
 (کاشناسی ارشد و دکتری)  ئیپایان نامه های دانشجو فهرست

 1391-1386از سال  

 (اصغر نوید فر، دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تهران: گردآوری و تنظیم)

 فٟشػت ،ا٘جبْ ؿذٜ ثشای ا٘تخبة ػشیغ ٚ ثٟتش ٔٛضٛع پبیبٖ ٘بٔٝ ػٙٛاٖ پبیبٖ ٘بٔٝ ٞبیثب تٛجٝ ثٝ ٘یبص دا٘ـجٛیبٖ ثشای دا٘ؼتٗ 

اص ٔحؼٙبت ایٗ وبس ٔی تٛاٖ ثٝ آٌبٞی دادٖ ثٝ . تؼذادی اص پبیبٖ ٘بٔٝ ٞبی چٙذ دا٘ـٍبٜ ٔؼتجش وـٛس تٟیٝ ٌشدیذٜ اػت

چشا وٝ آٌبٞی اص ٔٙبثغ ٔٛجٛد ٔی تٛا٘ذ دس اؿبسٜ ٕ٘ٛد، پظٚٞـٍشا٘ی وٝ اص ٔٙبثغ دا٘ـٍبٜ ٞبی دیٍش اعالع چٙذا٘ی ٘ذاس٘ذ 

