عىىان

داوشجى

استاد راهىما

1

ربیی ثشای صًذگیًْ-عبصی ّثبصعبصی ثبفت لذین اهل

ثٌِبم سرجی فش

دکتش ُبؽن ًژاد

ردیف

استاد مشاور

سال دفاع

84

2

خبًَ ای دس پٌبٍ خبک

اسصّ صذّلی

دکتش هفیذی

دکتش لبئن همبهی

84

3

عشاصی ثبفت هغکًْی ّ ؽِشی دس لغقَ ُ 7کتبسی فبلیؾِش

صبهذ فبلجت ثَ خیش

دکتش ُبؽن ًژاد

دکتش هقوبسیبى

84

4

عبهبًَ ُبی عجیقت گشا دس هقوبسی

رْاد صیجب فش

دکتش ًْصی

84

5

هزوْفَ ًوبیؼ ّ پژُّؼ عیٌوبی کْتبٍ دس ؽِشک لذط

اصغبى اصالًی

هٌِذط فتبصی

84

6

کبًْى فشٌُگ ّ ٌُش ایشاى(ثبك فشٌُگ ّ ٌُش)

هشین ؽزبفی

دکتشُبؽن ُبؽن ًژاد

84

7

هزوْفَ تفشیضظ ّ تْسیغتی تلَ کبثیي ساهغش

هیخن فبدلی ساد

دکتش هفیذی

8

9

10

دکتشهضغي فیضی

84

گرایش

ردیف

عىىان

داوشجى

استاد راهىما

1

عشاصی هزتوـ هغکًْی دس ثبفت عٌتی ؽِش عتبى ثْؽِش

هضوذ خغشّی

دکتش صغیٌی

داًؾکذٍ ثیْ تکٌْلْژی ّ هشکض هٌِذعی ژًیتیک

استاد مشاور

سال دفاع

گرایش

85

هغکي

دکتش رِبًظ

دکتش اّلیب

85

3

پبسک هْصٍ ٌُش ّ تبسیخ ثن)

صُشا ژیبى پٌبٍ

دکتش هفیذی

هٌِذط خبى هضوذی

85

4

ّاصذ ُبی ُوغبیگی (ّاصذ ُبی هغکًْی ُوجغتش)

اسعالى عِوبعجی

دکتش الضغبثی

هٌِذط ًْس الذیي

85

هغکي

5

هزتوـ هغکًْی هتٌبعت ثب ؽشایظ هقلْلیي رغوی صشکتی

ًبصیال تمی صادٍ عبُشیبى

دکتش صغیٌی

هٌِذط یضداى فش

85

هغکي

6

هشکض تزبست ثیي الوللی ایشاى ّ رٌْة غشة اعیب

عیذ اصوذ هیش ثبلشی

دکتش لبئن همبهی

دکتش اصوذی

85

7

هشکض ُوبیؼ ُبی رؾٌْاسٍ فیلن فزش

صویذ صغیٌوشدی

دکتش صغیٌی

85

8

هزوْفَ تفشیضیّ-سصؽی آثی ؽِشعتبى ؽیشاص

عبعبى صغیٌی

دکتش اّلیب

85

9

هذسعَ تکٌْلْژی(عشاصی هذسعَ اثتذایی هجتٌی ثش تکٌْلْژی اهْصؽی ّ
في عبختوبى)

فِیوَ ثِشاهی

دکتش هؾفش

85

10

عشاصی عبختوبى اداسیجب تْرَ ثَ الگُْبی هقوبسی پبیذاس

هًْب آرسثبیزبًی

دکتش هفیذی

85

2

هضوذ صغیي صادٍ عالیی

عىىان

داوشجى

استاد راهىما

استاد مشاور

سال دفاع

گرایش

11

فشٌُگغتبى ٌُش

فلیشضب عیالًیبى

دکتش اّلیب

هٌِذط ّفب هِش

85

فٌبّسی

12

هزکض تضمیمبت عبصٍ ُبی عٌتی

عیذٍ عویَ هیش هشادی

دکتش هؾفش

دکتش هؾفش

85

13

عشاصی ًوبیؾگبٍ ثیي الوللی تِشاى ًّغمَ 22

اهیي دسگبُی هلکی

دکتش رِبًظ

14

عشاصی هزوْفَ اّسیغتی کبسیض کیؼ

سّس اهلل ؽبٍ هضوذی

دکتش اسثبثیبى

ردیف

85

85

فٌبّسی

15

ایغتگبٍ سا ٍ اُي سؽذ

صغیي ُذایتی

دکتش رِبًظ

85

فٌبّسی

16

تبحیش ًْس عجیقی دس فضبُبی اهْصؽی

هشین هقیشی ًیب

دکتش هفیذی

85

17

هْصٍ الجغَ تبسیخی ؽیشاص

سّیب سضبیی

دکتش رِبًظ

85

ًوبیؾکپگبٍ ثیي الوللی ؽِش کشد

هشین لغفی صادٍ
دُکشدی

دکتش ُبؽن ًژاد

85

19

پژُّؾگبٍ هغبلقبتی ادیبى لن

صُشا الغبدات ثبثب هیشی

هٌِذط خبى هضوذی

85

20

هشکض ثبصعبصی ّ ثِغبصی ّ ًْعبصی ؽِش تِشاى

اصوذ خْؽذل ًیک خْ

_

85

18

دکتش هفیذی

هغکي

عىىان

داوشجى

21

عشاصی هغکي دس سّعتبی اصیبی ثبفت فشعْدٍ

هِتب صیذسی

ردیف

استاد راهىما

استاد مشاور

سال دفاع

گرایش

دکتش صغیٌی

دکتش یضداًفش

85

مسکه

22

خبًَ ًزْم دس ارسثبیزبى

فلی صمیمی پشاپضی

دکتش صغیٌی

85

23

هشکض خذهبت اًفْس هبتیک کیؼ

رْاد دّد اًگَ

دکتش ُبؽن ًژاد

85

24

عشس هضْس فشٌُگی تزبسی کٍْ عٌگی هؾِذ

سضب الُْتی-فشاهشص
سضبیی

دکتش ُبؽن ًژاد

85

25

عشس عبصهبى دُی هشکض هضلَ اهبم صادٍ یضیی

عپیذٍ سیبضی

هٌِذط خبى هضوذی

85

26

هِوبًغشای عٌتی ّکیل کشهبى

کبهشاى ایوبًی

دکتش هشادی

27

هزوْفَ فشٌُگی هزُجی هقشاد

فبعوَ تشکوبًی

هٌِذط ًمشٍ کبس

دکتش سفیقی

85

85

پبسک فٌبّسی یبعْد

یذ الَ البیی

دکتش هؾفش

دکتش رِبًظ

85

29

هزتوـ هغکًْی صیغت هضیغی دس ؽِش ُوذاى

ثِشًگ الجبلی تجشیضی

_

_

85

30

عشاصی کْی هغکًْی

فبعوَ ًغجی

دکتش صغیٌی

دکتش یضداًفش

85

28

هغکي

عىىان

داوشجى

استاد راهىما

استاد مشاور

سال دفاع

گرایش

31

فْاهل تققییي کٌٌذٍ هضل اعتمشاس عکًْتگبٍ ُبی سّعتبیی پبیذاس

سضب هشاد پْس

دکتش داًؾپْس

دکتش الضغبثی-دکتش هفیذی

85

پبیذاسی

32

عشاصی هزوْفَ هغکًْی ثش اعبط هفبُین پبیَ دس هقوبسی

ساثقَ سصیوی

دکتش صغیٌی

دکتش یضداًفش

85

هغکي

33

اعتگبٍ هغبفش ثشی لغبس ؽیشاص

پْیبى ثشُوي

دکتش اّلیب

85

34

هزوْفَ ّسصؽِب ّ ثبصی ُبی اثی سؽت

عیذٍ اصادٍ لبفلَ ثبؽی

دکتش اّلیب

85

فٌبّسی

35

عشاصی ّ ؽجیَ عبصی دیزیتبل یک ثٌبی تزبسی -اداسی

صغیي ثبعتبًی

دکتش فیضی

دکتش اخالصی

85

فٌبّسی

36

هغکي هکبًی ثشای اساهؼ(اصْل پبیذاسی سّاًی)

