
 لیست اساتید ژئومورفولوژی به تفکیک مراکز دانشگاهی

 دانشگاه تهران

  ایمیل  رتبه عملی  نام  ردیف

 Emoghimi@ut.ac.ir استاد  دکتر ابراهیم مقیمی  1

 myamani@ut.ac.ir دانشیار  دکتر مجتبی یمانی  2

 maghsoud@ut.ac.ir دانشیار  دکتر مهران مقصودی  3

 Agoorabi@yahoo.com استادیار  گورابیابولقاسم دکتر  4

 mgbeglou@ut.ac.ir استادیار  دکتر منصور جعفر بیگلو 5

 zamanzadeh@ut.ac.ir استادیار سید محمد زمانزاده دکتر  6

 دانشگاه تبریز

دکتر محمد حسین رضایی  1

 مقدم

 Rezmogh@Tabrizu.ac.ir استاد

 roostaei@tabrizu.ac.ir دانشیار  دکتر شهرام روستایی  2

 mrajabi@tabrizu.ac.ir دانشیار  دکتر معصومه رجبی  3

 d_mokhtari@tabrizu.ac.ir دانشیار  دکتر داود مختاری 4

 bayaty@tabrizu.ac.ir دانشیار  مریم بیاتی خطیبی دکتر  5

 FKarami@tabrizu.ac.ir دانشیار  دکتر فریبا کرمی  6

 S.hejazi@tabrizu.ac.ir استادیار  دکتر اسداهلل حجازی  7

 R. Nikjoo @ tabrizu.ac.ir استادیار  دکتر محمد رضا نیکجو 8

 دانشگاه اصفهان 

دکتر محمد حسین  1

 رامشت

 m.h.ramesht@geo.ui.ac.ir استاد 



 abdsafe@yahoo.com استادیار دکتر عبداهلل سیف 2

 دکتر مسعود معیری 3

  

 m_moayeri_8002@yahoo.com استادیار 

 entezary45@geo.ui.ac.ir استادیار  مژگان انتظاری 4

 دانشگاه فردوسی مشهد 

 Mohammadjafar_zomorrodian@yahoo.com دانشیار دکتر محمد جعفر زمردیان 1

 srhosszadeh @ um.ac.ir استادیار  سیدرضا حسین زاده  2

 دانشگاه شهید بهشتی 

 RezaSarvati@yahoo.com دانشیار  دکتر محمد رضا ثروتی 1

 h-sadough@sbu.ac.ir دانشیار  دکتر حسن صدوق ونینی  2

محمد مهدی حسین دکتر  3

 زاده 

 m_hoseinzadeh@sbu.ac.ir استادیار 

 دانشگاه تربیت مدرس 

 shayan@modares.ac.ir استادیار  دکتر ساوش شایان 1

 دانشگاه تربیت معلم تهران 

 safari@tmu.ac.ir استادیار  امیر صفاری دکتر  1

 aa-Karam@yahoo.com استادیار  دکتر عبداالمیر کرم  2

  ghohroudi@tmu.ac.ir دانشیار  دکتر منیژه قهرودی  3

  ghanavati@tmu.ac.ir دانشیار قنواتی ... دکتر عزت ا 4

 _ استادیار دکتر علی احمد آبادی 5

 دانشگاه رازی کرمانشاه 

دکتر محمود عالیی  1

 طالقانی 

 malaee@ymail.com دانشیار 



 دکتر ایرج جباری  2

 

 Ir_Jabbari@Yahoo.Com دانشیار 

 دکتر امجد ملکی 3

 

