللا کریم پور
هوشنگ قائمی

2عزت اهللا قنواتیبهلول علیجانیاحمد خشنوبررسی تغیرات اقلیمی جنوب ایران (دما و بارش)بهمن30201378الف.ق
2بهلول علیجانیزین العابدین جعفرپورمحمدعلی عبدلی نژادبررسی تغییرات زمانی و مکانی طول فصل رشد در شمال غرب کشوراسفند30211378الف.ق
2زهرا حجازي زادهبهلول علیجانیانوشیروان ره انجامکاربرد توان هاي اقلیمی در ایجاد آسایش و مسکن در شهر شیرازتیر30221379الف.ق
1اسماعیل چاوشیبهلول علیجانیرضا کاکاوندبررسی رابطه بارش با هیدروگراف سیل به روش آماري و سینوپتیکی (مطالعه موردي: حوضه آبریز جاجرود)تیر30231379الف.ق
1یداهللا کریم پورزهرا حجازي زادهغالمرضا محموديبررسی سینوپتیکی نوسان پنج ساله پرفشار جنب حاره بر روي ایران در فصل زمستانتیر30241379الف.ق
2زهرا حجازي زادهبهلول علیجانیفاطمه درگاهیانتعیین تقویم کشت چغندرقند و ارائه الگو در استان لرستانشهریور30251379الف.ق

اسماعیل چاوشی
جلیل وهابی

1زهرا حجازي زادهزین العابدین جعفرپورمحمد باعقیدهتحلیل رژیمی و پیش بینی دبی هاي سیالبی با تأکید بر پارامترهاي فیزیکی (غرب دریاچه ارومیه، زوالچاي تا مهابادچاي)شهریور30271380الف.ق
1زهرا حجازي زادهزین العابدین جعفرپورنادر پروینپیش بینی (برآورد) خشکسالی در حوضه آبریز دریاچه ارومیهشهریور30281380الف.ق
3منیژه قهروديبهلول علیجانینبی اهللا رمضانیتحلیل و پیش بینی خشکسالی ها و ترسالی هاي استان مازندرانشهریور30291380الف.ق
2هوشنگ قائمیزهرا حجازي زادههمت اهللا روردهتهیه و تحلیل منحنی هاي شدت - مساحت - مدت بارش (مطالعه موردي: حوضه رودخانه هراز)شهریور30301380الف.ق
2زهرا حجازي زادهبهلول علیجانیحسن قادرمرزيتحلیل و پیش بینی نوسانات آب وهوا در استان کردستان با استفاده از مدل زنجیره مارکوفشهریور30311380الف.ق
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2الف.ق زهرا حجازي زادهمحمدحسین قلیزادهبررسی پارامترهاي اقلیمی در کاشت زیتون در استان لرستان 3019

نسخ موجود

2الف.ق بهلول علیجانیمریم بناي ساعی ارزیابی روش S.C.S با بکارگیري GIS و RS در حوضه آبخیز طالقانآبان1379 3026



