
مشاورراهنماردیفسري
1جعفر جوانمحمدحسین پاپلی یزديمقصود جوادي زارعبررسی و طراحی نظام خدمات رسانی روستایی شهري اردبیل*20001376ب.ر
1عباس بخشندهاصغر نظریانمهدي قلی پورشهر بجنورد و حوزه نفوذ آنتیر20011377ب.ر
1عباس بخشندهاصغر نظریانعابدین محمدنژاد صالحدارشهر بابل و حوزه نفوذ آنتیر20021377ب.ر
2لطف اهللا یزدانیعباس بخشندهجواد دهنويساماندهی فضایی سکونتگاه هاي روستایی (نمونه موردي: بخش داورزن سبزوار)آذر20031380ب.ر
1عبدالرضا رحمانی فضلییداهللا کریمی پورمحمدصادق لطفیبرنامه ریزي گسترش صنایع کوچک روستایی (نمونه: بخش مرکزي شهرستان همدان)خرداد20041381ب.ر
2اسماعیل چاوشیجعفر جوانناصر فتحیبررسی قابلیت هاي توسعه شهرستان ارسباران (ورزقان)پاییز20051381ب.ر
2محمد سلیمانیعباس بخشندهاسداهللا میرمحمودبررسی تغییر و تحول نظام معیشت و سکونت عشایر عرب در منطقه خرامه فارسزمستان20061381ب.ر
1پرویز ضیاییانعباس بخشندهعلی زکاالبساماندهی فضایی سکونتگاه هاي روستایی شهرستان بوکان، بخش سیمینهتیر20071382ب.ر

اکبر قوي دل
پرویز ضیاییان

3علی زنگ آباديجعفر جوانمریم سلیمانی تباربررسی ساختار فضایی و تحلیل شاخص هاي توسعه روستایی در شهرستان بردسیرشهریور20091382ب.ر
1شهریور روستاجعفر جوانجعفر مهدیونسطح بندي سکونتگاههاي روستایی شهرستان خدابندهشهریور20101382ب.ر
1پرویز ضیاییانیداهللا کریمی پوررضا طنازيالگوي ساماندهی فضایی سکونتگاه هاي روستایی (مطالعه موردي: حوزه ایل گورك در بخش مرکزي بوکان)بهمن20111382ب.ر

سیمین توالیی
یداهللا کریمی پور

2پرویز ضیاییانسیمین توالییعمران قادريبررسی توزیع کاربري هاي ورزشی در شهر تهران و ارائه الگوي بهینه مکان گزینی (منطقه 6 شهرداري تهران)بهار20131383ب.ر
1پرویز ضیاییانیداهللا کریمی پورمهدي احمدي پورقابلیت سنجی محیط طبیعی شهرستان برداسکن براي کشاورزي با استفاده از GIS و RSشهریور20141383ب.ر
2اسماعیل چاوشییداهللا کریمی پورحمیدرضا سنچولیساماندهی فضایی سکونتگاه هاي روستایی شهرستان گنبدکاووس (نمونه موردي: دهستان فجر)دي20151383ب.ر
2پرویز ضیاییاناسماعیل چاوشییادگار فاضلیروابط شهر و حوزه نفوذ با تکیه بر روابط آموزشی و بهداشتی و تشخیص مکان هاي مرکزي با GIS (شهرستان آبدانان)خرداد20161384ب.ر
2پرویز ضیاییانسیمین توالییلیال صیاد بیدهنديتهیه نقشه برنج کاري و تخمین سطح زیرکشت آن با استفاده از تصاویر ماهواره اي RADARSAT و GIS&RS (نمونه: ساري)تیر20171384ب.ر

اسماعیل چاوشی
محسن احدنژاد روشتی

1حسن افراختهپرویز ضیاییانمحمدعلی صادقینقش یکپارچه سازي اراضی کشاورزي در توسعه روستایی و ارائه راهکارهاي اصالحی با استفاده از GIS (روستاي سده کاشان)بهمن20191384ب.ر
2پرویز ضیاییانسیمین توالیینرگس حاج نوروزيتهیه و تجزیه و تحلیل نقشه کاربردي پوشش اراضی با استفاده از داده هاي RS و GIS (نمونه: شهرستان پاکدشت)تیر20201385ب.ر
2حسن افراختهیداهللا کریمی پوربهنام اخواندهستان ماربین علیا از توابع شهرستان خمینی شهرشهریور20211385ب.ر

حسن افراخته
یداهللا کریمی پور

2حسن افراختهپروانه ساجدي فرنقش افزایش اشتغال و درآمد بر تثبیت جمعیت روستایی (نمونه مطالعه: دهستان جوقین شهرستان شهریار)اسفند20231386ب.ر
2حسن افراختهصدیقه مهدوي نژادبررسی روند توسعه روستاهاي پیرامون مراکز بزرگ شهري (نمونه: دهستان وهن آباد رباط کریم)اسفند20241386ب.ر
1احمد زنگانهحسن افراختهحجت اهللا شفیعیچالش هاي مدیریت نوین روستایی در روستاهاي اطراف شهرهاي بزرگ (نمونه: شهریار)اسفند20251388ب.ر
1یداهللا کریمی پورمحمود امیرينقش مدیریت نوین در توسعه روستایی (نمونه: دهستان بازان، شهرستان جوانرود)شهریور20261389ب.ر