 . اؿذػشػت وبس یبسی سػبٖ پظٚٞـٍشاٖ ة

 دانشگاه تهران 

 ػبَ ٔمغغ اػتبد سإٞٙب پظٚٞـٍش ػٙٛاٖ سدیف

طئٛٔٛسفِٛٛطی حٛضٝ ٌشٔبثذؿت ثب تبویذ ثش حشوبت  1

 دأٙٝ ای

ػٕیٝ ػٕبد 

 اِذیٗ

اثشاٞیٓ 

 ٔمیٕی 

 1386 اسؿذ

ٞیذسٚطئٛٔشفِٛٛطی حٛضٝ حؼیٗ آثبد ثب تبویذ ثش  2

 فشػبیؾ ٚ سػٛة

اثشاٞیٓ  ِیال حیذسیبٖ

 ٔمیٕی

 1386 اسؿذ 

) پٟٙٝ ثٙذی ِغضؽ دس دأٙٝ ٞبی جٙٛثی وجیش وٜٛ  3

 (دسٜ ؿٟش تب ػذ ػیٕشٜ: ٔغبِؼٝ ٔٛسدی

 1386 اسؿذ ٔجتجی یٕب٘ی ٔؼّٓ تیش افىٗ

تجضیٝ ٚ تحّیُ ػٛأُ ٔٛثش دس ٚلٛع حشوبت تٛدٜ ای  4

 دس حٛضٝ آثخیض چبِىذٜ سٚد

اػٕؼیُ سٔضبٖ 

 پٛس

ٟٔشاٖ 

 ٔمصٛدی

 1386 اسؿذ

ٞیذسٚطئٛٔشفِٛٛطی سٚدخب٘ٝ لّؼٝ ٘ٛ ثب تبویذ ثش  5

 فشػبیؾ

ٔٙصٛس جؼفش  غالٔشضب اوجشی

 ثیٍّٛ

 1386 اسؿذ

پٟٙٝ ثٙذی حؼبػیت اساضی حٛضٝ صٚاسیبٖ اػتبٖ لٓ  6

 ثٝ فشػبیؾ خٙذلی

ٟٔشاٖ  ٔحٕذ ػجبػی

 ٔمصٛدی

 1387 اسؿذ

ثیؼتٖٛ ٚ ; ٔمبیؼٝ تٛػؼٝ وبسػتی تٛدٜ پشآٚ  7

 وشٔب٘ـبٜتبلذیغ ٘ٛا دس اػتبٖ 

ٔٙصٛس جؼفش  فشؿبد صفشی

 ثیٍّٛ

 1387 اسؿذ

ثشسػی پتب٘ؼیُ سػٛثذٞی حٛضٝ آثخیض فـٙذ ثب  8

 اػتفبدٜ اص ٔذَ ٞیذسٚفضیىی

ٔٙصٛس جؼفش  ٔحٕذ ػّیشضبِٛ

 ثیٍّٛ

 1387 اسؿذ

ٞیذسٚطئٛٔٛسفِٛٛطی سٚدخب٘ٝ ساصآٚس ثب تبویذ ثش  9

 فشػبیؾ

اثشاٞیٓ  فشؿبد وشدپٛس

 ٔمیٕی 

 1386 اسؿذ

ثشسػی ٘مؾ تىتٛ٘یه دس ؿىُ ٌیشی ٚ تحَٛ ِٙذفشْ  10

 ٞبی تبلذیغ لالجٝ

ػجبد ثبلشی ػیذ 

 ؿىشی

ٟٔشاٖ 

 ٔمصٛدی

 1386 اسؿذ

پٟٙٝ ثٙذی فشػبیؾ ٚ ثشآٚسد سػٛة دس حٛضٝ آثخیض  11

 ٔشیٓ ٍ٘بس ثب اػتفبدٜ اص ٔذَ ٞبی تجشثی

ٟٔشاٖ  حؼیٗ حجیجی

 ٔمصٛدی

 1386 اسؿذ

 1388 اسؿذاثشاٞیٓ  ػّیٓ ػّیپٛساسصیبثی طئٛٔٛسفِٛٛطیىی حٛضٝ صٞىـی ٟٔشاٖ سٚد دس  12



 ٔمیٕی تؼبُٔ ثب تٛػؼٝ ؿٟشی تجشیض

ثشسػی ٘مؾ تغییشات ػغح اػبع دس طئٛٔٛسفِٛٛطی  13

) ثؼتش سٚدخب٘ٝ ٞبی ٔحذٚدٜ دِتبی ػفیذ سٚد 

 (سٚدخب٘ٝ ٞبی پّشٚد ، صفب سٚد ٚ ٌشٌب٘شٚد

حٕیذ وبٔشا٘ی 

 دِیش

 1388 اسؿذ ٔجتجی یٕب٘ی

ثشسػی ٘مُ ٚ ا٘تمبَ ٔبػٝ ثش اػبع تجضیٝ ٚ تحّیُ  14

 دادٜ ٞبی ثبد دس ایؼتٍبٜ وشٔبٖ

ػٕیٝ رٞبة 

 ٘بظٛسی

 1388 اسؿذ ٔجتجی یٕب٘ی

لبثّیت ٞبی طئٛٔٛسفِٛٛطیىی تٛػؼٝ فضیىی ؿٟش  15

 ٔبػبَ ثب تبویذ ثش فشآیٙذٜ ٞبی دأٙٝ ای

اثشاٞیٓ  ٟٔذی فشخی

 ٔمیٕی

 1387 اسؿذ

ثشسػی تبثیش طئٛٔشفِٛٛطی ٔٙبعك ثیبثب٘ی دس اٞذاف ٚ  16

 (دؿت ٔؼیّٝ لٓ ٚ ٔحذٚدٜ آٖ) ػّٕیبت ٞبی ٘ظبٔی 

ثٟشٚص ثٟشاْ 

 آثبدی

 1388 اسؿذ ٔجتجی یٕب٘ی

تؼییٗ ٔٙبعك ٔٙبػت تٛػؼٝ طئٛپبسن ٚ طئٛتٛسیؼٓ  17

 ٔٙغمٝ جّفب ٚ ٚسصلبٖ

ثٟشاْ ٘ىٛئی 

 صذسی

اثشاٞیٓ 

 ٔمیٕی

 1387 اسؿذ

اسصیبثی لبثّیت ٞبی تٛػؼٝ دس ثخؾ وٟه اص ٘ظش  18

 طئٛٔٛسفِٛٛطی

اثشاٞیٓ  ٔیٙٛ ٔؼٕبسیبٖ

 ٔمیٕی

 1388 اسؿذ

تجضیٝ ٚ تحّیُ ٘بپبیذاسی ثؼتش سٚدخب٘ٝ لشٜ ػٛ ٚ  19

 تبثیش آٖ ثش تٛػؼٝ ؿٟش وشٔب٘ـبٜ

 1388 اسؿذ ٔجتجی یٕب٘ی صجشیٝ ؿٟجبصی

 1388 اسؿذ ٔجتجی یٕب٘ی ؿیشصادیٞیٛا  ٔشیٛاٖ; پتب٘ؼیُ ِغضؽ دس جبدٜ ػٙٙذج  20

صٞشا حبجی  ٔخبعشات طئٛٔٛسفِٛٛطیىی جبدٜ وٗ أبْ صادٜ داٚٚد 21

 وشیٕی دٚالیی

ٔٙصٛس جؼفش 

 ثیٍّٛ

 1388 اسؿذ

طئٛٔشٚفِٛٛطی ٚ ٔٙـب تپٝ ٞبی ٔبػٝ ای دس ؿٕبِغشة  22

 ثٟشٔبٖ

ٟٔذی تمی صادٜ 

 صا٘ٛلی

ٟٔشاٖ 

 ٔمصٛدی

 1388 اسؿذ

سٚدخب٘ٝ لضَ اٚصٖ ٚ ٘مؾ آٖ دس ٞیذسٚدیٙبٔیه  23

 (پُ ٘ؼبسٜ تب ٌٙجذ حبجی) تىبُٔ پیچبٖ سٚدٞب 

 1388 اسؿذ ٔجتجی یٕب٘ی ثیظٖ تىبٚس

تبثیش فشآیٙذ ٞبی طئٛٔشٚفِٛٛطیه حٛضٝ ٞبی  24

دٚسػیبٖ ، ٘ٛسیبة ٚ ػشاة ِٞٛی ثش تٛػؼٝ ؿٟشی 

 پبٜٚ

اثشاٞیٓ  وٛػبس سٔضب٘ی

 ٔمیٕی

 1388 اسؿذ 

ٞیذسٚدیٙبٔیه دس فشػبیؾ وٙبسی ثشسػی ٘مؾ  25

سٚدخب٘ٝ ٞشسٚد اػتبٖ : سٚدخب٘ٝ ٞب ٔغبِؼٝ ٔٛسدی 

 ِشػتبٖ

 1388 اسؿذ ٔجتجی یٕب٘ی ػیبٔه ؿشفی

ثشسػی ٔمبیؼٝ ٚ پٟٙٝ ثٙذی صٔیٗ ِغضؽ ثب اػتفبدٜ اص  26

ٔحٛس أبْ صادٜ ٞبؿٓ تب ) AHP  ٚLNRFدٚ ٔذَ 

 (آة اػه

ٟٔشاٖ  ػّیشضب دٞمبٖ 

 ٔمصٛدی

 1388 اسؿذ

 1388 اسؿذٟٔشاٖ تشٌغ اثشاٞیٓ تبثیش تىتٛ٘یه فؼبَ ثش ؿىُ ٌیشی ٚ تحَٛ ٔخشٚط  27



 ٔمصٛدی خب٘ی (جٙٛة دؿت لضٚیٗ)افىٙٝ سٚدخب٘ٝ حبجی ػشة 

ثشسػی ٘مؾ تىتٛ٘یه دس حٛضٝ ٞبی آثشیض ؿٕبَ  28

 (دسثٙذ ، دسوٝ ، ِٚٙجه)تٟشاٖ 

ٟٔشاٖ  فبعٕٝ ٘بئیٙی

 ٔمصٛدی

 1389 اسؿذ

أىبٖ ػٙجی تٛػؼٝ اوتٛسیؼٓ دس ٔٙغمٝ ٔش٘جبة ثب  29

 تبویذ ثش اؿىبَ طئٛٔشفِٛٛطیىی 

ٟٔشاٖ  فبعٕٝ ٘ٛسثخؾ

 ٔمصٛدی

 1389 اسؿذ

لبثّیت ٞب ٚ ٔحذٚدیت ٞبی طئٛٔٛسفِٛٛطیىی تٛػؼٝ  30

 فضیىی ؿٟش ایالْ

 1389 اسؿذ ٔجتجی یٕب٘ی اػٕبػیُ ٘جفی

تٛػؼٝ فشآیٙذ ٞبی طئٛٔشٚفِٛٛطیىی ٔحذٚدوٙٙذٜ  31

