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 پیشگفتار:

 موسسه آموزش عالی اشراق بجنورد. است نهفته انسانی هر وجود در که الهی است ایودیعه پژوهش و تحقیق به میل   

 علمی پیشرفت این در سهمی که داندمی خود وظیفه موجود علمی هایپتانسیل با یپژوهش و مرکزآموزشی یک عنوانبه

 اقدام پژوهشگران علمی آثار نشر و پژوهش فرهنگ اشاعه منظور به دانشگاه پژوهشی معاونت راستا این در. باشد داشته

و مدرسان  علمی اعضاءهیات شده چاپ مقاالت شامل کارنامه از بخش این. است نموده دانشگاه پژوهشی کارنامه تهیه به

 سمینارهای در شده ارائه مقاالت و داخلی ترویجی علمی و پژوهشی علمی مجالت المللی،بین علمی مجالت درمدعو 

-جمع دانشگاه علمی هیات اعضاء پژوهشی هایفعالیت پژوهشی معاونت حوزه توسط که باشدمی وخارجی داخلی علمی

 . است شده تدوین ،دارید روشپی که آنچه صورتبه و آوری

علمی شاهد تهیه وتدوین کارنامه  یداست با استعانت از درگاه خداوند منان و همچنین همكاری اعضاء محترم هیاتام  

                                                       صورت ساالنه باشیم.                                                                                   به و بهبود آن پژوهشی

                                                                                                                               

 معاونت پژوهش و فناوری                                                                                                                                                                             

 موسسه آموزش عالی اشراق بجنورد                                                                                                                                          
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 به شرح زیر می باشد: 1/8/93کتب  چاپ شده از ابتدا تا 

    : 11تعداد کل کتب 

 تعداد کتب به تفكیک گروه آموزشی :  

 تعداد کتب گروه آموزشی ردیف

 5 عمومی 1

 5 مكانیک 1

 3 معماری 3

 1 شهرسازی 5
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 فهرست کتب  منتشر شده توسط

 ای هیات علمی، مدرسان مدعو و دانشجویان اعض 

 اشراق بجنورد موسسه آموزش عالی
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 نویسنده عنوان کتاب ردیف
گروه 

 آموزشی
 سال انتشار تالیف -ترجمه

 99زمستان  تالیف معماری آرش صدری کشیاصول و مبانی ترسیم فنی و نقشه 1

1 
 

 1395تابستان  تالیف ریمعما سعید قاسمی های مسكونیاصول پایداری در ساختمان

3 
 کاربرد ابزارهای استراتژیک آمایش

 سرزمین در مطالعات معماری
 1395پاییز  تالیف معماری مجید گلزار

5 
 

 1393 تالیف مكانیک شهاب الدین امیدیان آموزش کنترل اتوماتیک به روش حل مسئله

5 
 

 1393 تالیف مكانیک شهاب الدین امیدیان تشریح مسائل دینامیک هیبلر

3 
به روش حل  1آموزش طراحی اجزای ماشین 

 مسئله
 1393 تالیف مكانیک شهاب الدین امیدیان

 مكانیک شهاب الدین امیدیان تشریح مسائل مكانیک محیط های پیوسته 4
 

 تالیف
1393 
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 نویسنده عنوان کتاب ردیف
گروه 

 آموزشی
 سال انتشار تالیف -ترجمه

 1393 ترجمه شهرسازی پریسا روشنی زی نوینتعاریف،اصول و معیارهای شهرسا 8

9 
English Needful Learning 

Insightfully & Sagaciosly & 

Happily (2) 

 91/93/1911 تالیف عمومی رویا گوهری راد

19 
English Needful Learning 

Insightfully & Sagaciosly & 

Happily (1) 

 عمومی رویا گوهری راد
 

 تالیف
91/93/1911 

 91پاییز  تالیف عمومی محمد پاکزاد درج گویا 11

 1395تابستان  تالیف عمومی فاطمه عزیزی فرهنگ لغت ترکی بجنوردی 11
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 های پژوهشی منتشر شده توسط فهرست طرح

 اعضای هیات علمی، مدرسان مدعو و دانشجویان 

 اشراق بجنورد موسسه آموزش عالی
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 تاریخ طرح دهنده سفارش مجری طرح عنوان طرح ردیف

 آینه خدمت 1
موسسه آموزش عالی اشراق 

 بجنورد 

دفتر منابع انسانی و تحول 

 اداری

تابستان 

88 

 خوشه صنعتی آبنبات خراسان شمالی 1
موسسه آموزش عالی اشراق 

 بجنورد 

شرکت شهرکهای صنعتی 

 خراسان شمالی
 93پاییز 

 خوشه فرش دستبافت خراسان شمالی 3
لی اشراق موسسه آموزش عا

 بجنورد 

شرکت شهرکهای صنعتی 

 خراسان شمالی
 95پاییز 
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 :به شرح زیر می باشد 1/9/95مقاالت چاپ شده از ابتدا تا 

  :145تعداد کل مقاالت 

 تعداد مقاالت به تفكیک گروه آموزشی : 
 تعداد مقاالت گروه آموزشی ردیف

 5 علوم پایه 1

 14 مكانیک 1

 35 کامپیوتر 3

 5 برداری نقشه 5

 19 حسابداری 5

 11 عمران 3

 11 معماری 4

 8 صنایع 8

 11 برق 9

 1 حقوق 19

 145 جمع کل        

  : تعداد مقاالت به تفكیک نوع  و سطح 
 

 تعداد مقاالت سطح ردیف

1 ISI 15 

1 ISC 1 

 58 بین المللی داخلی 3

 15 بین المللی خارجی 5

 43 ملی/ سراسری 5

 3 ژوهشیپ -علمی  3

 3 ترویجی -علمی  4

 1 تخصصی -علمی 8

 1 کنفرانس منطقه ای 9
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 شده توسطمنتشر مقاالت فهرست 

 اعضای هیات علمی، مدرسان مدعو و دانشجویان  

 اشراق بجنورد موسسه آموزش عالی
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 ج

 

سال 

 انتشار
 عنوان گردهمایی سطح

گروه 

 آموزشی
 عنوان مقاله نویسندگان

ف
دی

ر
 

1399 

 
 لیم

چكیده دومین همایش ملی 

 مهندسی مكانیک

 علوم پایه

 مكانیک

 سیده زهرا کافی

 مهدی شیروانی

 محمد شادکامی

بررسی پارامتر های موثر در میزان بحرانی 

( و تعیین توزیع تنش KIشدت تنش )

 وایبول در اطراف ترک

1 

 ملی 1399
چكیده دومین همایش ملی 

 مهندسی مكانیک

 علوم پایه

 مكانیک

 زهرا کافی سیده

 مهدی شیروانی

 محمد شادکامی

بررسی تشخیص عیب نامیزانی در ماشین 

 آالت دوار به کمک آنالیز ارتعاشات
1 

 ملی 1399
چكیده دومین همایش ملی 

 مهندسی مكانیک

 علوم پایه

 مكانیک

 سیده زهرا کافی

 مهدی شیروانی

 محمد شادکامی

تحلیل ارتعاش آزاد طولی محور ها با 

 -و سر فنر و یک سر فنر شرایط مرزی د

یک سر جرم با استفاده از روش جداسازی 

 (ADMادمین )

3 

1391 ISI 
European Journal Of 

Scientific Research 
 احمد جمشیدی پور علوم پایه

ON JUST SOLUTIONS OF 

STURM - LIOUVILLE 

EQUATIONS WITH 

SPECTRAL PARAMETERS 

IN DISCONTINUITY 

CONDITION 

5 

 منطقه ای 1389

نخستین همایش منطقه ای مكانیک 

دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران 

 شرق

 محمد شادکامی مكانیک

مطالعه آزمایشگاهی تاثیرات بستر در 

تشخیص صحیح عیوب ماشین آالت دوار 

 به کمک آنالیز ارتعاشات

5 
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سال 

 انتشار
 عنوان گردهمایی سطح

گروه 

 آموزشی
 عنوان مقاله نویسندگان

ف
دی

ر
 

1389 
بین المللی 

 داخلی

هجدمین همایش ساالنه بین المللی 

مهندسی مكانیک/دانشكده 

مهندسی مكانیک / دانشگاه 

 صنعتی شریف

 محمد شادکامی مكانیک
عیب یابی ماشین آالت دوار به کمک 

 پایش گرمایی و انالیز ارتعاشات
3 

1389 
بین المللی 

 داخلی

 دومین کنفرانس تجهیزات دوار 

 نفت و نیرودر صنایع 
 محمد شادکامی مكانیک

بررسی تاثیر دما بر دامنه ارتعاشات به 

 کمک ترموگرافی و آنالیز ارتعاشات
4 

1399 ISI  مكانیک فضای ایران -کنفرانس انجمن هوا 

 محمد شادکامی

 رضااحراری

 ابوالبشری محمدحسین

تحلیل ارتعاش آزاد کابل با شرایط مرزی 

ا استفاده از دو سر آزاد و دو سر گیردار ب

 ADMروش 

8 

 مكانیک فضای ایران -کنفرانس انجمن هوا  ملی 1399

 محمد شادکامی

 رضا احراری

ابوالبشری  محمدحسین

 مشیریان مرتضی

بهینه سازی ساختاری صفحه عایق  

اتصال دهنده ی ریل ها به وسیله روش 

 (ESOبهینه سازی ساختاری تكاملی )

9 

 مكانیک فضای ایران -کنفرانس انجمن هوا  ملی 1399

 محمد شادکامی

 احراری، رضا

 برادران، غالمحسین

 شیروانی مهدی

بررسی تاثیر و چگونگی عملكرد نیروی 

اصطكاک بر میزان و مكان تنش های 

تماسی بیشینه ایجاد شده در سطوح 

تماسی مختلف و بررسی پارامتریک 

 میزان تنش تماسی در چرخدنده ها

19 
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 سال

 انتشار
 گردهماییعنوان  سطح

گروه 

 آموزشی
 عنوان مقاله نویسندگان

ف
دی

ر
 

 محمد شادکامی مكانیک دوازدهمین کنفرانس ملی ملی 0931

شبیه سازی و تحلیل دینامیكی فرآیند 

نورد پیلگر گرم و بررسی پارامترهای موثر 

بر نیروی وارد شده به مجموعه غلتک و 

 بیلت

11 

1391 ISI 
Journal Of Basic And 

Applied Scientific Research 
 مكانیک

 محمد شادکامی

 احراری رضا

Free Vibration Analysis Of 

Cable Using Adomain 

Decomposition Method 

11 

1391 ISI 
Journal Of Basic And 

Applied Scientific Research 
 مكانیک

 محمد شادکامی

 احراری رضا

A Simplified Method For 

Analysis Of Nonlinear 

Boundary Condition Problems 

Of Longitudinal Vibration Of 

Rod 

13 

1391 
بین المللی 

 داخلی

سیزدهمین کنفرانس انجمن هوا 

 فضای ایران
 مكانیک

 محمد شادکامی

 رضا احراری

بررسی ارتعاش ریسمان با دو شرط مرزی 

 مختلف به کمک روش سری ها
15 

 ملی 1393

اولین کنفرانس سراسری توسعه 

محوری مهندسی عمران، معماری ، 

 برق و مكانیک ایران

 مكانیک
 شهاب الدین امیدیان

 

