
 بت شده درثلیست کلیه پایان نامه هاي کارشناسی 
 1398آبان ماه  پایانمجتمع تا  کتابخانه مرکزي

 ایمنی مهندسی
 تاریخ اتمام استاد راهنما عنوان پایان نامه نام ونام خانوداگی دانشجو ردیف

 6/1398 دکتر حامد نایب زاده وگاز نفت هاي لوله ایمنی ارزیابی نعمتی عرفانه 1
 4/1398 دکتر حامد نایب زاده نفت درصنعت جریانگردابی روش به مخرب غیر هاي آزمون ادقی نسب ایمانص 2
 گاز نفت، صنایع در شیمیایی مواد با مواجهه و کاربرد ایمنی اصول ساده ابولفضل 3

 پتروشیمی و
 4/1398 دکتر حامد نایب زاده

دکتر مهري السادات اکرامی  نفت و گازدر صنایع  آنهاانواع پوشش ها و عیوب  حسینی مصطفی 4
 کاخکی

6/1398 

 موسوي سید یوسف 5
 قدرتی پروانه

 6/1398 حیدري غالمرضا دکتر شیشه سطح روي آبدوست پوشش ایجاد

 افشار پور محدثه 6
 شهابی مهشید

 6/1398 حیدري غالمرضا دکتر فوالدي سطح روي آبگریز پوششهاي ایجاد

 7/1398 دکتر حامد نایب زاده فوالد صنعت در ایمنی عارفی فر امیرحسین 7
 3/1398 کاخکی السادات مهري دکتر عایق و رنگ بازرسی ذاکري مهدي 8
 اکرامی السادات مهري دکتر گاز و نفت صنعت در مخرب غیر تستهاي بررسی نوري مصیب 9

 کاخکی
6/1398 

 در ایمنی يپیامدها و خطا مدیریت فرهنگ بین رابطه بررسی قلیزاده دانیال 10
 صنعت کارکنان بین

 اسفراین فوالد

 اکرامی السادات مهري دکتر
 کاخکی

6/1398 

 6/1398 عباسی صدیقه دکتر آب تصفیه در فناوري نانو کاربرد بررسی صادقی مهدي 11
 7/1398 دکتر محدثه نظري بررسی کاربرد هاي پمپ هاي حرارتی در صنعت میرزاخان حسین 12
 4/1398 وحید رحمانی بهگام دکتر غیرمخرب هايبررسی سلوکی علی 13
 منصوري نوید 14

 عمادي سید سعید
 4/1398 حیدري غالمرضا دکتر خوردگی خستگی تست انجام و بررسی

 علیزاده فاطمه 15
 شاکري تکتم

 6/1398 حیدري غالمرضا دکتر نزن زنگ هاي فوالد روي بر نیکل و مس دهی پوشش

 اکرامی السادات دکترمهري آن استفاده مورد کاتالیستهاي نانو و ختیسو پیلهاي امیرحسین برور 16
 کاخکی

3/1398 

 نمکیان امیر خوش 17
 هوتی امین

 اکرامی السادات مهري دکتر غذایی صنایع فاضالب تصفیه
 کاخکی

7/1398 

 7/1398 وحید رحمانی بهگام دکتر پتروشیمی صنایع در آن از جلوگیري هاي روش و خوردگی صالحی شیما 18
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دکتر مهري السادات اکرامی  رادیو گرافی نیساري فرشید 19
 کاخکی

4/1398 

 ناروئی محمد 20
 شیخ ویسی رامین

رزین هاي اپوکسی بررسی مورفولوژي و خواص ریز ساختارهاي 
 اپوکسی

دکتر مهري السادات اکرامی 
 کاخکی

4/1398 

کسید مس و بررسی رسوب دهی الکتروشیمیایی نیمه هادي ا داراب پور شیما 21
 نآخواص فتوالکتروشیمیایی 

 6/1398 دکتر غالمرضا حیدري

 اکرامی السادات مهري دکتر نفت صنایع در کورهها طراحی ایمان خدابخشی 22
 کاخکی

8/1398 

 اکرامی السادات دکترمهري خوردگی انواع و درخوردگی موثر عوامل مهدیخانی محمد حاجی 23
 کاخکی

7/1398 

 اکرامی السادات مهري دکتر پزشکی در نانو فناوري کاربرد ور میثمپ عبداله 24
 کاخکی

6/1398 

 6/1398 دکتر مهري السادات اکرامی کنترل الودگی صوتی در کارخانجات و صنایع اسکندري محمدمهدي 25
 3/1398 کیان جمعه ابوالفظل دکتر آن هاي کاربرد و لوله و پوسته حرارتی هاي مبدل محمد عباسپور 26
 7/1398 کیان جمعه ابوالفضل دکتر لوله و پوسته حرارتی هاي مبدل مرادي رامین 27
 6/1398 کیان جمعه ابوالفضل دکتر اي صفحه حرارتی هاي مبدل نژاد مجتبی بابائی 28
 شمس مرتضی 29

 رجبی محمد
 خطوط در خوردگی پیشگیري، خوردگی،روشهاي انواع بر مروري

 انتقال
 آن تشخیص و نفتی فرآوردههاي

 4/1398 عباسی دکترصدیقه

 بررسی در آن کاربرد و advanced ndt هاي روش مطالعه صادق رضوانی محمد 30
CUI  گاز هاي شبکه در 

 رسانی

 6/1398 نظري محدثه دکتر

 صنعت در ان از جلوگیري هاي روش و ها ان انواع و خوردگی جمول زاده بنیواري عماد  31
 گاز و نفت

 3/1398 حمانی وحید دکتر بهگام ر

 3/1398 وحید رحمانی بهگام دکتر گی هاي گازي خروجی از فلزها در صنایع نفت و گازآالیندبررسی  ساسان گلوگردي سلطانی 32
 4/1398 وحید رحمانی بهگام دکتر خوردگی و حفاظت کاتدي در صنایع نفت و گاز زکوري سامان  33
 گرایلو امیرحسین  34

 ي سعیدموالئی حسین اباد
بی با استفاده از نانو جاذب آحذف یون هاي مس از محیط هاي 

  آلومیناگاما 
 3/1398 دکتر میثاق قمري 

 شاکر محمدعلی 35
 ابراهیمی امیرمحمد 

 3/1398 عباسی دکترصدیقه بررسی موارد ایمنی در پاالیشگاه 

 4/1398 وحید رحمانی امبهگ دکتر بازرسی رنگ در صنایع نفت گاز پتروشیمی  مهدي پور احمد  36
پساب  ب و فاضالب وآاصول و کاربردهاي فناوري نانو در تصفیه  کرم پور قدیر  37

 هاي صنعتی 
 3/1398 کیان جمعه ابوالفضل دکتر

 3/1398 دکتر رقیه خالقیان مقدم  ن بر محیط زیست آتفکیک و بازیابی زباله و اثرات  داشن امیر  38
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 برق مهندسی
 تاریخ اتمام استاد راهنما عنوان پایان نامه ام خانوداگی دانشجونام ون ردیف

 4/1398 پور مهدي هادي دکتر  بلوتوث قابلیت با AUX باقري  علی 1
 4/1398 هوشمند میثم مهندس خورشیدي نیروگاه طراحی الزامات زاده  محمد آدینه 2
 4/1398 پور مهدي هادي دکتر SPK8635B بلوتوث ماژول از استفاده با صوت انتقال زاد سجاد رستمی 3
 حسین پور مهدي هادي دکتر لیزر وسیله به داده دریافت و انتقال پور  محمدحسین عالی 4

 آباد
6/1398 

 7/1398 عباسپور ایمان دکتر لیزر وسیله به صوت دریافت و انتقال قرائتی عباس 5
 4/1398 پور مهدي هادي دکتر  SVD  از فادهاست با DWT روش به واترمارکینگ انجام مدان  سروش فارسی 6
 ساسانی  محمدرضا سلیمانی 7

 اسماعیل محمددانشمندي  
 مسکونی ساختمان تجهیزات سازي بهینه

  PSO  الگوریتم از استفاده با
 4/1398 نیستانی مهدي مهندس

 شبیه و امپدانسی منبع شبه هاي اینورتر انواع بررسی و تحلیل احمدي سید محسن 8
 آن سازي

 6/1398 کربالیی رضا علی دکتر

 حسین پور مهدي دکترهادي متلب افزار نرم در یابی مکان از استفاده با خودرو پالك تشخیص جالیر حمزه 9
 آبادي

4/1398 

 انرژي توزیع هاي شبکه در ها سکسیونر نصب مکان بهترین تعیین دوست  عادل وطن 10
 الکتریکی

 6/1398 نیستانی مهدي مهندس

 6/1398 نیستانی مهدي مهندس پیزوالکتریک از استفاده با برق تولید جیرنده حسین تن روئین 11
 6/1398 عباسپور ایمان دکتر جانوران و حشرات الکترونیکی کننده دور لزگی  قاسم 12
 4/1398 کازرونی عباسپور ایمان دکتر برق مهندسی رشته کارشناسی نامه پایان محمداسعدي   13
 4/1398 روئینی علی مهندس خودرو کنترل و ردیابی ی  رضاشعبان 14
 ارجونی طاها 15

 محمدیان علی
 3/1398 کازرونی عباسپور ایمان دکتر AVR کنترلرساخت تابلو روان با میکرو 

 میاعی  اسماعیل 16
 علیمنصوري  

 6/1398 کازرونی پور عباس ایمان دکتر اتوماتیک گوي اذان دستگاه ساخت

 4/1398 نیستانی مهدي مهندس AC ولت 220  ولت به12ساخت مدار اینورتر  ي  سینااحمد نور 17
 6/1398 پور عباس دکترایمان   PIR سنسور با روشنایی قطع هوشمند سیستم یوسف حیدري 18
 7/1398 پور مهدي هادي دکتر آب کنترل هوشمند سیستم اصغر نژاد  علی محسن 19
 6/1398 کازرونی عباسپور ایمان ردکت صدا ضبط سازي شبیه قرئی  یگانه 20
 4/1398 نیستانی مهدي مهندس PLC STEP7افزارشبیه سازي کارکرد اسانسور توسط نرم  زمانی راد محمد حامد 21
 امکان با زمین و خاك رطوبت سنجش دستگاه ساخت و طراحی کرمی  محمد شاه 22

GSM 
 4/1398 پور مهدي هادي دکتر

 4/1398 پور مهدي هادي دکتر زمین و خاك رطوبت سنجش دستگاه ساخت و طراحی خانقاهی محمد زاده گلی 23
 امکان با محیط دماي کنترل و سنجش دستگاه ساخت و طراحی طومارزاده  بهزاد 24

GSM 
 6/1398 پور مهدي هادي دکتر

 حسن حاجی 25
 لطفی  محمدرضا

 6/1398 عباسپور ایمان دکتر اولتراسونیک سنج فاصله
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 4/1398 کازرونی عباسپور ایمان دکتر  AVR  کنترلر میکرو توسط روشنایی کنترل انارکی مسعود ورایرانپ 26
 7/1398 پور مهدي هادي دکتر دماسنج طریق از آب کنترل هوشمند سیستم حسنحقیقت   27
 حسین پور مهدي هادي دکتر کوانتیزاسیون پوردالن  نسرین 28

 آباد
6/1398 

 مجموعه و SKFCM از استفاده با پزشکی تصاویر بندي احیهن د  پرویزرا دهداري 29
 ها سطح

 7/1398 ر پو مهدي هادي دکتر

 ور القایی شار محوريساخت موت نصیر پور مهدي 30
Making axial fulex induction motor 

 6/1396 دکتر علی بهنام فر

 11/1396 دکتر هادي مهدي پور median -meanاویر با استفاده از فیلتر حذف نویز از تص رحیمی آیتی علی 31
مقایسه و ارزیابی براي جایابی بهینه سکسیونرها جهت رسیدن به  یوسف نیا بهرام 31

 قابلیت اطمینان
 11/1396 مهندس مهدي نیستانی

 6/1397 دکتر عباسپور کازرونی Rfid (radio frequency identification) یوسف زاده سجاد 32
 6/1396 فر بهنام علی دکتر رلوکتانسی نوع تخت-ساخت و بررسی موتور هیسترزیس حسینی عبدالحمید 33
 11/1396 نیستانی مهدي مهندس آنهاو کاهش نویزپذیري  acبه  dc شبیه سازي مبدل هاي صالحی    سعید 34
سلول هاي خورشیدي مبتنی بر  mpptبهینه سازي الگوریتم  جمشیدي عینی   معصومه 35

 psoتفاده از تکنیک منطق فازي با اس
 6/1396 دکترابوالفضل رحیمی نژاد

 6/1396 مهندس حسن مسلمی svcوان راکتیو با پایداري ولتاژ شبکه و کنترل ت شکسته بند مهدي 36
برقراري خازن شبکه فشار  هنحو و  (dc)منابع تولید پراکنده  ناصریان یونس 37

 (dc)متوسط در حضور 
 10/1396 مسلمی حسن مهندس

بهینه سازي موتورهاي القایی سفاز با سربندي داالندر به وسیله نرم  مام وردي    غالمحسینا 38
 matlabافزار 

 6/1396 مسلمی حسن مهندس

 7/1396 نژاد رحیمی دکترابوالفضل طراحی و ساخت رله کنترل فاز بهبودي نسب مجتبی 39
 2/1397 میمسل حسن مهندس تحلیل و بررسی رادار سونار میرزا پور رضا 40
 pv/wind/dieselطراحی و بهینه سازي سیستم تولیدي ترکیبی  شیوا نوید 41

generator/battery الگوریتم توسط tlbo تغذیه باهدف 
 شبکه ازمنفصل  ریزشبکه

 
 نژاد رحیمی دکترابوالفضل

7/1396 

 6/1396 فر امبهن علی دکتر رلوکتانسی نوع تخت-ساخت و بررسی موتور هیسترزیس گردابی  احمد 42
 1/1397 کازرونی عباسپور ایمان دکتر طراحی و ساخت سیستم اعالم سرقت به همراه باتري شارژر مهدي زاده حمیدرضا 43
 6/1396 نژاد رحیمی دکترابوالفضل کوره القایی محمد یاقوتی 44
 7/1397 کازرونی عباسپور ایمان دکتر avr مدار ساعت و تاریخ با میکروکنترلر جعفري دهکردي میالد 45
 6/1397 کازرونی عباسپور ایمان دکتر rfidساخت قفل  غالمی محمد 46
 مالیی ندیکی سعید 47

 درویی سجاد
ي از توربین بی بررسی ومحاسبات الزمه با الگوپذیرآساخت توربین 

اتور کوپل شده با توربین تست و راه هاي پلنون بررسی نوع ژانر
 بهبود کیفیت توان

 
 مسلمی حسن مهندس

10/1397 

 2/1397 کازرونی عباسپور ایمان دکتر طراحی و ساخت سیستم هشدار سرقت (حساس به حرکت) فر مجتبی افتخاري 48
 عبدي نشان سید امید 49

 یاسین جعفري
 10/1397 نیستانی مهدي مهندس بی در ابعاد کوچیکآساخت توربین 

 10/1397 نیستانی مهدي مهندس avrفانکشن ژنراتور بااستفاده از  خادمی پوریا 50
 6/1397 دکتر هادي مهدي پور ساخت دماسنج دیجیتال(ترموستات) شاکري رضا 51
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 امینی پور ابوالفضل
 8/1397 کازرونی عباسپور ایمان دکتر تشخیص پالك خودرو با استفاده از نرم افزار متلب آبشناس  امیرمصطفی 52
 6/1397 کازرونی عباسپور ایمان دکتر (ارت)اتصال به زمین  رضایی نژاد ذبیح اله 53
 9/1397 کازرونی عباسپور ایمان دکتر gsmسیستم هشدار دهنده ي پیامکی قطع و وصل برق بامودم  الهی  هاشم 54
 7/1396 کازرونی عباسپور ایمان دکتر و سون سگمنت ledطراحی و ساخت ساعت انالوگ و دیجیتال با  زاده مطوري  رضا 55
 ی جوادلطف 56

