
رشتهطراحطرحرديف

ٌّشفاطوِ سػتوی هثاسكِچادس هجلؼی چٌذ هذلی1

ٌّشػلیشضا خالذیسٍصگاس غشیة2

ٌّشػیذحؼیي چاٍؿی ًٍیّفت هیلیاسد3

ٌّشفاطوِ هشتضَی همذمًاٌّجاس4

اع ًاًَ ػاختاس تا سآكتَس حثاتی5 ًاًَ تکٌَلَطیصّشا لٌثشیدػتگاُ تَلیذ اًَ

ًاًَ تکٌَلَطیهْیاس تضسگوْشطشاحی ٍ تَلیذ دػتگاُ تَلیذ ًاًَ رسات دس همیاع كٌؼتی تِ سٍؽ كشایَطًیک6

ًاًَ تکٌَلَطیفاطوِ اػذآتادیهمشٍى تِ كشفِ التلادی، صیؼت ػاصگاس ٍ تا لاتلیت تجاسی ػاصی هحلَل: تْیِ آفت كؾ گیاّی تش پایِ فٌاٍسی ًاًَ جْت كٌتشل افت صًجشُ خشها7

هکاًیکحؼیي فضل آتادیكالُ ایوٌی هَتَس ػَاس جوغ ؿًَذ8ُ

هکاًیکّؼتی هحوذصادُػیؼتن تْیٌِ تَلیذ ّیذسٍطى ٍ اػتفادُ اص اى دس هَتَسّای اتشی9

هکاًیکهْال هیشچیفٌذق ؿکي هخضى داس خاًگی تا لاتلیت تٌظین تشای افشاد ػالن ٍ افشاد تا اختالل ػولکشد ًؼثی دػتاى10

هکاًیکهحوذهْذی تالًیاىگیشُ ّیذسٍلیک َّؿوٌذ11

هکاًیکاهیشػثحاى دسیجاًیهثلث خَدس12ٍ

هکاتشًٍیکهحوذ صاسعدػتگاُ َّؿوٌذ كشفِ جَیی آب13

هکاتشًٍیکاهیشسضا اسجوٌذیاػکٌش كتاب توام اتَهاتیک14

هکاتشًٍیکآسیي صاسع حاجی تالشكَلشآتی تاتثخیشغیشهؼتمین15

هکاتشًٍیکهحوذحؼیي حؼي صادُطشاحی ٍ ػاخت هَتَس تشاؿلغ تا تذًِ كاهپَصیتی16

هکاتشًٍیکكیاًَؽ هملَدی ًظادٍیلچش َّؿوٌذ ٍ توام اتَهاتیک تا لاتلیت تشًاهِ ًَیؼی ٍ كٌتشل اص ساُ دٍس17

كـاٍسصی ٍ هٌاتغ طثیؼیپاسهیذا ػشاجطشاحی ٍ ػاخت دػتگاُ هماتلِ تا ػشهاصدگی دسختاى دس تاغْای كَچک18

كـاٍسصی ٍ هٌاتغ طثیؼیهحوذحؼیي خَاجِ حؼٌی ساتشیتشداؿت هکاًیضُ تیذ هـک19

كـاٍسصی ٍ هٌاتغ طثیؼیفاطوِ اظْشیطشاحی ٍ ػاخت تشچؼة َّؿوٌذ تـخیق فؼاد هَاد غزایی تش پایِ ًاًَالیاف20

كاهپیَتشاهیشحؼیي تالشیػیؼتن فیلن تشداسی، آسؿیَ ٍ ًوایؾ خَدكاس تشای هَػؼات آهَصؿی21

كاهپیَتشهحوذهْذی ًَسی تشجی جْت اًتمال اطالػات تلَست آفالیي، تا ایوٌی تاال ٍ ّضیٌِ پاییي تا لاتلیت ٍیظُ تشای استثاطات اؿیا دس ایٌتشًت اؿیاZ-NETپیـٌْاد تؼتش ٍ پشٍتکل 22

ٌاػی َّؿوٌذ23 كاهپیَتشؿْشیاس ؿشیؼتی هطلكػاهاًِ سٍاـً

كاهپیَتشپاسػا اٍلیائیتیکِ |اپلیکیـي اًذسٍیذی تشًاهِ سیضی دسػی ٍ هـاٍسُ 24

ارسال به وزارت علوم



كاسآفشیٌیػیوا خادسیاىتَسًؼل25

فیضیک ٍ ًجَمؿاّشخ خیامتاثیش اهَاج هکاًیکی تش سٍی پؼیل پؼت26ِ

ػوشاى ٍ هؼواسیهْذی ؿفیؼیآجشچٌذهٌظَس27ُ

ػلَم صیؼتی ٍ پضؿکیهْشؿاد دادی دٌَّیػاق تٌذ َّؿوٌذ دسهاى ٍاسیغ28

ػلَم صیؼتی ٍ پضؿکیآسیا اخاللی تافتیهاػک ایوي ٍ تْی29ٌِ

ػلَم صیؼتی ٍ پضؿکیػاسف آؿتابدػتکؾ پَؽ30

ػلَم صیؼتی ٍ پضؿکیفاطوِ افـاسی(ؿپؾ ػش )طشاحی ٍ ػاخت دػتگاُ جْت سفغ پذیکلَص31

ػلَم دیٌی ٍ لشآى پظٍّیاهیي اتشاّین ًظادٍحذت، كلیذ دػتیاتی هؼلواًاى تِ پیشٍصی32

ػلَم دیٌی ٍ لشآى پظٍّیاهیشحؼیي ّاتفی خَاجِتشسػی ًمؾ پایثٌذی تِ آهَصُ ّای التلادی دیٌی دس حل هؼائل التلادی جاهؼ33ِ