فرکانس های طبیعی سر انسان در مدل  الیزآن

 های عددی
15 



15 
 

سال 

 انتشار
 عنوان گردهمایی سطح

گروه 

 آموزشی
 عنوان مقاله نویسندگان

ف
دی

ر
 

 ملی 1393

 

اولین کنفرانس سراسری توسعه 

عماری ، محوری مهندسی عمران، م

 برق و مكانیک ایران

 

 شهاب الدین امیدیان مكانیک
تاثیر مایع مغزی نخاعی بر روی 

 کانتورهای تنش روی مغز و جمجمه
13 

 ملی 1393

اولین کنفرانس سراسری توسعه 

محوری مهندسی عمران، معماری ، 

 برق و مكانیک ایران

 شهاب الدین امیدیان مكانیک
مدل المان محدود سر انسان جهت 

 ارزیابی شرایط و مكان ضربه
14 

1393 ISC 
Int. J. Advanced Design 

And Manufacturing 

Technology 

 مكانیک

 

 امیررضا معموری

عبداالمیربک 

 خوشنویس

 فرزاد میر

An Investigation Of Reynolds 

Number On The Aerodynamics 

Of Bluff Body With Sharp 

Edges 

18 

1395 ISI 
Bulletin Of Environment 

Pharmacology And Life 

Sciences 

 مكانیک
 شهاب الدین امیدیان

 زاده نامداریان، سكی

The Effect Of Cerebrospinal 

Fluid On The Tension Contours 

Of The Brain And Skull 

19 

1395 
بین المللی 

 داخلی

پانزدهمین کنفرانس بین المللی 

 انجمن هوا فضای ایران
 مكانیک

 

 میررضا معموریا

عبداالمیربک 

 خوشنویس

 

Aerodynamic Study Of Box 

Girder And The Influence Of 

Guiding Vane On The Wake 

Parameters 

19 



16 
 

سال 

 انتشار
 عنوان گردهمایی سطح

گروه 

 آموزشی
 عنوان مقاله نویسندگان

ف
دی

ر
 

 ملی 1395
همایش یافته های نوین در هوا فضا 

 و علوم وابسته
 نیکمكا

 امیررضا معموری

 قاسمی حمید

تحلیل عددی جریان حول سر جنگی و 

 مقایسه نتایج با حل تحلیلی
11 

 ملی 1395
مواد و  –کنفرانس ملی مكانیک 

 فناوری های پیشرفته
 مكانیک

 امیررضا معموری

 نوید بهمدی، اکبر علی

 زاده خادم

 

بررسی عددی فشار دینامیكی خروجی 

در مجاورت  نازل هواپیمای عمود پرواز

 زمین

11 

 ملی 1395
مواد و  –کنفرانس ملی مكانیک 

 فناوری های پیشرفته
 مكانیک

 امیررضا معموری

 قربانی سلمان

 

بررسی عددی و تجربی ویژگی های بخش 

پوسته ای  برای مبدل حرارتی پوسته و 

 لوله

13 

 ملی 1395
همایش یافته های نوین در هوا فضا 

 و علوم وابسته
 مكانیک

 ضا معموریامیرر

 برزنونی وحید

 

Experimental Investigation Of 

Oylinder Wake Flow Control 

By A Plate With Different End 

Geometry 

15 

1395 
بین المللی 

 داخلی

کنفرانس بین المللی عمران، 

معماری، مدیریت شهری و محیط 

 زیست در هزاره سوم

 مكانیک
 یاسر رحیمی

 امیررضا معموری

اثر اغتشاشات برروی ایرفویل بررسی 

Naca9911 بصورت تجربی و عددی 
15 



17 
 

سال 

 انتشار
 عنوان گردهمایی سطح

گروه 

 آموزشی
 عنوان مقاله نویسندگان

ف
دی

ر
 

1395 ISC 
Int. J. Advanced Design 

And Manufacturing 

Technology 

 مكانیک

 امیررضا معموری

عبداالمیربک 

 خوشنویس

 وحید برزنونی

Experimental Investigation Of 

The Flow Control Of Wake 

Cylinder By A Plate With 

Different Geometrical Ends 

13 

 ملی 1395

کنفرانس بین المللی  سومین

نوآوری های اخیر در مهندسی 

 صنایع و مهندسی مكانیک

 

 مكانیک
 معموری امیررضا

 جودت امین

 

Numerical and Experime Study 

of the Effect of Cylinder heating 

on flow sequence in different 

turbulence intensity 

 

14 

 ملی 1395

 و فناوری سراسری همایش

 عمران، مهندسی در تكنولوژی

 مكانیک و برق معماری،

 مكانیک
 امیررضا معموری

 نژاد کریمی محمد

 بر طراحی پارامترهای اثر عددی بررسی

 SD4931 فویل ایر روی
18 

 ملی 1395

 راهكارهای ملی کنگره دومین

 در پایدار توسعه به دستیابی

 فناوری و علوم بخشهای

 مكانیک
 معموری امیررضا

 جمالی مهدی

 بر طراحی پارامترهای اثر عددی بررسی

 S811 فویل ایر روی
19 

 ملی 1395

سومین کنفرانس سراسری توسعه 

محوری مهندسی عمران، معماری، 

 برق و مكانیک ایران

 امیررضا معموری كانیکم
بررسی  مبدل حرارتی با دو آرایش مثلثی 

 و مربعی
39 



18 
 

سال 

 انتشار
 عنوان گردهمایی سطح

گروه 

 آموزشی
 عنوان مقاله نویسندگان

ف
دی

ر
 

1393 
بین المللی 

 داخلی

 بین کنفرانس پنجمین و یست

 مكانیک مهندسی المللی
 مكانیک

 معموری امیررضا

 عبداالمیرخوشنویس،

 هیکو احسان

An experimental investigation 

on wake of a car model flow 
31 

1393 
بین المللی 

 داخلی

4th International 

Conference On 

Information Technology 

Management,Communicati

on And Computer 

 فرهنگ پدیداران مقدم کامپیوتر
A New Border Node Detection 

Algorithm For Wireless Sensor 

Networks 

31 

 ملی 1393

دومین همایش ملی پژوهشهای 

کاربردی در علوم کامپیوتر و 

 فناوری اطالعات

 فرهنگ پدیداران مقدم کامپیوتر

ارائه یک الگوریتم رقابت استعماری بهبود 

یافته با استفاده از مكانیزم اصالحات 

 جدید

33 

1393 
بین المللی 

 داخلی

لمللی چهارمین کنفرانس بین ا

مدیریت فناوری اطالعات، ارتباطات 

 و کامپیوتر

 فرهنگ پدیداران مقدم کامپیوتر
ارائه یک الگوریتم رقابت استعماری جدید 

 با مكانیزم اصالحات
35 

1393 
بین المللی 

 داخلی

چهارمین کنفرانس بین المللی 

مدیریت فناوری اطالعات، ارتباطات 

 و کامپیوتر

 قدمفرهنگ پدیداران م کامپیوتر
روشی جدید برای شناسایی بن بست و 

 هاحلقه بی نهایت در ترکیب وب سرویس
35 



19 
 

سال 

 انتشار
 عنوان گردهمایی سطح

گروه 

 آموزشی
 عنوان مقاله نویسندگان

ف
دی

ر
 

1393 
بین المللی 

 خارجی

1911 IEEE Symposium On 

Computers & Informatics-

Malaysia-Penang 
 دمفرهنگ پدیداران مق کامپیوتر

Key.Net: A System And Method 

For Accessing Offline Lock 

System By The Internet-Made 

Key Using Barcode Technology 

33 

 ملی 1393

اولین کنفرانس سراسری توسعه 

محوری مهندسی عمران، برق، و 

 مكانیک ایران

 فرهنگ پدیداران مقدم کامپیوتر

Crisis Coordinator System And 

Framework For Cooperative 

Smart Space Using Resourse 

Oriented Architecture 

34 

1393 ISI 
Chemical And Process 

Engineering Journal- 

ISSN: 2220-5426 

 فرهنگ پدیداران مقدم کامپیوتر

A NEW METHOD FOR 

IDENTIFYING DEADLINE 

AND INFINITE LOOP IN 

COMBINATION OF WEB 

SERVICES 

38 

1393 
بین المللی 

 داخلی

چهارمین کنفرانس بین المللی 

مدیریت فناوری اطالعات،ارتباطات 

 و کامپیوتر

 شادی لنگری کامپیوتر

تشخیص احساس از روی سیگنال گفتار 

با استفاده از مجموعه ویژگی های انتخاب 

شده توسط الگوریتم ژنتیک و طقه بند 
SVM 

39 

1393 
بین المللی 

 داخلی

ارمین کنفرانس بین المللی چه

مدیریت فناوری اطالعات،ارتباطات 

 و کامپیوتر

 شادی لنگری کامپیوتر
طراحی سیستم خبره عصبی فازی برای 

 تشخیص سرطان خون
59 
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 انتشار
 عنوان گردهمایی سطح

گروه 

 آموزشی
 عنوان مقاله نویسندگان

ف
دی

ر
 

95 
بین المللی 

 داخلی

نخستین کنفرانس بین المللی 

 هندسی برق و علوم کامپیوترم

 