 درودگر علی
 6/1397 کازرونی عباسپور ایمان دکتر (تابلو چرخان)ساعت ال اي دي دوار 

 4/1397 کازرونی عباسپور ایمان دکتر ساخت شوکر رسول زاده سید سجاد 57
 4/1397 کازرونی عباسپور ایمان دکتر ساعت دوار آراسته جاوید 58
 10/1397 کازرونی عباسپور یمانا دکتر ساعت ال سی دي هوشمند نظري داریوش 59
 10/1397 کازرونی عباسپور ایمان دکتر (ldr) لوکسمتر پارسا علی 60
بر  firو تحقیق در مورد تاثیر فیلتر   firپیداکردن صفرهاي فیلتر  مقتدري محمد 61

 روي سیگنال صحبت
 8/1397 پور مهدي هادي دکتر

روش طیف گسترده با استفاده از  ارسال داده دیجیتال کد شده به تقی پور محمد 62
 gsmصوت در شبکه موبایل 

 8/1397 پور مهدي هادي دکتر

 کاغذي حافظ 63
 کمایی رضا

شناسایی ویژگی هاي اختاللی سیگنال گفتار افرادي لکنت با 
 استفاده از شبکه عصبی

 7/1396 کازرونی عباسپور ایمان دکتر

ندازي میشود وحفاظت الکتروموتورها مدار تایمري که با صدا راه ا کاظمی پوریا 64
 توسط کنترل بار

 4/1397 کازرونی عباسپور ایمان دکتر

 4/1397 کازرونی عباسپور ایمان دکتر بآافزایش کیفیت تصاویر زیر  دستیار صادق 65
 9/1396 کازرونی عباسپور ایمان دکتر قابلیت اطمینان طیبی احسان 66
همراه تاریخ شمسی و میالدي نمایش بر روي ساعت دیجیتال به  غالمی علیرضا 67

 سون سگمنت
 7/1396 کازرونی عباسپور ایمان دکتر

 8/1397 کازرونی عباسپور ایمان دکتر حل مسئله پخش بار به روش الگوریتم فراابتکاري منگلی پور وفا 68
 11/1397 ازرونیک عباسپور ایمان دکتر شبکه ها ریز ساختار و مدیریت انرژي در مانی قبچاق صالح 69
بهینه سازي پارامترهاي نیروگاه دودکش خورشیدي با حداکثر  پور قلی محسن 70

 گردن توان تولیدي با حداقل هزینه
 2/1397 نژاد رحیمی دکترابوالفضل

 11/1397 کازرونی عباسپور ایمان دکتر سیستم هوشمند تشخیص گازهاي خطرناك در اماکن متین نیما 71
 11/1397 پور مهدي هادي دکتر gsmطراحی و ساخت مدار اس ام اس کنترل متوسط  انعلی یاري شای 72
با   (sms)سیستم کنترل هوشمند وسایل از طریق ارسال پیامک حسینی محسن 73

 gsmاستفاده از 
 6/1397 کازرونی عباسپور ایمان دکتر

حرکت  قطع و وصل برق ساختمان با استفاده از سنسور تشخیص محمودي جهانبخش 74
pir 

 3/1397 کازرونی عباسپور ایمان دکتر

 11/1397 پور مهدي هادي دکتر بررسی انتروپی شانون و خواص ان ساسانی نژاد سامان 75
 11/1397 پور مهدي هادي دکتر کاربرد انتروپی در مخابرات اسالمی کلیجی مهران 76
 شاکري محمد 77

 بابایی سعید
 6/1396 نژاد رحیمی دکترابوالفضل شین با سوخت اتانولیبدون سرن ساخت و طراحی هواپیماي

 1/1398 پور مهدي هادي دکتر gsmارسال اطالعات رمزنگاري شده توسط ارتباط  صدرالدین متین 78
 7/1397 کازرونی عباسپور ایمان دکتر ساخت و شبیه سازي شمارنده والیبال مصدق طیبات محمدرضا 79
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 3/1398 پور مهدي هادي دکتر گ خودرو با استفاده از نرم افزار متلبتشخیص رن داودي مطلق پیام 80
 3/1398 مهندس میثم هوشمند الزامات استفاده بهبنه از انرژي منبع خورشید آذري مهرداد 81
 4/1398 کازرونی عباسپور ایمان دکتر ساخت سنسور اعالم ورود افراد افشاري ابراهیم 82
 2/1397 نژاد رحیمی دکترابوالفضل در نرم افزار متلب dcت دور موتور شبیه سازي سرع شجاعی شهاب 83
 ساخت موتور القایی تخت شار محوري خدیور فرامرز 84

Making axial flux induction motor 
 6/1396 دکتر علی بهنامفر

 شعبانی امیر 85
 آرمند محمدجواد

 4/1397 نژاد رحیمی دکترابوالفضل dcکنترل کننده دور موتور 

 4/1397 مسلمی حسن مهندس (tachometer)طراحی و ساخت تاکومتر  بابایی پاجایی سید حسن 86
 4/1397 مسلمی حسن مهندس شبیه سازي وطراحی کنترلر دماي دیجیتال چهار سانسوره عزیزي پیام 87
 محمدي پور محمد 88

 قاسم نژاد محمدکاظم
استفاده طراحی و ساخت سیستم ردیاب دو محوري خورشیدي با 

 از سنسور نوري
 4/1397 نژاد رحیمی دکترابوالفضل

 4/1397 پور مهدي هادي دکتر digsilentکاهش ان با نرم افزار وبررسی و مطالعه در مورد تلفات  سازوار محمدامین 89
 12/1397 پور مهدي هادي دکتر فلفلی-مرور بر روش هاي حذف نویزنمک بیضایی کیانا 90
 زلفی مهرداد 91

 نوا عقیلبی
 1/1398 کازرونی عباسپور ایمان دکتر سیستم هوشمند کنترل آب

طراحی و ساخت دزدگیر لیزري با استفاده از میکرو کنترلر  تاج الدینی مهدي 92
atmega328p   و برد اردوینوuno 

 3/1398 کازرونی عباسپور ایمان دکتر

 6/1397 مهندس مهدي نیستانی شارژ خورشیدي گوشی همراه–انرژي خورشیدي  یاوري احسان 93
بهینه سازي ریزشبکه منفصل از شبکه باهدف مینیمم سازي شبکه  حویدرزاده علی 94

 با استفاده از الگوریتم 
Woa,gwo,alo,tlbo,pso 

 6/1396 نژاد رحیمی دکترابوالفضل

 3/1396 مهندس فاطمه حورعلی شبکه عصبی  فرآیندتشخیص پالك خودرو با  عباس زاده بهزاد 95
 ساخت موتور القایی شار محوري  شیرالی رضا 96

Making axial flux induction motor 
 6/1396 فر بهنام علی دکتر

در شبکه قدرت باهدف کاهش  ipfcجایابی و تعیین اندازه بهینه  زارع علی     محمد 97
 پرشدگی خطوطتلفات و بهبود

 8/1397 نژاد رحیمی دکترابوالفضل

 8/1396 نیستانی مهدي مهندس hadc و hvacبررسی و مقایسه ي تاثیر طول خط در خطوط  جعفري حسن 98
تمام کنترل شده متصل به  acه ب dcشبیه سازي مبدل سه فاز  خوشخو تیتکانلو     دانیال 99

 شبکه و بهبود ضریب توان 
 6/1397 نیستانی مهدي مهندس

عدد تخم  30با ظرفیت دستورالعمل ساخت دستگاه جوجه کشی  روشنی محمد 100
 عدد تخم مرغ 560 شترمرغ و

 5/1396 نژاد رحیمی دکترابوالفضل

 کنترل مدارات الکتریکی با پیامک پک آرمان 101
 Gsm(global system mobile) 

 6/1397 نیستانی مهدي مهندس

 يربشاآجانسون با استفاده از کنترل -شبیه سازي مبدل واتکینز عربی زاده شاهجوب محمد 102
 دو حلقه اي)(

 9/1397 نیستانی مهدي مهندس

 4/1397 نیستانی مهدي مهندس ساخت ماژور ضربان سنج قلب از طریق نبض انگشت دست  ایزدي نسب فرزانه 103
فلفلی برپایه ي فیلتر میانه -مروري بر روش هاي حذف نویز نمکی حبیبی کوالیی محمدرضا 104

 و منطق فازي
 6/1397 دکتر هادي مهدي پور 
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 6/1396 فر بهنام علی دکتر ساخت موتور هیسترزیس تخت رییع میالد 105
 6/1396 فر بهنام علی دکتر ساخت و بررسی موتور هیسترزیس تخت  محمدي امیر 106
 6/1396 مهندس حسن مسلمی  بهینه سازي هادي هاي خطوط و محاسبه افت ولتاژ با متلب  عظیمی حسین 107
 9/1396 مسلمی حسن مهندس ب بهینه نوع و اندازه هادي شبکه در توزیعانتخا معصومی احسان 108
 6/1396 حورعلی فاطمه مهندس تشخیص تومور مغزي با استفاده از پردازش تصویر در متلب  منوچهري آرمین 109
 4/1396 حورعلی فاطمه مهندس تشخیص چهره به روش تطبیق الگو در متلب  لطیفی جوکندان مهدي 110
 سته بند محسنشک 111

 علیزاده محمد
 بهروز ابوالفضل 

 6/1396 کازرونی عباسپور ایمان دکتر بررسی و طراحی فلزیاب 

حل مسئله توزیع اقتصادي بار با ژنراتورهاي حرارتی و نیروگاه هاي  سلیمی منصور 112
 gaها توسط الگوریتم  بادي وشرایط غیرخطی ان

 10/1396 نیستانی مهدي مهندس

 پور علی لطیفی 113
 حصاري حسن

 5/1396 فر بهنام علی دکتر طراحی و ساخت موتور هیسترزیس اهنربایی دائم نوع تخت 

 3/1397 نژاد رحیمی دکترابوالفضل ارتینگ پست هاي فوق توزیع حسینیان سه ده سید مهدي 114
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 شیمی مهندسی
 یخ اتمامتار استاد راهنما عنوان پایان نامه نام ونام خانوداگی دانشجو ردیف

 6/1398 دکتر محدثه نظري MTO بررسی اثر انواع فلزات بر بهبود و عملکرد کاتالیست هاي ترنیان  حمیدرضا 1
 اکرامی السادات مهري دکتر آن بر موثر عوامل و حرارتی مبدلهاي در فشار افت بررسی ملت خواه  سعدي 2

 کاخکی
7/1398 

تولید مالمین به منظور  فرآیندی در بررسی پارامترهاي عملیات دوست نونا علی 3
 OAT کاهش

 6/1398 نظري محدثه دکتر

 نامانلوئی فرهاد دهقان 4
 نصرآبادي  اشکان

 3/1398 کیان جمعه ابوالفضل دکتر (MOF)  فلزي-آلی چارچوبهاي کاربردهاي و خواص بررسی

 اکرامی السادات مهري دکتر نیروگاه بر آن تاثیر و نیروگاهی کندانسورهاي در خوردگی بررسی رحمانی   عبدالرحمان 5
 کاخکی

6/1398 

 7/1398 زاده نایب حامد دکتر شهري پسماند مدیریت روشهاي بررسی سعیدي  فاطمه 6
 3/1398 کیان جمعه ابوالفضل دکتر بررسی مبدل هاي صفحه اي محمدي مسعود 7
 اکرامی السادات يمهر دکتر ها تصفیه انواع و بیمارستانی پساب زیاري  میالد بهمن 8

 کاخکی
6/1398 

 چمنی عبدالمتین 9
 جیب لی ابراهیم

 6/1398 کیان جمعه ابوالفضل دکتر DMF- ب توسط غشا پلی سولفونآتصفیه ي 

 6/1398 کیان جمعه ابوالفضل دکتر PVA ي غشا توسط آب تصفیه کریمیان سجاد 10
 4/1398 وحید رحمانی بهگام دکتر صنعتی هاي پساب و ها فاضالب تصفیه شیرمردي  میالد 11
 4/1398 وحید رحمانی بهگام دکتر ها جاذب توسط سنگین فلزات حذف لزگی  زهرا 12
 طاهري ابوالفضل 13

 سیدموسوي  سیدعلی
 4/1398 عباسی دکترصدیقه اسمزمعکوس توسط آب سنگین فلزات جذب هاي روش

 زیارت محمد ببرنژاد 14
 محمد میرزادوستی

 3/1398 عباسی صدیقه دکتر نانوذرات خواص و وذراتنان سنتز هاي روش

 6/1398 کیان جمعه ابوالفضل دکتر تصفیه آب براي نازك فیلم غشاءهاي ساخت نظري امید 15
 6/1398 زاده نایب حامد دکتر بیوگاز از استفاده و خالص سازي تولید، فرآیند ظفري مهدي 16
 زاده عباس عباس 17

 خانی مهدي
 4/1398 عباسی صدیقه دکتر کننده خنک هاي سیستم در السی نانو کاربرد

 در مصرفی آمین غلظت کاهش در نانو فرآیند کاربرد حاجی زاده سعید 18
 طبیعی گاز سازي شیرین فرآیند

 6/1398 نایب زاده دکترحامد

 4/1398 کیان جمعه ابوالفضل دکتر مبدل هاي حرارتی کامپکت شهریور ساووش 19
 اکرامی السادات مهري دکتر حرارتی هاي مبدل ضامقیمی  محمدر 20

 کاخکی
4/1398 

 6/1398 کیان جمعه ابوالفضل دکتر پلیمري غشاهاي در انتقال هاي مدل صمصامی میالد 21
 6/1398 کیان جمعه دکترابوالفضل فلزي غشاهاي خصوصیات و کاربردها ساخت، هاي روش بر مروري یگانگی  خلیل 22
 7/1398 اکرامی السادات مهري دکتر (شیرین سازي گاز) فراورش و  میالداسدي زاده قرجل 23
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 کاخکی
 اکرامی السادات مهري دکتر خواص انتقال گرما در نانو نوارهاي گرافن مجیدي مصطفی  24

 کاخکی
2/1398 

مروري بر روش هاي ساخت کاربرد ها و خصوصیات غشاهاي  ایلدر آبادي امین 25
 کربنی 

 3/1398 کیان جمعه ابوالفضل دکتر

 3/1398 کیان جمعه ابوالفضل دکتر جاذب هاي مواد استفاده در نم زدایی گاز طبیعی خسروي علی  26
 3/1398 دکتر بهگام رحمانی وحید  جداسازي گاز با استفاده از غشا پلیمري  محمدي زاده سیمین  27
 3/1398 کیان جمعه ابوالفضل دکتر جداسازي غشا مایع  جعفري محمد  28
طراحی یک قابلیت مدرن قابل استفاده براي پیش بینی خواص  والیتی وحید  29

جداسازي غشاهاي صنعتی جداسازي گاز توسط نرم افزار برنامه 
 Matlabنویسی 

 3/1398 کیان جمعه ابوالفضل دکتر

 کروشاوي علی  30
 حمداهللا جاشویی زکریا 

 3/1398 دکتر صدیقه عباسی  با نانوذرات نقره آرایش سطح نانو لوله هاي کربنی چند دیواره 

 سرمست نیما  31
 حاتمی خیراهللا 

 3/1398 عباسی صدیقه دکتر ب ه هاي رنگی از آآالیندوش هاي حذف ر

روش هاي کاتالیستی تولید بیودیزل با استفاده از روغن هاي  نورانی فر لیال  32
 پسماند 

 4/1398 وحید رحمانی بهگام دکتر

 یزدان بدري  33
 محمدي نصر محمدامین 

 3/1398 کیان جمعه ابوالفضل دکتر طراحی و ساخت مبدل هاي حرارتی پوسته لوله

 اوسط مجتبی 34
 ولی پور علی 

 3/1398 عباسی صدیقه دکتر کاربرد فناوري نانو در بسته بندي و نگهداري مواد غذایی

 زرندي عرفان  35
سلطان زاده نقارچی   

 حسینعلی 

 4/1398 وحید رحمانی بهگام دکتر نآي حرارتی و کاربرد هاي مبدل ها
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 مهندسی صنایع
نام ونام خانوداگی  ردیف