ػلَم اػلاب ؿٌاختیغضل حاتویهمایؼِ ًاؿٌَایی ًاؿی اص تی تَجْی دس ٌّگام كاس تا تلفي ٍ سایاًِ ّوشاُ دس ؿذت ّای هختلف كَت ٍ اسائِ ساّکاسی تشای كاّؾ آى34

ػلَم اػلاب ؿٌاختیاهیشحؼیي لَیذلًحَُ تاثیش اكَات تش حافظِ فضایی هَؽ35

36EEG ُػلَم اػلاب ؿٌاختیػشفاى ًجف صادُفشكاًغ ّای پاییي فیلتش ؿذُ: ػاًؼَس ًـذ

ٌاػیآسیا تحشیٌی(الطاع ٍ افـاس)تثییي جاهؼِ ؿٌاختی تاثیشات تجذد خَاّی سضا پْلَی دس خثش 37 ػلَم اجتواػی ٍ سٍاـً

(تا سٍیکشد تِ تلٌیف ّای ػاسف لضٍیٌی ٍ آثاس گشٍُ چاٍٍؽ  )تشسػی ػاختاس ٍ هحتَای تلٌیف ّای دٍسُ هـشٍطِ ٍ اًمالب اػالهی 38 ٌاػیػثحاى سحواًی ػلَم اجتواػی ٍ سٍاـً

ٌاػیصّشا تشآٍسدیّای هؼتتش دس آى¬تحلیل هحتَای هَػیمی هٌتخة داًؾ آهَصاى دٍسُ دٍم هتَػطِ ؿْشتافت ٍتثییي پیام39 ػلَم اجتواػی ٍ سٍاـً

ٌاػیآیذا پَسػاؿَسی تشٍاتی ی هتَػطِ دٍم سٍؽ ًَیي یادگیشی تذٍى اػتشع تشای دسع صتاى اًگلیؼی تا اػتفادُ اص ًوایؾ ػشٍػکی تشای دٍس40ُ ػلَم اجتواػی ٍ سٍاـً

ٌاػیصّشا هؤهٌی سق آتادیساتطِ ی افت تحلیلی تا اػتیاد ٍالذیي ٍ اصدٍاج صٍد ٌّگام دس هٌطمِ چتشٍد41 ػلَم اجتواػی ٍ سٍاـً

ٌاػیًَیذ ٍطي دٍػتچشا هؼیحیاى پغ اص سًؼاًغ حاهی ػشهایِ داسی ؿذًذ؟42 ػلَم اجتواػی ٍ سٍاـً

طشح ّای هیاى سؿتِ ای ٍ خافػلیشضا هحالتی ؿْشتاتکیدػتگاُ كوک آهَصؿی ػیؼتن اًظكتَس خَدس43ٍ

ؿیویاهیشحؼیي خذاسحوی ٍ تشسػی ػولکشد آى دس پاسچِ ٍیؼکَص هَسد اػتفادُ دس لثاع اتؾ ًـاًیParaffin@SiO2ػٌتض هیکشٍ رسات تغییش فاص دٌّذُ 44

اع سٍغي ّا ٍ الکل ّا ٍ تشكیة دسكذ تْتشیي آًْا تا گاصٍییل ٍ خالق ػاصی گلیؼیشیي ّای حاكل ٍ تشسػی خَاف فیضیکی ٍ ؿیویایی ٍ تاصدُ ػَخت45 ؿیویهثیٌا هْذی صادُتَلیذ تایَدیضل تا اًَ

ؿیویآسیي گشؿاػثیطًشاتَس ًاًَ كاتالیض ؿذُ تجضیِ آب46

ؿیویصّشا دٍداًگِتْیِ ػَخت تیَدیضل اص سٍغي كلضا تش پایِ فلضات للیایی دس ٍاكٌؾ اػتشیفیکاػیَى47

ؿیویكَثش كشیویجوغ آٍسی لکِ ّای ًفتی48

ؿیویحذیث ػَلٌذیآتـیاس49

ؿیویهْذیِ ؿاّشخیطشاحی ٍػاخت هحلَل ّای ؿٌاػایی هاًذگی هَادّای غزایی50



صتاى ٍ ادتیات فاسػیػیٌا لاػن پَسػاػت ؿٌی سا تشگشداى51

صتاى ٍ ادتیات فاسػیآٍا جثاسصاسعّذایت تا پایاى52

صتاى ٍ ادتیات فاسػیكثا حؼي صادُتت ایل53

صتاى ٍ ادتیات فاسػیفاطوِ كشیویاى ػلی آتادیهجوَػِ ؿؼش هي دایوا ؿثیِ خَدم تَدم54

صتاى ٍ ادتیات فاسػیهتیي خاكؼاسؿاُ ًؼوتیتاصگـت55

سیاى فشدسّیافتی تش هثاًی حمَق صى دس ؿاٌّاهِ ٍ تطثیك اى تا توذى ّا ٍ ادیاى كْي56 صتاى ٍ ادتیات فاسػیهثیٌا اًَ

تشق ٍالکتشًٍیکػیٌا اتشاّین صادُطشاحی ٍ ػاخت كلیذ َّؿوٌذ هجْض تِ ػٌؼَس ّای چْاسگا57ًِ

اهٌیت اجتواػیهلیکا اكثشی ًؼة(طشاحی لَاًیي هطلَب ًظام تٌظین گشی دس ساػتای ایوي ػاصی فضای هجاصی)لاًَى گزاسی دس فضای هجاصی58