فضیىی ثخؾ ؿٕبِی والٖ ؿٟش وشج ثب تبویذ ثش 

 فشآیٙذٞبی ِغضؿی

اثشاٞیٓ  ػجبد عٛالیی

 ٔمیٕی

 1389 اسؿذ

ٔخبعشات طئٛٔٛسفِٛٛطیه تٛػؼٝ ؿٟشی دس غشة  32

 تٟشاٖ ثب تبویذ ثش آثشاٞٝ وٗ

احٕذ حؼیٗ 

 صادٜ

اثشاٞیٓ 

 ٔمیٕی

 1389 اسؿذ

ػبالس ٔمبیؼٝ فشػبیؾ پزیشی ػبص٘ذٞبی حٛضٝ وبَ  33

اص عشیك دادٜ ٞبی سػٛة ؿٙبػی ٚ ٘تبیج حبصّٝ اص 

 ٔذَ ٞبی پٟٙٝ ثٙذی

 1389 اسؿذ ٔجتجی یٕب٘ی ٟٔذی سٔؾ

ثشسػی تغییشات ٔشصٞبی ٔٛسفٛوّیٕبتیىی ٚ  34

 ٔٛسفٛدیٙبٔیىی وٛاتش٘شی دس حٛضٝ جبجشٚد

ٔشیٓ جؼفشی 

 الذْ

 1389 اسؿذ  ٔجتجی یٕب٘ی

لٕشٚد اس ػذ آؿىبس ػبصی تغییشات ٞٙذػی سٚدخب٘ٝ  35

 وٛچشی تب ػذ پب٘ضدٜ خشداد

ٟٔذی یضداٖ پٙبٜ 

 اػشٔی

اثشاٞیٓ 

 ٔمیٕی 

 1390 اسؿذ

ٔمبیؼٝ ٚیظٌی ٞبی ٔٛسفٛٔتشی حٛضٝ ٞبی صٞىـی  36

دأٙٝ ٞبی جٙٛثی ػٟٙذ ٚ ) دس ػیُ خیضی آٟ٘ب 

 (ػجالٖ

ٔٙصٛس خیشی 

 صادٜ اسٚق

اثشاٞیٓ 

 ٔمیٕی

 1390 اسؿذ

ٚ ٌؼتشؽ  تحّیُ ػٛأُ ٔٛثش ثش ؿىُ ٌیشی 37

 (دؿت وٟٛس الٔشد فبسع)فشػبیؾ خٙذلی 

ػیذ ٔحٕذ  ٟٔذی احٕذی

 صٔب٘ضادٜ 

 1390 اسؿذ

اثشاٞیٓ  سضب ػّی تٛوّی طئٛتٛسیؼٓ ؿٟشػتبٖ جیشفت ثب تبویذ ثش تٛػؼٝ پبیذاس 38

 ٔمیٕی

 1390 اسؿذ

تبثیش تغییشات ػغح آة دسیب دس طئٛٔشٚفِٛٛطی ٚ ٘مؾ  39

ثبثُ سٚد تب ) خضسآٖ دس ٔذیشیت خظ ػبحّی دسیبی 

 (تبالس

 1390 اسؿذ  ٔجتجی یٕب٘ی حٕیذ ػٕٛ٘یب

ٔخبعشات طئٛٔشٚفِٛٛطیه دسٜ ی ػفیذ سٚد ٚ تبثیش آٖ  40

 ثش تٛػؼٝ ؿٟشی سٚدثبس

ػؼیذ سحیٕی 

 ٞشآثبدی

اثشاٞیٓ 

 ٔمیٕی

 1390 اسؿذ

تبثیش خـىؼبِی ٞبی اخیش ثش سٚ٘ذ پیـشٚی سیً  41

 )1385 – 1380)ٌٙبثبد

ػصٕت فبعٕی 

 ٘ظاد

 1390 اسؿذ ٔجتجی یٕب٘ی



تحّیُ تبثیش ٔٛسفٛدیٙبٔیه سٚدخب٘ٝ ثش ٘بپبیذاسی ثؼتش  42

 ػغح دِتبی جٍّٝ ؿٕبِی تٍٙٝ ٞشٔض

ٔجتجی یٕب٘ی  ٞیٛا ػّٕی صادٜ

، ٟٔشاٖ 

 ٔمصٛدی

 1389 اسؿذ

تبثیش فشػبیؾ پزیشی ثبد ثش سٚی وبسثشی اساضی دس  43

 دؿت سفؼٙجبٖ

فبعٕٝ صیٗ 

 اِذیٙی

ٟٔشاٖ 

 ٔمصٛدی

 1389 اسؿذ

ثشسػی طئٛٔٛسفِٛٛطی ؿٟش اسان ثب تبویذ ثش تغییش  44

 آثشاٞٝ ػغحی دس ٘تیجٝ تٛػؼٝ ؿٟش

اثشاٞیٓ  پٍبٜ لذیشیبٖ

 ٔمیٕی

 1389 اسؿذ

صٔیٗ ثبػتبٖ ؿٙبػی اػتمشاسٌبٜ ٞبی پیؾ اص تبسیخ  45

تپٝ ٞبی )دؿت تٟشاٖ ثب تبویذ ثش ؿجىٝ صٞىـی 

 (ٔیٕٖٛ آثبد

ٟٔشاٖ  ػٕیشا چضغٝ

 ٔمصٛدی

 1391 اسؿذ

ؿٛاٞذ طئٛٔٛسفِٛٛطی تغییشات دسیبچٝ ی صسیجبس دس  46

 عی دٚسٜ ی ِٞٛٛػٗ 

ٟٔشاٖ  أیذ سحیٕی

ٔمصٛدی ، 

ٔٙصٛس جؼفش 

 ثیٍّٛ

 1391 اسؿذ

ٔذَ ػبصی وٕی ٚ پٟٙٝ ثٙذی خغش صٔیٗ ِغضؽ دس  47

ثشسػی : دأٙٝ ٞبی ؿٕبِی آالداؽ ٔغبِؼٝ ٔٛسدی

چٙبساٖ دس تغجییمی حٛضٝ ٞبی صٞىـی ثذساّ٘ٛ ٚ 

 اػتبٖ خشاػبٖ ؿٕبِی

اثشاٞیٓ  تیٕٛس جؼفشی 

 ٔمیٕی

 1386 دوتشی

تجضیٝ ٚ تحّیُ ٞبی ٔتغیش ٞبی طئٛٔشٚفیه ٔٛثش  48

 ( جبدٜ ٞشاص: ٔغبِؼٝ ٔٛسدی)دسٔذیشیت جبدٜ ای 

اػٕبػیُ 

 دا٘ـٕٙذی

 1387 دوتشی ٔجتجی یٕب٘ی

لبثّیت ٞب ٚ ٔحذٚیذیت ٞبی طئٕٛسسفِٛٛطیىی والٖ  49

 ثٝ ٔٙظٛس تٛػؼٝ ٚ ایٕٙی ؿٟش تٟشاٖ

اثشاٞیٓ   أیش صفبسی

 ٔمیٕی

 1387 دوتشی

) ػُّ ٚ اثبس طئٛٔٛسفیه ػیالة ٞبی ؿذیذ  50

 سٚدخب٘ٝ ٔبدس ػٛ ( وبتبػتشٚفیه

ٟٔٙبص جٟبدی 

 عشلی

جٕـیذ 

جذاسی 

 ػیٛضی 

 1387 دوتشی

تحّیُ پذیذٜ صٔیٗ ِغضؽ اص عشیك ٔمبیؼٝ ٔذَ ٞب  51

 دس حٛضٝ ٞبی ؿیشٚد ٚ صفبسٚد

ٟٔشاٖ  ػّی ػجبدی ٘ظاد

ٔمصٛدی ، 

 ٔجتجی یٕب٘ی

 1387 دوتشی

تبثیش صٔیٗ ػبخت ثش تحَٛ ِٙذفشْ ٞبی وٛاتش٘شی دس  52

 ٌؼُ ٞبی دٞـیش ٚ ا٘بس: ایشاٖ ٔغبِؼٝ ٔٛسدی

ٔجتجی یٕب٘ی  اثٛاِمبػٓ ٌٛساثی

، ٔحٕذ سضب 

 لبػٕی 

 1387 دوتشی

ٔمبیؼٝ ػیؼتٓ ٞبی وبسػتی ؿبٞٛ ٚ ػپیذاٖ ٚ  53

 ٔذیشیت آٟ٘بإٞیت 

ٔحٕذ صذیك 

 لشثب٘ی

فشج اهلل 

 ٔحٕٛدی

 1388 دوتشی



 1388 دوتشی ٔجتجی یٕب٘ی ػّیشضب تمیبٖ تحّیُ ػیؼتٓ ٞبی ؿىُ صا دس دأٙٝ ٞبی وشوغ 54

ؿٛاٞذ ٚ حذٚد ٌؼتشؽ یخچبَ ٞبی وٛاتش٘شی دس  55

 اِجشص ٔشوضی

ٔجتجی یٕب٘ی  حٕضٜ صٔب٘ی

، جٕـیذ 

جذاسی 

 ػیٛضی

 1388 دوتشی

ٔمبیؼٝ ٚیظٌی ٞبی طئٛٔٛسفِٛٛطی حٛضٝ ٞبی  56

 ثختٍبٖ ٚ ٟٔبسِٛ ٚ تبثیش آٖ ثش ٔٙبثغ آة

احٕذ سضب 

 ػیؼبیی

جٕـیذ 

جذاسی 

 ػیٛضی

 1388 دوتشی 

تحّیُ ٔمبیؼٝ ای تحَٛ ٔخشٚط افىٙٝ ٞبی دأٙٝ  57

 (دأغبٖ تب ٌشٔؼبس) ٞبی جٙٛثی اِجشص ؿشلی

ٚحیذ ٔحٕذ ٘ظاد 

 آسٚق

 1390 دوتشی ٔجتجی یٕب٘ی

ثشسػی تبثیش ٌزاسی ٔٛسفٛدیٙبٔیه جشیبٖ ٚ صٔیٗ  58

ػبخت ثش ٔٛسفِٛٛطی ٚ اٍِٛی آثشاٞٝ ٔیب٘ی سٚدخب٘ٝ 

 صاة

ٔجتجی یٕب٘ی  ٕٔٙذ ػبالسی

، اثشاٞیٓ 

 ٔمیٕی

 دوتشی
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ٞیذسٚدیٙبٔیه دسیبی خضس ٚ تبثیش آٖ ثش ٔٛسفِٛٛطی  59