 دانشجو
 تاریخ اتمام استاد راهنما عنوان پایان نامه

 رضایت بر الکترونیکی بانکداري نقش بر دینامیکی مدلی ارائه نژاد  محمد محمودي 1
 بانکداري سیستم سرعت و مشتري

 زاده غالم مهمعصو مهندس
 نو قلعه

6/1398 

 6/1398 غالمزاده مهندس خانم جامعه بر حجاب تاثیر بررسی جهت دینامیکی مدل یک ارائه ابارشی  محمد 2
 سازي پیاده براي بابل خودرو ایران شرکت آمادگی ارزیابی سلطانزاده  میالد 3

 مدیریت اطّالعات سیستم
 6/1398 بقائیان عاطفهدکتر 

 انسانی فاکتورهاي اساس بر تولید خط بازطراحی زهرا طمهرحیمی  فا 4
 )اسفراین طالیی ساقه کارخانه: موردي مطالعه(

 6/1398 زاده حسن رؤیا مهندس

 4/1398 بقاییان عاطفه دکتر خدمت ضمن آموزش هاي نباید و ها باید اوریمی  نیما غالمی 5
 غراوي  افشین 6

 منصوري زهرا
 لجستیک هاي فاکتور و ریاضی سازيمدل مسایل از برخی بررسی

 مدیریت بحران در سبز
 6/1398 بوستانی آبتین دکتر آقاي

 صنایع از یکی در کاال تامین زنجیره مشکالت تئوري بررسی ایزدیار  هانیه 7
 کشور

 6/1398 بوستانی آبتین دکتر

8  
 سلطانزاده  میالد

 يساز پیاده براي بابل خودرو ایران شرکت آمادگی ارزیابی
 مدیریت اطّالعات سیستم

 6/1398 بقائیان دکتر عاطفه

 6/1398 حقیقی متولی سارا دکتر صادرات بانک حضوري غیر خدمات از مشتریان رضایت بررسی یونس سیدشرافت   9
 تعمیرات و نگهداري سیستم مجدد طراحی و عملکرد بررسی زینبالریجانی   10

 )ماسترفوده نهکارخا:موردي مطالعه( غذایی کارخانجات در
 6/1398 زاده حسن رویا مهندس

 و بهداشتی سیستم در تأمین زنجیره مدیریت نقس بررسی نصرانی  وجیهه 11
 درمانی

 6/1398 اکملی مهدي مهندس

 موسوي  سیده حیدري 12
 محدثه

 قطعه شرکت یک در آماري کیفیت کنترل تحلیل و بررسی
 )پینیون شرکت( سازي

 
 زاده حسن رؤیا مهندس

6/1398 

 هاي پروژه هزینه و زمان بر مؤثر عوامل بندي رتبه و بررسی مهدينجاري   13
 )سازي ساختمان هاي پروژه: موردي مطالعه( عمرانی

 
 حقیقی متولی سارا دکتر

6/1398 

 7/1398 حقیقی متولی سارا دکتر سیگما شش نگرش با تولیدي سیستم یک عملکرد بهبود امساکپور  محمدصادق 14
 صنعت در کننده مصرف دید از پایدار تأمین زنجیره سازي بهینه اهی امیرش 15

 خودروسازي
 6/1398 حقیقی متولی سارا دکتر

 کارخانه تولید خط باالنس و کاري هاي ایستگاه وتحلیل تجزیه جابري   علی محمدپور 16
 جوین قند

 4/1398 زاده حسن رویا مهندس

 7/1398 بوستانی کترآبتیند MRP  توسعه فرهنگ پیمان دانیال 17
 در الکترونیک تجارت توسعه عدم عوامل بندي رتبه و شناسایی علیزاده علی 18

 ایران
 4/1398 بقائیان عاطفه مهندس

 مشتریان وفاداري و رضایت بر مؤثر عوامل بندي رتبه و شناسایی فتح اللهی سجاد 19
 الکترونیکی خرید در

 6/1398 حقیقی متولی سارا مهندس
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 6/1398 دکتر عاطفه بقائیان طراحی ایجاد شرکت خدماتی توزیع نان پورجم امیرمحمد 20
 فاکتورهاي اساس بر پلیاتیلن لوله تولید خط مجدد طراحی نژاد محمد ناصري 21

 )رشت گیل دریاي قطران کارخانه: موردي مطالعه( انسانی
 6/1398 بقائیان عاطفه دکتر

 شرکت در اتیلن پلی هاي لوله تولید سنجی زمان و کارسنجی کمالی نوشین 22
 اسفراین طالیی ساقه

 6/1398 زاده حسن رویا مهندس

 3/1398 بقائیان عاطفه دکتر مدیریت پسماندهاي بیمارستانی جباري مهرداد 23
 (BPM) کار و کسب فرآیند مدیریت پروژه کیوان مصطفی 24

 تهران 41 منطقه شهرداري:  موردي مطالعه(
 برون و داد قرار انعقاد )توسعه و تحقیق:  شده سیبرر فرآیند

 ))پژوهشی هاي پروژه سپاري

 6/1398 اسحاقی زهرا مهندس

و  DDMRPمطالعه مقایسه اي و اماري عملکرد سیستم هاي  صبوري کیوانلو نوید 25
MRPII با بازده تقاضا در واحد  تولیدي 

 4/1398 بوستانی دکترآبتین

 11/1397 بقایی عاطفه دکتر آن گیري شکل بر موثر عوامل و ها یستمس معماري رئیسی  فاطمه 26
 6/1398 زاده رویاحسن مهندس اسفراین فوالد صنعتی مجتمع تعمیرات و نگهداري مهدوي  معصومه 27
 6/1396 مهندس علی قربانیان بررسی الگوریتم هاي فراابتکاري  فرزانه فتوحی 28
و کنترل موجودي اقالم فاسد شدنی در شرایط تامین کاال  اطهري زاده فرزانه 29

 بحرانی 
 11/1397 بوستانی دکترآبتین

 6/1396 قربانیان علی مهندس بررسی کاربرد طراحی ازمایشات در صنایع مختلف  خاکستري پرستو 30
 6/1396 قربانیان علی مهندس بررسی انواع مدل هاي داده کاوي  صاحبی گیسور نسرین 31
 6/1397 دکتر حبیب اهللا صفري توربین بادي و انرژي هاي نوین امیر احمد پژمان ثانی  32
 زاده غالم معصومه مهندس برنامه ریزي تولید باتقاضاي احتمالی و محدودیت منابع تولیدي اکرامی مرتضی 33

 نو قلعه
6/1397 

 6/1396 قربانیان یعل مهندس تبدیل شبکه هاي بی وزن به وزن دار در اجتماعات پیچیده  آرامش سعید 34
 6/1396 قربانیان علی مهندس dbscanاجتماع یابی با استفاده از الگوریتم  حبیبی محمد 35
 6/1396 قربانیان علی مهندس نالین و بهبود ان آشبیه سازي سیستم بازي هاي  اردالی فائزه 36
 4/1396 انیانقرب علی مهندس بررسی روابط اماري سیستم ارزشیابی اساتید  جوان یاسر 37
 9/1396 مهندس زهره نور محمدزاده ارائه نمونه مدل هایی با ساختار تجزیه پذیر  قدري سروش 38
 6/1396 قربانیان علی مهندس بررسی انواع مدل هاي تصمیم گیري چندهدفه  کیوانلو شهرستانکی زهرا 39
صحیح  بررسی تکنیک هاي تجزیه براي مسائل برنامه ریزي عدد اسدي محمد 40

 مختلط
 9/1396 محمدزاده نور زهره مهندس

 حاجی زاده حسین 41
 فریمانی هادي

تهیه کنترل چارت براي سیستم هاي تولیدي با رنج پایین در 
 صنایع فوالدي 

 6/1396 قربانیان علی مهندس

پویایی سیستم براي پیش بینی بازار و تجزیه و تحلیل ساختاري  برغمدي نسرین 42
 سازي جت)شرکت هواپیما (مورد مطالعه:

 10/1396 مهندس معصومه غالمزاده

 10/1396 محمدزاده نور زهره مهندس بررسی تکنیک تجزیه در مسائل برنامه ریزي غیر خطی  میزانی بهاره 43
 10/1396 محمدزاده نور زهره مهندس کاربرد تکنیک هاي تجزیه در برنامه هاي ریاضی حسینی  سید جالل 44
 10/1396 بقائیان عاطفه دکتر نالین و رضایت مشتري آمعامالت  ز ابادي   امیدجوان عزی 45
 6/1396 بقائیان عاطفه دکتر تخصیص منابع در حوادث طبیعی و غیر طبیعی  چوپانی کرد سمیرا 46
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بررسی عوامل موثر بر رضایت مشتریان در بانک صادرات اسفراین  کمال زاده کاخکی صدیقه 47
با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی  هاآنو رتبه بندي 

(ahp) 

 4/1397 غالمزاده معصومه مهندس

هاي کاالي فاسد شدنی با استفاده فرآیندشبیه سازي کارگاه ها و  منصوري جبار 48
 ARENA از نرم افزار شبیه سازي 

 10/1396 قربانیان علی مهندس

 6/1396 بقائیان عاطفه دکتر تریاژ در مدیریت بحران  باقري مهناز 49
 6/1396 بقائیان عاطفه دکتر توزیع کاال و وسایل قبل و بعد از حوادث طبیعی و غیرطبیعی وحدانی سحر 50
 6/1396 قربانیان علی مهندس مرور ادبیات زنجیره تامین سبز حاتمی پور سمیرا 51
 وفاداري مشتریان مطالعه موردي حساب بررسی عوامل موثر بر طهماسبی رضا 52

 هاي ارزي بانک اقتصادنوین در شیراز
 4/1396 مهندس رویا حسن زاده

 6/1396 زاده حسن رویا مهندس در شرکت لبنیاتی دوشان شرق نیشابور (صبرا) 5Sاجراي  دهجوریان شیما 53
بررسی تاثیر صنعت گردشگري بر اقتصاد منطقه بارویکرد  جعفرزاده محمد 54

 شهرستان اسفراین) :(مورد مطالعه سیستم هاي دینامیکی
 6/1396 غالمزاده معصومه مهندس

 6/1397 محمدزاده نور زهره مهندس تخصیص منابع در شزایط بحران منفردي رامین 55
نقش مدیریت دانش در بهینه سازي زنجیره تامین در صنعت  دریابر هادي 56

 )(شرکت سایپا بجنورد): مطالعه موردي(خودروسازي 
 5/1396 زاده حسن رویا مهندس

کارسنجی و زمان سنجی تولید قطعه ي تراس رینگ در بخش  اخري مریم 57
 نوسازي مجتمع فوالدي اسفراین 

 6/1397 زاده حسن رویا مهندس

بهینه سازي زمان تولید اجر با تغییر در شیوه فراوردي تولید  ظهرابی سعید 58
 )مطالعه موردي شرکت اجر ماشینی امین شهرستان اسفراین(

 6/1396 زاده حسن رویا سمهند

بررسی انواع مدل هاي تصمیم گیري چندشاخصه و دسته بندي  کیوانلو شهرستانکی زهره 59
  آنها

 6/1396 قربانیان علی مهندس

موزشی آبراي رتبه بندي گروه هاي  TOPSISکاربرد روش  خراسانی پور سبا 60
 دانشگاه حکیم سبزواري 

 6/1396 زاده حسن رویا مهندس

 6/1397 قربانیان علی مهندس موضوع چارت هاي کنترل کیفیت شرکت نوبافت شادیلون  یزدانی ابوذر 61
 6/1397 مهندس زهرا اسحاقی وله ي زنجیره ي تامینبررسی بعد رقابت پذیري در مق فتحی خلف بادام محسن 62
 4/1397 زاده حسن رویا مهندس (GRM)مدیریت ارتباط با مشتري  براتی علیرضا 63
مدل چند هدفه پویا جهت مکانیابی مراکز تسهیالت امدادي در  زاده آذرمیدخت قلی  64

 لجستیک بحران 
 3/1397 زاده حسن رویا مهندس

توزیع در زنجیره امداد بشر –یابی و هماهنگی تامین مدل مکان پرویزي رسول 65
 دوستانه در شرایط عدم قطعیت 

 2/1396 محمدزاده نور زهره مهندس

 والدي مهتر کالته میالدف 66
 محمدي علی

شبیه سازي خط تولید میز تلویزیون به صورت تولید به موقع 
(JIT)  با استفاده از نرم افزارARENA 

 2/1397 قربانیان علی مهندس

در شرکت  (CRM)مدیریت ارتباط با مشتري  بررسی عملکرد رعناي رهبرخواه  سجاد 67
 ذرخش آجرنسوز نما بین الملی آ

 2/1397 قربانیان علی دسمهن

 2/1397 غالمزاده معصومه مهندس بررسی رشد اقتصادي وابسطه به نفت در کشور هاي جهان سوم  سعیدي  وحید 68
 2/1397 محمدزاده نور زهره مهندس کاربرد تکنیک هاي تجزیه در برنامه ریزي ریاضی  نظرپور سجاد 69
برنامه ریزي خطی با محدودیت بررسی تکنیک هاي تجزیه در  پورامین محمد 70

 هاي پیچیده کننده 
 2/1397 محمدزاده نور زهره مهندس
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 1/1397 بقائیان عاطفه دکتر در مدیریت زنجیره تامین  RFIDنقش  صالحی فرشاد 71
در رتبه بندي  (DEA) کاربرد روش تحلیل پوششی داده ها امیري چرمهینی  عبداهللا 72

به روش  آنهار و مقایسه نتایج برندهاي لپ تاب موجود در بازا
(TOPSIS) 

 2/1397 بوستانی دکترآبتین

لودگی هواي کالن شهر تهران با رویکرد آبررسی عوامل موثر بر  صادقی احسان 73
 سیستم داینامیک 

 6/1396 غالمزاده معصومه مهندس

 3/1398 غالمزاده معصومه مهندس شناسایی و اولویت بندي برندهاي یخچال و فریزر  خدادادي ساعد 74
انتخاب مناسب ترین اپراتور تلفن همراه با استفاده از روش هاي  جهانگیري یاسین 75

 تصمیم گیري چند معیاره 
 12/1396 غالمزاده معصومه مهندس

مراکز امداد بکاریابی الگوریتم ژنتیک براي حل مسئله مکانیابی  شهبازي خانقاه  دانیال 76
 گرفتن زمان خدمت دهی  نظردر تحت شرایط بحران با

 2/1397 زهره نور محمدزاده

 2/1397 غالمزاده معصومه مهندس بیکاري جوانان ایران  شناسایی و رتبه بندي عوامل موثر بر سید  عبدالقیوم 77
 2/1397 دکتر ابراهیم رمضانی صنایع تبدیلی و تکمیلی و ایجاد ارزش افزوده در خراسان شمالی  پرسه سحر 78
 8/1397 بقائیان عاطفه دکتر برنامه ریزي توزیع کاالهاي امدادي در شرایط بحرانی زلزله ان   زهرامرگ 79
جستجوي مکان بهینه شعبه دوم افق کوروش در شهرستان  برزنونی محمدصالح 80

 اسفراین 
 2/1397 اسحاقی زهرا مهندس

ده سبز با رویکرد مدلی جهت ارزیابی و انتخاب تامین کننارائه  جغتایی رحمت اهللا 81
تولیدکنندگان  :(مطالعه موردي معیاره تصمیم گیري چند

 )خوراك دام استان خراسان رضوي

 2/1396 اسحاقی زهرا مهندس

 12/1396 بوستانی دکترآبتین جایگاه بهبود مستمر در صنعت خودروسازي ایران  ثاقبی حبیب اهللا 82
ینگ کارخانه لوله گستر بهبود تاخیرات زمانی بخش کوپل شاولیان علی 83