مشاورراهنماردیفسري
1زین العابدین جعفرپوربهلول علیجانیمحسن نوريتحلیل خشکسالی در استان اصفهانمهر30321380الف.ق
1هوشنگ قائمیزهرا حجازي زادهعلیرضا شیرخانیتجزیه و تحلیل خشکسالی و دوره هاي خشک کوتاه مدت در استان خراسانبهار30331381الف.ق
2هوشنگ قائمیزهرا حجازي زادهمحمدحسین دلیریانتجزیه و تحلیل خشکسالی و ترسالی در حوضه آبریز مارون - جراحی (تاالب شادگان)شهریور30341381الف.ق
2زهرا حجازي زادهزین العابدین جعفرپورعلی آزادتأثیر پارامترهاي اقلیمی بر کشت چغندرقند (مطالعه موردي: دشت شیروان - قوچان)شهریور30351382الف.ق
1زهرا حجازي زادهاسماعیل احمديطبقه بندي تغییرات بارش بوشهر (ANN) با استفاده از شبکه هاي عصبی مصنوعی مبتنی بر مدل کوهونن (SOM)شهریور30361382الف.ق
2زین العابدین جعفرپوربهلول علیجانیسپهدار انصاريبررسی سینوپتیک سیستم هاي سیل زا در حوضه هاي آبریز منطقه کهکیلویه وبویراحمدشهریور30371382الف.ق
1زهرا حجازي زادهزین العابدین جعفرپورحسن حسنیاقلیم و معماري (مطالعه موردي: شهر رشت)شهریور30381382الف.ق
3زین العابدین جعفرپوربهلول علیجانیحمید حسینیتحلیل سینوپتیکی خشکسالیها و ترسالی هاي استان آذربایجان غربیشهریور30391382الف.ق
1زهرا حجازي زادهپرویز ضیاییانعلی داوديبررسی روند فرسایش خاك در حوضه آبخیز دوآب الشتر با استفاده از مدل PSIAC و فن آوریهاي RS&GISشهریور30401382الف.ق
1زین العابدین جعفرپورزهرا حجازي زادهمحمدحسین ناصرزادهتجزیه و تحلیل یخبندان هاي زودرس پاییزه و دیررس بهاره در استان لرستانشهریور30411382الف.ق
2هوشنگ قائمیزهرا حجازي زادهجواد ابراهیمیبررسی اثر عناصر اقلیمی در مراحل مختلف کشت اول و دوم برنج در حوضه آبخور بابل رودپاییز30421382الف.ق
1زهرا حجازي زادهبهلول علیجانیشهریار اسکندريمعماري همساز با اقلیم در منطقه ایران مرکزي (مطالعه موردي: شهر کاشان)بهمن30431382الف.ق
2زین العابدین جعفرپوربهلول علیجانیکریم امینی نیابررسی و تعیین زمان شروع و پایان بارش در استان آذربایجان شرقی و همبستگی بین میزان بارش ماهها و فصلهابهمن30441382الف.ق
2پرویز ضیاییانبهلول علیجانیابوالفضل براتیتحلیل سینوپتیک توفانهاي ماسه اي در منطقه سبزواربهمن30451382الف.ق
2هوشنگ قائمیزهرا حجازي زادهمهیندخت جوان نشانتحلیل آماري بادهاي شدید در استان تهرانبهمن30461382الف.ق
2منیژه قهروديداریوش عاملیمدل پهنه بندي خطر ناشی از فرسایش آبکندي در حوضه آبکند کلوجه بیجار با استفاده از GIS&RSبهمن30471382الف.ق
2عزت اهللا قنواتیزین العابدین جعفرپورفرشاد مهرآورانتوان هاي اقلیمی در ایجاد آسایش و مسکن (مطالعه موردي: شهر بوشهر)بهمن30481382الف.ق
2پرویز ضیاییانبهلول علیجانیروح اهللا پورخلیلپیش بینی و براورد سیالب با استفاده از مدل CN در حوضه آبخیز نکاء با استفاده از GIS و RSشهریور30491383الف.ق
1زهرا حجازي زادهبهلول علیجانیلیال حسین جانیشناسایی تیپ هاي هواي موثر بر بارش سواحل جنوبی خزر (گرگان - بندرانزلی) براي دوره (2000-1991)آبان30501383الف.ق