 لبػذٜ دِتبی ػفیذ سٚد

اثشاٞیٓ  لبػٓ ِشػتب٘ی 

ٔمیٕی ، 

 ٔجتجی یٕب٘ی

 1391  دوتشی

 دانشگاه تبریز

 ػبَ ٔمغغ اػتبد سإٞٙب پظٚٞـٍش ػٙٛاٖ سػبِٝ سدیف

 1386 اسؿذ ٔمصٛد خیبْ صبثش سػتٕی تحَٛ طئٛٔٛسفِٛٛطی دأٙٝ ٞبی ؿٕبِی ثضغٛؽ 1

ثشسػی ٔخبعشات طئٛٔٛسفِٛٛطیىی تٛاٖ ٞبی ٔحیغی  2

 ٔخشٚط افىٙٝ ٞبی ؿٕبَ ؿشلی دسیبچٝ اسٚٔیٝ

 1386 اسؿذ ٔؼصٛٔٝ سججی آلبجب٘یوبٔیال 

ثشسػی ٚیظٌی ٞبی طئٛٔشٚفیه دس ٔىبٖ یبثی وبسثشی  3

ٔىبٖ یبثی دفٗ ٔٛاد صایذ ؿٟشی : ٔغبِؼٝ ٔٛسدی ) ٞب 

 (ثٙبة

 

 صٞشا ػبدِی

ػّی ٔحٕذ 

خٛسؿیذ 

 دٚػت

 

 اسؿذ
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ثشسػی ٚ پٟٙٝ ثٙذی حشوبت تٛدٜ ای ثب تبویذ ثش  4

 (سٚدخب٘ٝ ٔبدس ػٛحٛضٝ : ٔغبِؼٝ ٔٛسدی ) ِغضؽ 

ٔحٕذ حؼیٗ  ٘بصش ثبی

 سضبیی ٔمذْ

 1386 اسؿذ

5  

٘مؾ فشآیٙذ ٞبی طئٛٔٛسفیه سٚدخب٘ٝ ای دس ایجبد 

ٔخبعشات عجیؼی ٚ ٔحیغی ؿٟش ػٙمش ثب تبویذ ثش 

 ػیالة

 

 ػٕیٝ خبِمی

ػّی ٔحٕذ 

خٛسؿیذ 

دٚػت ، 

ٔحٕذ حؼیٗ 

 سضبیی ٔمذْ

 

 اسؿذ

 

1386 

 1386 اسؿذػّی ٔحٕذ  وجشی ٘جفی٘مؾ صیش ػبخت ٞبی طئٛٔشٚفِٛٛطی دس تٛػؼٝ  6



 خٛسؿیذ  ؿٟشػتبٖ آُٔ: اوٛتٛسػیٓ ٕ٘ٛ٘ٝ ٔٛسدی

 دٚػت

7  

تحّیُ طئٛٔٛسفِٛٛطی دأٙٝ ؿٕبِی وٜٛ وشوغ ٚ 

 دؿت ثبدسٚس

 

 ػٕیٝ خؼشٚی

ؿٟشاْ 

سٚػتبیی ، 

 ٔؼصٛٔٝ سججی

 

 اسؿذ

 

1387 

8  

طئٛٔٛسفِٛٛطیىی آٞه ثشسػی تغجیمی تحَٛ 

 وبسػتیه دس ٔٙغمٝ وشٔب٘ـبٜ

 

 ػٕیٝ وشیٕی

ؿٟشاْ 

،  سٚػتبیی 

 ایشج ججبسی

 

 اسؿذ
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) دس حٛضٝ صٛفی چبی پٟٙٝ ثٙذی ٘بپبیذاسی دأٙٝ ٞب  9

 (یٗ ِغضؽْصثب تبویذ ثش 

ؿٟشاْ  ساحّٝ ػّیضادٜ

 سٚػتبیی

 1387 اسؿذ

 1388 اسؿذ ٔؼصٛٔٝ سججی ػّی ساػتب پظٚٞـی دس طئٛٔٛسفِٛٛطی دؿت ٔشٚدؿت 10

ثشسػی اؿىبَ وبسػتی ٔٙغمٝ آرس ؿٟش ثب تبویذ ثش  11

 تشاٚستٗ ٞب

ٔحٕذ حؼیٗ  حؼٗ ٔختشع

سضبیی ٔمذْ ، 

 ٔحؼٗ ٔٛیذ

 

 اسؿذ

 

1387 

12  

٘مؾ ػٛأُ طئٛٔٛسفیه دس ٔىبٖ یبثی دفٗ ٔٛاد صایذ 

 ؿٟشی ػمض

 

 ٕٞیٗ ؿٟبثی

ٔحٕذ حؼیٗ 

سضبیی ٔمذْ ، 

ؿٟشاْ 

 سٚػتبیی

 

 اسؿذ

 

1388 

) ثشسػی فشػبیؾ خٙذلی دس حٛضٝ آثخیض ػش٘ذ چبی  13

 (EGEMثب تبویذ ثش ٔذَ 

ٔحٕذ حؼیٗ  ػجذاِٝ ثٟجٛدی

 سضبیی ٔمذْ

 1388 اسؿذ

پٟٙٝ ثٙذی تٛاٖ ٞبی طئٛتٛسیؼتی اػتبٖ وشدػتبٖ ٚ  14

 تحّیُ ٘مؾ آٖ ٞب دس تٛػؼٝ ٘بحیٝ ای

ؿٟشاْ  ٞب٘ب لبدسی صادٜ

 سٚػتبیی

 1388 اسؿذ

ٔٛفٛتىتٛ٘یه ٚ ٘ئٛتىتٛ٘یه جٙٛة ؿشق ثشسػی  15

 دؿت ػشاة

 1389 اسؿذ ٔؼصٛٔٝ سججی ٔشیٓ ػؼٍشی

پظٚٞؾ دس طئٛٔٛسفِٛٛطی تىتٛ٘یىی دأٙٝ ٞبی  16

 جٙٛثی ػجالٖ

 1389 اسؿذ ٔؼصٛٔٝ سججی اثِٛفضُ ػّیٕب٘ی

تحّیُ طئٛٔٛسفیىی ٔىبٖ ٌضیٙی ٔشاوض ٘ظبٔی ثب  17

دأٙٝ ٞبی : ٔغبِؼٝ ٔٛسدی GIS & RSاػتفبدٜ اص 

 غشثی وٛٞؼتبٖ ػٟٙذ

ٔحٕذ حؼیٗ 

 فتحی

ؿٟشاْ 

 سٚػتبیی

 

 اسؿذ
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18  

ٔغبِؼٝ تٍٙٙبٞبی طئٛٔٛسفیه تٛػؼٝ فضیىی ؿٟش 

 وشٔب٘ـبٜ

 

 ٘بصاس ثبسا٘ی

ػّی ٔحٕذ 

خٛسؿیذ 

 دٚػت

 