 اسفراین 
 6/1397 زاده حسن رویا مهندس

هدف حفظ کیفیت  غذایی فاسد شدنی سرد با زنجیره تامین مواد مقیمی فرد الهام 84
 ی وکاهش هزینه هاي مربوطهمواد حین جابجای

 8/1397 بوستانی دکترآبتین

پیمانکاران براي  اولویت بندي تجربه و تصمیم گیري شهرداري و مکتب دار حامد 85
 واگذاري پروژه هاي شهرداري 

 10/1397 قربانیان علی مهندس

 6/1396 قربانیان علی مهندس هاي کسب و کار  فرآیندمدل سازي  جهانی سکینه 86
 لزگی نظرگاه  حسین 87

 رفیعی علی
از خراسان رضوي استان بررسی و اولیت بندي شهرستان هاي 

شگري براساس مدل هاي و ریزساختهاي گرد آنهالحاظ تو
topsis, ahp 

 6/1397 بوستانی دکترآبتین

 6/1397 رمضانی ابراهیم دکتر رقابت پذیري در زنجیره تامین  محمدیان مجید 88
ارزیابی و رتبه بندي استان هاي کشور از منظر ایجاد ارزش  بهرامی باالجاده یاسین 89

 معیاره  افزوده در بخش آموزش با رویکرد چند
 9/1397 غالمزاده معصومه مهندس

سعیدیان محمدزاده   90
 محسن

استفاده از  بررسی تاثیر تغییر تکنولوژي برهزینه هاي تولید با
 رویکرد پویایی سیستم 

 10/1397 غالمزاده معصومه مهندس

بر اقتصاد جامعه با استفاده از پویایی  نتاثیر بیکاري جوانا کرمی فردین 91
 سیستم ها 

 6/1396 غالمزاده معصومه مهندس

ن در شرکت آبررسی شاخص هاي بهره وري و اندازه گیري  لعل حسن زاده وحید 92
 )95-89( يسالهادر توزیع برق استان خراسان شمالی 

 4/1397 بقائیان عاطفه دکتر
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کربالي سیدمیرزا  93
 پرستوسادات

 8/1397 زاده حسن رویا مهندس بررسی رابطه بین مدیریت کیفیت جامع و رضایت مشتریان 

 3/1397 محمدزاده نور زهره کنترل کیفیت اماري  توکلی محمد 94
در مشتریان  (crm)بررسی عملکرد مدیریت ارتباط با مشتري  امامیان  سید حمید 95

 بیمه پاسارگاد شعبه نیشابور 
 3/1397 قربانیان علی مهندس

 3/1397 قربانیان علی مهندس ه شهر مشهد بررسی رضایت مندي مشتریان بانک سپ ایزدي فریمان  مهدي 96
اولویت بندي عوامل ارگونومی موثر بربهره وري مجتمع صنعتی  عفتی دخت معصومه 97

 (ahp)اسفراین بااستفاده از 
 8/1397 قربانیان علی مهندس

در کنترل  rfidشناسایی و اولویت بندي مزیت هاي کاربرد  آقابابازاده محمدصادق 98
 موجودي 

 8/1397 غالمزاده معصومه مهندس

در سازمان هاي پروژه  (pmo)بررسی نقش دفتر مدیریت پروژه  رضایی جاوید 99
 محور

 6/1397 بوستانی دکترآبتین

 sawفروشگاه هاي اینترنتی با روش  بررسی و رتبه بندي  بقایی سعید 100
 (مجموعه ساده وزنی)

 6/1397 قربانیان علی مهندس

 9/1397 رمضانی ابراهیم دکتر مهندسی مجدد مهديکاظمی گندمانی   101
ستفاده از رویکرد ترکیبی ا اولویت بندي روش تامین مالی با صاغري زهرا 102

ahp-topsis 
 4/1397 قربانیان علی مهندس

شناسایی و انتخاب تکنولوژي مناسب جهت کنترل موجودي در  نعمتی صادق 103
 انبارهاي پوشاك 

 6/1397 هغالمزاد معصومه مهندس

 8/1397 مهندس مهدي اکملی  (efqm)مدل تعادلی سازمان  کالنتري مهنا 104
 6/1397 غالمزاده معصومه مهندس شناسایی و ارزیابی حوزه هاي کاري رشته صنایع  هاشمی سید رضا 105
نقش شرکت هاي لجستیک طرف سوم در مدیریت زنجیرهاي  محبی فرزانه 106

 تامین 
 6/1397 انیرمض ابراهیم دکتر

شناسایی و اولویت بندي عوامل موثر در عدم موفقیت پروژه هاي  صالح ابادي محمدحسین 107
rfid  در ایران 

 4/1397 غالمزاده معصومه مهندس

الویت بندي جاذبه هاي گردشگري شهرستان اسفراین براساس  احمدي میالد 108
 پتانسیل جذب گردشگري 

 5/1397 غالمزاده معصومه مهندس

بهینه سازي استوار مدل دو هدفه مسئله مسیریابی تولید در  ایمانی علی 109
ستفاده ا شرایط عدم قطعیت و در نظر گرفتن پنجره زمانی نرم با

 از حل دقیق اپسیلون  محدودیت 

 6/1397 قربانیان علی مهندس

 6/1396 بانیانقر علی مهندس بررسی انواع مدل هاي زنجیره تامین بسته  جوکار زاده فاطمه 110
 6/1397 قربانیان علی مهندس مدیریت زنجیره تامین در شرکت هاي کوچک و متوسط  طاهري رامین 111
ارزیابی استان هاي کشور بر اساس ایجاد ارزش افزوده در بخش  قلیچی طه 112

 معیاري صنعت با رویکرد تصمیم گیري چند
 6/1397 غالمزاده معصومه مهندس

ستفاده از کنترل ا بهبود سیستم تولید از طریق کاهش ضایعات با حسنیوسفی طبري   113
 چارت

 6/1397 زاده حسن رویا مهندس

بررسی سبک هاي معماري معاصر از منظر سازه و مدیریت  صدایی مهنا 114
 بحران 

 6/1397 دکتر شاهین لعل عارفی

 2/1397 مهندس امین فالحهداف ا انتخاب تامین کننده در زنجیر تامین دوسطحی با کروژده مینا 115
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 چندگانه (هزینه و کیفیت)
شناسایی و اولویت بندي موانع پیش روي اجراي مدیریت زنجیره  بابایی نیاز 116

 تامین سبز
 6/1397 غالمزاده معصومه مهندس

 3/1397 زاده حسن رویا مهندس جانمایی تجهیزات کارگاهی بخش نوسازي فوالد اسفراین  راستی منش عماد 117
و  14001مبتنی بر سیستم هاي مدیریتی ایزو  HSE فوالدچنگ محمد رضا 118

18001ohsash 
 3/1397 رمضانی ابراهیم دکتر

سبزواري شهرضایی  119
 علیرضا

ه بررسی شاخص هاي مسافت و انرژي مصرفی و هزینه در زنجیر
 (biomass)تامین تولید سوخت طبیعی از مواد زیست توده 

 arena نرم افزار شبیه سازي بااستفاده از 

 3/1397 قربانیان علی مهندس

ارائه یک مدل جدید براي انتخاب تامین کننده در یک زنجیره  پیروز مرضیه 120
 توجه به مقادیر تخفیف تامین با

 2/1397 فالح امین مهندس

بررسی شاخص هاي مسافت وهزینه و سوخت و آلودگی گازهاي  صفائی وحید 121
ر زنجیره تامیت تولیدسوخت طبیعی از مواد زیست گلخانه اي د

  arenaبااستفاده از نرم افزار شبیه سازي  (biomass)توده 

 3/1397 قربانیان علی مهندس

 3/1397 بقائیان عاطفه دکتر مکان یابی (مطالعه موردي شرکت ماکارانی دزفول)  دیناروند محمد 122
وامل موثر بر مدیریت دانش در شرکت شناسایی و اولویت بندي ع زراعتی مهدي 123

 پتروشیمی خراسان 
 3/1397 بقائیان عاطفه دکتر

 کوشا مژده 124
 حسینی پرستو

تاثیر عدالت سازمانی در بهره وري اداره تامین اجتماعی 
 شهرستان اسفراین 

 2/1397 بوستانی دکترآبتین

 msبا نرم افزار برنامه ریزي و زمانبندي  برداشت ممیزي امالك کریمی مصطفی 125
project :شهرداري بجنورد) (مطالعه موردي 

 6/1397 زاده حسن رویا مهندس

یکپارچه سازي مدیریت پروژه و تغییرات سازمانی به وسیله  آخوند حفیظی علیرضا 126
 هماهنگ سازي دانش 

 3/1398 مهندس مهدي اکملی

 6/1397 بوستانی تیندکترآب بررسی مدل هاي ریاضی لجستیک سبز  روایی رقیه 127
 11/1397 غالمزاده معصومه مهندس رتبه بندي سطح علمی  محمدزاده اول علی 128
بهره وري مجتمع  براولویت بندي فاکتورهاي انسانی موثر  خادمی محمد 129

 ahpصنعتی اسفراین با استفاده از 
 11/1397 زاده حسن رویا مهندس

 10/1397 مهندس زهرا اسحاقی ن در زنجیره تامین آرکرد مدیریت دانش و کا وجدانی همت سعید 130
بررسی میزان اثربخشی و شناسایی کانالهاي ارتباطی بین  کاظمیان مسعود 131

 کارکنان و مدیریت 
 11/1397 زاده حسن رویا مهندس

روش  تولید و عیوب لوله هاي بدون درز به فرآیندرسی بر حسن زاده مقدم داود 132
 پیلگرینگ

 10/1397 زاده حسن رویا مهندس

 برات محمدي مهدي 133
 بهزاد موسی زاده

مکان یابی جهت یافتن مناسب ترین مکان تاسیس شعب بانک 
 شهر در اسفراین 

 10/1397 بوستانی دکترآبتین

گزارش زمان سنجی و ظرفیت سنجی و باالنس خط تولید  یزدانی سعید 134
 اع کانکس)شرکت برودت صنعت خاوران (تولید کننده انو

 10/1397 غالمزاده معصومه مهندس

میزان خرید مشتري با روش  بررسی میزان تاثیر بسته بندي بر قربانی قربان 135
 معیاره  تصمیم گیري چند

 2/1398 زاده حسن رویا مهندس

 11/1397 غالمزاده صومهمع مهندسشناسایی و رتبه بندي عوامل موثر بر رشد صادرات غیرنفتی در  آذري سرچشمه وحید 136
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 ایران 
در  (cmms)عملکرد نگهداري و تعمییرات مکانیزه  بهبود زارعی اسد 137

 (بجنورد)پتروشیمی خراسان 
 6/1397 زاده حسن رویا مهندس

شناسایی و اولویت بندي فرصت هاي سرمایه گذاري صنعتی با  آگاهی مهدي 138
راسان (مطالعه موردي: استان خ swot-ahpاستفاده از تکنیک 

 شمالی) 

 11/1397 زاده حسن رویا مهندس

در مشتریان   (crm)بررسی عملکرد مدیریت ارتباط با مشتري بوژمهرانی ابوالفضل 139
 بیمه ایران شعبه نیشابور 

 11/1397 زاده حسن رویا مهندس

طراحی و ارائه مدل یکپارچه مدیریت ریسک جهت پاسخگویی  شاهینی محمدهادي 140
 پروژه به ریسک هاي 

 11/1397 قربانیان علی مهندس

تاثیر ریسک زنجیره تامین برروش هاي چابکی سازمانی در  لعل ذکریا سحر 141
 کاخانه لوله گستر اسفراین 

 11/1397 رمضانی ابراهیم دکتر

 1/1398 قربانیان علی مهندس ریسک صادرات پسته در ایران  جان فدا میاندهی  الیاس 142
 6/1396 قربانیان علی مهندس کاربرد مهندسی صنایع در سیستم سالمت  حسینشهري فریمان  143
 صفري نژاد فاطمه 144

 حیدري فاطمه
  (rcm)نگهداري و تعمیرات قابلیت اطمینان محور

(reliability cntered maintenance)  
 6/1397 قربانیان علی مهندس

 6/1396 قربانیان علی مهندس پیشگیرانه مرور ادبیات نگهداري و تعمییرات ایزدي نسب فاطمه 145
ارائه مدل بهینه نگهداري و تعمیرات پیشگیرانه با روش هاي  اهللا ابادي علی اصغر 146

 تصمیم گیري چند منظوره 
 10/1396 بوستانی دکترآبتین

انتخاب پیمانکاران براي واگذاري پروزه هاي اداره راهداري و  مرادي سعید 147
 با روش هاي تصمیم گیري چند معیاره  حمل و نقل جاده اي

 2/1398 غالمزاده معصومه مهندس

  روکار با دو المپ بررسی امکان سنجی تولید چراغ دیواري ایزانلو مرتضی 148
TCL 

 11/1397 مهندس زهرا اسحاقی

: شرکت تولید ي( مطالعه مورد (SIGMA 6)شش سیگما  صدیقی حامد 149
 ) نگی الکترواستیل مشهدلوازم خا

 3/1397 رمضانی ابراهیم دکتر

بررسی تاثیر شیش سیگما بر بهره وري کارکنان در کارخانه  پردل آزیتا 150
 فوالد شهرستان اسفراین 

 9/1397 زاده حسن رویا مهندس

 10/1396 بقائیان عاطفه دکتر بحران شرایط در بیمارستان ظرفیت تعیین هرمزي هدیه 151
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 علوم مهندسی
 تاریخ اتمام استاد راهنما عنوان پایان نامه م ونام خانوداگی دانشجونا ردیف

 2/1398 زاك خرسند علی دکتر آقاي )ها کاربرد و مشخصات( اکسیدتیتانیوم امانی زهرا 1
 3/1398 زاك خرسند علی دکتر آقاي خورشیدي اجاق ساخت مختارزاده علی 2
 3/1398 زاك خرسند علی دکتر آقاي کاربرد فناوري نانو در داروسازي بیصوت فاطمه 3
 4/1398 زاك خرسند علی دکتر آقاي کاربرد نانو تکنولوژي در پزشکی نیکبخت نفیسه 4
 6/1398 زاك خرسند علی دکتر آقاي ن هاآهاي هاي ساخت و کاربردمواد ترموالکتریک روش  بیابانی حسین 5
 6/1398 زاك خرسند لیع دکتر ها آن خواص و کربنی هاي لوله نانو رئیسی رضا 6

 جهت استفاده آلومینابررسی روش هاي تولید پایه کاتالیست نانو  اسماعیلی فریمان یاسین  7
 در صنعت پتروشیمی 

 12/1396 دکترمهدي قاسمی فرد 

 2/1397 زاك خرسند علی دکتر استفاده از انرژي خورشیدي  روش هاي تولید انرژي الکتریکی با جغتایی مسعود  8
 4/1397 دکترمرتضی سعادت طرقی بررسی انواع نماهاي هوشمند و بررسی نماهاي هوشمند خورشیدي  هوهء فرهنگ ق 9

 6/1397 طرقی سعادت دکترمرتضی باغی  سرمازدگی محصوالت زراعی و بررسی مقابله با کردحصاري هاجر  10
 4/1397 طرقی سعادت دکترمرتضی ب شیرین کن خورشیدي شناور در دریاآساخت و بررسی  پرواره  شریف  11
 4/1397 طرقی سعادت دکترمرتضی ب شیرین کن خورشیدي آساخت و بررسی  شکفته فریمانی مجید  12
 1/1397 زاك خرسند علی دکتر بررسی انتقال حرارت در نانو سیاالت  صادقی  مهتاب  13
 10/1397 دکتر جواد اسماعیل زاده  پروتزهاي بیو مواد  کارازما  ارسالن  14
 9/1397 زاك خرسند علی دکتر ژل-ساخت و مشخصه یابی ذرات نانو اکسید منگنز به روش سل حسن زاده زهرا  15
 9/1397 زاك خرسند علی دکتر ژل-سل روش به کروم اکسید نانو ذرات یابی مشخصه و ساخت جوهري فاطمه 16
 6/1397 زاك خرسند علی دکتر طراحی و ساخت اجاق خورشیدي  میرزایی کیهان  17
 8/1397 زاك خرسند علی دکتر  آنها الکتروسرامیک و کاربرد نجات دهکردي کاظم  18
 مزرعاوي رحمت اهللا 19