 Amjad_maleki@yahoo.com دانشیار

  Sayyad.SAsghari82@ymail.com استادیار  صیاد اصغری 4

 دانشگاه یزد

 _ استادیار  احمد مزیدی دکتر  1

 _ دانشیار دکتر داریوش مهرشاهی 2

 دانشگاه محقق اردبیلی 

 aghil52madadi@yahoo.com استادیار  دکتر عقیل مددی  1

 fariba_sfandyary@yahoo.com استادیار  دکتر فریبا اسفندیاری  2

 m_abedini@uma.ac.ir استادیار  دکتر موسی عابدینی 3

 دانشگاه سیستان و بلوچستان 

 h_ negaresh@yahoo.com دانشیار  دکتر حسین نگارش 1

 fotohi@gep.usb.ac.ir استادیار دکتر صمد فتوحی 2

 mrpoodineh@yahoo.com مربی محمد رضا پودینه 3

 دانشگاه تربیت معلم سبزوار 

 _ دانشیار  ابوالقاسم امیر احمدی  1

  asadi@ sttu.ac.ir استادیار  محمد علی زنگنه اسدی 2

 s.bahrami@sttu.ac.ir استادیار  دکتر شهرام بهرامی   3

 دانشگاه مازندران 

دکتر عیسی جوکار  1

 سرهنگی 

 e.jokar@umz.ui.ac.ir استادیار 

 دانشگاه هرمزگان 

 Ahmad_nohegar@yahoo.com استادیار دکتر احمد نوحه گر 1

mailto:mrpoodineh@yahoo.com


 دانشگاه کردستان 

 nayyerihadi@yahoo.com استادیار  دکتر هادی نیری  1

 skhezri@uok.ac.ir استادیار  دکتر سعید خضری 2

 دانشگاه زنجان

 khoshraftar@znu.ac.ir استادیار  دکتر رضا خوش رفتار  1

 jafarihas@znu.ac.ir استادیار دکتر غالم حسین جعفری 2

 دانشگاه ارومیه

 _ _ دکتر وحید محمد نژاد 1

 دانشگاه گرگان

 _ استاد د اونق دکتر مجی 2

 

 و پیام نور لیست اساتید  ژئومورفولوژی دانشگاه های آزاد

 

1 

 

 ابولفضل بهنیافر 

 استادیار

دانشگاه آزاد واحد )

 (مالیر

a.behniafar@yahoo.com 

 

2 

 

 احمد انصاری الری 

 استادیار 

دانشگاه آزاد واحد )

 (الرستان

_ 

 

3 

 

 گالله غفاری 

 استادیار

دانشگاه آزاد واحد ) 

 (سنندج

_ 

 

4 

 

 رضا اسماعیلی 

 استادیار

دانشگاه آزاد واحد ) 

 (نور

re_esmaili@yahoo.com 

 

5 

 

 محمد صدیق قربانی 

 استادیار 

پیام نور دانشگاه )

 (واحد سنندج

_ 

mailto:skhezri@uok.ac.ir


 

6 

 

 دکتر جلیل الدین سرور

 استادیار 

دانشگاه آزاد واحد 

 (رشت

dr.j.sorour@gmail.com 

 

7 

 

 سید منصور شاهرخوندی 

 استادیار

دانشگاه آزاد واحد ) 

 (خرم آباد

_ 

 

8 

 

 

 مرضیه موغلی

 استادیار 

دانشگاه آزاد واحد )

 (الرستان

mmoghali@yahoo.com 

 

9 

 

 یزجردیکورس 

 استادیار 

دانشگاه آزاد واحد )

 (شیراز 

_ 

 

11 

 

 پرویز رضایی

 استادیار 

دانشگاه آزاد واحد )

 (رشت

_ 

 

11 

 

 بهروز پروانه

     استادیار 

دانشگاه آزاد واحد )

 (خرم آباد

_ 

 

12 

 استادیار  عباسعلی ولی

 (دانشگاه کاشان)

_ 

13  

 مهدی ثقفی

 استادیار 

دانشگاه پیام نور )

 (تهران

_ 

 

14 

 

 رسول صمد زاده 

استادیار               

دانشگاه آزاد واحد ) 

 (اردبیل 

_ 

 

15 

 

 احمد علی زارع مهرجردی

 استادیار 

دانشگاه آزاد واحد )

 (میبد

_ 

 

16 

 

 مهناز جهادی طرقی

 استادیار

دانشگاه پیام نور ) 

 (فریمان

_ 

 

17 

 

 علیرضا ایلدرمی

 استادیار

دانشگاه آزاد ) 

 (مالیر

_ 

 

18 

 استادیار حیدر لطفی

دانشگاه آزاد واحد ) 