 اسؿذ
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 1389 اسؿذ ٔؼصٛٔٝ سججی ٔجیذ ثیشا٘ٛ٘ذٔىبٖ یبثی ثٟٙیٝ دفٗ ٔٛاد صائذ جبٔذ ؿٟشی خشْ آثبد  19



 GISثش اػبع ٔؼیبس ٞبی طئٛٔٛسفِٛٛیظی دس ٔحیظ 

ثشسػی ٚیظٌی ٞبی طئٛٔٛسفیه دس ٔىبٖ یبثی وبسثشی  20

ٔغبِؼٝ ٔٛسدی ٔىبٖ یبثی دفٗ ٔٛاد صایذ ؿٟشی : ٞب 

 ػجت ؿیش

 

 ػّی أجذی

ػّی ٔحٕذ 

خٛسؿیذ 

 دٚػت

 

 اسؿذ
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21  

ثب٘ٝ ثب اػتفبدٜ  –پٟٙٝ ثٙذی ٔٛسفٛوّیٕبیی جبدٜ ػمض 

 ثب تبویذ ثش تصبدف جبدٜ ای GISاص 

 

 ػبٔبٖ حؼیٗ

ٔحٕذ حؼیٗ 

 ، سضبیی ٔمذْ

ػّی ٔحٕذ 

خٛسؿیذ 

 دٚػت

 

 اسؿذ

 

1390 

 

اسصیبثی طئٛٔٛسفٛتٛسیؼٕی دأٙٝ جٙٛة ؿشلی ػجالٖ  22

ٔغبِؼٝ ) ثب تبویذ ثش پذیذٜ ٞبی طئٛٔٛسفِٛٛطیه 

 (ؿٟشػتبٖ ػٟٙذ: ٔٛسدی

 

 فیبض ثبیشأی

ٔحٕذ حؼیٗ 

 سضبیی ٔمذْ

 

 اسؿذ

 

1390 

23  

ٔذیشیت تٕشوض صِضِٝ دس ٔشحّٝ لجُ اص ٚلٛع ثب اػتفبدٜ 

ٔٙغمٝ یه ؿٟشداسی :  ٔغبِؼٝ ٔٛسدی) GISاص 

 (تجشیض

 

 ثتَٛ وبُٔ

ؿٟشاْ  

 سٚػتبیی ، 

ػّی اوجش 

 سػِٛی

 

 اسؿذ

 

1390 

سٚدخب٘ٝ اٞش چبی تحّیُ ٞبی وٕی ٔٛسفِٛٛطی ثؼتش  24

 لجُ ٚ ثؼذ اص احذاث ػذ ػتبسخبٖ

ٔحٕذ حؼیٗ  صٞشا پیشی

 سضبیی ٔمذْ

 1390 اسؿذ

 

25 

 

ثشسػی ٚ پٟٙٝ ثٙذی خغش صٔیٗ ِغضؽ ثب اػتفبدٜ اص 

: ٔغبِؼٝ ٔٛسدی (AHP)سٚؽ تحّیُ ػّؼّٝ ٔشاتجی 

 حٛضٝ آثشیض ٌشٔی چبی

 

 ٟٔذی فتحی

 

 ٔؼصٛٔٝ سججی

 

 اسؿذ

 

1390 

 

تٛإ٘ٙذی ٞبی طئٛٔٛسفٛتٛسیؼتی تبالة پُ اسصیبثی  26

 دختش ثٝ سٚؽ پشاًِٛ٘

ؿٟشاْ  صیتت ثٟشأی

 سٚػتبیی

 1390 اسؿذ

: ٔغبِؼٝ ٔٛسدی)اسصیبثی ػّٕىشد ػّٕیبت آثخیضداسی 27

 (حٛضٝ آثشیض ص٘ٛص

اػذاهلل  ٔحٕذ لٙجشی 

 حجبصی

 1391 اسؿذ

ثشسػی ػٛأُ ٔٛثش دس ؿىُ ٌیشی ٚ ٌؼتشؽ ٔخشٚط  28

 دأٙٝ ٞبی جٙٛثی آالداؽافىٙٝ ٞبی 

غالٔشضب ٔمبٔی 

 ٔمیٓ

ٔؼصٛٔٝ سججی 

ؿٟشاْ  ، 

 سٚػتبیی

 1386 دوتشی

تحّیُ سٚ٘ذ تغییشات ثیٛطئٛٔٛسفیه حٛضٝ آثخیض  29

ثجٛؿٗ چبی ٚ تبثیش آٖ ثش فشػبیؾ دأٙٝ ای ٚ تِٛیذ 

 سػٛة

ٔحٕذ سضب 

 ٘یىجٛ

ؿٟشاْ 

 سٚػتبیی

 1388 دوتشی

 1389 دوتشیٔحٕذ حؼیٗ  ٔحٕذ سضب لذسی٘مؾ ٔٛسفٛتشاٚیتٛ٘یه دس پیذایؾ ٚ تٛػؼٝ پذیذٜ  30



 سضبیی ٔمذْ (ٔٙغمٝ تخت ػّیٕبٖ: ٔغبِؼٝ ٔٛسدی) ٞبی وبسػتی 

31 

 

تحّیُ دیٙبٔیه ٚ ؿىُ ٔجشا دس حٛضٝ آثشیض سٚدخب٘ٝ 

 ٟٔبثبد

ؿٟشاْ  ٞبدی ٘یشی

 سٚػتبیی

 1389 دوتشی

 

32 

تىبّٔی سٚدخب٘ٝ لضَ اٚصٖ ثب ثشسػی سٚ٘ذ تغییشات 

ویّٛٔتشی  30ٔحذٚدٜ )اػتفبدٜ اص ٔذَ ٞبی فّٛٚیبَ 

 (ؿٟشػتبٖ ٔیب٘ٝ تب ٔشص ػیبػی اػتبٖ ص٘جبٖ

 

 صیبد اصغشی

ٔحٕذ حؼیٗ 

 سضبیی ٔمذْ ، 

ٔحٕذ سضب 

 ثشٚتی

 

 دوتشی
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 دانشگاه شهید بهشتی

 ػبَ ٔمغغ  اػتبد سإٞٙب پظٚٞـٍش ػٙٛاٖ سدیف

طئٛٔٛسفِٛٛطی ٚ تبثیش آٟ٘ب ثش فشآیٙذٞبی ٚیظٌی ٞبی  1

فشػبیـی سٚدخب٘ٝ داٚ٘ذ حٛضٝ سٚدخب٘ٝ ٌشٔی چبی 

 ؿٟشاػتبٖ ٔیب٘ٝ

ٔحٕٛد  ٔٙصٛس صبدلی

 الجٛسدی

 1386 اسؿذ

تٛػؼٝ اوٛتٛسیؼٓ ؿٟشػتبٖ تفت ثب تبویذ ثش ظشفیت  2

 ٞبی طئٛٔشٚفِٛٛطیه آٖ 

احٕذ ٘جفی 

 لبػٓ آثبدی

 1386 اسؿذ ػؼیذ خذایبٖ 

فشآیٙذٞبی فشػبیـی حبوٓ ثش حٛضٝ سٚدخب٘ٝ ٚسوؾ  3

ٚ ثشآٚسد وٕی ٔیضاٖ (ؿٕبَ غشة تجشیض)چبی 

 فشػبیؾ

ٔحٕٛد  اثشاٞیٓ احٕذی

 الجٛسدی

 1386 اسؿذ

اوٛتٛسیؼٓ ؿٕبَ اػتبٖ خشاػبٖ ثب تبویذ ثش ٚیظٌی  4

 ٞبی اوٛطئٛٔٛسفِٛٛطی

 1386 اسؿذ ثٟشٚص دٞضاد افؼب٘ٝ ؿیخی

طئٛٔشٚفِٛٛطیه دس ٔب٘یبثی ثٟیٙٝ دفٗ ٘مؾ ػٛأُ  5

 پؼٕب٘ذٞبی جبٔذ ؿٟش تىبة

جٕبَ احٕذ 

 آثبدی

 1386 اسؿذ ثٟشٚص دٞضاد

تٛػؼٝ ظشفیت ٞبی اوٛتٛسیؼٓ ثب تبویذ ثش ٚیظٌی  6

ٔغبِؼٝ ٔٛسدی ؿٟشػتبٖ پبٜٚ ) ٞبی طئٛٔٛسفِٛٛطیه 

 (اٚسأب٘بت; 