 مزرعه خلیل 
 3/1397 طرقی سعادت دکترمرتضی و بررسی انواع پره ها و رسم منحنی عملکرد  dc ساخت پمپ

 6/1397 طرقی سعادت دکترمرتضی خنک کننده برقی گرمایی لد وتوسعه و کاربرد هاي جدید مو موسوي   سید نعیم  20
 2/1397 دکتر حاتمی  استفاده از نانو سیاالت  انتقال حرارت در میکروکانال ها با عابدینی احسان  21
 11/1397 فرد قاسمی دکترمهدي مدل هاي مختلف  ن باآتعداد ذرات باردار و بازنگري  سلمانی فائزه  22
 12/1397 زاده اسماعیل جواد دکتر نتی بیوتیکی براي بیماران دیابتی آبیدهاي  البصیر صحنه عبد 23
 12/1396 فرد قاسمی دکترمهدي بررسی خواص مکانیکی نانو کامپوزیت هاي آلومینیومی  سراجه مجتبی  24
 10/1396 زاك ندخرس علی دکتر بررسی انرژي هاي تجدید پذیر و تولید برق (انرژي پاك) خورشیدي داریوش  25
 6/1397 طرقی سعادت دکترمرتضی بررسی ترمودینامیکی یک نیروگاه زمین گرمایی  منصوري زهرا  26
 9/1397 زاك خرسند علی دکتر ژل-سل روش بهنیکل  اکسید نانو ذرات یابی مشخصه و ساخت جاودان فاطمه  27
 10/1397 زاك ندخرس علی دکتر ژل-سل روش ساخت نانو ساختار به توئی محدثه 28
 3/1398 زاك خرسند علی دکتر خواص و کاربردها  ،عملکرد فتوکاتالیست ها: مزبان مزرعی سجاد  29
 شده دهیآالی روي اکسید ذرات نانو اپتیکی یابی مشخصه و ساخت محمدیان آرش  30

 آلومینیوم با
 3/1398 زاك خرسند علی دکتر

 3/1398 زاك خرسند علی دکتر با شدهآالییده  روي اکسید ذرات نانو یابی مشخصه و ساخت ملکی علیرضا  31
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 آلومینیوم
 10/1397 زاك خرسند علی دکتر ساخت و کاربرد سلول هاي خورشیدي طراحی ها،  کیخا آرمان  32
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 عمران مهندسی
 تاریخ اتمام استاد راهنما عنوان پایان نامه نام ونام خانوداگی دانشجو ردیف

 6/1398 فرزي ابوالفضل دکتر خورشیدي کن شیرین آب الین امیر مقدم محمدي 1
 6/1398 فرزي ابوالفضل دکتر مجازي آب اکبر علیمرادیان   2
 3/1398 خزائی امین دکتر باال کارایی و مقاومت با بتن رضایی آرمان قربانی 3
 6/1398 خزائی امین دکتر بتن هاي خود ترمیم شونده اعالتاب محمدرضا 4
 6/1398 مقصودي رضا دکتر ضایعاتی شیشه با بتن بررسی ایرج  زهرا نعمتی 5
 و تر بتن درخواص مرغ تخم پوسته پودر تأثیراستفاده بررسی رسولمقیسه   6

 شده سخت
 3/1398 مقصودي دکتر

 6/1398 فرزي لابوالفض دکتر جهان و ایران در مجازي آب شده انجام مطالعات و تجارب بررسی بهزادامانی   7
 7/1398 ژرفی حدیث دکتر مهندسی هاي سازه انواع در ها کرنش و ها تنش بررسی رحمانی  جواد 8
 شیردل علیرضا 9

 
 7/1398 مقصودي رضا دکتر بررسی جریان روي سرریز هاي لبه تیز

 در بجنورد دشت زیرزمینی آب کیفیت تغییرات روند بررسی رمضانی  رضا 10
 شهري فاضالب نهخا تصفیه محدوده

 6/1398 دادستان عادل مهندس

 6/1398 مقصودي رضا دکتر LSFبررسی سازه هاي  اهللا حٍریاحی  رو 11
(متال  (عرشه فوالدي بررسی مزایا و معایب انواع سقف هاي موجود رشیدیان سحر 12

 تیرچه بلوك کوبیاکس و ...) ،دك)
 6/1398 مقصودي رضا دکتر

 زبردست بهروز 13
 یدي زهراسف سنگ

 7/1398 رحیمی آرمین مهندس اسفراین شهرستان در پرکاربرد ساختمانی مصالح بررسی

 6/1398 مقصودي رضا دکتر بتن هاي مقاومت در فوالدي الیاف أثیرت رازقندي  علی 14
 6/1398 مقصودي رضا دکتر پایدار توسعه و نقل و حمل مصطفیبابایی  15
 6/1398 مقصودي رضا دکتر فوالدي برشی دیوار قوچانی مهران احمدیان 16
 6/1398 فرزي ابوالفضل دکتر سطحی هاي رواناب مدیریت و کنترل هاي روش هراتی   آرمین 17
 6/1398 خزائی امین دکتر هاي سبز ساختمان قلعه نوئی میالد 18
 با نتیجه مقایسه و بتنی برشی دیوار با فوالدي سازه طراحی زاده علی حسن 19

 فوالدي مهاربند
 6/1398 خزائی امین دکتر

 6/1398 فرزي ابوالفضل دکتر بتن داخلی آوري عمل وحدانی  ابوالفضل 20
 6/1398 رحیمی آرمین مهندس ها جاده در نوین فناوریهاي راد حمید دنیوي 21
 6/1398 خزائی امین دکتر سازي ساختمان در نانو فناوري کاربرد فر  حمداله فتحی 22
 ها گسل این از ناشی مخرب هاي زلزله و ایران مهم هاي گسل د امیرمحمدمحمدنژا 23

 ایران در نگاري شتاب و نگاري لرزه
 آن خطر تحلیل و لرزهها زمین پراکندگی

 
 خزائی امین دکتر

3/1398 

 6/1398 فرزي ابوالفضل دکتر ایران در آب مدیریت مجاور   هادي 24
 6/1398 خزائی امین دکتر بتنی و فوالدي اسکلت با ساختمان ساخت هزینه مقایسه شفا  مهدي اطمینانی 25
 6/1398 رحیمی آرمین مهندس زلزله با مقابله رویکرد با بلند هاي سازه طراحی در نوآوري راد احسان جهانی 26
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 10/1397 فرزي ابوالفضل دکتر دانشگاه سبز  شریفی حسین  27
 6/1397 مقصودي رضا دکتر در سیمان و بتن جایگزینی پوسته تخم مرغ  بهرامی حسین  28
بررسی راهکارهاي موجود به منظور تعمیر و مرمت سازه هاي بتنی  اطهري مهدي  29

 و تقویت مشخصات بتن
 8/1397 رحیمی آرمین مهندس

 5/1397 رحیمی آرمین مهندس اصول و مبانی گودبرداري و سازه هاي نگهبان  معلمی امیرحسین  30
 11/1397 مقصودي رضا دکتر تاثیر سرباره هاي کارخانه فوالد در بتن  سه یک اب   قاسم  اصغرزاده 31
انواع روش تصفیه اب خاکستري و تحلیل سلسه مراتبی ان به روش  رضازاده آقکهریز علیرضا  32

(AHP)  
 6/1397 فرزي ابوالفضل دکتر

 6/1397 فرزي ابوالفضل ردکت ب در تولید بتن آبررسی چرخه عمر  الیاسی نژاد محمد  33
ب زیرزمینی دشت نیشابور براساس دیاگرام هاي آبررسی وضعیت  اللوئی مهدي اباد  گوهر  34

  Bشولر و پایپرو ویلکوکس 
 5/1397 دادستان عادل مهندس

 گندمکار حمید  35
 بیات احمد 

 6/1397 مقصودي رضا دکتر و لیکا در بتن خودمتراکم  بررسی تاثیر سیلیس

 6/1397 دادستان عادل مهندس لودگی آن دشت بجنورد نسبت به اسیب پذیري آبخوآارزیابی  رحیمی فاطمه  36
واقتصادي و از بعد فنی  آنهامعرفی انواع روسازي ها و مقایسه  سلیمی مهدي  37

 زیست محیطی 
 6/1397 رحیمی آرمین مهندس

 6/1397 رحیمی آرمین مهندس عمرانی  بررسی انواع روش هاي سبک سازي سازه هاي صابري امین  38
 6/1397 دادستان عادل مهندس ارزیابی وضعیت کیفی اب زیرزمینی دشت نیشابور  پیرانی زهرا  39
 6/1397 رحیمی آرمین مهندس ن آمعرفی انواع ژنوسنتتیک و کاربردهاي  ناجی مهر حسین  40
 6/1397 مقصودي رضا دکتر یزهاي دایرويبررسی پارامترهاي هیدرولیکی برروي سرر مطلبیان سجاد 41
 6/1397 مهندس مهدي عزتی  تاثیرانواع افزودنی هابرمقاومت فشاري بتن  قلع نوعی علی  42
 6/1397 فرزي ابوالفضل دکتر ب و انرژي در ساختمان ها آتاثیرنانو در صرفه جویی  مرادي یداهللا  43
 6/1397 عزتی مهدي مهندس  نهاانواع بتن سبک و ویژگی هاي آ کریمی یاشار  44
 6/1397 مقصودي رضا دکتر ساخت بتن با استفاده از شیشه هاي ضایعات  خیرابادي حسین  45
 7/1397 فرزي ابوالفضل دکتر وجهان ب مجازي بررسی تجارب و مطالعات انجام شده در ایران آ رحمانی حسین 46
تفاوت ها و مزیت  :در مهندسی عمران انکراژ کاربردهاي نیلینگ و حسن پور محمدرضا  47

 ها و نحو طراحی و اجرا 
 6/1397 رحیمی آرمین مهندس

 6/1397 دکتر شاهین لعل عارفی  طراحی و مقاوم سازي ساختمان در برابر خرابی پیش رونده  بخش ابادي امید  48
 6/1397 فرزي ابوالفضل دکتر بهسازي خاك به روش ستون سنگی و پیش بارگذاري  جعفرزاده مقدم ایمان  49
و خاك بر میزان نشست و ظرفیت  بررسی تاثیر پارامترهاي پی همدانی محمد  50

 پالکسیس  -ري مدلسازي عدديبارب
 6/1397 رحیمی آرمین مهندس

مکان یابی محل دفن زباله شهري نیشابور با استفاده از تصمیم  موحدي اصل فاطمه  51
 GISیره و د متغگیري چن

 5/1397 دادستان دلعا مهندس

 11/1397 مقصودي رضا دکتر فشار قالب بندي و اجراي بتن خودمتراکم  ساربان احمد  52
 10/1397 رحیمی آرمین مهندس بررسی انواع روش هاي مقاوم سازي ساختمان ها  نادرپورخاکستر علی اکبر  53
 10/1396 فرزي ابوالفضل دکتر بتن  بررسی اثرات نانو ذرات بر رجب زاده علی  54
 12مبحث  نگاه ویژه بر ها با بررسی نکات ایمنی در ساختمان کرد دیرانلو   کیوان  55

 مقررات ملی ساختمان 
 11/1397 رحیمی آرمین مهندس

 11/1397 رحیمی آرمین مهندس ن آبرداري هاي شهري و روش هاي اجراي  گود کاظمی فاطمه  56
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 12/1397 رحیمی آرمین مهندس نواع سد ها بررسی و مقاومت ا توافقی بهروز  57
 12/1397 مقصودي رضا دکتر بررسی تاثیر استفاده از اشکال مختلف پالستیک در بتن  جهان بین فرهاد  58
 نوري محسن 59

 حسینی سید حسین 
 1/1398 فرزي ابوالفضل دکتر ب مجازي آکربن و ارزیابی ردپاي 

 10/1397 عارفی لعل شاهین دکتر زلزله  (TEC)کترومغناطیس و یونوسفر معرفی پیش نشانگر ال محمدي کامیاب 60
 6/1397 عارفی لعل شاهین دکتر روش هاي شناسایی خرابی ساختمان  سنگ سفیدي فاطمه  61
 11/1397 مقصودي رضا دکتر تاثیرمواد پوزوالنی در استحکام بتن  حسینی سید رضا  62
دیاگرام هاي  یرزمینی دشت نیشابور براساسب زآبررسی وضعیت  رحمانی شکوفه  62

  B شولر و پایپر و ویلکوکس
 11/1397 فرزي ابوالفضل دکتر

ب مجازي محصوالت کشاورزي روستاي خرم ده غربی مانه و آ اسحاقی سید مرتضی  63
 سملقان

 2/1398 فرزي ابوالفضل دکتر
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 کامپیوتر مهندسی
 تاریخ اتمام استاد راهنما عنوان پایان نامه نام ونام خانوداگی دانشجو ردیف

 6/1398 مهندس ثریا غراوي مجازي گردشگري اپلیکیشن براتیان امید 1
 6/1398 مقدم پدیداران فرهنگ دکتر درکشاورزي) موبایل( سیار دولت بکارگیري براي الگویی ارائه قراچولو مریم عباسی 2
 محور سرویس کیفیت براساس وظیفه مانبنديز الگوریتم یک ارائه ایزانلو    اسماعیل 3

 ابري درمحاسبات
 6/1398 امامی جالل مهندس

 در گرا سرویس و گرا عامل هاي تکنیک بهبود و ارزیابی،کاربرد لو  سعید نقی 4
 افزار نرم مهندسی

 3/1398 امامی جالل مهندس

 6/1398 مقدم پدیداران فرهنگ تردک ساعته 42 بانکداري در ضدهک و سایبري امنیت افزایش محمدنمازي   5
 7/1398 مقدم پدیداران فرهنگ دکتر ابري رایانش و داده کالن بین ارتباط بررسی باقدم  فاطمه 6
 براي بانک مشتریان اعتبارسنجی در کاوي داده تأثیر بررسی محمد منتظري   سید 7

 وام دریافت
 6/1398 امامی جالل مهندس

 6/1398 م مقد پدیداران فرهنگ دکتر پزشکی در داده کالن و ابري نشرایا بررسی ساجدههدایتی   8
 6/1398 م مقد پدیداران فرهنگ دکتر الکترونیک تجارت در ابري رایانش کاربردهاي بررسی پیمانغالمی  9
 6/1398 کازرونی عباسپور ایمان دکتر اندروید محیط در متلب برنامه جهانگیري محمد 10
 4/1398 مقدم پدیداران فرهنگ دکتر   AIDE  از استفاده با Android تحت افزار نرم یک تولید جواد سیدجاللی  11
 6/1398 مقدم پدیداران فرهنگ دکتر هوشمند شهر در ترافیک کاهش راهکارهاي رحمانی محمد 12
 6/1398 غراوي ثریا مهندس کاوي داده الگوریتم از استفاده با وب صفحات بندي رتبه بزرگی  فاطمه 13
 6/1398 محمدي محسن دکتر (Net.) نت دات اجرایی هاي فایل از محافظت جهت روشی عباس پور رجب 14
 6/1398 مقدم پدیداران فرهنگ دکتر یلکو آقاي/وکیل مدیریت سامانه وحید   ابوالفضل ناظرپناه 15
 6/1398 ممقد پدیداران فرهنگ دکتر (ISMS) اطالعات امنیت مدیریت یستمس سبالنی یاور 16
 و آموزش نظارت تحت مدارس اطالعات ثبت مکانیزه سیستم علی موفق  محمد 17

 پرورش
 6/1398 غراوي ثریا مهندس

 6/1398 امامی جالل مهندس آقاي جناب شبکه بر نظارت سیستم قربانی رضا 18
 ابزار با آن با مقابله هاي راه و اسفراین دانشگاه شبکه شنود جعفري امیرحسین 19