پرویز ضیاییانمجید ابرغمبررسی نقش کشاورزي و دامپروري در توسعه پایدار روستایی (مطالعه موردي: شهرستان اسفراین - دهستان رویین)*

حسن افراختهبهرامعلی خداییساماندهی فضایی سکونتگاه هاي روستایی شهرستان زنجان با GIS (نمونه: دهستان معجزات)دي1384ب.ر

سیمین توالیی

1383ب.ر

2تحلیلی بر مهاجرت روستایی (نمونه موردي: شهرستان بندرانزلی)شهریور

2

اسماعیل آقایی زاده

دانشگاه خوارزمی تهران - دانشکده علوم جغرافیایی - معاونت پژوهشی
فهرست پایان نامه ها - رشته  برنامه ریزي روستایی

دانشجوعنوانفصل/ماهسال
اساتید

نسخ موجود

1382ب.ر

شماره

2008

2012

2018

2022

1

1

یداهللا کریمی پورسعید اژدهاکشساماندهی فضایی سکونتگاه هاي روستایی (مطالعه موردي: بخش خشت و کمارج کازرون)شهریور

1386ب.ر



مشاورراهنماردیفسري
محمد سلیمانی
پرویز ضیاییان

1کیومرث ایراندوستحسن افراختهساسان فداییتحلیلی بر فعالیت هاي توانمندسازي سکونتگاه هاي فقیرنشین (نمونه موردي: ناحیه سنندج)تابستان20281390ب.ر
1حسن افراختهجمیله سادات داووديتوسعه پایدار روستایی با تأکید بر کارآفرینی در بخش گردشگري (مورد: روستاهاي پخش پادنا - شهرستان سمیرم)شهریور20291390ب.ر
1حسن افراختهنازدولت قنبريبررسی پایدار اقتصادي در نواحی روستایی (نمونه موردي: شهرستان دره شهر - دهستان زرین دشت)شهریور20301390ب.ر

1حسن افراختهکلثوم مباركشهر و توسعه منطقه اي - نمونه موردي: شهرستان خوي - بخش ایواوغلیشهریور20311390
1سیمین توالییمسلم مولوديمکانیابی بهینه صنایع تبدیلی با استفاده از مدل AHP با تأکید بر توت فرنگی (مطالعه موردي: بخش کالترزان سنندج)شهریور20321390ب.ر
1حسن افراختهفاطیما یوسفیبررسی تحوالت کالبدي، اقتصادي، اجتماعی روستاهاي در حال گذار (نمونه موردي: روستاهاي اطراف تربت حیدریه)شهریور20331390ب.ر