 

 ِمٕبٖ سحٕب٘ی

 1386 اسؿذ ػؼیذ خذائیبٖ

ػبٔب٘ذٞی ٔشاوض دفٗ پؼٕب٘ذٞبی جبٔذ ٔىبٖ یبثی ٚ  7

 دسٜ ؿٟش ثب تبویذثش طئٛٔٛسفِٛٛطی وبسػت

  اسؿذ ػؼیذ خذائیبٖ اِٛاٖ الِٝ صاسی

1386 

اسصیبثی ػّٕیبت آثخیضداسی ثش حفبظت خبن دس حٛضٝ  8

 (ؿٟشػتبٖ لبئٓ ؿٟش)آثخیض ػذ ثش٘جبػتب٘ه 

ػجیىٝ سٚحب٘ی 

 صادٜ

ٔحٕٛد 

 الجٛسدی

 1386 اسؿذ

طئٛٔٛسفِٛٛطی وبسػت ثب تبویذ ثش غبسٞبی ٔٛجٛد دس  9

 ؿٕبَ ؿشق ؿٟش وشٔب٘ـبٜ

ٔحٕذ سضب  ػٕیٝ أیشی

 ثشٚتی

 1386 اسؿذ

طئٛٔٛسفِٛٛطی حٛضٝ آثخیض ػذ صاٌشع ثٝ ٔٙظٛس پٟٙٝ  10

ثٙذی ٔٙبعك حؼبع ٚ آػیت پزیش دس ثش٘بٔٝ ٞبی 

ٟٔٙبص سػتٕی 

 ٔبً٘ ٞالتی

حؼٗ صذٚق ، 

 حؼٗ ِـٍشی

 1386 اسؿذ



 تٛػؼٝ

طئٛٔٛسفِٛٛطی چٟبسٌٛؽ یّی ثشسق ثب تبویذ ثش ِغ  11

 ٞبی آٖ دس ؿٕبَ ؿٟشػتبٖ والِٝ اػتبٖ ٌّؼتبٖ

ٔحٕذ سضب  صیٙت تیٕٛسی

 ثشٚتی 

 1386 اسؿذ

پٟٙٝ ثٙذی پتب٘یؼُ ػیُ خیضی حٛضٝ آثشیض ٔحٕذ  12

 ؿٟشػتبٖ ػجضٚاس

حؼٗ صذٚق ،  ٔحٕذ ٟ٘بسدا٘ی

ٔحٕذ سضب 

 ثشٚتی

 1387 اسؿذ

ٔغبِؼٝ ٞیذٚسٚطئٛٔشٚفِٛظی پبییٗ دػت ػذ لـالق  13

 ػٙٙذج 

حؼٗ صذٚق ،  ػذ٘بٖ ٘بصشی

 ػؼیذ خضشی

 1388 اسؿذ

ؿٟشػتبٖ :طئٛتٛسیؼٓ ٚ تٛػؼٝ پبیذاس ، ٔغبِؼٝ ٔٛسدی 14

 ٔشیٛاٖ

پشػتٛ سؿٝ 

 ؿبغشی

ٔحٕٛد 

 الجٛسدی

 1388 اسؿذ

 1388 اسؿذ صذٚقحؼٗ  أیذ صاسػی ٔٛا٘غ طئٛٔٛسفِٛٛطیىی تٛػؼٝ فضیىی ؿٟش ؿیشاص 15

ثب تبویذ ( جٙٛة ٟ٘بٚ٘ذ)طئٛٔشٚفِٛٛطی وٜٛ ٌبٔبػیبة  16

 ثش وبسػت

ٔحٕذ سضب  ٔؼصٛٔٝ وبظٕی

ثشٚتی ، ٔحٕذ 

ٟٔذی حؼیٗ 

 صادٜ

 1388 اسؿذ

جٙٛة )پٟٙٝ ثٙذی ػیالة دس حٛضٝ آثخیض ٌبٔبػیبة  17

  GISثب اػتفبدٜ اص(ؿشق ٟ٘بٚ٘ذ 

ٟٔٙبص حیذسی 

 صادٜ 

ٔحٕذ سضب 

ثشٚتی ، حؼٗ 

 ِـٍشی

 1388 اسؿذ

–طئٛٔشفِٛٛطی ٚ ٔخبعشات عجیؼی جبدٜ ػٙٙذج  18

 دٍٞالٖ ثب تبویذ ثش حشوبت تٛدٜ ای

ٔحٕذ سضب  ػبدَ ٔٙصٛسی

ثشٚتی ، ٔحٕذ 

ٟٔذی حؼیٗ 

 صادٜ

 1388 اسؿذ

دأٙٝ )ؿٙبخت ٔٛسفٛدیٙبٕ٘یه حٛضٝ تّخٝ سٚد  19

ثب اػتفبدٜ اص فٗ آٚسی ػٙجؾ اص (ؿشلی لّٝ دٔبٚ٘ذ

 ثب تبویذ ثش فشآیٙذٞبی یخچبِی RSدٚس 

 1388 اسؿذ ػؼیذ خذائیبٖ ػؼیذٜ فخبسی

پٟٙٝ ثٙذی خغش صٔیٗ ِغضؽ دس ثبؽ ٞبی چبی  20

 (جٙٛة الٞیجبٖ ٚ ٍِٙشٚد)

ػٕیشا آسایؾ 

 احٕذ ػشائی

 1388 اسؿذ حؼٗ صذٚق

ؿٙبخت فشآیٙذٞبی طئٛٔٛسفِٛٛطیه دؿت اٞش دس  21

 ساػتبی تٛػؼٝ ٘بحیٝ ای

ػّیشضب ػظیٕی 

 پٛس خٛ٘یك

 1388 اسؿذ حؼٗ صذٚق

خشاػبٖ )پٟٙٝ ثٙذی صٔیٗ ِغضؽ دس حٛضٝ لشٜ چبی  22

 (ؿٕبِی

حجت اهلل 

 اػىٙذسی

 1388 اسؿذ حؼٗ صذٚق

اسصیبثی ثشآٚسد فشػبیؾ ٚ سػٛة ثب ثٟشٜ ٌیشی اص ٔذَ  23

 دس حٛضٝ سٚدخب٘ٝ ثبغشٜ EPMو   MPSIACٞبی 

ػّی ٔحٕذ ٘ٛس 

 ٔحٕذی

حؼٗ احٕذی 

، ٔحٕذ سضب 

 1388 اسؿذ



 ثشٚتی

 1388 اسؿذ حؼٗ صذٚق پب٘یذٜ صیجٙذٜ (٘مذٜ)فشػبیؾ دس حٛضٝ آثشیض سٚدخب٘ٝ ٌذاس چبی  24

جٙٛة غشة فیشٚص )طئٛٔٛسفِٛٛطی ٌٙجذ ٕ٘ىی جٟب٘ی  25

 (آثبد فبسع

ٔحٕذ سضب  ٔحجٛثٝ ادیت پٛس

 ثشٚتی

 1388 اسؿذ

ؿٙبخت ٚ اسصیبثی ٔٙبعك آػیت پزیش ؿشق اػتبٖ  26

اػبع ؿبخص ٞبی ٔخبعشات ٔحیغی  وشٔب٘ـبٜ ثش

 (طئٛٔٛسفِٛٛطی ، الّیٓ ، جٕؼیت)