سّصثَ ربری هقصْهیبى

دکتش لبئن همبهی

دکتش هفیذی

85

37

عشاصی هزوْفَ هغکًْی دس ؽِش سؽت ثب تبکیذ ثش صل هغبئل اؽشاف

یبعوي لٌْی

دکتش صغیٌی

دکتش یضداًفش

85

ردیف

هغکي

عىىان

داوشجى

استاد راهىما

استاد مشاور

سال دفاع

1

ًوبیؾگبٍ ّهشکض تضمیمبت گیبٍ ؽٌبعی ؽیشاص

سصا ّکیلی ًژاد

دکتش رِبًظ

دکتش هفیذی

86

2

عشاصی هزوْفَ هغکًْی دس هضلَ داس اثبد تِشاى

سّس اهلل هؾبیخی

دکتش ُبؽن ًژاد

ردیف

86

3

کبًْى اصالس ّ تشثیت پغشاى تِشاى

عویَ الغبدات اثْالمبعن
صغیٌی

دکتش صغیٌی

دکتش یضداًفش

86

4

هشکض تضمیمبت ًّوبیؾگبٍ عبصٍ ُبی اثی اعتبى خْصعتبى

هِؾیذ ؽبٍ صادٍ

دکتش اسثبثیبى

دکتش هفیذی

86

5

هزوْفَ فشٌُگی-فشاغتی دس تفشرگبٍ ُبی تبسیخی ثبثل سّد

هشین الغبدات هیش
علغبًی

دکتش اسثبثیبى

86

6

عبصهبى دُی ّ عشاصی هٌبعك هغکًْی دس ثشاثش صْادث ُغتَ ای

هضوْد ثذسی

دکتش عپشی همذم

86

7

عشاصی هزتوـ هغکًْی پبیذاس ثب سّیکشد عشهبیؼ ایغتب دس اسدعتبى

لیال ؽفیقی اسدعتبًی

دکتش هفیذی

86

الگْی رذیذ هغکي دس ؽِش رذیذ ُؾتگشد

فلی داساثیبى

دکتش ُبؽن ًژاد

86

9

کتبثخبًَ ی ربهـ داًؾگبٍ اصاد اعالهی (ّاصذ لضّیي)

عیذ فجبط صیذسی

دکتش فیضی

10

ایغتگبٍ ساٍ اُي هغبفشی کشهبًؾبٍ

هِذی ثبلشی هِکی

دکتش فیضی

8

گرایش

دکتش اخالصی

هغکي

هغکي

86

دکتش اخالصی
86

فٌبّسی

استاد مشاور

سال دفاع

گرایش

ردیف

عىىان

داوشجى

استاد راهىما

هغکي

11

صفب عیتی(عشاصی هزتوـ هغکًْی هزتوـ هغکًْی دس
صفبئیَ یضد)

صبهذ خغشّی
الضغیٌی

دکتش ُبؽن ًژاد

86

12

ًْس سّص دس هضلَ پبیذاس

هشضیَ اهبهی هیجیذی

دکتش لبئن همبهی

86

13

عشاصی هغکي اًقغبف پزیش

فشًبص ثشُبًی داسیبى

هٌِذط یضداًفش

86

14

ثبك ایشاًی ثب سّیکشد ًْ

الِبم ثیگ

دکتش فیضی

86

15

هزوْفَ گشدؽگشی ُتل الجشص

عیذ الِبم رالّتی

دکتش ّفب هِش

86

16

عشاصی هزتوـ هغکًْی پبیذاس خْسؽیذی دس ؽبُشّد

الَِ سصوبًی

دکتش هفیذی

86

17

عشاصی ثذًَ سّدخبًَ چؾوَ کیلَ تٌکبثي

صبهذ عقبدتی

دکتش صغیٌی

86

هشکض في اّسی اعالفبت

فلی ًیک افتمبد

دکتش رِبًظ

86

الیکب ؽشیفی صبدلی

دکتش صغیٌی

07860001

18

19

عشاصی ًْ ثشای هزتوـ ُبی هغکًْی ثب اعتفبدٍ اص عیغتن
پیؼ عبختَ ؽذٍ
عشاصی عشای داًؾزْیبى دختش داًؾگبٍ فلن ّ صٌقت ایشاى

20

دکتش یضداًفش

86

هغکي

اصادٍ اکجشی

دکتش صغیٌی

دکتش یضداًفش

86

هغکي

21

ثشد پشؽیب ثب کبسثشی هختلظ (ایشّاى ،اسهٌغتبى)

آسیبى ؽِبثیبى

دکتشکشین هشدهی

86

استاد مشاور

سال دفاع

گرایش

ردیف

عىىان

داوشجى

استاد راهىما

پبیذاسی

1

پشدیظ دّ ًغل(کْدک -عبلوٌذ)

عیذٍ ًگبس صویذی

دکتش خبى هضوذی

87

2

دُکذٍ پبیذاس کْدکبى ثی عشپشعت

سفیقَ لشؽچی

دکتش هفیذی

87

3

عبصهبى دُی پبیذاس دس ًْاصی کُْپبیَ ای ّ عشاصی هزوـ هغکًْی

فبعفَ دُمبى

دکتش صغیٌی

87

4

پبسک فشٌُگی کْدکبى

الٌبص هختبسی خْئی

دکتش فیضی

87

5

هشکض گشد ُوبیی کبًْى ّکالی دادگغتشی

لیال هقتوذی

دکتش ُبؽن ًژاد

87

6

هذسعَ ایشاًی

عوبًَ تمذیش

هٌِذط ًمشٍ کبس

87

7

دیبکْ( 2رلذی)

هبُک صبلضی

هٌِذط یضداًفش

دکتش فیضی-دکتش صغیٌی

87

هذیبتک تِشاى

اصغبى گلشیض

دکتش فیضی

هٌِذط اخالصی

87

9

عشاصی پبسک فلوی فٌبّسی –اکْلْژی کشد

عقیذ لِشهبًی گشهی

دکتش فیضی

87

10

پشدیظ داًؾزْیی داًؾگبٍ ٌُش اصفِبى

فشفبًَ فالهَ

دکتش هؾفش

87

8

هغکي

گرایش

ردیف

عىىان

داوشجى

استاد راهىما

استاد مشاور

سال دفاع

11

ثبك هْصٍ ٌُش

عبسا صهبى صادٍ

هٌِذط یضداًفش

دکتش فیضی-دکتش صغیٌی

87

12

عشاصی هضلَ هغکًْی –صیبت ارتوبفی

فِیوَ فغبس هْعْی

دکتش خبى هضوذی

دکتش صغیٌی

87

هقوبسی

13

ًمؼ فضب ُبی ربًجی دس هغلْثیت هغکي

هًْب ثیغبدی

دکتش صغیٌی

هٌِذط یضداًفش

87

هغکي

14

ثبك ًوبیؼ ایشاًی

هبئذٍ دسّیؼ دهبًّذی

دکتش فیضی

15

عشاصی اًذیؾگبٍ ثب سّیکشد ایزبد هضیظ ُبیی ثشسؽذ

عضب ؽفیقی اسدعتبًی

دکتش هؾفش

16

هشکض ُوبیؼ ُبی ؽِش رذیذ صذسا

عیٌب عبفذی

دکتش ُبؽن ًژاد

87

17

هْصٍ ٌُش ُبی هقبصش کیؼ

هِغب هقتوذ

دکتش رِبًظ

87

87

دکتش فبعوی-دکتش ًجْی
ًژاد

87

ثشسعی ّضقیت عبلوٌذ ّ ایزبد هضیغی عبلن ثشای صًذگی

فلی یْعفی

دکتش صغیٌی

هٌِذط یضداًفش

87

19

عبهبى دُی عبصل غشّة کیؼ (اکْاسین دسیبیی)

الَِ دسٍ گیشی

هٌِذط یضداًفش

دکتش صغیٌی

87

هقوبسی

20

هضلَ ثَ فٌْاى علْل هْلذ ؽِش

ثِشًگ فشّصػ

دکتش ُبؽن ًژاد

87

هقوبسی

18

ردیف

استاد مشاور

سال دفاع

گرایش

عىىان

داوشجى

استاد راهىما

هغکي

عشاصی هغکي فشا گیش

عقیذ ًْسصیبى هلکی

دکتش الضغبثی

87

ثبك هْصٍ الْام ّ هلل

پشًیبى لبئوی

دکتش صغیٌی

87

هزوْفَ تفشیضی -تْسیغتی پبیذاس ثب تبکیذ ثش عشهبیؼ ایغتب دس یضد

ًشگظ دُمبى

دکتش هفیذی

87

اسئَ ثک سّػ الگْسیتویک ثشای عشاصی خاللبًَ پالى

هِشاى عمش

هٌِذط اخالصی

87

21

22

23

24

25
هزوتوـ ّسصػ ُبی اثی لْاعبى

عِشاة اثشاُین

دکتش اّلیب

87

تکٌْ لْژی

26
هزوْفَ ّسصؽی ثیشرٌذ

عبیٌب هزیذی

دکتش ّفب هِش

87

فٌبّسی

هشکض ٌُش ُبی دیزیتبل تِشاى

ثٌِبم رقفشیبى

دکتش اّلیب

87

فٌبّسی

هزوْفَ ّسصؽی حبهي

هغقْد پیلَ ّساى

27

28

دکتش رِبًظ-دکتش فؾیوی
دکتش صغیٌی

87

29
پبیبًَ دسیبیی-تْسیغتی رضیشٍ لؾن

فشًْػ فشّتٌی

دکتش رِبًظ

87

فٌبّسی

سدیف

فٌْاى

داًؾزْ

اعتبد ساٌُوب

اعتبد هؾبّس

عبل دفبؿ

30
هشکض پشّسػ ایذٍ ُبی خالق

هشین فؾیوی

دکتش هؾفش

31

دکتش اخالصی

87
87

پشدیظ ًؾبم هٌِذعی ایشاى

صویذٍ هتْلی ثبؽی

دکتش خبى هضوذی

32
هْصٍ ٌُشُبی تزغوی رِبى کْدک

عْعي اختشافی

دکتش عپِشی همذم

87

33
هزتوـ هغکًْی آعبیَ

فجبط رْاُشی هضوذی

دکتش هِذیضادٍ

87

34
هشکض ٌُشُبی ًوبیؾی ثب سّیکشد ثشسعی عٌت ًوبیؼ

ًبصًیي داّدی

دکتش عپِشی همذم

87

35
هزتوـ هغکًْی پبیذاس

فلیشضب هؾبُش ًغت

دکتش لبئن همبهی

87

36
هزتوـ آهْصؽی –فشٌُگی پشّاص_اهْصؽگبٍ فٌی –صشفَ ای)

