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 پیشگفتار:

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

 این رد. باشد داشته علمی پیشرفت این در سهمی که داندمی خود وظیفه موجود علمی هایپتانسیل با پژوهشی و مرکزآموزشی

 پژوهشی کارنامه تهیه به اقدام پژوهشگران علمی آثار نشر و پژوهش فرهنگ اشاعه منظور به دانشگاه پژوهشی معاونت راستا

 المللی،بین علمی مجالت درو مدرسان مدعو  علمی اعضاءهیات شده چاپ مقاالت شامل کارنامه از بخش این. است نموده دانشگاه

 حوزه توسط که باشدمی وخارجی داخلی علمی سمینارهای در شده ارائه مقاالت و داخلی رویجیت علمی و پژوهشی علمی مجالت

 . است شده تدوین ،دارید روپیش که آنچه صورتبه و آوریجمع دانشگاه علمی هیات اعضاء پژوهشی هایفعالیت پژوهشی معاونت

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

                               صورت ساالنه باشیم.                                                                                                           بهبود آن به

                                                                                                                               

 معاونت پژوهش و فناوری                                                                                                                                                                             

 موسسه آموزش عالی اشراق بجنورد                                                                                                                                          
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 به شرح زیر می باشد: 15/00/08کتب  چاپ شده از ابتدا تا 

 13ل کتب :   تعداد ک 

 تعداد کتب به تفكیک گروه آموزشی :  

 تعداد کتب گروه آموزشی ردیف

 5 عمومی 1

 5 مكانیک 5

 3 معماری 3

 1 شهرسازی 5
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 منتشر شده توسطکتب فهرست 

 اعضای هیات علمی، مدرسان مدعو و دانشجویان  

 اشراق بجنورد موسسه آموزش عالی
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 نویسنده عنوان کتاب ردیف
گروه 

 آموزشی
 سال انتشار تالیف -ترجمه

 1300 تالیف معماری آرش صدری کشیاصول و مبانی ترسیم فنی و نقشه 1

5 
 

 1305 تالیف معماری سعید قاسمی های مسكونیاصول پایداری در ساختمان

3 
 کاربرد ابزارهای استراتژیک آمایش

 سرزمین در مطالعات معماری
 1305 تالیف معماری مجید گلزار

 1303 تالیف مكانیک شهاب الدین امیدیان آموزش کنترل اتوماتیک به روش حل مسئله 5

5 
 

 1303 تالیف مكانیک شهاب الدین امیدیان تشریح مسائل دینامیک هیبلر

5 
به روش حل  1آموزش طراحی اجزای ماشین 

 مسئله
 1303 تالیف مكانیک شهاب الدین امیدیان

 مكانیک شهاب الدین امیدیان ی پیوستهتشریح مسائل مكانیک محیط ها 7
 

 تالیف
1303 

 مكانیک شهاب الدین امیدیان تشریح مسائل توربو ماشین  8
 

 تالیف
1303 

 1303 ترجمه شهرسازی پریسا روشنی تعاریف،اصول و معیارهای شهرسازی نوین 0

10 
English Needful Learning Insightfully 

& Sagaciosly & Happily (1) 
 1301 تالیف عمومی گوهری راد رویا
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 نویسنده عنوان کتاب ردیف
گروه 

 آموزشی
 سال انتشار تالیف -ترجمه

11 
English Needful Learning Insightfully 

& Sagaciosly & Happily (5) 
 عمومی رویا گوهری راد

 

 تالیف
1301 

 1301 تالیف عمومی محمد پاکزاد درج گویا 15

 1305 تالیف عمومی فاطمه عزیزی ردیفرهنگ لغت ترکی بجنو 13
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 های پژوهشی منتشر شده توسط فهرست طرح

