
 

 

 وضعیت طرح نام پژوهشگر موضوع طرح عنوان طرح ردیف

1 

 

 تٌذی اٍلَیت ٍ شٌاسایی
 گشدشگشی کاسافشیٌی ساّثشدّای

 چاتْاس اصاد هٌطقِ دس

 ٍلی عثذالعضیض دٍلتی هذیشیت
 ًفس

 قشاسداد آهادُ

 ٍ پتَگشافی علوی شٌاسایی،تشسسی 2
 ّای سٌگ اص هجوَعِ تْیِ

 استاى سٌگ تاصاس دس هَجَد تضئیٌی

 تلَچستاى ٍ سیستاى

 هسلن الیاس هحوذ صهیي شٌاسی
 پَس

 قشاسداد آهادُ

 ًاًَرسات هیکشٍتی ضذ اثش هطالعِ 3
 اص استفادُ تا شذُ تیَسٌتض ًقشُ
 علیِ.kelussia odoratissima l گیاُ

 تا صا تیواسی ّای تاکتشی اص تشخی

 غزایی هٌشا

 عضیضیاى اهیذ فیتَشیوی
 ششهِ

 اجشا حال دس

 هشاقثت دس تْیاساى عولکشد تشسسی 4
 تخش دس تستشی سالوٌذ تیواساى اص

 صاّذاى علی اهام تیواسستاى هشاقثت

 اجشا حال دس سٍحی طالة هشین پشستاسی

تافت فشسَدُ  تْساصی ٍ ًَساصی 5
شْشی تا تاکیذ تش هشکاسکت 

)ًوًَِ هَسدی هحذٍدُ هیذاى 
 صاّذاى( 2فلسطیي هٌطقِ 

تشًاهِ سیضی 
 شْشی

 اجشا حال دس اسذاهلل طحاًی 

آًتشٍپی هَضعی ٍ آًتشٍپی  6
 هَضعی ششطی افضاسّا 

 اجشا حال دس سیوا سشگضی سیاضی

ٍاکاٍی ٍ تحلیل علل کوثَد  7
 صاّذاى فضاّای تَسیستی دس شْش

جغشافیا ٍ تشًاهِ 
 سیضی شْشی

 اجشا حال دس ًذا گلپایگاًی

تشسسی فلَس غالة قاسچی ٍ تاکتشی  8

سیضٍسفز ٍ شٌاسایی هیکشٍ 
اسگاًیسن ّای هَلذ آًضین 

فسفَلیپاص ٍ کیتیٌاط دس خاک ّای 
 حاضلخیض ایشاًشْش

 اجشا حال دس ّادی حسیٌی هیکشٍتیَلَطی

ًشم افضاس تغزیِ دسهاًی ٍ تغزیِ  9
 تحت ٍب سٌجشدسهاًی 

 اجشا حال دس هْال سٌجشاًی پشستاسی

 دس حال اجشا علی سٌجشاًی علَم آصهایشگاّی ًشم افضاس پضشکی داتیس طة 01

اسصیاتی فعالیت ضذ هیکشٍتی  00
عصاسُ ّای آتی هٌاتَلی گیاّاى 

دسهٌِ ٍ کلپَسُ سٍی 
 ّلیکَتاکتشیپیلَسی

 دس حال اجشا ن گٌجعلیهشی صیست شٌاسی



 

 

تشسسی ٍ تحلیل اهٌیت هحیطْای  01
عوَهی شْشی تا تاکیذ تش تشًاهِ 

سیضی کاستشی اساضی)هطالعِ 

 هَسدی شْش صاتل(

 دس حال اجشا هحوذ تٌذّی جغشافیا

دس اسصیاتی آسیة پزیشی کالثذ شْش  13
تشاتش صلضلِ تا استفادُ اص تحلیل 

ًوًَِ هَسدی fanp(شثکِ فاصی 

 (شْش ساسک

 دس حال اجشا اسواعیل سحواًی ایجغشاف

تشسسی هقایسِ ای هیضاى اعتواد  14
اجتواعی دس تیي جَاًاى شْش صاتل 

لف ًسثت تِ سساًِ ّای هخت
 استثاط جوعی

 دس حال اجشا هحوذ پَدیٌِ پیش ایجغشاف

طئَشیویایی سسَتات  اکتشافات 15
 آتشاِّ ای سٍدخاًِ ای توٌذاى

 دس حال اجشا هحوذ گل کْشاصُ صهیي شٌاسی

هذیشیت تحشاى افت سطح آب  16
صیشصهیٌی آتخَاى ًصشت آتاد ٍ 

 اسائِ ساّکاسّای هقاتلِ تا آى

 دس حال اجشا اهیي ًاسٍیی صهیي شٌاسی

اهکاى سٌجی احذاث سذ صیشصهیٌی  17
دس سٍدخاًِ صساتی)جٌَب ششق 

 هیٌاب(

 دس حال اجشا هجتثی اًصاسی فش صهیي شٌاسی

ًقش داًشگاُ دس تَلیذ اهٌیت  18

 اجتواعی

 دس حال اجشا هحیا هحوذ پَس حقَق

تشسسی اثش استفادُ اص پساب ًیوِ  19
تصفیِ دس احیا ٍ ساختاس خاکْای 

 صساعی

کشاٍسصی ٍ تیاتاى 
 صدایی

 خاتوِ یافتِ سعیذ شجاعی

هطالعِ طئَهَسفَلَطی،اقلین  22
شٌاسی ٍ ّیذسٍلَطی دشت 

 سیستاى

هْذی  صهیي شٌاسی
 جذیذاالسالهی

 خاتوِ یافتِ

هکاى یاتی هحل دفي صتالْای  21
شْشی صّک تا استفادُ اص سیستن 

 اطالعات جغشافیایی

 خاتوِ یافتِ هحوذ علی عٌایت صهیي شٌاسی

تشسسی پایذاسی تکیِ گاُ سذ  22
 دٍسٍد تحت تاسگضاسی لشصُ ای

 خاتوِ یافتِ هٌْاص استاتی صهیي شٌاسی

َدیک اص آًتشٍپی تشسسی خَاص اسگ 23

 فاصی ٍ آًتشٍپی فاصی ششطی

اتَلفضل اتشاّین  سیاضی

 صادُ

 خاتوِ یافتِ

 