 کامپیوتر

 نسب امیری سمیرا

              سپیدنام قدرت

 لنگری شادی

 فایلهای محتوای رمزنگاری و سازی مخفی

PDF الگوریتم از استفاده با AES 
51 

 ملی 95
 و هوشمند مدارس ملی همایش

 تربیت و تعلیم
 کامپیوتر

 طیبه ایمانی کالته بالی

 سحر یاوری

 یمحس محمد

 شادی لنگری

 فرهنگ بهبود جهت راهكارهایی ارائه

 های فناوری از استفاده با محوری پژوهش

 نوین

51 

 ملی 95

اولین همایش ملی کاربرد هوشمند 

در مهندسی برق،کامپیوتر و فناوری 

 اطالعات

 کامپیوتر

 زینب بی یار

 قدرت سپیدنام

 مهدی نشاط

ارزیابی تاثیر پارامترهای الگوریتم بهینه 

ی گروه ذرات بر عملكرد بهینه سازی ساز

 آن

53 

 ملی 95

اولین همایش ملی کاربرد هوشمند 

در مهندسی برق،کامپیوتر و فناوری 

 اطالعات

 کامپیوتر

 زینب بی یار

 قدرت سپیدنام

 مهدی نشاط

مسیریابی شبكه های کامپیوتری با 

 بهبودیافته PSOالگوریتم 
55 

 ملی 1395
ناوری اولین همایش ملی کامپیوتر، ف

 اطالعات و ارتباطات اسالمی ایران
 فرهنگ پدیداران مقدم کامپیوتر

پیاده سازی سیستم کسب و کار با 

 گرا استفاده از معماری منابع
55 
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سال 

 انتشار
 عنوان گردهمایی سطح

گروه 

 آموزشی
 عنوان مقاله نویسندگان

ف
دی

ر
 

 ملی 1395
دومین همایش ملی مهندسی رایانه 

 العاتو مدیریت فناوری اط
 فرهنگ پدیداران مقدم کامپیوتر

مدیریت بحران در شهر هوشمند با 

استفاده از سیستم خبره و شبكه های 

 حسگر بیسیم

53 

 ملی 1395
دومین همایش ملی مهندسی رایانه 

 و مدیریت فناوری اطالعات
 فرهنگ پدیداران مقدم کامپیوتر

تخصیص قطعه در پایگاه داده توزیع شده 

و کمترین  PSO لگوریتم  با استفاده از ا

 هزینه دسترسی

54 

 ملی 1395
فناوری  اولین همایش ملی کامپیوتر،

 اطالعات و ارتباطات اسالمی ایران
 فرهنگ پدیداران مقدم کامپیوتر

آموزش از طریق ابزارهای الكترونیكی 

همراه تحت سامانه پردازش ابری 
Windows Azure 

58 

 ملی 1395

ر ، اولین همایش ملی کامپیوت

فناوری اطالعات و ارتباطات اسالمی 

 ایران

 فرهنگ پدیداران مقدم کامپیوتر

در  Manetsبه کارگیری شبكه های 

مواجهه با بحران با بهبود الگوریتم 

 AODVمسیریابی 

59 

 ملی 1395

 

دومین همایش مهندسی کامپیوتر و 

 فناوری اطالعات

 

 کامپیوتر

 جعفری نرگس

 باغخیراتی

         سكه اکبرپور محمد

 جعفری احسان

 جهت موثر زمانبندی الگوریتم یک

 سرویس کیفیت های کالس از پشتیبانی

 وایمكس های شبكه در

59 

1395 

بین المللی 

و  داخلی 

 ملی

دومین کنفرانس بین المللی و 

 فناوری کاربرد ملی همایش سومین

 مهندسی علوم در نوین های

 کامپیوتر

 آرا حكمت میترا

            سپیدنام قدرت

 نشاط مهدی

 رقابت الگوریتم پارامترهای تاثیر ارزیابی

 مسئله سازی بهینه عملكرد بر استعماری

 مینیمم پوشای درخت

51 
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1395 

بین المللی 

داخلی و 

 ملی

دومین کنفرانس بین المللی و 

 فناوری کاربرد یمل همایش سومین

 مهندسی علوم در نوین های

 کامپیوتر

 آرا حكمت میترا

            سپیدنام قدرت

 نشاط مهدی

 با مینیمم پوشای درخت مسئله حل

 الگوریتم بر نوین رویكردی از استفاده

 استعماری رقابت

51 

1395 

بین المللی 

داخلی و 

 ملی

دومین کنفرانس بین المللی و 

 فناوری ربردکا ملی همایش سومین

 مهندسی علوم در نوین های

 کامپیوتر

 ملیحه روح پرور

 امین جاجرمی

احسان باقرزاده 

 دیزجانی

تحلیل و شبیه سازی معادالت غیرخطی 

جرک در سیستم های آشوبناک به روش 

 سرسی مودال

53 

 ملی 1395
 فناوری کامپیوتر ملی همایش اولین

 ایران اسالمی ارتباطات و اطالعات
 کامپیوتر

 رنجبر... ا ولی

 فرهنگ پدیداران مقدم

 

 با کار و کسب سیستم سازی پیاده

 گرا منابع معماری از استفاده
55 

 ملی 1395
کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در 

 برق و کامپیوتر

 

 کامپیوتر

 عباسی شهرام

          محمدی محسن

 مقدم پدیدارن فرهنگ

 معماری در بزرگ داده امنیت افزایش

 تشخیص سیستم از استفاده با هدوپ

 نفوذ

55 

 ملی 1395
کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در 

 برق و کامپیوتر

 

 کامپیوتر

 غالمی آدیش

         محمدی محسن

 مقدم پدیدارن فرهنگ

 سیستم طراحی جهت چارچوبها بررسی

 دارویی مدیریت اطالعات
53 

1395 
بین المللی 

 داخلی

نخستین کنفرانس بین المللی 

 ی برق و علوم کامپیوترمهندس

 

 کامپیوتر

 کریمیان مرتضی

           سپیدنام قدرت

 لنگری شادی

 استفاده بدون فارسی متون سازی فشرده

 ساختارهای با سازگار شیوه به دیتا متا از
Unicode 

54 
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1395 
بین المللی 

 لیداخ

The 7th Conference On 

Information And 

Knowledge Technology 

 کامپیوتر
 هادی کالتی

 رامین جوادزاده

Improving SLA-Based Job 

Scheduling In Economicgrid 

Using Heuristics 

58 

1395 
بین المللی 

 داخلی

نخستین کنفرانس بین المللی 

 مهندسی برق و علوم کامپیوتر
 کامپیوتر

 ت سپیدنامقدر

 شادی لنگری

 

فشرده سازی متون فارسی بدون استفاده 

به شیوه ای سازگار با  Metadataاز 

 Unicode ساختار های

59 

1395 
بین المللی 

 داخلی

نخستین کنفرانس بین المللی 

 مهندسی برق و علوم کامپیوتر
 کامپیوتر

 قدرت سپیدنام

 شادی لنگری

 

مخفی سازی و رمزنگاری محتوای فایل 

 AESبا استفاده از الگوریتم  PDFای ه
39 

 ملی 1395

 و دانش سراسری کنفرانس اولین

 برق و مكانیک مهندسی فناوری

 ایران

 کامپیوتر

 صدیقه مهرزادی فر

محمد اکبرپور سكه                 

 احسان جعفری

 

مروری بر شبكه هایی با قابلیت همكاری 

در سطح جهانی برای دسترسی به امواج 

 یومیكروو
 

31 

 ملی 1395

اولین کنفرانس سراسری دانش و 

فناوری مهندسی مكانیک و برق 

 ایران

 

 کامپیوتر

    فر مهرزادی صدیقه

محمد اکبرپور سكه                 

 احسان جعفری

 

 مكانیسم و سرویس کیفیت مروری بر

 IEEE 891213 استاندارد در زمانبندی
31 
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1395 
 المللی بین

 خارجی

International Conference 

on  Engineering Science & 

Technology 

 

 کامپیوتر
 ابراهیمی نسرین

 اکبرپور محمد

 سیستم برای محور محتوی روش ی ارائه

 انتخابات در گیری رای مشاور های

 الكترونیک

33 

 ملی 1395

فرانس ملی دستاوردهای دومین کن

 نوین در برق و کامپیوتر

 

 کامپیوتر

 نرگس اسمعیلی

             محمدی محسن

 مقدم پدیداران فرهنگ

 در نفوذ تشخیص های روش بر مروری

 سیم بی حسگر های شبكه
35 

 ملی 95
دومین کنفرانس ملی دستاوردهای 

 نوین در برق و کامپیوتر
 کامپیوتر

 علی ایزدی

 محسن محمدی

 رهنگ پدیداران مقدمف

ارائه متدی جهت تخصیص قطعه در پایگاه 

داده توزیع شده بر مبنای الگوریتم کلونی 

 زنبور مصنوعی

35 

 ملی 95

هشتمین همایش ملی پژوهش های 

 نوین در علوم و فناوری

 

 کامپیوتر

 فر بهشتی حسین

           مقدم پدیداران فرهنگ

 محمدی محسن

 بر شده توزیع هداد پایگاه در قطعه توزیع

 ها گره دسترسی تعداد بیشترین مبنای

 خوشه در قطعه به

33 

 ملی 95

کنفرانس ملی دانش و فناوری 

مهندسی برق، کامپیوتر و مكانیک 

 ایران

 

 کامپیوتر

 پاکزاد ابراهیم

                             سكه اکبرپور محمد

 مقدم پدیداران فرهنگ

 اساس بر تصویر نگاری پنهان سازی بهینه

 ارشمیدس حلزون دنباله
34 

 ملی 1395

نخستین کنفرانس سراسری 

مهندسی برق، کامپیوتر و فناوری 

 اطالعات

 کامپیوتر
 فرهنگ پدیداران مقدم

 علی توزنده جانی

امنیت در شبكه های حسگر بیسیم، 

 چالش ها و راه حل های عمومی
38 
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 انتشار

 عنوان گردهمایی سطح
گروه 

 آموزشی
 عنوان مقاله ندگاننویس

ف
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ر
 

 ملی 1395

نخستین کنفرانس سراسری 

مهندسی برق، کامپیوتر و فناوری 

 اطالعات

 کامپیوتر
 فرهنگ پدیداران مقدم

 حامد جهانی
 39 امنیت در محاسبات شبكه ای

 ملی 1395
نخستین همایش ملی کامپیوتر، 

 علوم  کامپیوتر  و فناوری اطالعات
 کامپیوتر

 قدمفرهنگ پدیداران م

 معصومه عباس زاده

بررسی راه حل ها و چالش ها در امنیت 

 پردازش ابری
49 

1395 
بین المللی 

 داخلی

اولین کنفرانس بین المللی 

دستاوردهای نوین پژوهشی در 

 مهندسی برق و کامپیوتر

 کامپیوتر
 فرهنگ پدیداران مقدم

 فهیمه منصف

طبقه بندی ابزار و مقایسه مدل های 

 ر سیستمهای ابریمختلف تحمل خطا د
41 

 ملی 1395
دومین کنفرانس ملی رویكردهای 

 نوین در مهندسی کامپیوتر و برق

 