2بهلول علیجانیزهرا حجازي زادهمحمد لطفیتجزیه و تحلیل سینوپتیکی یخبندان هاي زودرس و دیررس در شمال خراسانزمستان30511383الف.ق
2زین العابدین جعفرپورزهرا حجازي زادهاحمد شجاعیاقلیم و معماري (مطالعه موردي: شهرستان بابلسر)بهمن30521383الف.ق
1منیژه قهروديبهلول علیجانیناهید عربیمدل سازي تعیین اقلیم ایران با استفاده از GISبهمن30531383الف.ق
1پرویز ضیاییاناصغر نظریانعلی اکبر جنگینقش مکان و مورفولوژي شهر در کیفیت هواي شهر با استفاده از GIS و RS  (نمونه موردي: شهر تهران)اسفند30541383الف.ق
2زهرا حجازي زادهپرویز ضیاییانسعید جوي زادهپایش خشکسالی در استان فارس با استفاده از نمایه هاي خشکسالی، داده هاي RS و GISتیر30551384الف.ق
1زهرا حجازي زادهبهلول علیجانیمحمود هوشیارارائه مدل مناسب جهت تحلیل سینوپتیکی سرماي سرماهاي شدید شمالغرب ایرانپاییز30561384الف.ق
2زین العابدین جعفرپوربهلول علیجانیرضا دوستانبررسی نواحی مستعد کشت زرشک در استان خراسان جنوبی با تکیه بر عناصر اقلیمی با استفاده از تکنولوژي GIS و Webبهمن30571384الف.ق
2زهرا حجازي زادهمنیژه قهروديمعصومه حسینینقش پارامترهاي محیطی در مکانیابی سازه هاي انسانی در جزیره کیش با ترکیب (GIS-RS-WEB)بهمن30581384الف.ق
3زین العابدین جعفرپورالهیار فرجیاقلیم و معماري (مطالعه موردي: شهر ایالم)بهمن30591384الف.ق
2زین العابدین جعفرپورزهرا حجازي زادهمهدي صداقتمسیریابی رقومی سیکلون هاي خاورمیانه در دوره سرد سال (به کمک زبان برنامه نویسی ++C در محیط GIS)شهریور30601385الف.ق
2عزت اهللا قنواتیمنیژه قهروديزهرا اشرفی فینیبررسی عوامل موثر بر رسوب زایی و ارائه مدل هاي همبستگی و رگرسیون برآورد و رسوب در حوضه آبریز میناب (حوضه جغین)مهر30611385الف.ق
1هوشنگ قائمیزهرا حجازي زادهالهه جهان شیريبررسی توزیع زمانی و مکانی در رگبارهاي مولد سیالب در حوضه آبریز زوالچاي با استفاده از GISمهر30621385الف.ق
1امیر کرممنیژه قهرودينرجس صراطیمدل سازي پهنه بندي سیل خیز مناطق شهري در وب (منطقه مطالعه: شمال تهران - دربند)مهر30631385الف.ق
1منیژه قهروديبهلول علیجانیفاطمه فالحتیمکان یابی اراضی مستعد باغات میوه با تأکید بر فاکتورهاي اقلیمی با رویکرد RS و GIS (مطالعه موردي: گردو در استان تهران)مهر30641385الف.ق
3هوشنگ قائمیزهرا حجازي زادهاعظم قربانیتحلیل و بررسی پدیده تگرگ و طبقه بندي ابر با استفاده از RS و GIS در حوضه زاینده رودمهر30651385الف.ق
2امیر کرمبهلول علیجانیخدیجه مهماندوستمطالعه شدت و گسترش پرفشار سیبري بر روي ایران با استفاده از GIS مهر30661385الف.ق
2بهلول علیجانیمحمد سلیقهرضوان امیريتحلیل و پیش بینی نوسانات بارش در شهر خرم آباد با استفاده از مدل زنجیره مارکوفتیر30671386الف.ق
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مشاورراهنماردیفسري
2بهلول علیجانیمحمد سلیقهعلیرضا صادقی نیابررسی تغییرات مکانی پرفشار جنب حاره اي آزور در بارش هاي تابستانه نیمه جنوبی ایرانشهریور30681386الف.ق
2زین العابدین جعفرپوربهمن عبدي شاهیوندتحلیل سینوپتیکی خشکسالیها و ترسالی هاي استان لرستانشهریور30691386الف.ق