 اعضای هیات علمی، مدرسان مدعو و دانشجویان 

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

 آینه خدمت 1
موسسه آموزش عالی اشراق 

 بجنورد 
 88تابستان  انسانی و تحول اداری دفتر منابع

 خوشه صنعتی آبنبات خراسان شمالی 5
موسسه آموزش عالی اشراق 

 بجنورد 

شرکت شهرکهای صنعتی 

 خراسان شمالی
 03پاییز 

 خوشه فرش دستبافت خراسان شمالی 3
موسسه آموزش عالی اشراق 

 بجنورد 

شرکت شهرکهای صنعتی 

 خراسان شمالی
 05پاییز 

5 
راهبردی مسكن  استان تدوین سند 

 خراسان شمالی 
 بنفشه یادگارزاده

ادراه کل راه و شهرسازی خراسان 

 شمالی 

در دست 

 اقدام 



11 
 

 :به شرح زیر می باشد 15/00/08مقاالت چاپ شده از ابتدا تا 

  :581تعداد کل مقاالت 

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

 5 پایه علوم 1

 35 مكانیک 5

 155 کامپیوتر 3

 5 نقشه برداری 5

 11 حسابداری 5

 35 عمران 5

 35 معماری 7

 15 صنایع 8

 13 برق 0

 7 حقوق 10

 3 شهرسازی 11

 581 جمع کل        

  : تعداد مقاالت به تفكیک نوع  و سطح 

 تعداد مقاالت سطح ردیف

1 ISI 5 

5 ISC 5 

 05 یبین المللی داخل 3

 30 بین المللی خارجی 5

 155 ملی/ سراسری 5

 10 پژوهشی -علمی  5

 5 ترویجی -علمی  7

 3 تخصصی -علمی 8

 3 کنفرانس منطقه ای 0
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 شده توسطمنتشر مقاالت فهرست 

 اعضای هیات علمی، مدرسان مدعو و دانشجویان  

 موسسه آموزش عالی اشراق بجنورد
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سال 

 انتشار
 نوان گردهماییع سطح

گروه 

 آموزشی
 عنوان مقاله نویسندگان

ف
دی

ر
 

1300 

 

کنفرانس ملی / 

 سراسری

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 وایبول KIشدت تنش )

 طراف ترکدر ا

1 

1300 
کنفرانس ملی / 

 سراسری

چكیده دومین همایش ملی مهندسی 

 مكانیک

 علوم پایه

 مكانیک

 سیده زهرا کافی

 مهدی شیروانی

 محمد شادکامی

بررسی تشخیص عیب نامیزانی در ماشین 

 آالت دوار به کمک آنالیز ارتعاشات
5 

1300 
کنفرانس ملی / 

 سراسری

 چكیده دومین همایش ملی مهندسی

 مكانیک

 علوم پایه

 مكانیک

 سیده زهرا کافی

 مهدی شیروانی

 محمد شادکامی

تحلیل ارتعاش آزاد طولی محور ها با شرایط 

یک سر جرم  -مرزی دو سر فنر و یک سر فنر 

 (ADMبا استفاده از روش جداسازی ادمین )

3 

 European Journal Of علمی پژوهشی 1305

Scientific Research 
 د جمشیدی پوراحم علوم پایه

ON JUST SOLUTIONS OF STURM - 

LIOUVILLE EQUATIONS WITH 

SPECTRAL PARAMETERS IN 

DISCONTINUITY CONDITION 

5 

 منطقه ایکنفرانس  1380

نخستین همایش منطقه ای مكانیک 

دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران 

 شرق

 محمد شادکامی مكانیک

ر مطالعه آزمایشگاهی تاثیرات بستر د

تشخیص صحیح عیوب ماشین آالت دوار به 

 کمک آنالیز ارتعاشات

5 

1380 
 کنفرانس 

 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 

 اشاتگرمایی و انالیز ارتع
5 
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سال 

 انتشار
 عنوان گردهمایی سطح

گروه 

 آموزشی
 عنوان مقاله نویسندگان

ف
دی

ر
 

1380 
 کنفرانس 

 بین المللی داخلی

 دومین کنفرانس تجهیزات دوار

 در صنایع نفت و نیرو
 محمد شادکامی مكانیک

بررسی تاثیر دما بر دامنه ارتعاشات به کمک 

 ترموگرافی و آنالیز ارتعاشات
7 

1300 
فرانس ملی / کن

 سراسری
 مكانیک فضای ایران -کنفرانس انجمن هوا 

 محمد شادکامی

 رضااحراری

 ابوالبشری محمدحسین

تحلیل ارتعاش آزاد کابل با شرایط مرزی دو 

سر آزاد و دو سر گیردار با استفاده از روش 
ADM 

8 

1300 
کنفرانس ملی / 

 سراسری
 مكانیک فضای ایران -کنفرانس انجمن هوا 

 شادکامیمحمد 

 رضا احراری

ابوالبشری  محمدحسین

 مشیریان مرتضی

بهینه سازی ساختاری صفحه عایق  اتصال 

دهنده ی ریل ها به وسیله روش بهینه سازی 

 (ESOساختاری تكاملی )

0 

1300 
کنفرانس ملی / 

 سراسری
 مكانیک فضای ایران -کنفرانس انجمن هوا 

 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

10 

1300 
کنفرانس ملی / 

 سراسری
 محمد شادکامی مكانیک دوازدهمین کنفرانس ملی

حلیل دینامیكی فرآیند نورد شبیه سازی و ت

پیلگر گرم و بررسی پارامترهای موثر بر نیروی 

 وارد شده به مجموعه غلتک و بیلت

11 

1305 ISI 
Journal Of Basic And 

Applied Scientific Research 
 مكانیک

 محمد شادکامی

 احراری رضا

Free Vibration Analysis Of Cable 

Using Adomain Decomposition 

Method 

15 



14 
 

 