سّؽٌک خلذ

دکتشّفبُوش

87

37
هزوْفَ تفشیضی ّسصؽی ؽِشعتبى سؽت

عقیذ هصغفی پْس

دکتش فیضی

87

38
عشهبیؼ ایغتب دس فضبُبی اداسی

هشین فبضل

دکتش فیضی

87

هشکض ثشگضاسی ٌُشُبی ًوبیؾی تِشاى
39

عبسٍ ثختیبسی

دکتش اخالصی

87

گشایؼ

اعتبد هؾبّس

عبل دفبؿ

سدیف

فٌْاى

داًؾزْ

اعتبد ساٌُوب

40

هزوْفَ ایٌی فشٌُگی ّ ارتوبفی صستؾتیبى تِشاى

اهیش صغي هلک صادٍ

دکتش اّلیب

41

تشهیٌبل رذیذ فشّدگبٍ ثیي الوللی سؽت

اصغبى صاسفی

هٌِذط رِبًظ

42

عشاصی پبیبًَ فشّد گبٍ ثیي الوللی اسّهیَ

ًْثبس تیوْسی ثبّاى

دکتش ُبؽن ًژاد

87

43

هْصٍ خلیذ فبسط

اهیش ثِوٌی چبُغتبًی

دکتش فیضی

87

44

هشکض ثشگضاسی فغتیْالِبی ٌُشی ایشاى (2رلذ)

ایذا دُپْس

دکتش اخالصی

87

87
87

45

46

47

48

49

گشایؼ

اعتبد هؾبّس

سدیف

فٌْاى

داًؾزْ

اعتبد ساٌُوب

1

ثبص عبصی ّ ًْعبصی ثبفت ُبی فشعْدٍ ؽِشی ثب تْرَ ثَ اثقبد عشاصی
هغکي

هبًب اثشاُیوی هزشد

دکتش الضغبثی

88

2

عشاصی هذسعَ ثب سّیکشد پبیذاسی دس دّ همغـ دثغتبى ّ ساٌُوبیی

صویذ سضب یبصًذی

دکتش هفیذی

88

هغکي

3

هٌضلگبٍ صضْس:هزوْفَ البهتی – پزیشایی تشثت ربم

عویشا صفبئیبى

دکتش ًمشٍ کبس

88

هغکي

4

ثبك هْصٍ ٌُش

ُبدی صفبسیبى

دکتش هؾفش

88

5

هزوْفَ هغکًْی پبیذاس

عقیذ اصغش صادٍ

دکتش خبى هضوذی

هغکي

88

پبیذاس

6

هْارَِ ثیشّى ّ دسّى

پیًْذ دّعتی هغلك

هٌِذط یضداًفش

88

هغکي

7

هشکض پشّػ اعتقذاد ُبی ّسصؽی

ثٌِبم رقفشیبى

دکتش اّلیب

88

فٌبّسی

البهتگبٍ کْدکبى ثی عشپشعت

ؽکْفَ اثشُبم

دکتش هؾفش

88

هغکي

9

خبًَ ادثیبت هقبصش ایشاى

پْسیب یْعفی

دکتش هقوبسیبى

88

فشٌُگی -اهْصؽی

10

ثَ توبؽبی اة ُبی ًیلگْى

هشین خجشٍ

دکتش عپِشی همذم

88

فٌبّسی

8

هٌِذط ًمشٍ کبس

عبل دفبؿ

گشایؼ

ردیف

عىىان

داوشجى

استاد راهىما

11

عشاصی ُتل  5عتبسٍ ُْؽوٌذ ثب تْرَ ثَ ؽشایظ اللیوی تٌکبثي

فبعوَ ًزبتی

دکتش ّفب هِش

88

12

هزوْفَ البهتی -تضمیمبتی خبًَ سصذ خبًَ ی ایشاى

عقیذٍ هؾفشیبى

هٌِذط ًجْی ًژاد

88

13

پبسک فلوی پبیذاس کْدک ّ ًْرْاى

ایلٌبص فلیبسی تجشیضی

هٌِذط ًمشٍ کبس

88

هقوبسی

14

هشکضی ثشای البهت -تفشیش -پژُّؼ (عشاصی هزوْفَ البهتی)

الٌبص اثی صادٍ

دکتش صغیٌی

دکتش خبًوضوذی

88

هقوبسی

15

عکًْت عیبل(هزتوـ البهتی-خْاثگبُی اعبتیذ داًؾگبٍ اصفِبى)

عویَ عجبعجبیی

دکتش هؾفش

دکتش ُبؽن ًژاد

88

هغکي

16

عشاصی داًؾکذٍ هقوبسی (فضبئی هٌبعت ثشای اهْصػ هقوبسی)

ؽیشیي یضداًی

هٌِذط ًمشٍ کبس

دکتش خبًوضوذی

88

هقوبسی

17

ُوٌْایی ثب عجیقت (عشس یک هزتوـ هغکًْی دس لْاعب ًبت)

ًیکی ایشاًپْس عبسی

دکتش ُبؽن ًژاد

88

هغکي

هزتوـ عیٌوبیی ًیبّساى

عبسا رلیلی

دکتش ُبؽن ًژاد

88

هقوبسی

19

هْصٍ اة

ؽجٌن عبلجی

دکتش هقوبسیبى

88

20

هغکي ثبص افشیٌی ساثغَ ثب عجیقت

صُشا صویذی

دکتش صغیٌی

88

18

استاد مشاور

سال دفاع

گرایش

هغکي

استاد مشاور

سال دفاع

گرایش

ردیف

عىىان

داوشجى

استاد راهىما

21

هشکض ؽِشی عیوبی ؽشق (ثب سّیکشدی ثَ هجضج ثشّص
سعبًی هقوبسی ثْهی ایشاى)