 کامپیوتر

 فرهنگ پدیداران مقدم

 صبری محمدجواد

 محسن محمدی

 

 پیشنهاد سیستم در جدید روشی ارایه

 گردشگری در اعتماد بر مبتنی دهنده
41 

 ملی 1395
 دستاوردهای ملی کنفرانس دومین

 کامپیوتر  و برق در نوین
 کامپیوتر

                           نیا حسین فهیمه

                محمدی محسن

 مقدم پدیداران فرهنگ

 حمالت  با مقابله روشهای بررسی

DDOS  ابری محاسبات محیط در 
43 
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1395 
 علمی

 تخصصی

وفصلنامه علمی و تخصصی 

مهندسی کامپیوتر و تئوری 

 اطالعات

 

 کامپیوتر

 عباسی شهرام

          محمدی محسن

 مقدم پدیدارن فرهنگ

 شناسایی قابلیت بهبود برای روشی ارائه

 مبنای بر صفر روز ترافیک الگوریتم

 RTC الگوریتم

45 

1393 
بین المللی 

 داخلی

 پژوهش المللی بین کنفرانس دومین

 مهندسی در بنیان دانش های

 اطالعات فناوری و کامپیوتر

 کامپیوتر

 باغچقی احمد

                       سكه اکبرپور محمد

 مقدم پدیداران فرهنگ

 در کارها زمانبندی الگوریتم سازی بهینه

 تخصیص جهت ابری محاسبات محیط

 عسل زنبور استراتژی مبنای بر منابع

45 

 ملی 1393
 دستاوردهای ملی کنفرانس سومین

 صنایع و کامپیوتر ، برق در نوین
 کامپیوتر

 دهنوی زهرا

                            سپیدنام قدرت

 لنگری شادی

 یک از استفاده با سینه سرطان تشخیص

 خود نگاشت بر مبتنی ترکیبی رویكرد

 حداکثر یادگیری ماشین و یافته سازمان

43 

 ملی 1393
 فناوری ملی کنفرانس چهارمین

 مخابرات و کامپیوتر اطالعات
 کامپیوتر

 پرور روح هادی

                    فتحی مجتبی

            سپیدنام قدرت

 مقدم پدیدارن فرهنگ

 

 کاری جریان زمانبندی الگوریتم یک ارایه

 اقتصادی هزینه کردن بهینه رویكرد با

 عنوان به زیرساخت ترکیبی ابرهای برای

 سرویس

44 

 ملی 1393
 وب المللی بین کنفرانس سومین

 پژوهی
 کامپیوتر

 زاده طالب فاطمه

 سپیدنام قدرت

 Xss و Sqli شایع پذیری آسیب ارزیابی

 سازمانی های سایت وب از مورد چند در

 برای راهكار ارایه و شمالی خراسان استان

 ها پذیری آسیب این رفع

48 
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 انتشار
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گروه 

 یآموزش
 عنوان مقاله نویسندگان

ف
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ر
 

 ملی 1393

 بین تحقیقات ملی کنفرانس دومین

 کامپیوتر، مهندسی در ای رشته

 مكاترونیک و مكانیک برق،

 کامپیوتر

 زاده عباس معصومه

     مقدم پدیداران فرهنگ

 محمدی محسن

 RR زمانبندی الگوریتم کارایی بهبود

 در سازگار صورت به منابع تخصیص برای

 ابری شپرداز

49 

 

1393 
 ملی

سومین کنفرانس ملی دستاوردهای 

 نوین در برق ، کامپیوتر و صنایع

 

 کامپیوتر

 کرامتی مرتضی

                          جعفری احسان

 لنگری شادی

 با قلبی نارسایی ریسک بینی پیش

 تصمیم پشتیبان سیستم یک از استفاده

 ذرات ازدحام -فازی -عصبی

89 

 ملی 1393
ین کنفرانس ملی دستاوردهای سوم

 نوین در برق ، کامپیوتر و صنایع

 

 کامپیوتر

 جواد لعل دشتی

 محسن محمدی

 فرهنگ پدیداران مقدم

 

 بیماری تشخیص های الگویتم بر مروری

 کاوی داده های الگوریتم مبنای بر ها

 فراابتكاری

81 

1393 
بین المللی 

 داخلی

 اشیاء، المللی بین کنفرانس اولین

 زیرساخت و دهاکاربر
 کامپیوتر

 ابراهیم محمد صانع

 زاده

                           سرگلزایی شریفه

                            زاده محمدابراهیم صمد

             اکبرپور محمد

 پدیداران فرهنگ

 فناوری امنیت افزایش برای مدلی طراحی

 هوشمند نقل و حمل در اشیاء اینترنت
81 

 یمل 1393
 دستاوردهای ملی کنفرانس سومین

 صنایع و کامپیوتر ، برق در نوین
 کامپیوتر

                                 محمدی غالمرضا

                             جعفری احسان

 لنگری شادی
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بررسی عوامل ژئومورفولوژیک در مكان 

سكونت گاه های روستایی  یابی و پراکنش

توسط سیستم تجزیه و تحلیل سلسله 

 مراتبی

153 

1395 
بین المللی 

 داخلی

مللی علوم اولین کنفرانس بین ال

جغرافیایی موسسه عالی علوم و 

 فناوری خوارزمی ، شیراز ، ایران

 معماری

 مجید گلزار

 سعید خدابنده، عباس

 محسن قاسمی،

 تیمورزاده

از معماری تا آمایش سرزمین ) بررسی 

ابزار های استراتژیک آمایش سرزمین در 

 معماری و شهرسازی (

155 
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سال 

 انتشار
 عنوان گردهمایی سطح

ه گرو

 آموزشی
 عنوان مقاله نویسندگان

ف
دی

ر
 

1395 
بین المللی 

 داخلی

کانون سراسری انجمن های صنفی 

مهندسان معمار ایران همایش بین 

المللی معماری، عمران و شهرسازی 

 در هزاره سوم تهران

 معماری

 مجید گلزار

 خدابنده عباس

 

کاربرد ابزارهای آمایش سرزمین گامی نو 

 عماری پایداردر تحقق اهداف کالن م

 (AHP ) و معماری 

155 

1395 
بین المللی 

 داخلی

سومین کنفرانس بین المللی 

پژوهش در مهندسی، علوم و 

 تكنولوژی

 منا افراسیابی معماری
مكان یابی پایانه بین شهری به روش 

AHP 

 )مطالعه موردی : شهر بجنورد(

153 

1395 
بین المللی 

 داخلی

ته دومین کنفرانس بین المللی یاف

های نوین پژوهشی در علوم، 

 مهندسی و فناوری

 معماری
 منا افراسیابی

 اصل صادقی افسانه

ارائه الگوی بهینه مكان یابی کشتارگاه با 

 GISو با استفاده از  AHPروش 
154 

1395 
بین المللی 

 داخلی

. International rd2

Conference On Science 

And Engineering 

 منا افراسیابی معماری
قش دکوراسیون داخلی واحدهای ن

 مسكونی در روانشناسی افراد
158 

1395 
بین المللی 

 داخلی

سومین کنفرانس بین المللی 

دستاوردهای نوین پژوهشی در 

مهندسی عمران، معماری و مدیریت 

 شهری

 معماری

 مجید گلزار

 مریم حقیقت منفرد

 سید حسن سید صادق

 روح اهلل نودهی

 موسی احمدی

ابی و پراکنش شهرکهای بررسی مكان ی

صنعتی استان تهران در راستای توسعه 

 AHP پایدار شهری توسط

159 
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سال 

 انتشار
 عنوان گردهمایی سطح

گروه 

 آموزشی
 عنوان مقاله نویسندگان

ف
دی

ر
 

1395 
بین المللی 

 داخلی

کنفرانس بین المللی نخبگان  

 عمران، معماری و شهرسازی
 معماری

 مجید گلزار

 کیان گودرزی

 ریم حقیقت منفردم

 سید حسن سید صادق

 روح اهلل نودهی

بررسی اصول پدافند غیرعامل در 

کاربریهای نظامی شهرستان بجنورد، 

در راستای  SPSSTتوسط تحلیل آماری 

 توسعه پایدار شهری

159 

1395 
علمی 

 پژوهشی

سومین کنفرانس علمی پژوهشی  

افق های نوین در علوم جغرافیا و 

اری و شهرسازی برنامه ریزی، معم

 ایران

 معماری

 مجید گلزار

 مصطفی عربی

 کیان گودرزی

 روح اهلل نودهی

بررسی معماری سبز در راستای حفظ 

 توسعه پایدار شهری محیط زیست و 
151 

 ملی 1393
 کاربردی های پژوهش ملی کنفرانس

 شهرسازی و معماری عمران، در
 معماری

 خدابخش یحیی

 علیپور ربابه

 از ساکنین مندی ایترض میزان و حریم

 مسكونی های محیط در زندگی کیفیت

 شهرک: موردی مطالعه)  آپارتمانی

 (1395 بجنورد شهر گلستان

151 

1393 
بین المللی 

 داخلی

 المللی بین کنفرانس دومین

 و فرهنگی اجتماعی مطالعات

 دینی پژوهش

 معماری

 الهام بالش آبادی

 مسیح ا ..  معصومی

 ربابه علیپور

 نبوغ بارز نمونه تعزیه، کردن جاودانه

 ایران مردم نمایشی
153 

 ملی 1395
اولین کنفرانس ملی بهینه سازی و 

 تصمیم گیری
 صنایع

 مریم ایران پناه

 فرزاد دهقانیان

تخصیص -مدل سازی مسئله مكانیابی

زنجیره تامین کارا به کمک تحلیل 

 (NDEA)پوششی داده های شبكه ای 

155 
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سال 

 انتشار
 گردهمایی عنوان سطح

گروه 

 آموزشی
 عنوان مقاله نویسندگان

ف
دی

ر
 

1395 

 
 ملی

 و سازی بهینه ملی کنفرانس اولین

 گیری تصمیم
 صنایع

 میناء عالیه

 فرزاد دهقانیان

 توسعه محیط در کننده تامین انتخاب

 سفارش تخصیص و  APN روش با پایدار

 و کیفیت محدودیت شرایط تحت آن به

 ظرفیت محدودیت

155 

1395 
بین المللی 

 داخلی

کنفرانس دانش و فناوری  اولین

 علوم مهندسی ایران

 