ٔحٕٛد  افؼب٘ٝ خیشی

الجٛسدی ، 

 ثٟشٚص دٞضاد

 1388 اسؿذ

پٟٙٝ ثٙذی خغش صٔیٗ ِغضؽ دس ؿٟشػتبٖ اػالْ آثبد  27

 (اػتبٖ وشٔب٘ـبٜ)غشة 

حٙیمٝ ٔحٕذی 

 لیؼٛ٘ذی

ٔحٕذ سضب 

ثشٚتی ، 

ٔحٕٛد 

 الجٛسدی

 1388 اسؿذ

جٙٛة )آثبس یخچبَ ٞبی عجیؼی دس ٔبٞبٖ ٔغبِؼٝ  28

 (وشٔبٖ

عیجٝ ٔحٕٛدی 

 ٔحٕذ آثبدی

ٔحٕٛد 

 الجٛسدی

 1389 اسؿذ

طئٛٔٛسفِٛٛطیه تبثیش ٌزاس ثش  –ٔغبِؼٝ ػٛأُ عجیؼی  29

ٌؼتشؽ ثی سٚیٝ ؿٟش تٟشاٖ ، ٔغبِؼٝ ٔٛسدی ؛ 

 (ؿٕبَ غشة تٟشاٖ)حصبسن 

ٔحٕذ سضب  ٘ذا ججبسی

ثشٚتی ، ٔحٕذ 

ٟٔذی حؼیٗ 

 صادٜ

 1389 اسؿذ

ثشسػی طئٛٔٛسفِٛٛطیىی حٛضٝ آثخیض دؿت ایٛاٖ  30

 ثب تبویذ ثش فشػبیؾ(اػتبٖ ایالْ)