عیذ هضوذ صبدق
فجذالَ صادٍ صغیٌی

دکتش اخالصی

22

عشاصی هغکي ثب سّیکشد تمْیت فضبُبی روقی

ًفیغَ ًگبسػ

دکتش فلی الضغبثی

88

23

هزوْفَ هغکًْی ایشاى صهیي

هبًی هِشیبى

دکتش رِبًظ

88

هقوبسی

24

عشاصی هزتوـ فلوی -فشٌُگی دس کشهبًؾبٍ

اسػ فلی اثبدی

دکتش هقوبسیبى

88

هقوبسی

25

هزوْفَ کبس گبُی -تضمیمبتی پبیذاسی دس اصفِبى

ؽیوب سّؽي ضویش

دکتش داًؾپْس

88

پبیذاسی

26

عشاصی عبختوبى ثْسط اّساق ثِبداس تِشاى

ُْهي خغشّ پٌبٍ

دکتش صغیٌی

88

27

هزتوـ هغکًْی ثْهی دس عبصل خلیذ فبسط

اصادٍ للی صادٍ

دکتش هقوبسیبى

88

هقوبسی

28

ؽکل گیشی هغلْة للوشّ ُبی هکبًی دس هزوْفَ ی
ّلٌزک

ؽیشیي البیبى

دکتش ُبؽن ًژاد

88

هغکي

29

هْصٍ ی ٌُش ُبی تزغوی رِبى کْدک

عْعي اختشافی

دکتش عپِشی همذم

88

هقوبسی

30

توبؽب خبًَ ؽیشاص

اصادٍ فصضتی

دکتش فیضی

07880001
88

دکتش ُبؽن ًژاد

88

هقوبسی

ردیف

استاد مشاور

سال دفاع

گرایش

عىىان

داوشجى

استاد راهىما

88

هقوبسی

دُکذٍ گشدؽگشی عشفیي

ٌُگبهَ اصوذی ُبدی

دکتش صغیٌی

88

پبیذاس

عشاصی هضلَ هغکًْی پبیذاس دس صًزبى

پشیغب یوبًی

هٌِذط ًمشٍ کبس

عشاصی ؽِشک هغکًْی ثب سّیکشد هقوبسی پبیذاس

فشیجب فشعبم

دکتش ُبؽن ًژاد

88

تْعقَ ثبفت ُبی لذیوی ثب ًگبٍ تْعقَ پبیذاس ّ صفؼ اسصػ ُب

فجذاهلل خؾْفی

دکتش صغیٌی

88

31

32
دکتش خبى هضوذی

33

34
پبیذاس

35
کیفیت ثخؾی ًَ ًمؾی ارتوبفی فضبی ثبص دس هزوْفَ ُبی هغکًْی

پیوبى پیلَ چی ُب

دکتش فیضی

88

هغکي

36
عویَ کبّّعی

هٌِذط ًمشٍ کبس

88

هغکي

هبّایی دس عجیقت دُکذٍ البهتی تفشیضی گشدؽگشی چبلْط

هْصٍ فشػ تجشیض

فشؽتَ ثِوٌی

دکتش هشادی

88

هقوبسی

هغبلقَ ّ عشاصی خبًَ ُبی کْچک ّ هغتمل دس ثبفت تبسیخی یضد

عْثی اّلیب

هٌِذط ًمشٍ کبس

88

هغکي

37

38

39

40

هْصٍ ؽٌبعی هقوبسی ثبفت ُبی ؽِشی تبسیخی هقبصش ّ فشعْدٍ

هضوذ الب ثیگی

دکتش هقوبسیبى

88

هغکي

عبصهبًذُی فضبُبی ؽِشی فشاهْػ ؽذٍ

ُبًیَ صسگش دلیك

دکتش یضداًفش

88

هقوبسی هضض

استاد مشاور

سال دفاع

گرایش

ردیف

عىىان

داوشجى

استاد راهىما

41

خبًَ هْعیمی ایشاى

ثبثک فجبط صادٍ

دکتش صغیٌی

88

42

عشاصی هزوْفَ فشٌُگی (خبًَ رْاى) دس غشة تِشاى

اثْالفضل صاسفی

دکتش عپِشی همذم

88

اهْصؽی-فشٌُگی

43

هزوْفَ فشٌُگی دس عبیت ثبك فشٌُگی ؽِش لضّیي

عبسا ساد

دکتش داًؾپْس

88

پبیذاسی

44

هشکض هضلَ پبیذاس اصگل

ًذا الغبدات صضشا گشد

دکتش هفیذی

88

پبیذاسی

45

هشکض افشیٌؼ ُبی ٌُشُبی تزغوی ًْیي

الدى رْاى ثخت عبهبًی

دکتش صغیٌی

دکتش هؾفش

88

46

هزوْفَ اهْصؽی کؾبّسصی پبیذاس ؽِشی

هِذی یْساهیي

دکتش داًؾپْس

دکتش هفیذی

88

پبیذاسی

47

ثشًبهَ سیضی هضْس فیي-کبؽبى ّ عشاصی یک تفشرگبٍ دس ثبفت خبًَ
ثبغی ثْهی فیي

هیتشا فشثی کلی اثبدی

دگتش هشادی

88

هقوبسی

عکًْتگبٍ هْلت ّ گشدُوبیی سّصاًَ عبلوٌذاى

عویشا اعذی ثْ الْسدی

دکتش ُبؽن ًژاد

88

هقوبسی

49

هزوْفَ ّسصؽی -تفشیضی ؽشق تجشیض

هغقْد ًْسی

دکتش ّفب هِش

88

50

هْصٍ ٌُش تکٌْلْصیک

صبهذ فزویبى

دکتش ّفب هِش

48

هٌِذط رِبًظ

88

فٌبّسی

ردیف

عىىان

داوشجى

استاد راهىما

51

پبیبًَ هغبفش ثشی تٌکبثي ثب تکٌْ لْژی پیؾشفتَ عبخت

ؽِشام ثشصگشی

دکتش ّفب هِش

88

52

ثبص عبصی ثبفت فشعْدٍ ثب اعتفبدٍ اص فٌبّسی ُبی ًْیي عبختوبًی

ًبُیذ صیجبیی

دکتش اّلیب

88

فٌبّسی

53

هشکض تْاًجخؾی ثیوبساى رغوی صشکتی کشهبى (ثب سّیکشد پبیذاسی)

ُبًیَ صٌبیقیبى

دکتش ّفب هِش

88

پبیذاسی

54

پبسک فٌبّسی اًشژی ُبی ًْ

اعیَ الغبدات لشؽی

دکتش اّلیب

88

فٌبّسی

55

هْصٍ کبّػ دس اعٌبد ّ هذاسک هیشاث فشٌُگی

فبعوَ هقصْهیبى

دکتش هِذی صادٍ

88

هقوبسی

56

عشاصی هشکض تزبسی – سفبُی ثب سّیکشد هقوبسی ثیًْیک

ؽیْا غفبسی رجبسی

دکتش یضداًفش

88

فٌبّسی

57

عشاصی هزوْفَ هْصٍ – ًوبیؾگبٍ عتبسٍ ؽٌبعی سصذ خبًَ اهْصؽی یضد

الِبم هْعْیبى

دکتش اّلیب

88

فٌبّسی

عشاصی هشکض ُوبیؼ ُبی تجشیض

ؽیْا هضوذ پْس

دکتش اّلیب

88

فٌبّسی

59

داًؾکذٍ تکٌْلْژی هقوبسی دس ثْکبى

صغي ثي رْاد عبلجی

دکتش ّفب هِش

88

هقوبسی

60

داًؾکذٍ هقوبسی پبیذاس دس عبیت داًؾگبٍ فلن ّ صٌقت

سضب اعالهی

دکتش خبًوضوذی

88

58

استاد مشاور

سال دفاع

گرایش
هقوبسی

ردیف

عىىان

داوشجى

استاد راهىما

61

هزوْفَ البهتی ّ صیغتگبٍ پبیذاس چیغتبى

هشین هضوذ پْس ًبهی

دکتش هفیذی

88

62

اکْ پبسک گلشیضاى

الٌبص فجبدی صادٍ

دکتش هفیذی

88

هقوبسی هضض

63

پبسک هْصٍ اکْ لْژی ؽِشعتبى کشد

صُشٍ هقیٌی

دکتش فیضی

88

پبیذاسی

64

هْصٍ ثضسگ صفْیَ

صُشا فشًبم

65

عشاصی هزتوـ گشدؽگشی کُْغتبًی ؽِش عپیذاى ثب سّیکشد گشدؽگشی
پبیذاس

ایذا صاسؿ هِزثیَ

دکتش فیضی

هٌِذط ًْصی

استاد مشاور

دکتش هشادی

سال دفاع

گرایش
پبیذاسی

88

88

67

هشکض پشّسػ اعتقذادُبی ّسصؽی

عقیذ پْس ثبثب دسخؾبى

دکتش عپِشی همذم

88

68

خبًَ اداة ّعٌي گیالى

هیخن سضْاًی

دکتش هقوبسیبى
دکتش هشدهی

88

69

هزوْفَ ّسصؽی هبصًذاساى

عیذ هضوذ هِذی صغي
ًژاد

دکتش اخالصی

88

70

ثبصتقشیف ًمؼ هغکي دس هضیظ عجیقی(عشاصی سّی ؽیت)

ثٌِْد هقصْهی

دکتش ُبؽن ًژاد

88

سدیف

فٌْاى

داًؾزْ

اعتبد ساٌُوب

71

عٌزؼ ثقذ ارتوبفی تْعقَ پبیذاس(ًوًَْ هْسدی هضلَ دسا اثبد تِشاى)

سضب سفیقی

دکتش فجبط صادگبى

88

72

عشاصی پبیذاس هشکض صشفَ ای ،تخصصی ،اهْصؽی هشهت دس ثبفت
تبسیخی عشچؾوَ

عویشا خشهؾبُی

دکتش هشادی

88

73

هغکي هٌؾش ؽِشی

هلْعک ثیشرٌذی

دکتش صغیٌی

88

74

عشاصی هزوْفَ هغکًْی عبلوٌذاى ثبسّیکشد ًْ ثَ پیًْذ ًغلِب

فبئضٍ صجیجی

دکتش ُبؽن ًژاد

88

75

اعتبد هؾبّس

عبل دفبؿ

گرایش

ردیف

عىىان

داوشجى

استاد راهىما

1

هشکض رؾٌْاسٍ هلی فیلن ایشاى

ًبسهیال ًیکٌبم لیل اثبدی

دکتش صغیٌی

2

عشاصی هئشعَ اثتذایی ثب سّیکشد ّ ًْیي اهْصؽی (هذسعَ ُْؽوٌذ)

فشؽتَ ثیگلی

دکتش هؾفش

استاد مشاور

دکتش هِذی صادٍ

سال دفاع

گرایش

89

هقوبسی

89

3

عشاصی دس ثبفت ُبی ؽِش ُبی تبسیخی ثش اعبط کلیت ّ تئْسی هشاکض

صغبم کوبلی پْس

دکتش هقوبسیبى

89

هغکي

4

هغکي اسصاى لیوت –ساٌُوبیی ثش عبصی هغکي هغلْة

ثِبسٍ ّصیش صادٍ ًْثشی

دکتش عپِشی همذم

89

هغکي

5

سّیکشد هضلَ گشادس عشاصی تْعقَ رذیذ ؽِش ثبثل

ثتْل هلکیبى

دکتش ُبؽن ًژاد

89

هغکي

6

کبسثغت هغبلقبت سفتبس –هضیظ دس عشاصی هضیظ ُبی هغکًْی

هغِشٍ لبعن ًژاد

دکتش یضداًفش

89

هغکي

7

عشاصی داًؾکذٍ هقوبسیجب سّیکشدارتوبفی ّ تبکیذ ّیژٍ ثش هؾبسکت
روقی

صیٌت ّکیلی ثبؽی

دکتش خبى هضوذی

89

پبیذاسی

ُتل فشّدگبٍ اهبم

صغي سضْاًی

دکتش اّلیب

89

9

هشکض اهْصػ ّ پشّػ فٌبّسی ُبی ًْیي عبختوبًی

ؽِشصاد اساد

ًمشٍ کبس

10

چِبس فصل کْدکی(هشکض یبدگیشی ثشای کْدکبى)