 صنایع
 اکبری مطهره

 باقری محسن

 گرفتن درنظر با تولید زمانبندی مسئله

 فراموشی و یادگیری اثر
153 

1393 
بین المللی 

 داخلی

چهاردهمین کنفرانس بین المللی 

 مهندسی صنایع
 صنایع

 زهرا اسحاقی

 هاشم وحدانی

ب تامین کننده در زنجیره تامین با انتخا

 درنظر گرفتن هزینه های عملیاتی
154 

 ملی 1393
 و اقتصاد مدیریت،  ملی همیش

 مقاومتی اقتصاد
 صنایع

 مجید جوان

 حسین کریمی

 تصمیم معیار بدترین -بهترین روش ارائه

 فازی محیط در گیری
158 

 ملی 1393
 و اقتصاد مدیریت،  ملی همیش

 مقاومتی اقتصاد
 صنایع

 الهام روحانی

 حسین کریمی

 آن سازی پیاده و فازی مورای روش ارائه

 متوازن امتیازی کارت برای
159 

1393 
بین المللی 

 داخلی

همایش شهر هوشمند و  اولین

دانشكده مهندسی  -اینترنت اشیاء 

 دانشگاه فردوسی

 

 صنایع
 فتحعلی ملیحه

 محسن باقری

 عوارض دریافت سیستم عملكرد بهبود

 شبیه از استفاده با کشور های ادراهآز

 گیری تصمیم های روش و سازی

139 
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سال 

 انتشار
 عنوان گردهمایی سطح

گروه 

 آموزشی
 عنوان مقاله نویسندگان

ف
دی

ر
 

1393 
بین المللی 

 داخلی

چهاردهمین کنفرانس بین المللی 

 مهندسی صنایع
 ساناز قربانی صنایع

کاربرد مدل پوشش در مدیریت جمع 

 دفع بهینه زباله شهریآوری و 
131 

1395 
بین المللی 

 داخلی

دومین کنفرانس بین المللی و 

سومین همایش ملی کاربرد فناوری 

 های نوین در علوم مهندسی

 برق

 امین جاجرمی

 مژگان شیردل

 ملیحه روح پرور

آنالیز مودال نوسان ساز مرتبه سه 

 BJTکریستالی 
131 

1395 
بین المللی 

 داخلی

س ملی و اولین سومین کنفران

کنفرانس بین المللی پژوهش های 

کاربردی در مهندسی برق، مكانیک 

 و مكاترونیک

 برق
 امین جاجرمی

 ملیحه روح پرور

تحلیل و شبیه سازی توزیع پتانسیل در 

 ناسفت دو گیتی به روش سری مودال
133 

1395 
بین المللی 

 داخلی

سومین کنفرانس ملی و اولین 

وهش های کنفرانس بین المللی پژ

کاربردی در مهندسی برق، مكانیک 

 و مكاترونیک

 برق

 امین جاجرمی

 بهنوش عبداالهی

 ملیحه روح پرور

مدل سازی و شبیه سازی اسیالتور 

کولپیتس ماسفت مرتبه سه به روش سری 

 مودال

135 

 ملی 1395

 و المللی بین کنفرنس دومین

 فناوری کاربرد ملی همایش سومین

 دسیمهن علوم در نوین های

 برق

 جاجرمی امین

 باقرزاده احسان

 روح ملیحه دیزجانی،

 پرور

 خطی غیر معادالت سازی شبیه و تحلیل

 روش به آشوبناک های سیستم در جرک

 مودال سری

135 
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سال 

 انتشار

 عنوان گردهمایی سطح
گروه 

 آموزشی
 عنوان مقاله نویسندگان

ف
دی

ر
 

1395 

 ملی

 

 

سومین کنفرانس ملی و اولین 

بین المللی پژوهش های کنفرانس 

کاربردی در مهندسی برق، مكانیک 

 و مكاترونیک

 برق

 مازیار اردالن

 یاسر صداقت

 قدرت سپیدنام
 

 

 تشخیص الگوریتم با برنامه روند وارسی

 هسته روی بر آن سنتز و CRC خطا

 FPGA در اینتل ریزپردازنده

133 

1395 
بین المللی 

 داخلی

 یافته المللی بین کنفرانس سومین

 تكنولوژی و علوم نوین های
 برق

 مختاری سمیه

 جاجرمی امین

 های گیت طراحی های روش انواع

 یكدیگر، با ها روش این مقایسه دیجیتال،

 و مزایا و ها روش این های تفاوت بررسی

 چند سازی شبیه وسیله به ها آن معایب

 Cadence افزار نرم با گیت نمونه

134 

1393 
بین المللی 

 داخلی

 نوآوری المللی بین کنفرانس دومین

 توسعه و علوم ، مهندسی در

 تكنولوژی

 برق

 تربتی بختیاری اکبر

 خسرو رجب پور

 سحر سادات وکیلی

 حلقوی ساز نوسان سازی شبیه و طراحی

CMOS نویز کاهش رویكرد با 
138 

 ملی 1393
 های پژوهش ملی کنفرانس اولین

 مهندسی و علوم در کاربردی
 برق

 امین جاجرمی

 بوبه پهلوانیمح

 

 مدار آشوبناک رفتار سازی شبیه و تحلیل

 ای قطعه مودال سری روش به ممریستور
139 

 ملی 1393

 های پژوهش ملی کنفرانس ولینا

 - مهندسی و علوم در کاربردی

 مشهد الهوری اقبال موسسه

 برق
 یگانه جلیلی زینب

 جاجرمی امین

 سازگار پایین توان با فرکانس مقسم یک

 بدن در کاشتنی بیوسنسورهای شرایط با
149 
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سال        

 انتشار
 عنوان گردهمایی سطح

گروه 

 آموزشی
 عنوان مقاله نویسندگان

ف
دی

ر
 

1393 
بین المللی 

 داخلی

 المللی بین کنفرانس دومین

 برق مهندسی
 برق

 سبحانی سوسن

 سپیدنام قدرت
 141 چوآ اسیالتور در ممریستور کاربرد بررسی

 ملی 1393
 های پژوهش ملی فرانسکن اولین

 مهندسی و علوم در کاربردی
 برق

 بیگان نیرومند مسعود

 سپیدنام قدرت

 کمک به بادسنج دور سرعت گیری اندازه

 دور کنترل سیستم
141 

1393 
بین المللی 

 داخلی

 

کنگره بین المللی حقوق ایران با 

 رویكرد حقوق شهروندی

 

 حقوق
 شعبانی فریدون

 حسن مكرمی

 

ارت در حوادث رانندگی جبران خس نظام

با تاکید بر قانون اصالح بیمه شخص ثالث 

 1395مصوب 

 

143 

1393 
بین المللی 

 داخلی

کنگره بین المللی حقوق ایران با 

 رویكرد حقوق شهروندی

 

 حقوق

 عطائی... ا حجت

 مكرمی حسن

 فلسفی رضا

 در خودرو تولیدکنندگان مدنی مسئولیت

 تضمین دوره
145 



45 
 

 

 

 

 منتشر شده توسط  ها، اکتشافات، نوآوریاعاتفهرست اختر

 اعضای هیات علمی، مدرسان مدعو و دانشجویان 

 اشراق بجنورد موسسه آموزش عالی
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رتاریخ ثبت اث گروه آموزشی صاحب اثر عنوان اثر ردیف  

1 

جک کامپوزیت و قوطی 

قف بندی سکشویی برای قالب

 کامپوزیت معمولی

 1395 عمران مهدی گلشنی
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 فهرست افتخارات و جوایز 

 موسسه آموزش عالی اشراق
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 سال   مقام عنوان ردیف

1 
 کسب رتبه دوم غرفه های دانشگاه ها، مراکز آموزش عالی و

 واحدهای پژوهشی استان 
1395 

1 
 

اول  مسابقه ملی پل ماکارونی در گرایش  مقام  کسب

 راندمانی 

 

 

3 
 مصرف داروی بیماران سالخورده ، کودکان ونانو و کمک به 

/ الهه ولی پور  معلولین ذهنی  
1393 
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 کارشناسی ارشد پایان نامه هایفهرست اولویت های پژوهشی 

 موسسه آموزش عالی اشراق بجنورد
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ف
دی

ر
 

 عنوان

 

 گروه 

1 

 

 برق هزینه ساخت اینورتر تكفاز به منظور کاهش THDتعیین زوایای بحرانی به کمک آنالیز حساسیت 

 برق روسلر و کاربرد مدار الكتریكی آن -رفتار سیستم آشوبناک جدید لورنز  1

3 
تشخیص اثر انگشت توسط شبكه عصبی و تنظیم شبكه عصبی مصنوعی جهت افزایش بهره وری 

 برق الگوریتم تطبیق اثر انگشت

5 
نوع قفل شونده تزریقی با ضریب فرد جهت طراحی و شبیه سازی مقسم فرکانس باند وسیع از 

 FINFETکاهش توان مصرفی با استفاده از تكنولوژی 
 برق

5 
بررسی و بهبود عمالكرد ژنراتور القایی تغذیه دوگانه نیروگاه بادی در هنگام بروز خطای نامتقارن در 

 سمت شبكه
 برق

 برق عینطراحی و پیاده سازی کنترل تطبیقی سیستم آشوبناک با مدل نام 3

 حقوق رابطه بین پیمانكار و اشخاص ثالث مسئولیت مدنی 4

8 

 

 روابط موجر و مستاجر در اماکن تجاری در قوانین ایران با نگاهی بر حقوق فرانسه
 حقوق
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ف
دی

ر
 

 عنوان
 

 گروه

 حقوق تحلیل فقهی و حقوقی قراردادهای لیزینگ 9

و غیر قراردادی در فقه و حقوق لیت قراردادیوئجایگاه منافع ممكن الحصول در مس 19  حقوق 

 حقوق مسئولیت مدنی تابع و متبوع )گماشتگی( 11

 حقوق تكلیف زیان دیده به کاهش خسارت ناشی از نقض قرارداد با محوریت رویه قضایی 11

 حقوق بررسی جایگاه و اصل استقالل بی طرفی در حقوق ایران 13

ه قضاییبررسی اعتراض ثالث حكمی در مراجع شب 15  حقوق 

 حقوق بررسی قابلیت توقیف و استیفای طلب از محل سهم الشرکه و سهام شرکت ها 15

 حقوق بررسی پرداخت دیه توسط عاقله در فقه پنجگانه با نگاهی به حقوق موضوعه مصر 13

 حقوق طالق بائن در مذاهب خمسه و نظام حقوقی ایران 14

مللیرونیكی در قانون جدید و مقایسه آن با قوانین بین التحلیل حقوقی قرارداد های بیع الكت 18  حقوق 
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ف
دی