ٔحٕذ سضب  ػّی ٘جفی

ثشٚتی ، حؼٗ 

 صذٚق

 1389 اسؿذ

٘مؾ فشػبیؾ ثش ٚیظٌی ٞبی طئٛٔٛسفِٛٛطیىی حٛضٝ  31

 آثخیض آرسؿٟش چبی 

حؼٗ صذٚق ،  اثشاٞیٓ سػِٛی

ٔحٕذ ٟٔذی 

 حؼیٗ صادٜ

 1389 اسؿذ

ثشسػی خصٛصیبت طئٛٔٛسفِٛٛطی حٛضٝ آثخیض  32

ص٘جب٘شٚد ٚ ٘مؾ آٟ٘ب دس ؿىُ ٌیشی فشػبیؾ آثی ٚ 

 تِٛیذ سػٛة

ٔحٕذ سضب  ٘شٌغ عبسٔی 

ثشٚتی ، حؼٗ 

 صذٚق

 1389 اسؿذ

ثشآٚسد فشػبیؾ حٛضٝ ّٞـی اص حٛضٝ ٔشي دس  33

 ؿٟشػتبٖ وشٔب٘ـبٜ

ػّٕٝ جٕـیذی 

 جٟبٖ

 1389 اسؿذ حؼٗ صذٚق

پتب٘ؼیُ ػیُ خیضی دس حٛضٝ آثشیض پٟٙٝ ثٙذی  34

 (آرسثبیجبٖ ؿشلی) ٔشدق چبی 

 1390 اسؿذ ؿٟشیبس خبِذی ؿبپٛس ػتبسی

تحٛالت صیؼت ٔحیغی ٚ طئٛٔٛسفِٛٛطیه دِتبی  35

 (ؿٟشػتبٖ ثٙذس ٍِٙٝ)سٚدخب٘ٝ ٟٔشاٖ 

حؼٗ صذٚق ،  ػٙبیت غالٔی 

ٔحٕذ ٟٔذی 

 1390 اسؿذ



 حؼیٗ صادٜ

تٛػؼٝ اوٛتٛسیؼٓ دس جٙٛة اػتبٖ آرسثبیجبٖ غشثی  36

 ثب تبویذ ثش ٚیظٌی ٞبی طئٛٔٛسفِٛٛطیه آٖ 

 1390 اسؿذ حؼٗ صذٚق ٘بصش ٔٛػی

٘مؾ پذیذٜ ٞبی طئٛٔٛسفِٛٛطی دس تٛػؼٝ ٌشدؿٍشی  37

 ؿٟشػتبٖ دصفَٛ

ٔحٕٛد  فبعٕٝ خذادای

 الجٛسدی

 1390 اسؿذ

دؿت ٚیظٌی ٞبی طئٛٔٛسفِٛٛطیىی ٚ خبن ؿٙبػی  38

دس ساػتبی ( ؿٕبَ ؿشلی اػتبٖ ٕٞذاٖ)فبٔٙیٗ 

 تؼییٗ ثٟتشیٗ وبسثشی اساضی

ٔحٕذ ٟٔذی  اوجش سػتٕی 

 حؼیٗ صادٜ 

 1390 اسؿذ

فـٙذن  –ثشآٚسد فشػبیؾ دس حٛضٝ آثشیض صیذؿت  39

 عبِمبٖ

ٔحٕذ سضب  ٞذی ثٟشأی فشد

 ثشٚتی

 1390 اسؿذ

تٍٙٙبٞبی طئٛٔٛسفِٛٛطیىی تٛػؼٝ فضیىی ؿٟشػتبٖ  40

ثٛوبٖ ٚ چٍٍٛ٘ی تبثیش ٌزاسی ایٗ ػٛأُ دس جٟت 

 دٞی سؿذ خغی ؿٟش

آرس ػؼذی ٔبْ 

 خؼشٚی

ٔحٕٛد 

 الجٛسی

 1390 اسؿذ

ؿجٝ : ٔغبِؼٝ ٔٛسدی )اوٛتٛسیؼٓ ٚ تٛػؼٝ پبیذاس  41

 (جضیشٜ ٔیب٘ىبِٝ

ػىیٙٝ خبتٖٛ 

 ٘ظبْ ٔحّٝ

 1390 اسؿذ حؼٗ صذٚق

 اثشات احذاث ػذ ؿٟیذ سجبیی ثش ٔٛسفِٛٛطی وب٘بَ 42

 سٚدخب٘ٝ تجٗ

ٔحٕذ ػّی ٘ظبْ 

 ٔحّٝ

 1390 اسؿذ حؼٗ صذٚق

طئٛٔٛسفِٛٛطی حٛضٝ سٚد صاَ ثب تبویذ ثش  43

 طئٛٔٛسفِٛٛطی ػبختٕب٘ی

ٔحٕذ سضب  فشصاد سؿیذی

 ثشٚتی

 1390 اسؿذ

ؿٕبَ )طئٛٔٛسفِٛٛطی ِغ ٞبی حٛضٝ آثخیض وچیه  44

 (ؿشق اػتبٖ ٌّؼتبٖ

ٔحٕذ سضب  ػبثذ ٌُ وشٔی

 ثشٚتی

 1390 اسؿذ

ٔىبٖ یبثی ٔٙبعك ٔٙبػت دفٗ پؼٕب٘ذٞبی ؿٟشی ثب  45

: ٔغبِؼٝ ٔٛسدی ) تبویذ ثش ػٛأُ طئٛٔٛسفِٛٛطی 

 (ؿٟشاػتبٖ ػٙمش ٚ وّیّیی

ٔحٕذ سضب 

 لیبػی

ٔحٕذ سضب 

ثشٚتی ، ٔٙیظٜ 

 لٟشسٚدی تبِی

 1390 اسؿذ

تحٛالت طئٛٔٛسفِٛٛطیىی حٛضٝ آثشیض ٔالیش ثب تبویذ ثش  46

 ؿٟشػتبٖ ٔالیش

ٔحٕذ سضب  ویبٖ آٔٙٝ پبسػب

 ثشٚتی

 1388 اسؿذ

پٟٙٝ ثٙذی پتب٘ؼیُ ػیُ خیضی دس حٛضٝ آثخیض  47

 (ایالْ) ػشاة دسٜ ؿٟش 

ٔحٕذ سضب  ٟٔذی ٔضثب٘ی

ثشٚتی ، 

ٔحٕٛد 

 احٕذی

 1390 اسؿذ

ثشسػی اثشات وبسثشی اساضی ثش فشػبیؾ حٛضٝ سٚد  48

 (ٔشٚدؿت)ػیٛ٘ذ 

 1390 اسؿذ حؼٗ صذٚق خّیُ سحیٕی

 1390 اسؿذٔحٕذ سضب سٚیب پٙبٞی ثشسػی ٔحذٚدیت ٞبی طئٛٔٛسفِٛٛطیه ثشای تٛػؼٝ  49



ثشٚتی ، ٔحٕذ  حؼیٗ آثبدی فضیىی ؿٟش وشٔب٘ـبٜ

ٟٔذی حؼیٗ 

 صادٜ

پتب٘ؼیُ خغش صٔیٗ ِغضؽ حٛضٝ آثخیض ؿٟشػتبٖ  50

 (اػتبٖ ایالْ)دسٜ ؿٟش 

ٔحٕذ سضب  ؿیٕب حؼٙٛ٘ذی

ثشٚتی ، 

ٔحٕٛد 

 الجٛسدی

 1390 اسؿذ

اػتبٖ )پٟٙٝ ثٙذی خغش ثیبثبٖ صایی دس دؿت خٛاف  51

 (خشاػبٖ سضٛی

حؼیٗ ػّی 

 اوجشی

حؼٗ صذٚق ، 

ٔحٕذ ٟٔذی 

 حؼیٗ صادٜ

 1390 اسؿذ

 دانشگاه تربیت مدرس

 ػبَ ٔمغغ اػتبد سإٞٙب پظٚٞـٍش ػٙٛاٖ پبیبٖ ٘بٔٝ سدیف

اسصیبثی تٛاٖ ػیُ خیضی حٛضٝ سٚدخب٘ٝ جبجشٚد دس  1

 ایجبد ػیالة 

اصغشی صیبد 

 ػشاػىب٘شٚد

 1387 اسؿذ پشٚیض سضبئیبٖ

ثشسػی ٚ تحّیُ سیؼه پزیشی ٔخبعشات  2

طئٛٔٛسفِٛٛطیىی ٘بؿی اص سخذاد صٔیٗ ِشصٜ دس دؿت 

 ػیالخٛس

ػیبٚؽ ؿبیبٖ  حجیت ػىٛ٘ذ

، ٔحٕذ 

 ؿشیفی ویب

 1389 اسؿذ

ثشسػی ٔخبعشات صئٛٔٛسفِٛٛطیىی ٘بؿی اص تٛػؼٝ  3

 (ٔبٞٙـبٖ ؿٟش: ٔغبِؼٝ ٔٛسدی)فضیىی ؿٟشی 

ٔٙیظٜ ٔؼتٕذی 

 ٘یب

ٔحٕذ ؿشیفی 

 ویب

 1389 اسؿذ

ثشسػی ػٛأُ ٔٛثش ثش ایجبد ٔخبعشات طئٛٔٛسفِٛٛطی  4

 (ٔخشٚط افىٙٝ ٌشٔؼبس: ٔغبِؼٝ ٔٛسدی)ٔخشٚط افىٙٝ 

 1389 اسؿذ ػیبٚؽ ؿبیبٖ غالٔشضب صاسع

تحّیُ سیؼه پزیشی تبػیؼبت ٚ ػىٛ٘تٍبٜ ٞبی  5

 حبؿیٝ دسیبچٝ ِٚـت اص ٔخبعشات طئٛٔٛسفِٛٛطیىی 

ٔحٕذ ؿشیفی  ؿٟشاْ أیشی

 ویب

 1389 اسؿذ

ٔذَ ػبصی ٔٛسفٛٞیذسٚوّیٕبتیه ثبس سػٛة ٔؼّك  6

 (حٛضٝ آثشیض لشػٛ اسدثیُ: ٔغبِؼٝ ٔٛسدی)

ٔٙٛچٟش فشج  ٔشتضی لشاچٛسِٛ

 صادٜ

 1389 اسؿذ

ٔخبعشات فشآیٙذٞبی جشیب٘ی خـىی دس تحّیُ  7

ثٙذس : ٔغبِؼٝ ٔٛسدی)ٔٙبعك ػبحّی خّیج فبسع 

 (ٍِٙٝ تب ثٙذس ثٛؿٟش

ػجذإِجیذ 

 احٕذی

 1389 اسؿذ ػبٚؽ ؿبیبٖ

پیبٔذ ٞبی طئٛٔٛسفِٛٛطیىی ٘بؿی اص ثشداؿت ٔٙبثغ  8

 (سٚدخب٘ٝ وـىبٖ: ٔغبِؼٝ ٔٛسدی)سٚدخب٘ٝ 

 1390 اسؿذ ػیبٚؽ ؿبیبٖ ٞذیٝ دٞؼتب٘ی

تبثیش احذاث ػذٞبی ٔخض٘ی ثش طئٛٔٛسفِٛٛطی جشیب٘ی  9

 (ػذ ٔخض٘ی ٌیال٘غشة: ٔغبِؼٝ ٔٛسدی)

 1391 اسؿذ ػیبٚؽ ؿبیبٖ ٔشیٓ لبػٓ ٘ظاد



ٔذیشیتی ِٙذفشْ ٞبی آؿفتٝ ٚ ٘شٔبَ  –تحّیُ سفتبسی  10

 (حٛضٝ آثشیض جبجشٚد)

ٔحٕذ حؼیٗ  ٞبیذٜ آساء

 سأـت

 1391 دوتشی

اػتخشاج پبسأتشٞبی طئٛٔٛسفِٛٛطیه ٚ تـخیص ٚ  11

عجمٝ ثٙذی ِٙذفشْ ٞب ٔجتٙی ثش اسائٝ اٍِٛسیتٓ ٘یٕٝ 

ثخـی اص حٛضٝ ایشاٖ : ٔغبِؼٝ ٔٛسدی)خٛدوبس 

 (ٔٙغمٝ ٔش٘جبة –ٔشوضی 

ػبٚؽ ؿبیبٖ ،  ػّی احٕذ آثبدی

 ٔجتجی یٕب٘ی

 1391 دوتشی

 