بهلول علیجانی
منوچهر فرج زاده

2حسن افراختهمحمد صفامرادي گنبدامکان سنجی استقرار بهینه روستاهاي در معرض خطر سیل خیزي (ناحیه مطالعه: حوضه آبخیز قره ناوه و یل چشمه)دي30711386الف.ق
زهرا حجازي زاده
پرویز ضیاییان

منیژه قهروديمحمد فتحی رضاپوربررسی رابطه سیستم شکل زایی حوضه هراز با مورفولوژي و گسترش جلگه آملاسفند30731386الف.ق
بهلول علیجانی
منوچهر فرج زاده

1بهلول علیجانیمهدي تقی لوتحلیل سینوپتیکی یخبندان هاي استان زنجاناسفند30751388الف.ق
بهلول علیجانی
محمد سلیقه

زهرا حجازي زاده
پرویز ضیاییان

2زهرا حجازي زادهاحمد قادرمرزيپهنه بندي یخبندان هاي زودرس پاییزه و دیررس هاي بهاره در استان کردستان با استفاده از GISدي30781389الف.ق
2منیژه قهروديسمیه خسرويمدل سازي شاخص هاي مورفونئوتکتونیک موثر بر کالبد شهر (شهرداري منطقه یک تهران)بهمن30791389الف.ق
2زهرا حجازي زادهژاکلین احتشامیتجزیه و تحلیل آماري اقلیم ساوه بر کشت انارشهریور30801390الف.ق
1زهرا حجازي زادهمریم جهانیاري کیانیاثرات تغییر اقلیم بر حوضه هاي آبی (مطالعه موردي: حوضه هراز)شهریور30811390الف.ق
1بهلول علیجانیمحمد سلیقهداریوش سپاه دهتحلیل همدیدي با دماي شدید و طوفانی سواحل شمالی خلیج فارسشهریور30821390الف.ق
1زهرا حجازي زادهمجتبی قاسمیپهنه بندي اقلیمی (استان کردستان، ایالم، کرمانشاه، همدان، لرستان، مرکزي) با روش تحلیل عاملی و تحلیل خوشه ايشهریور30831390الف.ق
1محمد سلیقههادي کریم دستجرديارزیابی و شناخت آسایش بیوکلیماي انسانی شهر تهرانشهریور30841390الف.ق
1زهرا حجازي زادهافسانه گودرزيتأثیر گردوخاك بر تصادفات جاده اي در جنوب و جنوب غرب ایران (مطالعه موردي: استان خوزستان)شهریور30851390الف.ق
1زهرا حجازي زادهگل صبا محمدي اندرودبررسی عناصر اقلیمی استان آذربایجان شرقی جهت کشت زیتون*30861390الف.ق
2محمد سلیقهمریم اسديتقویت کشت گندم در استان کرمانشاهشهریور30871391الف.ق
1زهرا حجازي زادهحجت اهللا امیديتعیین تقویت کشت لوبیا در شهرستان دلفانشهریور30881391الف.ق
2محمد سلیقهحکیمه بهبوديارزیابی شرایط اقلیمی براي توسعه صنعت گردشگري به روش TCIمهر30891391الف.ق
1بهلول علیجانیشمس اهللا علیزاده بلدانپایش خشکسالی در استان کهکیلویه وبویراحمدمهر30901391الف.ق
2بهلول علیجانیهاجر کریم زادهپیش بینی بارش با استفاده از شبکه هاي عصبی مصنوعیآذر30911391الف.ق

محمد سلیقه
هیوا سلکی

1بهلول علیجانیناهیده میرعزیزيمطالعه ویژگی هاي معماري شهر قزوین از دیدگاه اقلیمیتابستان30931392الف.ق
1محمد سلیقهسمانه باقريبررسی اثر تغییرات جزیره حرارتی بر آب وهواي شهر تهرانشهریور30941392الف.ق
1محمد سلیقهزرین جمشیدي عینیپهنه بندي دما و بارش استان تهرانشهریور30951392الف.ق
2بهلول علیجانیآزاده جوانمردبررسی وضعیت معماري شهر خرم آباد از دیدگاه اقلیمشهریور30961392الف.ق
1محمدحسین ناصرزادهمعصومه گودرزيبررسی و تحلیل بادهاي شهر تهران در طی دوره آماري 5 ساله (2010-2006)شهریور30971392الف.ق
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بهلول علیجانیالهام فهیمی نژاد

زینب محمديبررسی تأثیر پارامترهاي هیدرواقلیمی بر نوسان سطح آب دریاچه سد کرج

1زهرا حجازي زاده سولماز زارع دیجوجینارائه الگوي طراحی اقلیمی بر مبناي شاخص هاي ارزیابی زیستی براي شهر تهراندي1391

2

نسخ موجود

2منیژه قهروديحبیب اهللا سکاکیپهنه بندي شرایط یخبندان خاك در منطقه خراسانآبان1386

تحلیل و بررسی برف منطقه گیالن با استفاده از تصاویر ماهواره اي و نقشه هاي سینوپتیکیبهمن1386