 یرشاركوا
 6/1398 امامی جالل مهندس

 6/1398 غراوي ثریا مهندس فازي منطق از استفاده با کامپیوتري هاي بازي طراحی رضائی    علی 20
 6/1398 مقدم پدیداران فرهنگ دکتر بجنورد گردشگري برنامه طراحی هالکو آرش 21
 6/1398 مقدم پدیداران فرهنگ تردک شمالی خراسان گردشگري راهنماي طراحی مرتضی سید پور نصرتی 22
 لقمانی مهسا 23

 حیدري  مرتضی
و  کارگاهی یکپارچه اتوماسیون سیستم سازي پیاده و طراحی

 )سایکا( آزمایشگاهی
 6/1398 محمدي محسن دکتر

 7/1398 مقدم پدیداران فرهنگ دکتر کاربرد اینترنت اشیا در مدیریت بحران در شهرهاي هوشمند علیزاده مقدم نجمه 24
 6/1398 مقدم پدیداران فرهنگ دکتر هوشمند شهرهاي در ترافیک کنترل کبرنیا  نگار 25
 6/1398 غراوي ثریا مهندس #Cزبان   به مالی موسسه مدیریت حمید حسینی   سید 26
 6/1398 غراوي ثریا مهندس هواپیما بلیط رزرو سایت وب زارعی  زینب 27
 6/1398 غراوي ثریا مهندس پزشکی در آن کاربرد و ماشین یادگیري خجسته   مینا 28
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 12/1396 غراوي ثریا مهندس پیاده سازي مسئله حمل و نقل براساس الگوریتم ژنتیک  زرقانی اسماعیل 29
 4/1397 محمدي محسن دکتر کسب و کار  فرآیندمقایسه و ارزیابی ابزارهاي مدیریت  امیري پیژدهی  محدثه 30
 4/1397 غراوي ثریا مهندس سیستم جامع مدیریت داده ها  حسین زاده مهدي 31
 2/1397 مهندس زهرا کیوانلو  (rfid)رادیو شناسه  رضایی محمد 32
 9/1397 کیوانلو زهرا مهندس (بیت کوین) و اقتصاد دیجیتال ارز ذوالفقاري سعید 33
 11/1397 امامی جالل مهندس قايآ جناب تکنولوژي در علم پزشکی و پزشکی از راه دور  فخرزارعی مصطفی 34
 10/1397 محمدي محسن دکتر داوري فوتبال در قالب اپلیکیشن اندرویديپیاده سازي قوانین  دهقان کیوان 35
 10/1397 کیوانلو زهرا مهندس کارکردها و ضرورتها مفاهیم، مدیریت دانش:  هدایتی محمد 36
 9/1397 کیوانلو زهرا مهندس ن آقابله با راهکارها م و ddosبررسی حمالتد  نعمتی توحید 37
 wpfتکنولوژي  پوراقبال مهرزاد 38

(windows presentation foundation) 
 6/1397 کیوانلو زهرا مهندس

 6/1397 مقدم پدیداران فرهنگ دکتر بررسی کاربردهاي اینترنت اشیا در حوزه پزشکی هادي راضیه 39
 اي بالك چین معرفی و کاربرده رحیم نیا  نگین 40

 (مطالعه موردي: ارز دیجیتال)
 6/1397 مقدم پدیداران فرهنگ دکتر

 3/1398 غراوي ثریا مهندس کاربرد درخت تصمیم در تشخیص بیماري سرطان معده  نوروزي افسانه 41
 6/1397 مقدم پدیداران فرهنگ دکتر بررسی کاربردهاي رایانش ابري در تجارت الکترونیک  شاره زهرا 42
 2/1397 کیوانلو زهرا مهندس رمزنگاري و امنیت انتقال اطالعات در ارتباطات داده  ابوچناري فرزانه 43
 8/1397 مهندس مصطفی عاشوري  طراحی سامانه جامع اکورد  صباحی الیاس 44
کارایی و نحوه به کارگیري ومقایسه الگوریتم هاي ژنتیک و بهینه  تاجی مرضیه 45

 ر مسائل مختلف بهینه سازي سازي اجتماع ذرات د
 6/1397 دکتر محمد مومنی 

ربردها وتکنیک هاي داده کاوي و کاربرد ان در شبکه مفاهیم و کا دست آموز سعید 46
 بهداشت و سالمت 

 9/1397 امامی جالل مهندس آقاي جناب

 10/1397 مومنی دمحم دکتر تشخیص سرطان سینه بااستفاده از شبکه هاي عصبی مصنوعی  ابوچناري فاطمه 47
 5/1397 غراوي ثریا مهندس تولید نرم افزار سرگرمی پرسون  نادري کمیل 48
 12/1396 کیوانلو زهرا مهندس تشخیص چهره  آزادي اکبر 49
 6/1397 کیوانلو زهرا مهندس ن آراهکارهاي  بررسی امنیت فایروال و حسین زاده مصطفی 50
 6/1397 عاشوري مصطفی مهندس نالین آموزش سایت آ جمال   خالد 51
 6/1397 مقدم پدیداران فرهنگ دکتر برررسی کاربرد رایانش ابري در شهر الکترونیک  حسینی الهه 52
 11/1397 عاشوري مصطفی مهندس بررسی تکنولوژي هاي تعامل بین انسان و کامپیوتر  جمال ابادي رضا 53
 آفاقی سجاد 54

 کیاء جواد
 6/1397 غراوي ثریا مهندس یگاه اینترنتی خبريطراحی و پیاده سازي پا

 6/1398 محمدي محسن دکتر  nfcبررسی کاربردها و امنیت  تکنولوژي  پارسا سپیده 55
 7/1397 غراوي ثریا مهندس اپلیکیشن چت براي سیستم عامل اندروید  رستادي پورك عمران 56
 ایزانلو محمدحسین 57

 لعل حقانی علی
 6/1397 غراوي ثریا مهندس توماسیون حسابداري پیاده سازي سیستم ا

 6/1397 غراوي ثریا مهندس طراحی وب اپلیکیشن مدیریت داروخانه  هادي زاده نامقی فرامرز 58
 6/1397 غراوي ثریا مهندس طراحی سیستم اداره ثبت اسناد  برزنونی زهرا 59
 3/1397 نلوکیوا زهرا مهندس نرم افزار مشاوره امالك  حسن زاده رسول 60
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 6/1397 کیوانلو زهرا مهندس احراز هویت با استفاده از خصوصیت بیومتریک یک انسان  هاشمی افروز 61
بررسی روش هاي تشخیص نفوذ به شبکه مبتنی بریادگیري  عابري عارف 62

 ماشین 
 6/1397 مومنی محمد دکتر

ستفاده از پردازش ا با MIRIتشخیص تومورمغزي در تصاویر  ابراهیم زاده سعیده 63
 تصویر 

 4/1397 کیوانلو زهرا مهندس

امنیت و حریم خصوصی در ذخیره سازي و محاسبات در رایانش  رضوي زهره سادات 64
 ابري 

 9/1396 کیوانلو زهرا مهندس

 6/1396 غراوي ثریا مهندس طراحی وب سایت فروشگاه کتاب  ابراهیمی مائده 65
 6/1396 غراوي ثریا مهندس روشگاه اینترنتی کامپیوتر و قطعات کامپیوتر طراحی سایت ف قلی نیا پریسا 66
 6/1396 کیوانلو زهرا مهندس OSPFمعرفی و مروري بر پروتکل هاي مسیریابی با تکیه بر  گل پور حامد 67
 پیشدادي یعقوب 68

 عباس زاده محمد
 6/1396 ويغرا ثریا مهندس نترنتی لوازم صوتی تصویري یطراحی سایت فروشگاه ا

استفاده از عامل هاي  بررسی روش هاي مدیریت امنیت شبکه ها با باقري مقدم ملیحه 69
 هوشمند 

 7/1396 محسن محمدي  دکتر 

 6/1396 محمدي محسن  دکتر روش هاي کیفیت و آزمون نرم افزار  مهرآبادي امیررضا 70
 مدنی نقابی زهره 71

 رحمتی هاجر
 6/1396 کیوانلو زهرا مهندس افزار هوشمند تحلیل پیکره  طراحی و پیاده سازي یک نرم

هوشمند معلم و دانش  افزار تلفن  نرم یک سازي پیاده و طراحی رضایی رضا 72
 موز آ

 4/1396 کیوانلو زهرا مهندس

 4/1397 محمدي محسن  دکتر بررسی استاندارد ملی و فناوري اطالعات  کشوري موسی 73
 6/1397 محمدي محسن  دکتر کاربرد امضاء دیجیتالی و امنیت دیجیتال در متن  بررسی و هوشمند اعظم 74
 6/1396 محمدي محسن  دکتر بررسی تکنولوژي هاي تعامل بین انسان و کامپیوتر  بقالیان کشتان اعظم 75
 7/1396 محمدي محسن  دکتر سیستم بایگانی بیماران دندان پزشکی  عبدي میالنلو احسان 76
 12/1396 محمدي محسن  دکتر بررسی و نقش فناوري اطالعات و ارتباطات در پدافند غیر عامل  فرد فاطمه کشیري 77
 11/1397 غراوي ثریا مهندس پزشکی ن درآیادگیري ماشین و کاربرد  دلخواه محدثه 78
 9/1397 مومنی محمد دکتر الگوریتم ژنتیک  تشخیص سرطان سینه با رضایی نژاد یوکابد 79
در محیط  MY DAILY GOAL توسعه نرم افزار اندروید  علیپور سخاوي پوریا 80

B4A 
 11/1397 مهندس مهدي نیستانی 

 12/1397 غراوي ثریا مهندس طراحی نرم افزار چت تحت شبکه  عنایتی علی 81
 12/1397 کیوانلو زهرا مهندس شبکه هاي عصبی مصنوعی  زرگرانی حجت 82
 9/1397 محمدي محسن  دکتر کارت گرافیک  بیت کوین باماینیگ  جلیلی علیرضا 83
 2/1398 نیستانی مهدي مهندس استفاده از روش پردازش تصویر  تشخیص میوه گردو در تصویر با نوري مائده 84
 12/1397 غراوي ثریا مهندس استخراج ویژگی از تصاویر  نخی فهیمه 85
 3/1398 غراوي ثریا مهندس از داده کاوي  استفاده بازاریابی اینترنتی با میالدي صادق 86
 12/1397 غراوي ثریا مهندس علم بیومتریک هوشمند امنیت اطالعات از حسین زاده زهره 87
 2/1398 کیوانلو زهرا مهندس ن آمنطق فازي وکاربري هاي  مردانی زاده ابراهیم 88
آساي  روش هاي تشخیص نفوذ به شبکه در برابر حمالت سیل صالحی حدیث 89

SYN 
 4/1398 مومنی محمد دکتر

 12/1397 غراوي ثریا مهندس اه با اندرویدگتولید نرم افزار فروش آل خمیس کیوان 90

24 
 



بررسی الگوریتم هاي کاهش مصرف انرژي در شبکه هاي حسگر  گوهري شقایق 91
 WCDGبی سیم و پیاده سازي الگوریتم 

 3/1398 غراوي ثریا مهندس

 3/1398 مومنی محمد دکتر شبکه هاي عصبی مصنوعی در تشخیص سرطان نقش  عزیزي زهرا 92
 2/1398 مومنی محمد دکتر پیش بینی دیابت با استفاده از درخت تصمیم  اکبري محدثه 93
 3/1398 مومنی محمد دکتر کاربرد درخت تصمیم در تشخیص بیماري قلبی  اسماعیلی مریم 94
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 مکانیک مهندسی
 تاریخ اتمام استاد راهنما عنوان پایان نامه ونام خانوداگی دانشجونام  ردیف

 انعطاف جسمی چند هاي سیستم براي محاسباتی هاي استراتژي نمایانی  محسن 1
 پذیر

 6/1398 دیزبنی نیا شریف مهدي

 6/1398 رمهندس یوسف لعل بهرام پو استفاده از گاز پسماند به نوان خوراك واحدهاي صنعتی گل محمدي مهدي 2
 3/1398 حاتمی محمد دکتر آن بر نانو ذرات تاثیر و داخلی احتراق موتورهاي سوخت انواع خواجهزاده  علیرضا 3
 6/1398 دیزبنی نیا شریف مهدي دکتر مختصات سیستمهاي و تانسورها بردارها، پورامین   عبداهللا 4
 2/1398 صفري اله دکترحبیب هاآلیاژوپرس سوراخکاري فرآیند در برش ابزارهاي بررسی عدنانجمالی   5
 ها، کالچ زنجیرها، ها، تسمه صنعتی، هاي دنده چرخ انواع بررسی میرو  حامد عزیزي 6

 آنها بر حاکم روابط و ها شکل نمودارها، در تحقیق و ترمزها
 6/1398 ژرفی حدیث دکتر

 6/1398 طرقی سعادت مرتضی دکتر فشرده هواي زا استفاده با انرژي ذخیره سیستمهاي انواع بررسی اسفندانی  مهدي 7
 6/1398 طرقی سعادت مرتضی دکتر سهموي خورشیدي کلکتورهاي انواع بررسی خالقی  امین 8
 6/1398 بهرامپور لعل یوسف مهندس بیوگاز سوختن بهینه و تولید چگونگی بررسی جلودار پرهام نادري 9
 4/1398 طزقی سعادت دکتز EESاستفاده از نرم افزار  ي شیر بابررسی روند پاستوریزه ساز مرادزاده علی 10
 5/1398 دکتر امین نباتی بررسی عددي اثر بامپ بر کنترل موج ضربه در نازل همگرا واگرا کریمی  اصل نیما 11
 6/1398 طرقی سعادت مرتضی دکتر ایران فوالد صنعت در وري بهره و تولید وضعیت بررسی مهدي هاشمی  سید 12
 7/1398 طرقی سعادت مرتضی دکتر گرمایی زمین نیروگاه سیکل اگزرژي و راندمان تحلیل درسا سیده    میرسعید قاضی 13
 دقیق حل بوسیله پیشگرم کوره در فوالدي شمش دماي تخمین نیک جاه  محمد 14

 ریاضی
 6/1398 نباتی امین دکتر

 6/1398 خوران محمد مهندس برودتی کاري خنک شیرزاد   میثم 15
 6/1398 نباتی امین دکتر پیشگرم هاي کوره بازده افزایش هاي راه هواشم  علی 16
 6/1398 کازرونی عباسپور ایمان دکتر صدا ضبط سازي شبیه قرئی  یگانه 17
 با ها لوله دسته روي اجباري حرارت انتقال عددي سازي شبیه مصطفی رضایی 18

 مستطیلی و مثلثی آرایش
 

 باتین امین دکتر
4/1398 

 3/1398 نباتی امین دکتر شیرها در گرم و سرد آب اختالط فرآیند سازي شبیه فیروزیان   ماه نوش 19
 شبیه سازي نیروگاه سیکل ترکیبی در نرم افزار ترموفلو سرور ارده سجاد 20

(THERMOFLOW) 
 6/1398 طرقی سعادت مرتضی دکتر

 پیشرفته مواد ماشینکاري جهت مناسب ابزارهاي معرفی و شناسائی کارگر  محمد 21
 شونده ماشینکاري سخت و

 3/1398 صفري اهللا حبیب دکتر

 2 مساحت به باغ یک براي اي قطره آبیاري هاي سیستم طراحی سلطانی  سعید 22
 هکتار

 6/1398 نباتی امین دکتر

 6/1398 خوران محمد دکتر کارواش لنس قزي   امیر 23
 کاروتید سرخرگ یک در خون داخل ذرات نانو جریان سازي شبیه برزگر  رضا 24

 مشترك
 6/1398 حاتمی محمد دکتر

 2/1398 صفري حبیباهللا دکتر آنها کاربرد و لیزر پرتو با ماشینکاري فالح زاده   علی 25
 6/1398 صفري اهللا حبیب دکتر ماشینکاري شونده سخت مواد ماشینکاري نیا  میالد رحمانی 26
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 پرس مانیپالتور خرطوم باالبر جک یاتاقان باالیی نیمه ماشینکاري یدرضاآقاخانی حم 27
 Siemens افزار نرم در شده طراحی CNC همراه به تن 3500