حسن افراخته
یداهللا کریمی پور
سیمین توالیی
وحید ریاحی

1حسن افراختهراشد احمديکیفیت زندگی در نواحی روستایی و عوامل اثرگذار آن (مطالعه موردي: دهستان بدر شهرستان روانسر)شهریور20361391ب.ر
1فرهاد عزیزپورعبدالصمد پنادنقش منطقه آزاد تجاري - صنعتی چابهار در توسعه سکونتگاه هاي روستایی (مطالعه موردي: روستاي تیس ناحیه چابهار)شهریور20371391ب.ر
1فرهاد عزیزپورزهرا خداکرمینقش اعتبارات خرد کشاورزي در توسعه سکونتگاه هاي روستایی (نمونه موردي: دهستان کرسف)شهریور20381391ب.ر
1فرهاد عزیزپورمصطفی فاضلیتبیین چالش هاي مدیریت محلی در توسعه سکونتگاه هاي روستاییی با تأکید بر نقش دهیاري (ناحیه بدره شهرستان دره شهر)شهریور20391391ب.ر
1حمید جاللیانفریده کاکاییاولویت بندي ایجاد صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزي با استفاده از روش دلفی در شهرستان دهلران استان ایالمشهریور20401391ب.ر
1حسن افراختهبتول میرزاییاننقش سرمایه اجتماعی در توسعه اجتماعی (نمونه موردي: دهستان میشخاص، شهرستان ایالم)شهریور20411391ب.ر
1وحید ریاحیسعید عزیزيبررسی اسکان غیررسمی در روستاهاي پیرامون کالنشهر کرج (محدوده مطالعه: روستاهاي محمودآباد)مهر20421391ب.ر
1فرهاد عزیزپورستاره قمرينقش مدیریت در توسعه پایدار روستایی با تأکید بر دهیاري ها (مورد: دهستان چله؛ شهرستان گیالنغرب)شهریور20431392ب.ر
1وحید ریاحیماریا مراديارزیابی اثرات زیست محیطی اجراي طرح هادي (نمونه: دهستان هاي شهرستان سرپل ذهاب)شهریور20441392ب.ر
1وحید ریاحیزینب مرادیانپیامدهاي تبدیل روستا به شهر (مطالعه موردي: شهر مارگون)تابستان20451393ب.ر
2وحید ریاحیحسن افراختهمنصور موسويتنوع بخشی اقتصاد روستاها بمنظور دستیابی به توسعه پایدار (مورد: دهستان بهمئی گرمسیر جنوبی؛ شهرستان بهمئی)تابستان20461393ب.ر
وحید ریاحیفاطمه زکیاناثرات طرح مقاوم سازي مسکن در بافت کالبدي سکونتگاه هاي روستایی شهرستان بندرگزشهریور20471393ب.ر
3وحید ریاحیفرهاد عزیزپورعلی موذنیمکانیابی پایگاه هاي مدیریت بحران روستایی (مطالعه موردي: دهستان کهریزك شهرري)شهریور20481393ب.ر
2حمید جاللیانوحید ریاحیلقمان مقدسیتبیین چالش هاي گردشگري بخشی (اورامان شهرستان سروآباد)پاییز20491393ب.ر
1حسن افراختهالهام جانقرباننقش نهادهاي توسعه در تغییر نظام کاربري اراضی سکونتگاه هاي روستایی پیرامون کالنشهرها (مطالعه موردي: دهستان کرارج شهرستان اصفهان)مهر20501393ب.ر
1وحید ریاحیغالم نبی نجفیروابط اجتماعی - اقتصادي شهرها و سکونتگاه هاي روستایی پیرامون آنها (نمونه موردي: شهر خواف و روستاهاي پیرامون)آبان20511393ب.ر
2حامد قادرمرزيوحید ریاحیکمال اوسطیبازتاب هاي جغرافیایی اثرات شهرك هاي صنعتی بر سکونتگاه هاي روستایی پیرامون (مطالعه موردي: شهرك صنعتی دهگالن)زمستان20521393ب.ر
1فرهاد عزیزپوروحید ریاحیمعصومه رفیعینقش ساختارهاي جغرافیایی در شکل گیري شیوه تولید در سکونتگاه هاي روستایی ایران از منظر جغرافیاي تاریخیبهمن20531393ب.ر
1حامد قادرمرزيحمید جاللیانحسن محمدينقش مدیریت ریسک و مخاطرات طبیعی در اقتصاد پایدار روستاها (مطالعه موردي: مدیریت ریسک خشکسالیهاي کشاورزي در دشت دهگالن کردستان)بهمن20541393ب.ر
1فرهاد عزیزپورمرضیه اسمعیلینقش تسهیالت مقاوم سازي در تحول ساختاري -کارکردي مسکن روستایی (مورد مطالعه: دهستان ازرود شهرستان نور)مرداد20551394ب.ر
1وحید ریاحیحسن افراختهفرهاد جوانتنوع سازي معیشت در راستاي توسعه پایدار روستایی (نمونه موردي: شهرستان رضوانشهر)شهریور20561394ب.ر
1حمید جاللیانوحید ریاحیعلی مارگیرتحلیل اثربخشی طرح هاي دولتی در ارتقاي شاخص هاي مسکن روستایی (مورد مطالعه: شهرستان دشتستان 1384 تا 1392)شهریور20571394ب.ر
1وحید ریاحیحسن افراختهبختیار محمد امینی پورتحلیل تحوالت کالبدي - فضایی سکونتگاه هاي روستایی پیرامون شهر بانه (مورد مطالعه: دهستان شوي)آبان20581394ب.ر

حمید جاللیان
اصغر طهماسبی 1فرهاد عزیزپورحسن تابعی تحلیل تحوالت ساختار زراعی متأثر از احداث سد کاوشان شهرستان کامیاراندي20591394ب.ر

شماره

مدیریت بحران زلزله در مناطق روستایی با تأکید بر کاربري زمین (نمونه موردي: دهستان لواسان کوچک شهرستان شمیرانات)دي1390ب.ر

2027

2034

2035

کاربرد GIS در مدیریت بحران زلزله مناطق روستایی با تأکید بر نقش پذیري نهادهاي محلی (دهیاري) (محدوده: قیروکارزین)اسفند1389ب.ر

تحلیلی بر مدیریت تأمین مسکن روستایی (مطالعه موردي: روستاي بخش مرکز شهرستان نجف آباد)مهر1390ب.ر

دانشجوعنوانفصل/ماهسال
اساتید

2

1 محمد سلیمانیسمیه گل رییسی کالیی

3فاطمه یادعلی

فاطمه حسینی

نسخ موجود

فهرست پایان نامه ها - رشته  برنامه ریزي روستایی