عیوب اثشاُیوی

دکتش هشدهی

8

دکتش صغیٌی

دکتش ّفب هِش

89

هقوبسی

89

فشٌُگی -اهضؽی

ردیف

عىىان

داوشجى

استاد راهىما

استاد مشاور

سال دفاع

گرایش

11

هشکض تضمیمبت ًؾشی هقوبسی

ساضیَ لجیت صادٍ

دکتش صغیٌی

دکتش خبى هضوذی

89

هقوبسی

12

عشاصی هْصٍ اتْهجیل ثب سّیکشد فشم اصاد دس هقوبسی

عبهبى روؾیذی

دکتش ّفب هِش

89

فٌبّسی

13

هشکض ٌُش فشٌُگ اییي ُبی فْلکْس ایشاى

فبعوَ اعبدات سئیغی

دکتش صغیٌی

89

فشٌُگی -اهضؽی

14

عشاصی دُکذٍ پبیذاسثب ًگشؽی ثَ هزتوـ هغکًْی

ؽیشیي ؽبُیذٍ

دکتش ُبؽن ًژاد

89

هغکي

15

استمب هغلْثیت ّاصذ ُوغبیگی ثب تبکیذ ثش هْلفَ ُبی ارتوبفی ّ ایویٌی

پبًیز اصوذ پْس-عپیذٍ لبئن
همبهی

دکتش یضداًفش

16

خبعشٍ ای اص خبًَ دس عفش (عشاصی هغکي هْلت)

گلٌبس ایشاًپْس ثشرٌی

دکتش یضداًفش

17

دکتش صغیٌی

89

89

هغکي

عشاصی ّاصذ ُبی ُوغبیگی هضلی ثب سّیکشد استمب ارتوبفی  -فشٌُگی

فشؽتَ ًقیوی

ًمشٍ کبس

دکتش سعْلی

89

هغکي

تبالس ؽِش سؽتجب سّیکشد اکْعتیک دس عشاصی تبالس ُبی هْعیمی

عقیذ اصوذی کٌغغغتبًی

دکتش فیضی

دکتش ّفب ُوش

89

فٌبّسی

19

هزوْفَ عشاصی ّ گشدؽگشی کٌبس دسیبچَ ثب سّیکشد عبصٍ ُبی ثبص ّ
ثغتَ

ًذا فشخی افؾبس

دکتش ُبؽن ًژاد

89

فٌبّسی

20

هزتوـ هغکًْی دیزیتبل

یلذا سًزجشاى

دکتش یضداًفش

18

دکتش ًقیوی فش

89

استاد مشاور

سال دفاع

گرایش

ردیف

عىىان

داوشجى

استاد راهىما

فٌبّسی

21

ُتل پٌذ عتبسٍ تبالة اًضلی

اهیش اعوبفیل صادٍ

دکتش ّفب ُوش

89

22

هزوْفَ فشٌُگی –اهْصؽی ّلیقصش

ثِجْد صًذٍ اٍّ

دکتش هشدهی

89

فشٌُگی -اهضؽی

23

عکًْتگبُی ثشای صًذگی روقی ایٌذٍ

هضوذ پیش داّسی

دکتش ّفب ُوش

89

فٌبّسی

24

عشاصی ثخؼ هشکضی ثبفت سّعتبیی دس چبس چْة ایذٍ دُکذٍ

کبهیبس پبلیضی

دکتش هفیذی

89

پایداری

25

عشاصی ؽِشی خیبثبًی هٌْچِشی تِشاى ثب تبکیذ ثش هقیبس ُْیت

علوبى هلک فجبعی

دکتش فجبعضادگبى

89

طراحی شهری

26

هشکض هشالجت ُبی سّصاًَ عبلوٌذاى ًگشؽی ًْ ثَ ًیبص ُبی ایي گشٍّ
عٌی

عیذ هضوذ فلی هْعْی

دکتش ُبؽن ًژاد

89

27

عشاصی هزتوـ فشٌُگی تفشیضی ّ خذهبتی ؽِش کشد ثب اعتفبدٍ اص
تکٌْلْژِی ُبی ًْیي

حویي هشصثبى

دکتش اّلیب

89

28

عشس هزوْفَ گشدؽگشی پبیذاس ثب تْرَ ثَ تضمیمبت کؾبّسصی دس دؽت
لشژى فبسط

عویَ سّصی علت

دکتش هفیذی

89

29

عشاصی ایغتگبٍ ساٍ اُي ؽِشعتبى لن ثب سّیکشد هقوبسی ُبی تک

هِذی فجبعی

دکتش اّلیب

89

30

هذسعَ ربهقَ هضْس ّ تْ عقَ هضیظ یبدگیشی

هٌصْسٍ هضغٌی

دکتش هشدی
دکتش هِذیضادٍ

89

فٌبّسی

پبیذاسی

فٌبّسی

سدیف

فٌْاى

داًؾزْ

اعتبد ساٌُوب

اعتبد هؾبّس

عبل دفبؿ

31

ایذٍ ًْ ثشای عشاصی هغکي دس ثبفت فشعْدٍ

عبُشٍ ربهکلْ

دکتش صغیٌی

دکتش یضداًفش

89

32

هزتوـ صیغتی خْد کفب اص ًؾش هصشف اًشژی دس ثٌذس کیب ؽِش

تیٌبسکٌی دیلوی

دکتش هفیذی

دکتش ُبؽن ًژاد

89

پبیذاسی

89

هغکي
پبیذاسی

پبیذاسی

33

سّیکشد ًْ دس هقوبسی هقبصش ایشاى

م ُذی کجْدی

دکتش فیضی

34

عشاصی هزوْفَ اداسی پبیذاسی صٌقت ًفت دس اصفِبى

عویشا پْس فبثذیي

دکتش هفیذی

89

35

صیغتگبٍ گشدؽگشی پبیذاس ثب سّیکشد اة دسهبًی دس الُیزبى

فشّصاى ّصذتی

دکتش هفیذی

89

36

پشعؼ خبًَ فیلغْف کْچک

هِغب دلؾبد

دکتش هشدهی

89

37

عشاصی هْصٍ هشدم ؽٌبعی (اعتبًَ ایشاى)

ًذا ثالًیبى

دکتش فیضی

38

عشاصی هغکي اثضاسی دس رِت تزذیذ صیبت صهیٌَ

عضش پبک عشؽت

دکتش عپِشی همذم

89

39

عشاصی هغزذ ربهـ ّلیقصش ثب سّیکشد اعتفبدٍ اص فٌبّسی ُبی ًْیي

ؽِبة الذیي سهضبًی

دکتش اخالصی

89

40

عشاصی عبلي ّسصؽی چٌذ هٌؾْسٍ ثب اعتفبدٍ اص عیغتن ُبی عبصٍ ای ّ
هصبلش ًْیي عبخت

ُژیش هضجی فش

دکتش ّفبهِش
هٌِذط رِبًظ

89

دکتش ساصرْیبى

گرایش

89

پبیذاسی

استاد مشاور

سال دفاع

گرایش

ردیف

عىىان

داوشجى

استاد راهىما

فضٌُگی-
اهْصؽی

41

هشکض هضلَ ،عبصهبى دٌُذٍ ی ثبسصٍ ُبی ارتوبفی ّ
فشٌُگی

صُشٍ فشاُبًی

دکتش هشدهی

89

فٌبّسی

42

فشٌُگغتبى فٌبّسی هقوبسی ایشاى

هشین هغقْدی

دکتش ّفب هِش

89

43

ثشسعی تبحیش ادساکی دس تٌْؿ ّ یکٌْاختی فضبُبی ؽِشی

ًگبس لشٍ کضلی ثیگی

دکتش ثِضادفش

89

44

هْصٍ ٌُشُبی هقبصش

هِغب ؽبدسط

دکتش عپِشی همذم

89

45

ثبك ٌُش

ؽیْا هزبُذ

دکتش فیضی

89

سدیف

فٌْاى

داًؾزْ

اعتبد ساٌُوب

1

هشکض تضمیمبت ّ ّسصػ ُبی اثی ثٌذس اًضلی

ًیوب خْػ ًژاد

اصوذ اخالصی

90

2

هشکض تضمیمبت ّ دسهبى عشعبى کْدکبى

غالهشضب ؽبهملی

دکتش ُبؽن ًژاد

90

3

هقوبسی هتشّ ّ ارتوبؿ پزیشی عشاصی ایغتگبٍ هتشّ سّ
صهیٌی ؽِش رذیذ پشًذ

صغبم لوشی

دکتش هشدهی

90

4

فضبی هقوبسی ّ صثبى کْدکی
عشاصی هشکض کْدک ّ کبستْى ثب سّیکشد خلك ثبصیگًَْ
فضب

صجیت لبعوی

دکتش هشدهی
هٌِذط ًمشٍ کبس

90

5

ؽٌبعبیی فقبلیتِبی صٌقتی –خذهبتی ًبعبصگبس ؽِشی ّ
عبهبًذُی ثَ ًؾبم اعتمشاس آًِب

6

عبهبًذُی ّ تْاى ثخؾی گزس ثبصاسچَ صبد صیٌل ؽیشاص ثب
سّیکشد هقوبسی صهیٌَ گشا دس ثبفت ُبی تبسیخی