Heydare.lotfi@gmail.com 



 (گرمسار

 

19 

 

 مهتاب جعفری 

 استادیار

دانشگاه آزاد واحد ) 

 (گرمسار

_ 

 

21 

 
 دکتر حیدر قادری

  

 استادیار 
گروه جغرافیا )

دانشگاه آزاد اسالمی 
 (الراستان

Ha_gaderi33@yahoo.com 

 

 

21 

 
 عفر پورالعابدین جزین 

 

 استادیار 
دانشگاه علوم ) 

 (تحقیقات تهران

_ 

 

22 

 
 سید عبدالعلی کمانه

 استادیار
جغرافیای طبیعی ) 

 (واحد شیراز

_ 

23  
 هادی قنبر زاده

 استادیار
دانشگاه آزاد واحد ) 

 (مشهد

h.ganbarzadeh@yahoo.com 

 

24 

 

 
 دکتر علی بالدپس

 استادیار 
گروه جغرافیای )

طبیعی دانشگاه آزاد 
 (واحد مرند

Beladpas_Ali@yahoo.com 

 

25 

 
دکتر محمد رضا افشاری 

 آزاد

 استادیار 
گروه جغرافیای )

طبیعی دانشگاه آزاد 
 (واحد رشت

mafshariazd@gmail.com 

 

26 

 
 علی دالل اوغلی

 استادیار
گروه گروه جغرافیا )

دانشگاه آزاد واحد 
 (اهر

Alid@yahoo.com 

 

27 

 
 عباسعلی ولی

 استادیار
دانشگاه داراب )

 (شیراز

_ 

 

28 

 

 صدرالدین متولی

 استادیار

دانشگاه آزاد واحد )

 (نور

_ 

 

29 

 

 امیر شفیعی بافتی

 استادیار 

دانشگاه آزاد واحد )

 (زرند کرمان

amir.shafii@iau-zarand.ac.ir 

 

31 

 

 محسن دهقانی 

 استادیار 

دانشگاه ازاد واحد )

 (بندرعباس

_ 

 

31 

 

 دکتر محمد رضا نوجوان 

 استادیار 

دانشگاه آزاد واحد )

 (میبد

_ 

 _ دانشیار   



دانشگاه آزاد واحد ) دکتر مهدی مومنی 32

 (نجف آباد

 

33 

 

 دکتر بتول باهک

 استادیار 

دانشگاه آزاد واحد )

 (شهر ری

_ 

 

34 

 

 

 دکتر یوسفعلی زیاری

 استادیار 

دانشگاه آزاد واحد )

 (سمنان

_ 

 

35 

دکتر غالمرضا اسکانی 

 کزازی 

 استادیار 

دانشگاه آزاد واحد )

 (شهر ری

eskanikazzazih@yahoo.com 

 

36 

 استادیار  دکتر سعید تقوی گودرزی

دانشگاه آزاد واحد )

 (خرم آباد

taghavi.saeid220@gmail.com 

 

37 

 

 دکتر بهمن رمضانی 

 دانشیار

دانشگاه آزاد واحد )

 (رشت

_ 

 

38 

 

 

 دکتر شوکت مقیمی 

 استادیار 

دانشگاه آزاد واحد )

 (تهران مرکز

_ 

 

39 

 

 

 دکتر محمد همتی

 استادیار 

دانشگاه آزاد واحد )

 (شهر ری

moh_hemmati8042@yahoo.com 

 

41 

 

 دکتر علیرضا استعالجی

 دانشیار 

دانشگاه آزاد واحد )

 (شهر ری

_ 

 

41 

 

 دکتر فریده اسدیان

 استادیار 

آزاد تهران دانشگاه )

 (مرکز

_ 

 

42 

 

 محمد رضا اصغری مقدم

 استادیار

دانشگاه آزاد تهران )

 (مرکز

_ 

 مربی حسن احمد زاده 43

دانشگاه آزاد واحد )

 (تبریز

h_ahmadzadeh@tabrizu.ac.ir 

دانشگاه آزاد واحد  دکتر آتوسا بیگدلی 44

 رشت

_ 

 