1مریم خوش نفس

2فرحناز روشنارزیابی نقش نوسان اقلیم بر دبی هاي سیالبی حوضه آبریز کرجاسفند

تحلیل فضایی مخاطرات اقلیمی شمالغرب ایران با تأکید بر آسایش حرارتیاسفند1388

1386

اردیبهشت1389
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مشاورراهنماردیفسري
1محمد سلیقهمنصوره صحرایی خارهپتانسیل یابی انرژي خورشیدي در ایران با استفاده از نرم افزار سورفرمهر30981392الف.ق
1محمد سلیقهبهلول علیجانیحسن صالحیتحلیل سینوپتیک امواج گرمایی شهر تهرانخرداد30991393الف.ق
1محمدحسین ناصرزادهسرور بهمنیتعیین محدوده آسایش دمایی جهت برنامه ریزي اقلیم گردشگري دریاچه زریبارتابستان31001393الف.ق
1محمد سلیقهزهرا حجازي زادهیعقوب بهرامیپتانسیل سنجی انرژي باد در استان قمشهریور31011393الف.ق
2مهري اکبريمحمد سلیقهناهید نظري نیاخشکسالی و تأثیر آن بر کشت گندم (دیم) در شهرستان خرم آبادتابستان31021393الف.ق
2بهلول علیجانیزهرا حجازي زادههدیه اکبري قمصريبررسی آماري - سینوپتیکی دماهاي حدي در ایران مرکزي (دوره آماري 2010-1971)شهریور31031393الف.ق
1محمد سلیقهزهرا حجازي زادهکیوان بهرامیتحلیل سینوپتیکی و روندیابی گردوغبار در جنوب غرب ایران طی دوره گرم سال (مطالعه موردي: استان خوزستان)شهریور31041393الف.ق

صمد شادفر
محمد روغنی

2زهرا حجازي زادهبهلول علیجانیوحید خسروانیشناسایی پتانسیل هاي استفاده از انرژي هاي نو و تجدیدپذیر (بادي و خورشیدي) در توسعه صنعتی شهر اراكشهریور31061393الف.ق
2ابراهیم فتاحیبهلول علیجانیمائده خناربررسی آماري و سینوپتیکی بارش هاي حدي فراگیر در سواحل جنوبی دریاي خزر (طی دوره آماري 1982-2010)شهریور31071393الف.ق
2بهلول علیجانیفیروزه رحمانیمحاسبه و تحلیل سینوپتیک پدیده هاي شرجی در کرانه هاي جنوبی دریاي خزرشهریور31081393الف.ق
4زهرا حجازي زادهمحمد سلیقهسعدون سلیمیتأثیر رودخانه هاي اتمسفري بر آب و هواي ایرانشهریور31091393الف.ق
2مهري اکبريمحمد سلیقهفهیمه شاکريتحلیل شاخص هاي ناپایداري هنگام وقوع پدیده تگرگ در شهرستان مشهدشهریور31101393الف.ق
2ابراهیم فتاحیبهلول علیجانیملودي فرح بخشیتحلیل سینوپتیکی توفان گردوخاك: مطالعه موردي 10 تا 12 مرداد 1391شهریور31111393الف.ق
1زهرا حجازي زادهفاطمه کاظمی بی نیازبررسی خشکسالی هواشناسی در استان همدان با استفاده از شاخص EDIشهریور31121393الف.ق
1طیبه کیانیامیر کرمصدیقه الیقیطبقه بندي هیدروژئومورفولوژیکی رودخانه جاجرود با مدل روزکنشهریور31131393الف.ق

1زهرا حجازي زاده
مهري اکبري

1محمد سلیقهبهلول علیجانیحسن مصطفاییتحلیل و طبقه بندي الگوهاي سینوپتیکی بارش هاي شدید و فراگیر در ایرانشهریور31151393الف.ق
1مهري اکبريمحمد سلیقهسمیه میناییتحلیل سینوپتیکی تأثیر پرفشار عربستان بر گردوغبار جنوب غرب ایرانشهریور31161393الف.ق
3زهرا حجازي زادهبهلول علیجانیوحیده نودهیتحلیل سینوپتیک تأثیر پرفشارهاي مهاجر بر بارشهاي تابستانه استان گلستانشهریور31171393الف.ق
2بهلول علیجانیمحمد سلیقهکبري فتحی خلجتحلیل سینوپتیک توده هاي هواي باران آور زمستانی شمالغرب ایرانپاییز31181393الف.ق
1بهلول علیجانیمحمد سلیقهناضره صلحیتحلیل سینوپتیکی سیل در استان همدان (حوضه قره چاي)مهر31191393الف.ق
1زهرا حجازي زادهعطیه مسعوديتحلیل سینوپتیکی یخبندان هاي دیررس بهاره و تأثیر روي درختان سیب (مطالعه موردي: شهرستان دماوند)آذر31201393الف.ق
1بهلول علیجانیمحمد سلیقهزهره فصاحتتغییرات ارتفاع تراز 500 هکتوپاسکال و تأثیرات آن روي خشکسالی هاي ماهانه دوره سرد استان تهرانبهمن31211393الف.ق
1علی اکبر شمسی پوربهلول علیجانیعطیه مطمئن آرانیتحلیل آماري و سینوپتیکی بحران هاي دمایی شهر قم در رابطه با مصرف انرژياسفند31221393الف.ق
1محمدحسین ناصرزادهمحمد سلیقهمقداد یاريتحلیل سینوپتیک و آماري بارش هاي سنگین استان ایالمتیر31231394الف.ق
1زهرا حجازي زادهمحمد سلیقهآمنه فتاح بیگیبررسی ارتباط شاخص  نوسان شمالگان با نوسان هاي دمایی (موردي: ایستگاه ایالم)شهریور31241394الف.ق
1مهري اکبريبهلول علیجانیسجاد سعادتیپراکندگی رطوبت و بارش در شهر تهرانشهریور31251394الف.ق