7

عشاصی هزتوـ چٌذ فولکشدی تزبسی – اداسی -البهتی
ثبسّیکشد فقبل عبصی فضبی روقی

8

هشکض خْد اتکبیی کْدکبى کبسّ خیبثبى ثب سّیکشد ٌُزبسی

9

هْصٍ فلْم ّ فٌْى صیغت هضیغی پشدیغبى (ثب تبکیذ ثش ًْس
پشداصی عجیقی)

10

ثبُوغتبى ،دعتبّسد ارتوبفی خبًَ عبصی :عشاصی هزتوـ
هغکًْی ثب ُذف ایزبد ّ تمْیت عشهبیَ ارتوبفی

صغیي ثبلشی

فیشّصٍ هضوذی

آًیتب فمیلی

دکتش هشدهی

دکتش خبى هضوذی
دکتش فیضی
دکتش یضداًفش

اعتبد هؾبّس

عبل دفبؿ

گشایؼ

فٌبّسی

فٌبّسی

90

90
پبیذاسی

90

07900001

استاد مشاور

سال دفاع

ردیف

عىىان

داوشجى

استاد راهىما

11

هشکض سّاى دسهبًی فوْهی

ؽبًبس هصلضی

دکتش ُبؽن ًژاد

12

عشاصی پبیذاس هزوْفَ گشدؽگشی سّعتبی گشهَ ثب تکیَ ثش
اگشّتْسیغن

آهٌَ عبدات فتبصی
هقصْم

دکتش خبى هضوذی

13

هشکض صفؼ ّ تْعقَ هْعیمی ایشاًی

عضش غالهی

دکتش ًْسالذیي

90

14

هزوْفَ البهتی هضیغی خْدکفب اص لضبػ اًشژی

ؽیْا هشداًی

دکتش یضداًفش
دکتش صغیٌی

90

15

عشاصی هغکي ّ هضلَ هغکًْی هبدام القوش

ًگیي ؽیخذاّدی

دکتش یضداًفش
دکتش صغیٌی

90

16

عشاصی هغکي ایوي دس ثشاثش رشائن

حوبًَ فجذی

دکتش غفبسی

17

عشاصی هضلَ هغکًْی هضیغی دس عبسی

ًزوَ خْسؽیذی پبچی

دکتش غفبسی

90

18

پشدیظ آهْصؽی فشٌُگی چیزس

عضش فتضی آرس

دکتش خبى هضوذی

90

19

عشاصی ًوبیؾگبٍ ّ هْصٍ اتْهجیل تِشاى ثب سّیکشد هٌِذعی
پْعتَ

آتْعب پْسرُْشی

دکتش اخالصی
هٌِذط رِبًظ

20

عشاصی هزتوـ هغکًْی پبیذاس

فشًبص گشاهیبى

دکتش فیضی

90

دکتش فلی الضغبثی

دکتش ًقوتی هِش

هٌِذط صذیمی

90

90

90

90

گرایش

21

عشاصی هضلَ پبیذاس ثب سّیکشد پبیذاسی فشٌُگی-ارتوبفی
دس ثبفت لذین الس

22

عشاصی خبًَ اهشّص ثب سّیکشد ثَ هقوبسی صهیٌَ گشا

هشین فشّتي

دکتشهضوذفلی
خبًوضوذی

90

پبیذاس

هصغفی صسّدی

دکتش صغیٌی
دکتش یضداًفش

90

هغکي

07900002

ردیف

عىىان

داوشجى

استاد راهىما

1

عشاصی خْاثگبٍ دختشاًَ داًؾگبٍ فلن ّ صٌقت ثب سّیکشد
آعبیؼ صشاستی

ًبصًیي هذسط اصوذی

دکتش فیضی
دکتش خبى هضوذی

91

2

عشاصی هشکض عشعبى ثب ًگشػ عشاصی هجتٌی ثش ؽْاُذ

فلیشضب ؽِالئی

دکتش هشدهی

91

صویش سضب ایضدی

دکتش ًْسالذیي

4

هشکض تضمیمبت ثبلیٌی ژًتیک ّ سّیبى ثب سّیکشد هقوبسی
عجض

آهٌَ اثشاُیوی

دکتشُبؽن ُبؽن ًژاد

5

پشدیظ ثیي الوللی ٌُشُبی ثصشی ایشاى

الٌبص فجبعیبى

دکتش خبى هضوذی

3

عشاصی هزوْفَ هغکًْی پبیذاس دس تِشاى ثب سّیکش د
استمبی آعبیؼ صْتی

استاد مشاور

سال دفاع

گرایش

91

پبیذاس

07910001

91

فضبُبی ثِذاؽتی
ّدسهبًی

07910002

91

پبیذاسی

07910003

6

91
هزتوـ هغکًْی دس ؽِشکبؽبى ثب سّیکشد ثٌبی صفش اًشژی

7

عشاصی هزتوـ هغکًْی ثب سّیکشد تمْیت ُوگشایی دس
فضبُبی روقی

8

هشکض فشٌُگی ژاپي دس تِشاى

ثِؾخیذ صمْلی

دکتشعیذهزیذ هفیذی
ؽویشاًی

07910004
پبیذاسی

عیذهضوذ صغیٌی پْس

دکتش صغیٌی
دکتش یبساى

91

07910005

هشین اؽزقی

دکتشعیذفجبط
یضداًفش

91

07910006

استاد مشاور

ردیف

عىىان

داوشجى

استاد راهىما

1

عشاصی هزوْفَ آهْصؽی فشٌُگی ٌُشُبی عٌتی ّ صٌبیـ دعتی کبؽبى
ثب سّیکشد تْعقَ فشٌُگی

عویَ فشُبدی

دکتش ًْسالذیي

92

2

الگْی هغکي اسّهیَ ثب تْرَ ثَ ؽیٍْ صًذگی دس گزس صهبى

هِغب ضشاثی الضغیٌی

دکتش یضداًفش

92

3

عشاصی خبًَ ُبی ّلت آصاد ثب سّیکشد صهیٌَ گشا
( هزوْفَ البهتی الُیزبى)

ًبصًیي صجیت پْس
کْچکی

دکتش یضداًفش
دکتش صغیٌی

92

4

عشاصی هزوْفَ هغکًْی البهتی ثب سّیکشد اًقغبف پزیشی دس سّعتبی
آثگشم السیزبى

صُشا سضبیی

دکتش یضداًفش

92

5

ثبصخْاًی ٌُذعَ هقوبسی ایشاى ثش اعبط الگْسیتن ُبی کبهپیْتشی
(عشاصی هشکض فشٌُگی ٌُشُبی ًوبیؾی)

صغیي گْدسصی

دکتش هشدهی
دکتش خبى هضوذی

92

6

عشاصی هشکض هشالجتی  128تختخْاثی هبدس ّ ًْصاد ثب سّیکشد ثیوبس
هضْس دس ؽِش تِشاى

آسهیي پیشیبیی

دکتش ُبؽن ًژاد

92

7

هزوْفَ هغکًْی ثب لبثلیت ثشچیٌی ّ ثشپبیی هزذد ثب سّیکشد عبصٍ ُبی
هذّالس

هیالد ثی غوی

دکتش هشدهی

92

8

هذسعَ اثتذایی  12کالعَ (ثب سّیکشد صفش-اًشژی)

هشین کُْی سعتوی

دکتش هفیذی

9

الگْی هغکي هشاغَ ثب تْرَ ثَ ؽیٍْ صًذگی دس گزس صهبى

صُشٍ ًبصش دّعت

دکتش یضداًفش

92

10

عشاصی هیبى افضا دس ثبفت تبسیخی ( ًوًَْ هْسدی :هضلَ فْدالربى
تِشاى هضذّدٍ اهبم صادٍ یضیی)

هقصْهَ هضشاثی

دکتش هِذیضادٍ
دکتش یضداًفش

92

دکتش خبى هضوذی

سال دفاع

92

گرایش

ردیف

عىىان

داوشجى

استاد راهىما

11

عشاصی دثغتبى هغلْة ثب سّیکشد ًْیي آهْصؽی دس ثٌذس
ثْؽِش

صذیمَ لبعوی

دکتش یضداًفش

92

12

هغکي الؾبس کن دسآهذ ثب سّیکشد استمبی کیفیت هضیظ
هغکًْی

صُشا صذسیبى

دکتش یضداًفش
دکتش صغیٌی

92

13

عشاصی هزوْفَ تفشیضی تْسیغتی البهتی آة پشی ثب
سّیکشد فٌبّسی

فشصاد غشیجی

دکتش یضداًفش
دکتش اخالصی

92

14

عبصٍ ُبی ًْیي دس عشاصی هزتوـ ُبی ایغتگبُی –
ًوًَْ هْسدی :عشاصی هزتوـ ایغتگبُی ایشاى خْدسّ