PLM NX 12 

 6/1398 نباتی امین دکتر

 6/1398 طرقی سعادت مرتضی دکتر حلقوي ترموالکتریک مولد عملکردي بررسی و عددي سازي مدل وحیدي   وحید 28

 6/1398 ژرفی حدیث دکتر آن بر خارجی ضربه اثر بررسی و گردن مهره تحلیل و سازي مدل جاهدي  رضام 29
 6/1398 طرقی سعادت مرتضی دکتر  (PVT) فتوولتائیک فناوري کاربردهاي و ها پیشرفت بر مروري فرد   احسان واشیانی 30
 6/1398 طرقی سعادت مرتضی دکتر آن کاربردهاي بررسی و صنعتی بلبرینگهاي مطالعه قدیمی  مجید 31
 وريبهره افزایش در مؤثر روانکاري و کاري خنک يها روش مطالعه زیارتی محمد باقري 32

 ماشینکاري هايفرآیند
 6/1398 صفري هللا حبیب دکتر

 7/1398 صفري هللا حبیب دکتر بندهاو  مطالعه روش هاي طراحی و ساخت قید ستایشی سجاد 33
 6/1398 صفري اهللا دکترحبیب نیوماتیک و هیدرولیک سیستمهاي کاربرد و عملکرد مطالعه لیغریبی     ع 34
 2/1398 صفري اهللا دکترحبیب ساینده مواد و ها سنگ انواع سیربر و زنی سنگ فرآیند مطالعه محمدي   محمد 35
 6/1398 صفري اله حبیب تردک جوش بازرسی هاي روش بررسی و جوشکاري هاي فرآیند مطالعه قهرمانلو  مسعود 36
 3/1398 دکتر محمد حاتمی معرفی نرم افزار کامسول و حل مسائل مهندسی مکانیک ذاکري مصطفی 37
نسبت به  آنهامطالعه خودروهاي هیبریدي و بررسی مزایا و معایب  بهادري برجی علی  38

 ن هاآنوع بنزینی 
 2/1398 صفري اهللا دکترحبیب

 3/1398 صفري اهللا دکترحبیب خودرو سرنشینان آسایش و ایمنی در پیشرفته تجهیزات بررسی ي محمدزاده آبروي مهد 39
 3/1398 طرقی سعادت مرتضی دکتر انواع جریان سنج  طهماسبی سیاوش  40
شبیه سازي گرمایش اتاق به وسیله ي یک رادیاتور در حالت بسته  نجفیان مهیار  41

 یک سیاالت محاسبتی استفاده از دینام و اداري نفوذ با
 2/1398 نباتی امین دکتر

 10/1397 حاتمی محمد دکتر طراحی و ساخت فیلتر زئولیتی جهت پاالیش و هواي داخل تونل  ساکان فرشاد  42
 2/1398 نباتی امین دکتر خنک کاري پردازنده ي کامپیوتر  فرآیندشبیه سازي  عبدلی چقایی حسین  43
مطالعه انواع یاتاقان هاي صنعتی و بررسی کاربرد و شرایط  کاظمی طامه ابوالفضل  44

 آنهانگهداري و تعمیرات 
 2/1398 صفري اهللا دکترحبیب

 2/1398 بهرامپور لعل یوسف مهندس pcmگرمکن هاي خورشیدي و مبدل هاي حرارتی  معصومی کزج حامد  45
 3/1398 صفري اهللا دکترحبیب  آنهاو تعمیرات مطالعه ماشین آالت راه سازي و مالحظات نگهداري  منتظري علی  46
 10/1397 ژرفی حدیث دکتر الکتریک ذخیره سازي ولتاژ پیزو اسدي هادي  47

 6/1395 خوران محمد دکتر نقش نمونه سازي در امپیلت سازي دندان  مهدیار نفیسه  48
 کننده و مطالعه ماشینکاري و ابزار هاي برش با تکیه برسیال خنک نیکنام پریسا 49

 مواد سخت  ماشینکاري شونده رروانکار د
 5/1396 صفري اهللا دکترحبیب

 6/1396 بهرامپور لعل یوسف مهندس افزایش راندمان توربین هاي گازي توسط مدیا  آرزومندي زهره 50
 3/1396 بهرامپور لعل یوسف مهندس (زیست توده) استفاده از انرژي بیوماس پرسه زهرا  51
 6/1396 بهرامپور لعل یوسف مهندس برق از گازهاي پسماند توسط پیل سوختی  تولید انیال رهنما د 52
 5/1395 خوران محمد دکتر میکرو فرزکاري  عباسیان ایوب  53
بحث و بررسی کارایی و تعمیر و نگهداري پمپ هاي صنایع نفت و  بهرامی رضا  54

 گاز 
 3/1396 مهندس احسان فتحی 

ررسی روش هاي تولید هواي خنک به منظور استفاده در خنک ب بیگی هادي  55
 کاري عملیات ماشینکاري 

 6/1396 صفري اهللا دکترحبیب
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 2/1396 فتحی احسان مهندس ضربه قوچ  امین زاده زهرا  56
 3/1396 خوران محمد دکتر هاي پایه نیکلآلیاژماشینکاري سنتی  پرانیده احمد  57
 11/1396 حاتمی محمد دکتر روش هاي نوین بهینه ساي مصرف انرژي در ساختمان بررسی  ده جوریان کاظم  58
 11/1395 صفري اهللا دکترحبیب هنیآکاربردهاي روغن هاي گیاهی در ماشینکاري فلزات  دانایی فریبا  59
 8/1395 خوران محمد دکتر ماشین کاري  فرآیندبررسی خنک کاري تبریدي در  پور یعقوبی احد  60
استفاده از دینامیک  محاسبه ضریب افت هد در شیر توپی با هبازي الهام ش 61

 سیاالت محاسباتی 
 6/1395 نباتی امین دکتر

 11/1396 صفري اهللا دکترحبیب ن آبر  کاري سریع و بررسی پارامترهاي موثرهاي ماشینفرآیند نصیري مهران  62
 اسدي مهران 63

 ندائی بنه  محمد 
ون حول هیدروفویل با نرم افزار انسیس شبیه سازي کاویتاسی

 فلوئنت 
 9/1396 ژرفی حدیث دکتر

 6/1395 خوران محمد دکتر ماشین کاري ظریف با غبار ذرات ساینده  طالبی محمدجواد  64
 6/1395 فتحی احسان مهندس ي نیروگاه بخاري ژي و اگزرژتحلیل انر ولی پور سجاد  65
 حقیقی رهورد 66

 سلیمی حمیدرضا
 ی یاري مجتبی عل

طراحی تجهیزات مکانیکی جهت جابجایی معلولین از ویلچر به 
 ن ها آرویکرد استقالل  خودروي شخصی با

 6/1395 صفري اهللا دکترحبیب

 6/1396 فتحی احسان مهندس نیروگاه هاي بادي موسوي سیدعلی  67
 11/1397 صفري اهللا دکترحبیب یع ن در صناآمطالعه روش هاي ماشین کاري نوین و کاربرد  ایمانی صادق  68
 6/1395 خوران محمد دکتر  FGMتحلیل و بررسی کامپوزیت  اندیشمند فرشته  69
گرفتن  نظر تحلیل جریان خون در رگ (سرخرگ) آئورت با در ایزانلو صادق  70

 ن آگرفتگی در 
 11/1396 نباتی امین دکتر

استفاده از  با NACA3513 تحلیل جریان برروي ایرفویل فیروزیان شادنوش  71
 دینامیک سیاالت محاسباتی 

 6/1395 نباتی امین دکتر

نالیز و طراحی سیستم تولید برق خورشیدي در دانشگاه صنعتی آ میرزایی مریم  72
 اسفراین 

 6/1395 بهرامپور لعل یوسف مهندس

 6/1395 خوران محمد دکتر مقایسه انواع ایمپلنت هاي دندان  بخشی ایرج  محمد  73
 9/1395 بهرامپور لعل یوسف مهندس (زیست توده) استفاده از انرژي بیوماس یاري فاطمه  74
مطالعه روش هاي خنک کاري و روان کاري پیشرفته و کاربردهاي  شاکري حدیثه  75

 ت در ماشینکاري نانوسیاال
 4/1396 صفري اهللا دکترحبیب

 6/1396 حاتمی محمد دکتر له با وجود موانع به کمک نرم افزار بررسی انتقال حرارت داخل لو شکري مهرداد  76
 3/1396 فتحی احسان مهندس تحلیل و شبیه سازي سل سیستم اندازه گیري گرانروي سیاالت  ابراهیمی حامد 77
 10/1395 فتحی احسان مهندس مبدل هاي جریان متقاطع عملکرد  بررسی اثر سطح مقطع بر زینب ابراهیمی  78
بررسی رفتار گذار (ناپایدار) جابجاي طبیعی نانوسیال در محفظه  قالئی زیدهی فرشاد ع 79

 اضالع  مثلثی متساوي
 6/1396 فتحی احسان مهندس

 10/1396 صفري اهللا دکترحبیب هاآلیاژماشینکاري سوپر  فرآیندبررسی کیفیت سطح تولیدي در  سبزه سید سجاد  80
 10/1396 بهرامپور لعل یوسف مهندس ن آهاي خورشیدي و طراحی بهینه ب گرم کن آبررسی  یوسفی وحید  81
یرودینامیکی و شبیه سازي ناسل و دماغه هاب آمحاسبات طراحی  سلیمیان یسنا  82

 وات  کیلو 250ربین تو
 11/1396 حاتمی محمد دکتر

 7/1395 بهرامپور لعل یوسف مهندسمجتمع اموزش  :وردي(نمونه م روش هاي تولید برق از گاز پسماند بلوریان حداد علی 83
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 عالی اسفراین)  ایزانلو جواد 
تحلیل انتقال حرارت در گرمکن داراي پره با دینامیک سیاالت  عمادي محمدجواد  84

 محاسباتی 
 6/1395 نباتی امین دکتر

روي کره ي داغ با استفاده از دینامیک  تحلیل جریان هوا بر اکبري زینب  85
 اتی سیاالت محاسب

 11/1395 نباتی امین دکتر

هندسه هاي مختلف به کمک  ابررسی انتقال حرارت از فین ها ب موسوس نیا سید علی  86
 نرم افزار فلوئنت 

 4/1397 حاتمی محمد دکتر

 4/1397 طرقی سعادت مرتضی دکتر (TEG) طراحی و ساخت پاوربانک ترمو الکتریک بهادري علی  87
 4/1397 ژرفی حدیث دکتر تحلیل ترمو االسیسته مخازن تحت فشار  د جعفریان رستمی میال 89
 4/1397 طرقی سعادت مرتضی دکتر طراحی و ساخت پاوربانک خورشیدي  بهمئی میالد  90
 6/1397 حاتمی محمد دکتر راهکارهاي افزایش انتقال حرارت به کمک سیاالت  گروهی عباس  91
 5/1397 بهرامپور لعل یوسف مهندس هاي تقلیل فشار گاز گاهتسمطالعه و بررسی ای مهنانی ناصر  92
 6/1397 حاتمی محمد دکتر بررسی انتقال حرارت مبدل پوسته لوله به کمک نرم افزار فلوئنت  سنچولی میثم  93
استفاده از  پرشدن باك بنزین خودرو سمند با فرآیندشبیه سازي  خواجه نامقی سبحان  94

 باتی دینامیک سیاالت محاس
 6/1397 نباتی امین دکتر

 6/1395 خوران محمد دکتر بررسی جوشکاري اصطکاکی اغتشاشی براي اتصال پلیمر به فاز  سروري سید محمد  95
 6/1397 ژرفی حدیث دکتر حرکت حال در پرتابه ایرودینامیک غالمعلی زاده پیمان 96
 10/1397 حاتمی محمد کترد ن ها آتوربین هاي گازي و کاربرد  ایرانی محمدرضا  97
 10/1397 طرقی سعادت مرتضی دکتر هاي نوینواع نیروگاه ها با رویکرد فناوري ان نوباغی امین  98
 محمدي امین  99

 آرش نشمی نژاد 
 2/1397 شریفی نیاي دیزبنی مهدي دکتر  طراحی کواد کوپتر 

و بررسی ابزارهاي  ماشین کاري فرآیندمطالعات سیاالت برشی در  یزدانی محمد  100
 برشی 

 9/1397 صفري اهللا دکترحبیب

بررسی انتقال حرارت در مبدل حرارتی پوسته و لوله به کمک نرم  ظهیري علیرضا  101
 افزار فلوئنت 

 6/1397 ژرفی حدیث دکتر

 5/1396 صفري اهللا دکترحبیب ها  آلیاژبررسی قابلیت ماشینکاري سوپر  محمودي خدیجه  102
 6/1397 طرقی سعادت مرتضی دکتر ساخت هواگرمکن خورشیدي  محمد  رضایی 103
 6/1397 ژرفی حدیث دکتر یرواالستیک بدنه و بال هواپیماآتحلیل  ستارات حسین  104
بررسی تاثیر دسته پره هاي خط جریانی بر راندمان حرارتی در  نامداریان رضا  105

 زاد آانتقال حرارت جابجایی 
 11/1396 فتحی احسان مهندس

وردن دبی سیال به روش آزمایشگاه مجازي براي بدست آساخت  حاتمی زاده امیر  106
 اوریفیس 

 6/1395 فتحی احسان مهندس

ها و طراحی جرثقیل بازویی به کمک نرم افزار ربررسی انواع باالب امیري مهسا 107
 سالیدورك 

 6/1395 صفري اهللا دکترحبیب

و بررسی برش کاري لیزر کامپوزیت ها و مقایسه ان ها با  تحلیل حسینی زینب سادات  108
 روش هاي دیگر 

 6/1395 خوران محمد دکتر

شفتگی براي تحلیل جریان در آبررسی و مقایسه عملکرد مدل هاي  بذري محمد  109
 یک نازل همگرا 

 2/1397 نباتی امین دکتر
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 2/1397 حاتمی محمد دکتر در کاربردهاي متفاوتبررسی انواع مختلف کلکتور خورشیدي  البوبالدي فاطمه  110
 3/1396 صفري اهللا دکترحبیب بر پایه نیکل  هاآلیاژمطالعه ماشینکاري سوپر  حسن زاده احسان  111
 10/1396 صفري اهللا دکترحبیب ها آلیاژماشینکاري سوپر فرآیند بررسی زبري سطح در  اکبرزاده محمد  112
 6/1395 فتحی احسان مهندس ب ذخیره سازي گرماآو تحلیل اکسرژي مخزن  تجزیه یهمن آبادي رضا  113
 6/1395 فتحی احسان مهندس  PEMشبیه سازي الیه نفوذ گازي در پیل سوختی  داودي وجیهه 114
ن آخورشیدي در تامین انرژي وکاربردهاي  بررسی عملکرد انرژي عباسی محمدمهدي  115

 در جامعه 
 3/1397 صفري اهللا دکترحبیب

موج در سطوح لوله ها و نانوسیال در افزایش انتقال  بررسی تاثیر قنبري راد حسام  116
 FLUENTحرارت بااستفاده از نرم افزار 

  حاتمی محمد دکتر

واحدهاي فلرینگ موجود و بررسی شرایط در مورد کاهش  نالیزآ الوان محمدرضا  117
 تولیدي -فرآیند فلرینگ در واحدهاي استخراجی

 4/1396 بهرامپور لعل یوسف مهندس

نالیز و بهینه سازي موتورهاي احتراق داخلی از نوع رقیق سوز آ فانی نژاد امیرحسین  118
 (گازسوز)

 1/1396 بهرامپور لعل یوسف مهندس

بررسی جریان و انتقال حرارت در ونتوري با اندازه سطح مقطع  خیرخواه علیرضا 119
 مختلف 