بهلول علیجانی
حجت ابراهیمی

1بهلول علیجانیمحمدحسین ناصرزادهفرانک کهریزيتعیین تقویم شرجی در سواحل جنوبی کشور تابستان31271394الف.ق
1بهلول علیجانیمحمد سلیقهرحمت رحیمیبررسی شاخص هاي ناپایداري در بارش هاي همرفتی آذربایجانشهریور31281394الف.ق
1مهري اکبريزهرا حجازي زادهعباس قادريتحلیل سینوپتیکی و آماري تگرگ در شهرستان سنندجشهریور31291394الف.ق
1بهلول علیجانیمهري اکبريشیما مطهريتحلیل همدیدي موج سرماي فراگیر در استان ایالم (مطالعه موردي: ژانویه 2008)شهریور31301394الف.ق

ارزیابی ناهنجاري هاي اقلیمی با استفاده از مدل هاي خشکسالی (مطالعه موردي: استان کرمانشاه) شهریور 1393 3114 الف.ق

1

2 زهرا حجازي زاده علیرضا حسینی تعیین شاخص هاي مکانی پتانسیل سیل خیزي با استفاده از مدل هیدرولوژیکی HEC-SMH (مطالعه موردي: حوضه آبخیز طالقان) شهریور 1393

زهرا حجازي زاده
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3105 الف.ق

محمد سلیقه بهنام مرادي بانیارانی

3126 علیرضا کربالیی درئیتحلیل فضایی آسایش حرارتی در ایرانشهریور1394الف.ق



مشاورراهنماردیفسري
1مهري اکبريمحمد سلیقهغالمحسین پارساتأثیر میدان هاي بادبر کاهش آلودگی کالن شهر کرجشهریور31311394الف.ق
1بهلول علیجانیمحمدحسین ناصرزادهاصغر ساعديپتانسیل یابی کشت گندم دیم در استان لرستان با استفاده از مدل فازي و AHPشهریور31321394الف.ق
1مهري اکبريمحمد سلیقهارشد فیلیتأثیر فازهاي انسو بر گردوغبار در جنوب غرب ایرانشهریور31331394الف.ق
1بهلول علیجانیمهري اکبريآذر کرمانیتحلیل آلودگی هواي تهران با درنظر گرفتن الگوي باد براساس آالینده مونوکسیدکربن در دوره سرد سالشهریور31341394الف.ق

حسین عساکره
محمدحسین ناصرزاده

1بهلول علیجانیمحمدحسین ناصرزادهامین غالمی رادپایش آلودگی هواي تهران با تأکید بر جهت وزش باد و وارونگی دماآبان31361394الف.ق
1بهلول علیجانیمحمدحسین ناصرزادهزیبا فاضلی نژادبررسی روند تغییرات دما در غرب کشور (ایالم و کرمانشاه)زمستان31371394الف.ق
1مهري اکبريمحمد سلیقهحسینعلی بخشیبررسی رابطه آلودگی هواي تهران با عناصر اقلیمیدي31381394الف.ق
1محمدحسین ناصرزادهمحمد سلیقهسکینه شاه چراغتحلیل سینوپتیک امواج گرم  و امواج سرد در استان سمنان با استفاده از آمار ایستگاه هاي منتخببهمن31391394الف.ق

1محمد سلیقهسعید بلیانیتحلیل آماري سینوپتیکی تغییرات رژیم بارش منطقه شمالی خلیج فارس (منطقه مورد مطالعه: حوضه هاي آبریز حله و مندآبان31351394الف.ق
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