سکغبًب ثخؾبیؼ کشم

دکتش هشدهی

92

15

ثبص عشاصی هزوْفَ ثبك کتبة تِشاى ثب سّیکشد پبیذاسی
صیغت هضیغی

هغقْد ؽشیک صادٍ

دکتش فیضی

92

16

عشاصی الگْی ّاصذ ُوغبیگی ثب تبکیذ ثش پبیذاسی

ًْیذ یْعفی

دکتش ُبؽن ًژاد
دکتش خبى هضوذی

92

17

اسائَ ساُکبسُبی استمبی عشصًذگی دس ثبفت ُبی فشعْدٍ
ؽِشی ثب سّیکشد پبیذاسی

18

عشاصی هزتوـ تزبسی ؽِش لضّیي ثب سّیکشد تبحیش کبلجذ ثٌب
ثش پبیذاسی ارتوبفی

صبلش کشاثی

19

ًمؼ خْسؽیذ دس َآعبیؼ هضیغی اص هٌؾش فشم ّ رِت گیشی
دس عشاصی هغکي تِشاى

علْا فالصی

20

هشکض دسهبًی ثیوبساى سّاًی ثب سّیکشد ثبك ؽفبثخؾی

استاد مشاور

سال دفاع

گرایش

عیذ هصغفی سضْی

دکتشعیذهزیذ هفیذی
ؽویشاًی

دکتش هصغفی فجبط
صادگبى

92

عشاصی ؽِشی

07920001

دکتشهضوذفلی
خبًوضوذی

پشّیض پیشاى

92

پبیذاس

07920002

دکتشُبؽن ُبؽن ًژاد
دکتشهضغي فیضی

92

هغکي

92

فضبُبی
ثِذاؽتی-دسهبًی

هِضاد هٌِذط عشیمی

دکتشُبؽن ُبؽن ًژاد

07920003

دکتشعیذفجبط یضداًفش

07920004

21

عشاصی ثیوبسعتبى ؽفبثخؼ ثب سّیکشد هقوبسی داخولی

عیذٍ آسصّ عبُشی

دکتشُبؽن ُبؽن ًژاد

22

عشاصی هشکض تضمیمبت ّ تْعقَ هصبلش تکٌْلْژی ُبی
ًْیي عبختوبًی ثب ثِشٍ گیشی اص فٌبّسی ًـبًْ

الِبم اثشاُیوی

دکتشهضغي ّفبهِش

23

عشاصی عبختوبى ثلٌذ هشتجَ هغکًْی (ثشد) ثب اعتفبدٍ
اصاهکبى هذلغبصی اعالفبت عبختوبى ()BIM

سضْاًَ ًْسّصی

دکتش اخالصی

92

فضبُبی
ثِذاؽتی-دسهبًی

92

فٌـبّسی

92

هغکي

07920005

07920006
دکتش کتبیْى تمی صادٍ

07920007

ردیف

عىىان

داوشجى

استاد راهىما

1

ثیوبسعتبى صضشایی عیبس

اصغبى عْیضی

دکتش اخالصی
هٌِذط غفْسیبى

93

2

عشاصی هزوْفَ هغکًْی ثب سّیکشد صهیٌَ گشا دس هضلَ
فْدالربى تِشاى

ساهتیي عشاریبى
تِشاًی

دکتش فیضی

93

3

هزوْفَ هغکًْی ؽِش پبٍّ ثب سّیکشد هٌغمَ گشایی
اًتمبدی

یبعش سصوبًیبى

دکتش ُبؽن ًژاد

93

4

ًگبُی ثَ خبًَ خْدکفب دس تْلیذ اًشژی دس سّعتبی
عیذؽت

ًغین ًزبتی

دکتش هفیذی

93

5

هزتوـ هغکًْی پبیذاس ثب سّیکشد گشهبیؼ ایغتب دس ؽِش
کشد

هِشی دُؾیشی

دکتش فیضی

93

پبیذاسی

اهیش صغیي سفقتی

دکتش اخالصی

93

فٌبّسی

هشین صضشایی

دکتشخبًوضوذی

6

7

عشاصی هزتوـ هیبى هشتجَ هغکًْی دس ؽیشاص ثب سّیکش د
ثبص خْاًی الگْ ،عبختبس ّ رضئیبت ًوبی عٌتی ایشاًی –
اعالهی ّ ثِشٍ گیشی اص فٌبّسی ُبی ًْیي
عشاصی هزتوـ اداسی -تزبسی ثب سّیکشد ثِشٍ گیشی اص
ًْس سّص

07930001

پبیذاس
93

دکتش صغیٌی
93

عشاصی هشکضتقبهالت ارتوبفی هضلَ ثب سّیکشد پبیذاسی
ارتوبفی ّ تبکیذ ثش هضلَ خالق(ثب ُوغتبى دٍ ًّک)

آسهیتب اعذی

دکتشهضغي فیضی

عشاصی هزتوـ هغکًْی ثب سّیکشد هٌبعت عبصی صشکتی
ثشای افشاد داسای هقلْلیت رغوی -صشکتی

هضوذصغیي ؽیشاصیبى

دکتشفجبط آلب
یضداًفش
دکتشعیذثبلشصغیٌی

10

93

93
عشاصی هزوْفَ هغکًْی دسکبؽبى ثش پبیَ الگْگیشی اص
هفبُین ّ فْاهل پبیذاسی ارتوبفی هغکي ثْهی

ثِذاؽتی-
دسهبًی

07930005

07930002

8

9

استاد مشاور

سال دفاع

گرایش

عیذهضوذاهیشصغیٌی

دکتشعیذثبلشصغیٌی

پبیذاس

هغکي

هغکي

07930003

07930004

07930006

11

پژُّؾکذٍ ثبیًْیک تِشاى

هشین کبؽوی

دکتشهضغي فیضی

93

فٌبّسی

12

هْصٍ تکٌْلْژیِبی عجض عبختوبًی

ثِوي ثبثبیی

دکتشهضغي فیضی

93

فضبُبی آهْصؽی
ّفشٌُگی

13

عشاصی ثیوبسعتبى  160تختی کْدکبى ثب تبکیذ ثش
سّاًؾٌبعغی هضیظ ّ هقوبسی ؽفبثخؼ

عیذؽِشام صغیٌی

دکتشاصوذ اخالصی
دکتشعبًبص لیتکُْی

14

ثبك هْصٍ فلْم ّ فٌْى ُغتَ ای

15

عشاصی هشکض استجبعبت ارتوبفی ثب سّیکشد عشاصی
کیٌتیک

16

عشاصی فشّدگبٍ ثیي الوللی اُْاص ثب سّیکشد هقوبسی
ثیًْیک

17

عشاصی هغکي عجیقت گشا ثب اعتفبدٍ اص الگُْبی ثْهی ثب
سّیکشد استجبط فضبیی دسّى ّ ثیشّى

07930007
07930008

07930009

93
ثِذاؽتی -دسهبًی

079300010
هضغي پْسصوضٍ

دکتشهضغي فیضی

93

فضبُبی آهْصؽی ّ
فشٌُگی

اهیش لغفیبى

دکتشاصوذ اخالصی

93

فٌبّسی

دکتشعیذفجبط
یضداًفش
دکتشاصوذاخالصی

93

فٌبّسی

079300011

ًگبس ًؾشالِْیی

079300012

079300013
فلیشضب فغبیی

دکتشعیذثبلش صغیٌی

هغکي
93

18

عشاصی هزتوـ تزبسی-فشٌُگی ثب سّیکشد اعتفبدٍ اص
فٌبّسی ُبی ًْیي عبختوبًی

فلی فجذاللِی

دکتش ًْسالذیي

93

فشٌُگی

19

عشاصی هزتوـ هغکًْی دس ؽِش پبٍّ ثش هجٌبی هقوبسی
ثْهی هٌغمَ اّساهبى

عیشّاى فؾیوی

دکتش هقوبسیبى

93

هغکي

20

کبُؼ هصشف اًشژی صشاستی ثب تْرَ ّیژٍ ثَ پْعتَ
ثیشًّی ثٌبُبی هغکًْی دس ؽِش هؾِذ ثب ثِشٍ گیشی اص
تزبسة هغکي ثْهی هٌغمَ

ؽیْا حبثتی اؽزقی

دکتش فیضی
دکتش هِذیضادٍ

93

پبیذاسی

21

عشاصی غشفَ ًوبیؾگبُی هتضشک ثب ثِشٍ گیشی اص الگْی
عشاصی ثبصاسّ تأکیذ ثش فشم عبصٍ ُبی عٌتی ایشاًی

صغیي ثبلشی

دکتش صغیٌی
دکتش ّفبهِش

93

فٌبّسی

دکتش فیضی

22

هشکض صًذگی ثخؾی کْدکبى کبس ثب سّیکشد تمْیت صظ
تقلك ثَ هکبى ثب تأکیذ ثش سضبیتوٌذی

عبسا سؽیذیبى

23

عشاصی خبًَ ٌُش عٌٌذد ثب سّیکشد اعتفبدٍ اص تکٌْلْژی
دس ایزبد فضبی تقبهل ؽِشی

ؽبُْ ُویلی

دکتش اخالصی

24

هقوبسی صٌقتی ثٌبُبی دسهبًی

صغیي فلی پْس
ّسّاًی

دکتش ّفبهِش

93

25

هزوْفَ البهتی تفشیضی آّاى دصفْل

فبعوَ صویوی فش

دکتش خبى هضوذی

93

هقوبسی پبیذاس

26

عشاصی ثشد اداسی ثب ثِشٍ گیشی اص تکٌْلْژی ًوبی دّ
پْعتَ دس اللین گشم ّ خؾک -ؽِش تِشاى