 9/1396 حاتمی محمد دکتر

کشش عمیق ورق توسط نرم افزار  فرآیندارائه یک مدل تحلیلی  فوالدي علی  120
 اباکورس 

 10/1397 ژرفی حدیث دکتر

مطالعه تجربی تاثیرات پارامترهاي ماشین کاري در فرزکاري  فقیهی محمد  121
 ها آلیاژمخالف وموافق برکیفیت سطح سوپر 

 6/1397 صفري اهللا دکترحبیب

 9/1396 صفري اهللا دکترحبیب هاساختار یافته در ماشینکاري سوپر آلیاژارزیابی عمیق الیه تغییر  ضا وفایی ر 122
بررسی روش هاي خنک کاري توربین گازي و بهینه سازي راندمان  دستورانی صادق  123

 افزایش کاراي سیستم خنک کننده  عملکردي توربین با
 6/1396 بهرامپور لعل یوسف مهندس

استفاده از دینامیک سیاالت  سمند با يبررسی ایرودینامیک خودرو زاده سجاد  نبی 124
 محاسباتی 

 11/1396 نباتی امین دکتر

حسین چی قره آغاجی   125
 مرتضی 

سرمایشی براي یک واحد -تحلیل و طراحی سیستم گرمایشی
 صنعتی 

 8/1397 حاتمی محمد دکتر

کیفیت سطح  رامترهاي ماشینکاري برمطالعه و بررسی تاثیرات پا چشمک محمد  126
 ها آلیاژفرزکاري پیشانی سوپر   فرآینددر 

 6/1397 صفري اهللا دکترحبیب

 6/1397 صفري اهللا دکترحبیب هاي پایه نیکل آلیاژهاي عملیات حرارتی سوپر فرآیندمطالعه  مهدي زاده حمیرا  127
 11/1397 صفري اهللا دکترحبیب ي آلیاژزیابی سختی فوالدهاي مطالعه تجربی عملیات حرارتی و ار سعید سید دري ابره 128
 11/1397 بهرامپور لعل یوسف مهندس امکان سنجی تولید انرژي از پسماندها اسالمی محمدباقر  129
تراشکاري جهت ماشینکاري  فرآیندانتخاب ابزارهاي برشی در  احمدي فاطمه  130

 ها آلیاژسوپر 
 7/1397 صفري اهللا دکترحبیب

تحلیل جریان سیال غیرنیوتنی در محل اتصال رشته حفاري  بیژن پور علی  131
 بااستفاده از مدل رئولوژیک توانی 

 6/1395 نباتی امین دکتر

 8/1397 صفري اهللا دکترحبیب مطالعه خط تولید نورد محصوالت ساختمانی  نظري سهند  132
 6/1397 صفري اهللا دکترحبیب  (CNC)ي کنترل عددي اماشین ه مطالعه اپراتوري انواع دهقان دهکردي امیرمحمد  133
 7/1397 صفري اهللا دکترحبیب ها آلیاژ فرزکاري سوپر فرآیندبندي ابزارهاي برش در مطالعه و طبقه سهرابی نیما  134
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 11/1397 صفري اهللا دکترحبیب ها آلیاژمطالعه ماشین کاري و عملیات حرارتی سوپر  قربانی فرهاد  135
در عملیات  x-750بررسی کیفیت  و سختی سطح اینگونل  جان نثاري عرفان  136

 حرارتی 
 6/1397 صفري اهللا دکترحبیب

 6/1397 طرقی سعادت مرتضی دکتر ب شیرین کن خورشیدي آبررسی انواع سیستم هاي  خلیلی حمید  137
 12/1397 طرقی سعادت مرتضی دکتر د بررسی سیکل ترمودینامیک نیروگاه حرارتی طوس مشه دهقان امین  138
طراحی سیستم مطبوع یک ساختمان مسکونی به کمک نرم افزار  بازوبندي سجاد  139

 کریر 
 4/1397 حاتمی محمد دکتر

یک سرمایشی براي  –طراحی براي سیستم گرمایشی تحلیل و دودانگی مرتضی  140
 واحد مسکونی به کمک نرم افزار کریر 

 11/1396 حاتمی محمد دکتر

احتراق نیروگاه نکا و بهینه سازي مشعل هاي  فرآیندبررسی  انتظاریان جویباري حکیم  141
 نیروگاه 

 4/1397 بهرامپور لعل یوسف مهندس

ساخت ایمپلر پمپ سه وو دیفیوزر و پر مهندسی معکوس ایمپلر جاللی محمد  142
fsd200 

 11/1397 ژرفی حدیث دکتر

 10/1397 صفري اهللا دکترحبیب ی پمپ ها و راهکارهاي افزایش راندمان بررس شفیعی امیرمحمد  143
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 مواد مهندسی
 تاریخ اتمام استاد راهنما عنوان پایان نامه نام ونام خانوداگی دانشجو ردیف

 برزوئی    رامین 1
 زاده  ایمان ضمیر

 6/1398 زاده اسماعیل جواد دکتر دولومیت معدن سنگ از منیزم استحصال

بگریز ومقاوم به خوردگی بر روي آایجاد پوشش هالی فوق  حسینی مالئی عیسی 2
 زمینه فوالدي

 6/1398 دکتر غالمرضا حیدري

 عسکري   محمدصادق 3
 فالحی  یاسمن

 تیتانیوم اکسید دي نانوذرات فتوکاتالیستی خواص بررسی
 مختلف عناصر با شده آالییده

 4/1398 زاده حاجی مرتضی دکتر

 تجري محمدرضا 4
 حاجی پور علی

 7/1398 دکتر جواد اسماعیل زاده ب دریاآاستخراج منیزیم از  فرآیندبررسی 

 6/1398 زاده اسماعیل جواد دکتر L 613  نزن زنگ فوالد روي بر نقره ذرات نانو دهی پوشش فالح   علی 5
 6/1398 جمیلی زهرا دکتر دندانی ایمپلنتهاي روي بر فسفات کلسیم پوشش جنتی  سجاد 6
 دفوال در فازها حجمی کسر روي بر انحاللی آنیل دماي تاثیر عابدي  علی 7

 403 دوبلکس
 6/1398 حیدري غالمرضا دکتر

 صنعت در استفاده جهت آلومینا نانو کاتالیست پایه تولید جعفري  حمزه 8
 پتروشیمی

 6/1398 زاده اسماعیل جواد دکتر

 کیانی   نرگس 9
 بیاتی  ندا

 6/1398 طهري مصطفی مهندس 837 اینکونل اکسیداسیون و داغ وردگیخ

 6/1398 طهري مصطفی دکتر نیکل پاله آلیاژ سوپر حرارتی عملیات رامشینی  محدثه 10
 فیزیکی شیمی واکنشهاي بررسی قطرهاي مجدد ذوب فرآیند فرد سعید رخشنده 11

 (ESR)قطرهاي  مجدد ذوب فرآیند حین
 6/1398 جمیلی زهرا دکتر

 ایمپلنت روي بر شده اعمال پلیمري هاي پوشش بر مروري زرقی  دانیال 12
 تخریبی زیست رفتار بهبود هدف با منیزیمی هاي

 6/1398 زاده اسماعیل جواد دکتر

 عالیشوندي   علی 13
 نقدي  محمد

 هاي فوتوکاتالیست عنوان به ZnO نانوذرات بر مروري
 بردهاکار و ها مکانیزم سنتز،: خورشیدي

 6/1398 زاده حاجی مرتضی دکتر

 ویسی اصل کیومرث 14
 مهدي  رجبی قصاب

 6/1398 جمیلی زهرا دکتر (فلزي سرامیکی و پلیمري) مشخصه یابی تخلخل انواع فوم

 عبداللهی  رضا  15
 رحیمی مصیب 

 6/1397 حیدري غالمرضا دکتر بگریز روي سطح شیشه آایجاد پوشش 

 رشوانی آناهیتا  16
 لی امین جال

 9/1397 حیدري غالمرضا دکتر روي سطح شیشه  بدوستآایجاد پوشش 

 6/1397 دکتر علی خرسند زاك  کاربرد نانو مواد در صنایع داروسازي  رامشی الهه 17
 ي سنتز شده  با پیش مادهآلومینابررسی خواص کاتالیستی  مقصودي مجید  18

 سولفاتی 
 6/1397 دکتر میثاق قمري 

 2/1398 زاده اسماعیل جواد دکتر مروري بر فلزات زیست فعال با قابلیت کاربرد در ارتوپدي نواتی مسعود ق 19
 6/1397 طهري مصطفی دکترفوالد زنگ نزن  hsla100جوشکاري فلزات غیرمشابه  رضائیان  علی اکبر 20
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پورحسینی سریزس سید 
 محمدرضا 

 gtawبه روش  304آستنیتی 

 3/1397 حیدري غالمرضا دکتر خوردگی در محیط ترش  ر گرمایی علی اکب 21
 6/1395 قمري میثاق دکتر  آلومینابررسی داتسیته ظاهري نانو و میکروپودر  حاجی زاده محسن  22
 6/1397 زاك خرسند علی دکتر ساخت و مشخصه یابی اکسید گرافن به روش شیمیایی محمدي رضائی صالح  23
 1/1397 حیدري غالمرضا دکتر خوردگی تنشی فوالد زنگ نزن مارتنزیتی  بررسی حسینی سید حسین  24
اعمال شده از  SnO2بررسی رفتار فوتوکاتالیستی پوشش  شیرمهد هومن  25

 (aps)پاشش پالسمایی اتمسفري  فرآیندطریق 
 8/1397 طهري مصطفی دکتر

 6/1397 طهري مصطفی دکتر ه نیکل هاي پایآلیاژبررسی رفتار خوردگی سوپر  جهانبازي گوجانی  محمد  26
 2/1397 زاك خرسند علی دکتر ن ها آروش ساخت گرافن و اکسید گرافن و کاربردهاي  نبی عبدالیوسفی  اکبر  27
 11/1396 قمري میثاق دکتر کاربرد هیدروژل ها در کشاورزي  سید جمالی سید مسعود  28
و بررسی خواص  رسوب دهی الکتروشیمیایی هماتیت زینلی خدیجه 29

 ن آفتوالکتروشیمیایی 
 6/1395 حیدري غالمرضا دکتر

 6/1395 حیدري غالمرضا دکتر TiO2بررسی خواص فتوکاتالیستی نیمه هادي  یزدانی کبري 30
 پیرحیاتی پریسا 31

 حاتمی سمانه
 6/1395 حیدري غالمرضا دکتر فتوکاتالیست ترکیبات سریم  خواص

بررسی نحوه جوشکاري لوله هاي داخل کوره هاي  مطالعه و سبحان امید 32
 جاجرم  -ي ایرانآلومیناکارخانه  11 واحد

 3/1396 مهندس فاطمه سعیدپور 

 9/1396 حیدري غالمرضا دکتر متالیز کردن قسمت داخلی بسته هاي مواد غذایی قربانی محمد 33
 نباتی مریم 34

 بوژ آبادي فاطمه
هاي پاشش حرارتی و  بررسی رفتار اکسید اسیون پوشش

اعمال شده برروي فوالد  nicrbsiو  6روکش کاري استالیت 
  din-1.2344  گرم کار

 6/1395 طهري مصطفی دکتر

 برررسی میزان استحصال منیزیم در عمق هاي مختلف ظهیري مینا 35
 ریتورت 

 3/1396 دکتر محمد سعادتی 

 6/1395 سعادتی محمد دکتر هاي منیزیم آلیاژبررسی بافت در  یزدانی میالد 36
 حکم ابادي  رضا 37

 عیدي محمود
 6/1395 سعیدپور فاطمه مهندس ن آو خواص  نتروپی باالآ آلیاژ

بررسی انواع پایه کاتالیست هاي سرامیکی مورد استفاده در  درویش زاده نسرین 38
 صنایع نفت و گاز 

 6/1395 قمري میثاق دکتر

ی در محیط هاي دریایی و راه هاي مقابله با خوردگی خوردگ ترابی مقدم مصطفی 39
 دریایی

 3/1397 حیدري غالمرضا دکتر

ن در طی آهاي آلیاژبررسی تغییرات ریزساختاري منیزیم و  دانش زاده مجید 40
 ریخته گري گریز از مرکز 

 6/1395 سعادتی محمد دکتر

 صدرالدینی صادق 41
 سیدي احمد

ون فوالد زنگ نزن فریتی بررسی مقاومت به اکسید اسی
crofer22apu 

 11/1395 سعیدپور فاطمه مهندس

 11/1395 طهري مصطفی دکتر هاي نیکل آلیاژبکاري الکتریکی آ حقانی محمد 42
هاي پایه آلیاژبررسی زیست سازگاري و زیست تخریب پذیري  رجبی ثانی زهرا 43

ست منیزیم و استفاده از ترکیب هیدروکسیل آپاتیت براي زی
 2/1396 سعادتی محمد دکتر

33 
 



 ن آسازگاري 
 هاي کوره داخل هاي لوله جوشکاري نحوه بررسی و مطالعه سبحان امید 44

 جاجرم -ایران يآلومینا کارخانه 11 واحد
 3/1396 سعیدپور فاطمه مهندس

 6/1397 حیدري غالمرضا دکتر استحکام باال  آلیاژبررسی رفتار ترمومکانیکال فوالد  خواجه جعفري مریم 45
 6/1397 طهري مصطفی دکتر  inconel738 بررسی اکسیداسیون و خوردگی داغ  جوان فاطمه 46
ن در طی آهاي آلیاژبررسی تغییرات ریزساختاري منیزیم و  دانش زاده مجید 47

 از مرکز ریخته گري گریز
 6/1395 سعادتی محمد دکتر

اص و بررسی خو cus/znsساختار دوالیه  ایجاد حیدري  محمدباقر 48
 ن آفتوالکتروشیمیایی 

 6/1395 حیدري غالمرضا دکتر

 رضایی زهرا 49
 رمضانزاده هانیه

روي  بکاري الکترویکی برآتشکیل پوشش پایه کبالت به روش 
فوالد زنگ نزن فریتی جهت کاربرد به عنوان اتصال دهنده  

 در پیل هاي سوختی اکسید جامد 

 11/1395 سعیدپور فاطمه مهندس

 الماسی سمیرا 50
 موحد زهرا

بررسی محیط هاي کوئنچ پلیمري در سرد کردن سریع 
 ن با محیط هاي دیگر آقطعات و مقایسه 

 12/1396 دکتر زهرا جمیلی شیروان

ن آ اکستروژن و پارامترهاي موثر بر فرآیندمقدمه اي در مورد  نادرزاده وحید 51
 نیرو (فشار)  و تاثیر زاویه قالب بر ریز ساختار و

 10/1395 سعادتی محمد دکتر

اپتیکی و انواع کاربردهاي نانو  دي  ,ویژگی هاي الکتریکی  اسدالهی نوشین 52
 اکسید تیتانیم 

 6/1395 طهري مصطفی دکتر

عملیات حرارتی برروي ریزساختار و خواص مکانیکی  تاثیر داوري محدثه 53
 (30mnsv6)ي آلیاژفوالد میکرو 

 6/1395 سعیدپور مهفاط مهندس

 6/1395 قمري میثاق دکتر ن آسل ژل و کاربردهاي  فرآیندبررسی  کمالی فهیمه 54
 6/1395 طهري مصطفی دکتر در صنایع مختلف  mcraiyتوسع پوشش هاي  جعفري سمیرا 55
 6/1395 حیدري غالمرضا دکتر ن آو بررسی خواص فتوکاتالیستی  fes2سنتز نیمه هادي  یزدانی عالیه 56

 آقایی محمدامین 57
 عباس آبادعربی علی

 11/1397 حیدري غالمرضا دکتر بگریز روي سطح شیشه آایجاد پوشش 

(بررسی اثرنانو پودر اکسید آلومینیوم بر جذب ب آتصفیه  گرمه عماد 58
ب مورد استفاده در کارخانه آعناصر فلزي و غیر فلزي از 

 ي جاجرم ) آلومینا

 8/1398 يقمر میثاق دکتر
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