ر
 

 عنوان
 

 گروه

افعیهخویشاوندی رضاعی ناشی از شیرخوارگی به عنوان یكی از موانع نكاح در فقه امامیه و فقه ش 19  حقوق 

 حقوق بررسی مسئولیت ناشی از حوادث حمل و نقل ریلی 19

نقض حریم خصوصی افرادمسئولیت مدنی دولت در قبال  11  حقوق 

 حقوق بررسی اجرای ناقص قرارداد در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین الملل 11

 حقوق تعهد به ارائه خدمات در عقد بیمه و ضمانت اجراهای نقض این تعهد در حقوق موضوعه ایران 13

 وقحق بررسی مسئولیت مدنی و چگونگی تعیین سبب مسئول در سوانح هوایی 15

 حقوق مسئولیت مدنی دادرس در روند رسیدگی به پرونده های قضائی با رویكرد قوانین موضوعه جدید 15

13 
بررسی تطبیقی  حمایت از تولید کننده مواد غذایی و دارویی و آثار و احكام آن در حقوق ایران و 

 انگلیس
 حقوق

 حقوق اعتبار شهادت اطفال در امور حقوقی 14
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ف
دی

ر
 

 عنوان
 

 روهگ

 صنایع مدل برنامه ریزی غیرخطی برای مسئله مكان یابی و موجودی در زنجیره تامین 18

 مسئله انتخاب تامین کننده در یک زنجیره تامین با مالحظات زیست محیطی 19
 صنایع

 یعصنا شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر مدیریت زنجیره تامین سبز با در نظر گرفتن مطالعه موردی  39

 صنایع بررسی اثر پیش بینی تقاضا بر روی اثر شالق چرمی 31

31 
مكان یابی ایستگاه های آتش نشانی با استفاده از تلفیق روش تحلیل سلسله مراتبی در مدل های 

 تصمیم گیری چند معیاره و سیستم اطالعات جغرافیایی )مطالعه موردی: شهر بجنورد(
 صنایع

 ارایی بانک هااثر ریسک و سرمایه بر ک 33

 )مطالعه موردی: بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادر تهران( 

 صنایع

35 
و تغییر در رضایت مندی مشتری با تغییر در انتخاب  ABCبررسی کنترل موجودی و تحلیل روش 

 تامین کننده )مطالعه موردی: فروشگاه زنجیره ای لیمون(

 صنایع

 سیستم های اطالعاتی خطوط تولید شرکت آلومینای ایران کمی سازی اندازه چابكی در 35
 صنایع

33 
ارائه روشی مبتنی بر برنامه ریزی ریاضی جهت انتخاب سبد بهینه سهام با درنظر گرفتن میانگین و 

 نیم واریانس

 صنایع
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 ارستانبرنامه ریزی چند متغیره زمانبندی شیفت های کاری پزشكان و کارکنان بیم 34
 صنایع

38 
کشورهای  :رشد اقتصادی)مطالعه موردی نقش بازارهای مالی در اثرگذاری جریان سرمایه خصوصی بر

 (آسیاییدر حال توسعه 

 صنایع

 بررسی نقش عوامل ارگونومیک در پیاده سازی موفق سیستم های مدیریت کیفیت 39
 صنایع

 صنایع SCORسب با مدل تدوین شاخص های ارزیابی زنجیره تامین سبز متنا 59

 صنایع مكان یابی محور در زنجیره تامین کشاورزی با تابع هزینه پله ای 51

 صنایع زمانبندی ماشین آالت با در نظر گرفتن مصرف انرژی 51

 صنایع درخت مكانیابی هاب با در نظر گرفتن هزینه ثابت استقرار هاب و جریان کاالی چند محصولی 53

55 
کز تصفیه آب و تخصیص مناطق جمعیتی به تصفیه خانه ها در سیستم آب رسانی مكانیابی مرا

 شهری )مطالعه موردی: شهر مشهد(
 صنایع

 صنایع مدیریت ارتباط با مشتری در حوزه سالمت 55

 طراحی نظام ارزیابی عملكرد مدیریت ارتباط با مشتری  53

 )مطالعه موردی:شرکت گاز خراسان شمالی(
 صنایع
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 صنایع اثر درآمدهای غیر بهره ای بر ریسک صنعت بانكداری در ایران 54

58 
تعمیر و نگهداری پیشگیرانه و ارتقا سیستم: بهینه سازی عملكرد کل سیستم کمپرسورهای 

 آمونیاکی در مدار باالی صفر
 صنایع

 ایعصن بررسی اثر توسعه بازارهای مالی بر ریسک صنعت بانكداری ایران 59

 صنایع ارائه مدلی در زمانبندی فعالیت های نگهداری و تعمیرات همراه مطالعه موردی 59

 صنایع مسئله مسیریابی چند سفره و چند انباره وسایل نقلیه با محدودیت پنجره زمانی 51

 صنایع مسیریابی وسایل نقلیه با تقاضاهای وابسته به هم و غیرقطعی-مسئله مكان یابی 51

 صنایع مدل و الگوریتم حل برای مسئله همسفری با درنظر گرفتن تاثیرات زیست محیطییک  53

 یابی مراکز خدمات اضطراری شرکت های توزیع گاز استانی  مكان 55

 شهربجنورد(-)مطالعه موردی: شرکت گاز استان خراسان شمالی
 صنایع

 نایعص ارائه مدلی برای زنجیره تامین محصوالت کشاورزی فسادپذیر 55
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53 
بررسی تاثیر بكارگیری ابزارهای فناوری اطالعات و ارتباطات در مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت 

 پتروشیمی خراسان
 صنایع

 تحلیل ریسک در زنجیره تامین سبز با روش دلفی فازی و تصمیم گیری چند شاخصه فازی 54

 )مطالعه موردی: مجتمع فوالد اسفراین( 
 عصنای

58 
طراحی سیستم تولید سلولی با درنظر گرفتن سیستم سفارش دهی مواد خام با زمان های تاخیر 

 متقاوت با استفاده از رویكرد برنامه ریزی استوار
 صنایع

 صنایع زمانبندی پروازها تحت شرایط پویا بودن فاصله زمانی بین پروازها )مطالعه موردی: فرودگاه مشهد( 59

 صنایع روش های تصمیم گیری چند معیاره و شبیه سازی در بخش سالمت و درماناستفاده از  39

 صنایع بررسی تاثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی 31

 صنایع (AHPانتخاب روش مدیریت پارکینگ های حاشیه ای با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی ) 31

 ر انتقال دانش و فناوریبررسی نقش جنسیتی مدیران د 33

 )مطالعه موردی: شرکت ملی صنایع پتروشیمی( 
 صنایع

 صنایع آنالیز تعویض ماشین آالت در یک زنجیره تامین در محیط مالیات بر کربن 35
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 صنایع موردی بررسی: انسانی های سرمایه اقتصادی ارزیابی و گیری اندازه 35

 شبكه های اجتماعی در جذب گردشگر از روش داده کاوی تاثیر تبلیغات در  33

 )مطالعه موردی: استان خراسان رضوی(
 صنایع

 عمران بررسی الگوی جریان تقاطع در کانالهای منفرد متقاطع غیر عمود برهم 34

 عمران قابلیت اعتماد سازه ها در برابر خوردگی 38

 عمران انفجاری تحلیل دیوار برشی فوالدی تخت تحت اثر بارهای 39

 عمران تحلیل کمانش صفحات مستطیل شكل دارای بازشو و سخت کننده تحت بارگذاری مختلف 49

 عمران مقایسه عملكرد لرزه ای سیستم قاب خمشی و مهاربندهای همگرا تحت اثر زلزله های حوزه نزدیک 41

 عمران یل دینامیكی غیر خطیارزیابی آسیب پذیری لرزه ای سدهای بتنی وزنی و پایه دار با تحل 41

 عمران تحلیل دیوار برشی فوالدی موجدار تحت اثر بارهای انفجاری 43

 عمران بهبود عملكرد لرزه ای سازه با بكارگیری میراگر اصطكاکی 45
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 عمران رفتار لرزه ای دیوار برشی با ورق های موجدار دارای بازشو با روش اجزائ محدود 45

 عمران اثر، نوع، شكل و موقعیت سخت کننده بر روی رفتار صفحات تحت بار انفجار 43

 عمران بررسی تاثیر جنس مصالح سد خاکی در پایداری دینامیكی با کنترل نشست 44

 عمران بررسی اندرکنش سازه و خاک بر پاسخ دینامیكی سازه بلند 48

 عمران با مهاربند واگرااثر زلزله های متوالی بر روی سازه فوالدی  49

 عمران تحلیل و امكان سنجی سیستم های جمع آوری آب از پشت بام ساختمانها 89

 عمران تحلیل کمانش صفحات مستطیل شكل چند الیه دارای بازشو تحت بارگذاری مختلف 81

 عمران تاثیر احداث شبكه فاضالب بر سطح آبهای زیر زمینی شهر بجنورد 81

 عمران ر تیر بتن سبک شامل الیاف پلی پروپیلن به روش اجزاء محدودبررسی رفتا 83

 عمران شكست ناگهانی سد تحلیل ریسک پذیری و برآورد خسارت ناشی از 85
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 عمران اثر نوع و موقعیت بازشو و سخت کننده بر روی رفتار پوسته ای استوانه ای تحت اثر بارهای انفجاری 85

 عمران آزمایشگاهی بتن الیافی و مدلسازی در اجزاء محدود بررسی 83

 عمران بررسی رفتار خمشی تیرهای بتن سبک مسلح مقاوم شده با روش اجزای محدود 84

 عمران FRP ای بتنی با بررسی تقویت ستون های دایره 88

 عمران اثر جداسازه های لرزه ای بر میان قابها 89

 عمران Flow 3d کانالهای باز مرکب با نرم افزار قاطعبررسی جریان آشفته در ت 99

 عمران تعیین ظرفیت آبگیری سرریزهای اوجی با نرم افزار انسیس 91

 ( فرعی و اصلی ) بررسی اثر انحراف جریان در لوله های فاضالب 91
 عمران

 استفاده از مصالح نوین جهت ساخت بتن سبز  93
 عمران

 یچ و مهره ای در قاب های خمشیمقایسه انواع اتصاالت پ 95
 عمران
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 عمران مدلسازی بهسازی خاکهای سست با ستونهای سنگی 95