هضوذ هِذی داًؼ

دکتش هِذیضادٍ
دکتش یضداًفش

93

فٌبّسی

27

عشاصی ثبك هْصٍ تکٌْلْژی عبختوبًی ثب سّیکشد عیغتن
ُبی ًْیي عبختوبًی

عقیذ هبعتشی
فشاُبًی

دکتش ًْسالذیي

93

فٌبّسی

28

الگْی ثْهی دُکذٍ ؽِشی
ًوًَْ هْسدی :هضلَ اسصًبى اصفِبى

ًبدس هلکی سیضی

دکتش خبى هضوذی

93

هقوبسی پبیذاس

29

عشاصی پشدیظ فشٌُگی صبفؾیَ (هیبى افضا) ثب سّیکشد
صهیٌَ گشایی – ؽِش ؽیشاص

هشین اعوبفیل دخت

93

آهْصؽی فشٌُگی

30

عشاصی هزوْفَ هغکًْی اهشّص ثب سّیکشد عبدٍ گشایی
ایشاًی اعالهی (هیٌیوبلیغن)

هشین الغبدات آل
هزیذ

دکتش یضداًفش

93

هغکي

31

هغکي گشٍّ کن دسآهذ ؽِشی ثب سّیکشد پبیذاسی ارتوبفی
دس ؽِش تِشاى

هضوذ سضبیی

دکتش ُبؽن ًژاد
دکتش فیضی

93

هغکي

32

هزوْفَ تزبسی ،فشٌُگی دس لبلت هیذاى ؽِشی ثب
سّیکشد یکپبسچگی عبصٍ ّ هقوبسی :سُیبفتی ثَ
ثبصاسُبی عٌتی ایشاى

پذسام للیچی

دکتش هشدهی

93

فٌبّسی

33

عشاصی هشکض ٌُشُبی ًوبیؾی هذسى ّ آییٌی (ثشسعی
هیضاى تأحیش هصبلش ًْیي دس ثِیٌَ عبصی هصشف اًشژی
دس اللین گشم ّ خؾک ؽیشاص)

ُبًیَ ًیشّهٌذی

دکتش ًْسالذیي

93

پبیذاسی

دکتش فیضی

دکتش داًؾپْس

93

پبیذاسی

93

فٌبّسی

ثِذاؽتی دسهبًی

دکتش ُبؽن ًژاد

34

عشاصی هغکي اًقغبف پزیش ثب سّیکشد عبهبًذُی فضبی
چٌذ فولکشدی

حشیب اًصبسی

35

عشاصی هزتوـ هغکًْی اًقغبف پزیش ثب ُذف افضایؼ
آهبدگی رِت اعکبى پظ اص صلضلَ
هغبلقَ هْسدی :هٌغمَ  3تِشاى

فشًبص پیغبلَ

دکتش فلی الضغبثی

36

عشاصی ثشد اداسی دس تِشاى ثب تْرَ ثَ عشاصی پْعتَ
اًغجبق پزیش

ؽبیلیي اهیشی

دکتش خبى هضوذی

93

37

عشاصی هشکض فشٌُگی ٌُشی آییٌی خبًی آثبد تِشاى

هغقْد پْسفلیخبًی

دکتش ًْسالذیي

93

آهْصؽی فشٌُگی

38

ثبص عشاصی کتبثخبًَ هشکضی ُوذاى ثب تبکیذ ثش ثِیٌَ
عبصی هصشف اًشژی عشهبیؾی گشهبیؾی

ّصیذ هزیذی

دکتش فیضی
دکتش صغیٌی

93

آهْصؽی فشٌُگی

39

عشاصی هذسعَ ساٌُوبیی ثب ًگشػ ثِشٍ گیشی اص عبصٍ
عجک ّ فٌبّسی ُبی ًْیي ثشای استمبء کیفیت عبخت

اعوب ًوبصی

دکتش اخالصی

93

فٌبّسی

40

عشاصی هزتوـ دسهبًی تفشیضی آثگشم گشهَ سّد ساهغش
ثب سّیکشد عبصٍ اسگبًیک

عویشا پشّاًَ

دکتش خبى هضوذی

93

فٌبّسی

41

خبًَ ٌُشهٌذاى ّساهیي -عشاصی صهیٌَ گشا

هضوذ فلی همذادی

دکتش خبى هضوذی
دکتش گشری هِلجبًی

93

آهْصؽی فشٌُگی

دکتش تمذیشی

93

هغکي

93

هغکي

پبیذاسی

ردیف

عىىان

داوشجى

استاد راهىما

استاد مشاور

سال دفاع

گرایش

1

ُتل  4عتبسٍ ثب سّیکشد هقوبسی صٌقتی

عِیل لبعوی

دکتش ُبؽن ًژاد

94

هغکي

2

عشاصی ثیوبسعتبى دام ّ عیْس ّ آثضیبى ثب سّیکشد
عالهتی ارتوبؿ

هقیي تْکلی ًیب

دکتش ُبؽن ًژاد
هٌِذط غفْسیبى

94

ثِذاؽتی دسهبًی

3

عشس ًْعبصی ثیوبسعتبى ؽِیذ دکتش ثِؾتی عجضّاس ثب
سّیکشد عشاصی ثَ سّػ  BIMرِت ثِیٌَ عبصی صهبى
عبخت

هضوذ اثشاُین ًژادی

دکتش اخالصی

94

هقوبسی

4

عشاصی هشکض عالهت سّاى ثب سّیکشد ٌُش دسهبًگش

هضوذ سضبیی
آدسیبًی

دکتش ُبؽن ًژاد
هٌِذط غفْسیبى

94

ثِذاؽتی دسهبًی

5

عشاصی هزتوـ هغکًْی ثب سّیکشد افضایؼ اهٌیت
ارتوبفی

آتْعب ایضدی فش

دکتش یضداًفش
دکتش صغیٌی

94

هغکي

6

ثیوبسعتبى  130تختخْاثی عْاًش عْختگی اصفِبى ثب
سّیکشد عشاصی فضبُبی سّس ثخؼ ثشای ثیوبسعتبى

هضوذ عشهغت

دکتش اخالصی
هٌِذط غفْسیبى

94

ثِذاؽتی دسهبًی

7

هشکض تضمیمبت ّ دسهبى عشعبى ثب سّیکشد سّاًؾٌبعی
هضیظ

عْداثَ عبدات
ُبؽوی ًیب

دکتش یضداًفش
هٌِذط غفْسیبى

94

ثِذاؽتی دسهبًی

8

عشاصی هضْعَ هزتوـ هغکًْی ثب سّیکشد استمبء کیفیت
هضیظ ُبی ثبص ّ ارتوبفی

عپیذٍ عقیذلْ

دکتش یضداًفش
دکتش صغیٌی

94

هقوبسی

9

صٌقتی عبصی ًوبُبی دّپْعتَ ًوًَْ هْسدی :ثشد
تزبسی هغکًْی دس هٌغمَ  22تِشاى

هیالد سضبیی

دکتش ًْسالذیي

94

في آّسی

ردیف

عىىان

داوشجى

استاد راهىما

10

عشاصی ّسصؽگبٍ اختصبصی فْتجبل ثب اعتفبدٍ اص پشّعَ
هذل عبصی اعالفبت عبختوبى

هغقْد عتْدٍ

دکتش اخالصی
دکتش هِذیضادٍ

11

عشاصی هشکض آهْصؽی پژُّؾی ؽشکت هقذًی صٌقتی
گلگِش عیشربى ثب اعتفبدٍ اص هذل عبصی اعالفبت
عبختوبى

هٌِبص فبصوی
اصفِبًی

12

عشاصی هشکض تضمیمبتی ّ دسهبًی ثیوبسی ُبی افصبة ثب
سّیکشد عشاصی هقوبسی ُوغبص ثب اللین گشم ّ هشعْة

فشّك ثْعتبًی

دکتش اخالصی
هٌِذط غفْسیبى

13

چبلؼ ربهقَ ؽٌبختی ٌُش دس تقییي هقوبسی هغکي
هغلْة

ًشگظ غٌیْى

دکتش یضداًفش
دکتش صغیٌی

94

14

استمبء کیفیت فضبُبی هغکًْی ثب ثِشٍ گیشی اص ًْس
(عشاصی هزتوـ هغکًْی دس ؽیشاص)

الویشا ًبدسیبى

دکتش یضداًفش
دکتش خبًوضوذی

94

هغکي

15

عشاصی هذسعَ اثتذایی ثَ هٌؾْس استمبء خاللیت ثب تکیَ
ثش اصْل اًقغبف پزیشی

فبعوَ خشهی

دکتش یضداًفش
دکتش فیضی

94

فشٌُگی آهْصؽی

16

عشاصی هغکي ثب سّیکشد ًوبی تغجیك پزیش ثَ هٌؾْس
کبُؼ هصشف اًشژی ّ تٌْؿ پزیشی

ؽیوب هغیـ

دکتش اخالصی

94

هغکي

دکتش اخالصی

استاد مشاور

سال دفاع

گرایش

94

في آّسی

94

في آّسی

94

ثِذاؽتی دسهبًی

هغکي