 عمران بررسی الگوی جریان در تقاطع دو کانال مرکب 93

 معماری موزش دهندهآطراحی فضاهای جمعی در مجتمع مسكونی با رویكرد فضاهای  94

 حرکتی با رویكرد راهیابی مناسب _توانبخشی معلولین حسیطراحی درمانگاه و مرکز  98

 در شهرستان گنبد کاووس
 معماری

 معماری طراحی مجتمع مسكونی با هدف دستیابی به آرامش 99

 معماری طراحی سفارتخانه ایران در پاریس با تاثیر ازمعماری ایرانی 199

191 
با بهره گیری از نقش طبیعت در آموزش تبیین عوامل کالبدی تاثیرگذار در طراحی خانه کودک 

 سال ( 3-3کودکان )
 معماری

 معماری طراحی خانه کودک با نگاهی به نقش طبیعت در آموزش کودکان 191

 معماری واکاوی عوامل کالبدی تاثیرگذار بر افزایش تعامالت اجتماعی کودکان بی سرپرست 193
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 رپرست با بررسی عوامل موثر بر تعامالت اجتماعیطراحی خانه کودکان بی س 195
 معماری

 طراحی انیستیتو تحقیقاتی انرژی با رویكرد بهینه سازی جدب انرژی 195

 با استفاده از روشهای پارامتریک 

 معماری

 طراحی سفارتخانه در فرانسه ) پاریس ( با رویكرد امنیت و فرهنگ دو کشور با 193

  تاثیر از معماری ایرانی 

 معماری

 طراحی باغ موزه دفاع مقدس شهر بجنورد 194
 معماری

 طراحی مجموعه مسكونی با توجه به قرارگاه رفتاری با رویكرد اجتماعی 198
 معماری

 طراحی مجتمع مسكونی بر اساس پایداری اجتماعی 199
 معماری

 طراحی مجتمع مسكونی با رویكرد ایرانی اسالمی 119
 معماری

 خیص هویت افراد از طریق چشم با استفاده از روش های مبتنی بر الگوریتم آستانه مضاعف بهبود تش 111
 کامپیوتر 

 نزدیكترین همسایه با استفاده از کلمات هم خانواده -Kبهبود دقت الگوریتم  111

 در دسته بندی متون فارسی 

ترکامپیو  

 بستر مه  طراحی سازو کار جایگذاری نسخه ها برای توزیع محتوا در 113
ترکامپیو  
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 عنوان ردیف
 

 گروه

 MANETارائه سیستم تشخیص نفوذ برای مقابله با حمله سیاه چاله در شبكه های  115

 با اتوماتای یادگیر
ترکامپیو  

115 
و با بكارگیری تلفیق دو روش خوشه بندی  Vanetبهینه سازی حرکت خودروهای امدادی بر اساس 

 و بدست آوردن مسیر بهینه
ترپیوکام  

ترکامپیو پیش بینی بازار بورس تهران با استفاده از الگوریتم های تكاملی و سیستم های فازی 113  

ترکامپیو ارائه راهكاری جهت تجمیع داده ها و سازمان دهی اطالعات در شرکت چای شاهسوند 114  

ترکامپیو Transformationبهبود نرخ فشرده سازی تصویر با استفاده از روش های مبتنی بر  118  

ترکامپیو اوتیسمی کودکان از حمایت برای اشیا اینترنت و گرا منبع معماری ادغام 119  

ترکامپیو ارایه سیاست بهبود یافته قیمت گذاری و اجاره منابع بر پایه حراج در رایانش ابری 119  

ترکامپیو مصرفشناسایی مشترکین عمده با مصرف نامتعارف با استفاده از روش پیش بینی  111  

ترکامپیو آنها تولید از قبل اکتیو ری های سیستم آزمون 111  

113 
بهینه سازی تأخیر انتقال در ساز و کار چندپخشی توزیع محتوای ویدیو جریانی با کیفیت تطبیق 

 پذیر بر بستر شبكه های مه
ترکامپیو  
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64 
 

 

ف
دی

ر
 

 گروه عنوان پایان نامه

 
 برق ها در ولتاژ و توان پائین Otaانواع روشهای خطی سازی  1

 برق تحلیل و شبیه سازی معادالت غیرخطی جرک در سیستم های آشوبناک به روش سری مودال 1

 برق با رویكرد کاهش فاز CMOSطراحی و شبیه سازی نوسان ساز حلقوی  3

 برق و شبیه سازی اسیالتور کولپیتس ماسفت مرتبه سه به روش سری مودالمدل سازی  5

5 

 

 برق کاهش فلیكر در نیروگاه های بادی

3 

 

 برق هشداردهنده موقعیت هواپیما

4 
طراحی و شبیه سازی یک مقسم فرکانس با توان پائین سازگار با شرایط قطعات کاشتنی در بدن 

 CNTFETبا استفاده از تكنولوژی 
قبر  

8 
انواع روشهای طراحی گیت های دیجیتال، مقایسه این روش ها با یكدیگر، بررسی تفاوت های 

 این روش ها و مزایا و معایب آنها
 برق

 برق ممریستور و بكارگیری آن در اسیالتور 9
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19 

کشف خطای سیستم  ACFCو اعمال روش  FPGAاینتل با استفاده از  x83سنتز ریزپردازنده 

 های نهفته شده در آن
 برق

11 
 باند پهن قابل تنظیم و  RF- Front-Endطراحی و شبیه سازی یک فیلتر 

 با ضریب کیفیت افزایش یافته

 برق

11 

 

 برق VERILOGطراحی و شبیه سازی مدارهای الكترونیكی با 

 برق CRCی روش های کشف خطای و اجرا FPGAنهفته در  x83سنتز هسته ریزپردازنده اینتل  13

 برق تحلیل و شبیه سازی رفتار آشوبناک مدار ممریستور به روش سری مودال قطعه ای 15

15 
 مطالعه فنی و اقتصادی امكان استفاده از انرژی خورشیدی در

 بجنورد-ساختمانهای موسسه آموزش عالی اشراق 

 برق

 ده از ترانزیستورهای مبتنی برطراحی و شبیه سازی اسیالتور حلقوی با استفا 13

 CMOS( و مقایسه با CNTFETنانولوله های کربنی ) 

 برق

14 

 

 برق استفاده از ترانسهای سوئیچینگ در سیستم های حفاظت کاتدی

 برق VERILOG-Aبا استفاده از  CMOSطراحی و مدل سازی رفتاری رگوالتورهای ولتاژ با افت کم  18
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 روهگ

 برق CMOSبررسی عددی تقویت کننده های عملیاتی در  19 

 برق جهت بهبود شبكه های مخابراتی OTNبررسی و تحلیل تكنولوژی  19

 برق به روش سری مودال BJTتحلیل و شبیه سازی نوسان ساز کریستالی  11

 برق اندازه گیری سرعت دور بادسنج به کمک سیستم کنترل دور 11

( توسط VCOاهش نویز فاز و افزایش تیونیگ در نوسانسازهای کنترل شونده با ولتاژ )مقایسه ک 13

 MOSCAPدیودهای واراکتور و خازنهای 

 برق

 برق تحلیل و شبیه سازی توزیع پتانسیل در ماسفت دوگیتی به روش سری مودال 15

 حقوق محدودیت های مدیران شرکت های سهامی در انجام معامالت 15

 حقوق س زوجه در فقه و حقوق موضوعهحق حب 13

 حقوق قواعد خاص وفای به عهد در اسناد تجاری 14

 حقوق ماهیت شبه عقد در حقوق ایران با نگاهی بر نظام حقوقی کامن ال 18
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 حقوق احكام و آثار شبیه سازی انسان 19

 حقوق نگاهی به کنوانسیون های بین المللیمسئولیت قراردادی شرکتهای هواپیمایی با  39

 حقوق بررسی نظریه ایجاب ملزم در حقوق ایران و اتحادیه اروپا 31

 حقوق بررسی مسئولیت مدنی پزشک و نقد رویه قضائی 31

 حقوق مسئولیت مدنی رسانه های صوتی و تصویری 33

قحقو تغییر جنسیت در ایران با نگاهی به نظریات فقهای معاصر 35  

 حقوق بررسی بیع مال آینده با نگاهی به فقه اسالمی 35

 حقوق نظریه عمومی خیارات از منظر فقه و قانون ایران 33

 حقوق بررسی فقهی و حقوقی ازدواج سرپرست با فرزند خوانده 34

 حقوق تصرفات مشتری در مبیع قبل از فسخ بایع 38
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 گروه

 حقوق جبران ناشی از نقض قرارداد در فقه و حقوق ایران خسارت قابل 39 

 حقوق 1395نظام جبران خسارت در حوادث رانندگی با تأکید بر قانون اصالح بیمه شخص ثالث مصوب  59

 حقوق بررسی اعمال حقوقی مدیران و بازرسان پس از انقضای مدت در شرکتهای تجاری 51

 حقوق های مشابه در فقه و حقوق موضوعه ایرانبررسی تطبیقی عاقله، بیمه و نهاد 51

 حقوق تكلیف حضانت و مسوولیت مدنی ناشی از آن 53

55 
 انحالل عقد به عقود متعدد در فقه و حقوق ایران با نگاهی به

 وین( 1989کنوانسیون بیع بین الملل کال )

 حقوق

 صنایع بررسی اثر تنوع درآمدی بر سودآوری و ریسک صنعت بانكداری کشور 55

53 
 AHPارزیابی و رتبه بندی ریسک های زنجیره تامین سیمان با استفاده از روش سلسله مراتبی 

 )مطالعه موردی: شرکت سیمان بجنورد(
 صنایع

54 
 نقش سرمایه بانک ها در سودآوری و ریسک صنعت بانكداری

 )مطالعه موردی: بانكهای پذیرفته شده در بازار سرمایه (

 صنایع
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 گروه

 صنایع MOORAپیاده سازی کارت امتیاز متوازن توسط روش فازی  58 

 صنایع بررسی تاثیر فناوری اطالعات در توسعه مشاغل خانگی 59

 صنایع انتخاب تامین کننده در زنجیره تامین با در نظر گرفتن هزینه های عملیاتی 59

 صنایع ی و دفع بهینه زباله شهریکاربرد مدل پوشش در مدیریت جمع آور 51

 صنایع بررسی رابطه بین جو سازمانی و مدیریت کیفیت فراگیر در مجتمع فوالد اسفراین 51

 صنایع ANPارزیابی و انتخاب تامین کنندگان و تخصیص سفارش با استفاده از روش  53

55 
 ع محصوالت، برنامه ریزی توزیع کاال در شبكه زنجیره تامین با در نظرگرفتن تنو

 دوره های زمانی و ذخیره اطمینان

 صنایع

 صنایع بدترین معیار تصمیم گیری در محیط فازی-ارائه روش بهترین 55

53 
 تعیین اندازه بندی سفارشات تولید برای کاالهای فاسد شدنی با 

 درنظر گرفتن هزینه های دفع موجودی های فاسد شده

 صنایع

54 
 رآیندی در مسیر گاز اسیدی کارخانه گوگردسازی پاالیشگاهیابی و شناسایی خطرات فدر

  Hazop گاز شهید هاشمی نژاد با استفاده از تكنیک 

 صنایع
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58 

 ارزیابی عملكرد به کمک روش های ترکیبی                                    

 ه گستر اسفراین()مطالعه موردی: شرکت لول                    

 صنایع

59 
 تخصیص زنجیره تامین سبز و کارا به کمک -مدل سازی مسئله مكان یابی 

 (NDEAتحلیل پوششی داده های شبكه ای ) 

 صنایع

قیمت گذاری یال های شریانی شبكه حمل و نقل شهری با درنظر گرفتن محدودیت ظرفیت و  39

 وسائل نقلیه مختلف محدودیت انواع

 صنایع

 صنایع مسئله زمانبندی تولید با درنظر گرفتن اثر یادگیری و فراموشی  31

 بررسی و بهینه سازی سیستم های دریافت عوارض الكترونیک در آزادراه های کشور 31

 با استفاده از شبیه سازی

 صنایع

 صنایع زمانبندی بارکش ها در پایانه های فرا بارانداز 33

 صنایع ربرد آن در زمانبندی مسابقات ورزشیمسئله تورنمنت دوره ای و کا 35

 عمران بررسی آزمایشگاهی رفتار خمشی تیرهای بتن سبک خود متراکم حاوی الیاف پلی پروپیلن 35

 عمران برای مدیریت روانآب های شهری مطالعه موردی شیروان Bmpو  lidاستفاده از تكنیک های   33

34 
 سدهای خاکی همگن جهت کنترل نشت بر اساس تعیین مناسبترین ابعاد زهكشی افقی در

 پایداری بدنه پایین دست

 عمران
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38 

 نشست آب از فنداسیون سد خاکی گلمندره در طول زمان با توجه به تغییرات

 .... توپوگرافی آورد رسوب و

 عمران

 عمران ف بر دبی خروجی از کفبررسی آبگیر کفی با میله های طولی و تاثیر عوامل مختل 39

 عمران کنترل نیمرخ سطح آب در محل تغییر مسیر در کانالهای مرکب جمع شونده بررسی و 49

 عمران مقایسه خواص مكانیكی بتن سبک با بتن سبک حاوی الیاف 41

 عمران مدیریت بحران در شبكه آب شرب  شهرستان نهبندان 41

43 
 آرایش میله های آبگیر کفی با میله های متقاطع بر میزان بررسی عددی تاثیر شكل هندسی و

 دبی انحراف از کف

 عمران

 Flow جریان در خم کانالهای مرکب بازشونده در حالت زیر بحرانی با نرم افزار بررسی و کنترل 45

3d 

 عمران

با بررسی آزمایشگاهی رفتار خمشی تیرهای بتن سبک  حاوی الیاف پلی پروپیلن مسلح شده  45

 FRPمیلگردهای کامپوزیت 

 عمران

 عمران Flow 3d نرم افزار با استفاده از  کانال های مرکب جمع شونده بررسی جریان در 43

 کامپیوتر بازسازی و ترمیم تصاویر تحت مات شدگی و لرزش با تبدیل موجک دو بعدی 44
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رکامپیوت ر اساس دنباله حلزون ارشمیدسبهینه سازی پنهان نگاری تصویر ب 48  

49 
 بهینه سازی الگوریتم زمانبندی کارها در محیط محاسبات ابری جهت تخصیص منابع 

 بر مبنای زنبور عسل
رکامپیوت  

رکامپیوت تكاملی دیدگاه یک از استفاده با ابری رایانش در بار توازن سازی بهینه 89  

رکامپیوت استفاده از داده کاویکشف جرائم شبكه های اجتماعی با  81  

رکامپیوت مبتنی بر الگوریتم های تلفیقی ناهمگن ،بهبود دقت پیش بینی تعداد نقص در نرم افزارها 81  

83 
 ارائه یک چارچوب جهت طراحی سیستم اطالعات مدیریت دارویی 

 )مطالعه موردی: بیمارستان ولیعصر اراک(
رکامپیوت  

 Aodvدر مدیریت بحران در شهر هوشمند با پروتكل  Manetبه کارگیری شبكه های  85
رکامپیوت  

رکامپیوت KNNارایه متدی در تشخیص سندروم متابولیک بر مبنای الگویتم  85  

83 
توزیع قطعه در پایگاه داده توزیع شده بر مبنای بیشترین تعداد دسترسی گره ها به قطعه در 

 خوشه

رکامپیوت  

رکامپیوت ( ERPدر مرحله پیاده سازی سیستم های برنامه ریزی منابع سازمانی ) ارزیابی فاکتورهای ریسک 84  
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رکامپیوت یلبرو متد خط  LSBیک متد اصالح شده پنهان نگاری در تصاویر بر اساس تكنیک  88  

ر مساله تشخیص ارائه یک رویكرد ترکیبی مبتنی بر خوشه بندی و یادگیری ماشین حداکثر د 89

 سرطان سینه

رکامپیوت  

رکامپیوت وفقی PSOمسیریابی شبكه های کامپیوتری با استفاده از الگوریتم  99  

رکامپیوت AESمبتنی بر الگوریتم  PDFارائه ی روشی برای مخفی سازی و رمزنگاری محتویات فایل های  91  

رکامپیوت RTCیتم بهبود قابلیت شناسایی ترافیک روز صفر بر مبنای الگور 91  

رکامپیوت طراحی مدلی برای افزایش امنیت اینترنت اشیا و کاهش شكاف های دیجیتالی در شهر هوشمند 93  

رکامپیوت یک الگوریتم زمانبندی موثر برای تخصیص تقسیطی پهنای باند در شبكه های وایمكس  95  

رکامپیوت اء متحرکبهبود عملكرد اینترنت اشیاء با استفاده از مكانیابی اشی 95  

رکامپیوت ارائه راهكاری جهت تجمیع داده ها و سازمان دهی اطالعات در شرکت چای شاهسوند 93  

رکامپیوت تخصیص قطعه در پایگاه داده توزیع شده با استفاده از الگوریتم کلونی زنبور مصنوعی 94  
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 یتم های برش گراف بر مبنی یک دیدگاه فازی بخش بندی تصاویر به کمک الگور 98

رکامپیوت  

99 
و ارائه راهكار مناسب  95بررسی وضعیت امنیتی سامانه های تحت وب خراسان شمالی در سال 

 برای نقاط آسیب پذبر

رکامپیوت  

 با استفاده از طراحی یک الگوریتم در محیط محاسبات ابری Ddosارائه یک روش تشخیص حمله  199
روتکامپی  

 SNHدر شبكه های ادهاک با استفاده از الگوریتم  TORAبهبود پروتكل مسیریابی  191
رکامپیوت  

191 
به کارگیری شبكه های حسگر بیسیم برای ایجاد مدیریت بحران در شهر هوشمند با استفاده از 

 psoالگوریتم 

رکامپیوت  

193 
استفاده از مدل ترکیبی الگوریتم ده بهبود سیستم های تشخیص نفوذ بر اساس انتخاب ویژگی با 

 پا و شبكه عصبی

رکامپیوت  

 سیستم پیشنهاد دهنده مبتنی بر اعتماد در گردشگری  195
رکامپیوت  

195 
فازی بر -پیش بینی ریسک از کارافتادگی قلب با استفاده از یک سیستم پشتیبان تصمیم عصبی 

 مبنای مجموعه ویژگی های بهینه 

رکامپیوت  

 ه یک الگوریتم فشرده سازی متون فارسی بدون استفاده از متا دیتا ارائ 193
رکامپیوت  

194 
برای جلوگیری از حمله مشاهده در خدمات مبتنی بر  PIRترکیب روش درجه گمنامی و روش 

 مكان 

رکامپیوت  
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رکامپیوت بر الگوریتم رقابت استعماری  حل مسئله درخت پوشای مینیمم با استفاده از رویكردی نوین 198  

ارائه یک الگوریتم برای سیستم تشخیص نفوذ مبتنی بر فیلترینگ بسته ها در شبكه حسگر بی  199

 سیم

رکامپیوت  

رکامپیوت یک الگوریتم موثر جهت پشتیبانی از کالس های کیفیت سرویس در شبكه وایمكس 119  

رکامپیوت وشمند با سیستم توصیه گر فازی در انتخابات الكترونیکمقایسه عملكرد پروژه رای گیری ه 111  

رکامپیوت پیاده سازی سیستم کسب و کار با استفاده از معماری منابع گرا 111  

رکامپیوت Windows Azureآموزش از طریق ابزارهای الكترونیكی همراه تحت سامانه پردازش ابری  113  

جریان کاری با رویكرد بهینه کردن هزینه اقتصادی برای ابرهای ارائه یک الگوریتم زمان بندی  115

 ترکیبی زیرساخت به عنوان سرویس

رکامپیوت  

رکامپیوت و الگوریتم وال LVQارائه روشی جهت تشخیص تقلب در مصرف گاز بر مبنای شبكه عصبی  115  

 معماری های آیینی سنتی مهد احیاء نمایش 113

سو با مفهوم خانه تک واحدی در شهر بجنورد با رویكرد پایداری طراحی مجتمع مسكونی هم 114

 اجتماعی

 معماری



76 
 

ف
دی

ر
 

 عنوان پایان نامه
 گروه

 
 معماری طراحی خانه پرورش استعدادهای کودکان خردسال در شهر بجنورد 118

 معماری طراحی خانه سالمندان در شهر بجنورد با رویكرد روانشناختی محیط 119

 معماری ن پایدار با رویكرد محیطی، با نگاهی به معماری سنتیطراحی مسك 119

 معماری طراحی ساختمان شورای شهر با هدف افزایش تعامالت اجتماعی 111

 معماری دبی 1919طراحی پاویون ایران در اکسپوی 111

 معماری طراحی مرکز درمانی سرطان با رویكرد امید به زندگی در بجنورد 113

 معماری ت موزه ارگ نادری شیروان با رویكرد گردشگری پایدارطراحی سای 115

 خانه ای مسكونی با بهره گیری از سیستم آب بازیافتی در شهر شیروان 115

 

 معماری

 

 

 