سال 

 انتشار
 عنوان گردهمایی سطح

گروه 

 آموزشی
 عنوان مقاله نویسندگان

ف
دی

ر
 

1305 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 

1305 

 

کنفرانس ملی / 

 سراسری

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 

1303 

 

کنفرانس ملی / 

 سراسری

اولین کنفرانس سراسری توسعه 

معماری ،  محوری مهندسی عمران،

 برق و مكانیک ایران

 مكانیک
 شهاب الدین امیدیان

 

فرکانس های طبیعی سر انسان در مدل  الیزآن

 های عددی
15 

1303 

 

کنفرانس ملی / 

 سراسری

اولین کنفرانس سراسری توسعه 

محوری مهندسی عمران، معماری ، 

 برق و مكانیک ایران

 

 شهاب الدین امیدیان مكانیک
اعی بر روی کانتورهای تاثیر مایع مغزی نخ

 تنش روی مغز و جمجمه
15 

1303 

 

کنفرانس ملی / 

 سراسری

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
17 

1303 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 

 علمی پژوهشی 1305
Bulletin Of Environment 

Pharmacology And Life 

Sciences 

 نیکمكا
 شهاب الدین امیدیان

 زاده نامداریان، سكی

The Effect Of Cerebrospinal Fluid 

On The Tension Contours Of The 

Brain And Skull 

10 



15 
 

 

سال 

 انتشار
 عنوان گردهمایی سطح

گروه 

 آموزشی
 عنوان مقاله نویسندگان

ف
دی

ر
 

1305 
 کنفرانس 

 بین المللی داخلی

لی پانزدهمین کنفرانس بین المل

 انجمن هوا فضای ایران
 مكانیک

 

 امیررضا معموری

عبداالمیربک 

 خوشنویس

Aerodynamic Study Of Box Girder 

And The Influence Of Guiding 

Vane On The Wake Parameters 

50 

1305 
کنفرانس ملی / 

 سراسری

همایش یافته های نوین در هوا فضا و 

 علوم وابسته
 مكانیک

 امیررضا معموری

 قاسمی یدحم

تحلیل عددی جریان حول سر جنگی و 

 مقایسه نتایج با حل تحلیلی
51 

1305 
کنفرانس ملی / 

 سراسری

مواد و  –کنفرانس ملی مكانیک 

 فناوری های پیشرفته
 مكانیک

 امیررضا معموری

 نوید بهمدی، اکبر علی

 زاده خادم

بررسی عددی فشار دینامیكی خروجی نازل 

 جاورت زمینهواپیمای عمود پرواز در م
55 

1305 
کنفرانس ملی / 

 سراسری

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
53 

1305 

 

کنفرانس ملی / 

 سراسری

فضا و همایش یافته های نوین در هوا 

 علوم وابسته
 مكانیک

 امیررضا معموری

 برزنونی وحید

 

Experimental Investigation Of 

Oylinder Wake Flow Control By A 

Plate With Different End Geometry 

55 

1305 
 کنفرانس 

 بین المللی داخلی

کنفرانس بین المللی عمران، 

معماری، مدیریت شهری و محیط 

 زیست در هزاره سوم

 مكانیک
 یاسر رحیمی

 امیررضا معموری

بررسی اثر اغتشاشات برروی ایرفویل 

Naca0015 بصورت تجربی و عددی 
55 

1305 ISC (Q5) 
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 

55 
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سال 

 انتشار
 عنوان گردهمایی سطح

گروه 

 آموزشی
 عنوان مقاله نویسندگان

ف
دی

ر
 

1305 
 کنفرانس 

 بین المللی داخلی

کنفرانس بین المللی نوآوری  سومین

های اخیر در مهندسی صنایع و 

 مهندسی مكانیک

 

 کمكانی
 معموری امیررضا

 جودت امین

Numerical and Experime Study of 

the Effect of Cylinder heating on 

flow sequence in different 

turbulence intensity 

 

57 

1305 
کنفرانس ملی / 

 سراسری

 و فناوری سراسری همایش

 عمران، مهندسی در تكنولوژی

 مكانیک و برق معماری،

 مكانیک
 معموریامیررضا 

 نژاد کریمی محمد

 روی بر طراحی پارامترهای اثر عددی بررسی

 SD7055 فویل ایر
58 

1305 
کنفرانس ملی / 

 سراسری

 راهكارهای ملی کنگره دومین

 در پایدار توسعه به دستیابی

 فناوری و علوم بخشهای

 مكانیک
 معموری امیررضا

 جمالی مهدی

 روی بر طراحی پارامترهای اثر عددی بررسی

 S855 فویل رای
50 

1305 
کنفرانس ملی / 

 سراسری

سومین کنفرانس سراسری توسعه 

محوری مهندسی عمران، معماری، 

 برق و مكانیک ایران

 امیررضا معموری مكانیک
بررسی  مبدل حرارتی با دو آرایش مثلثی و 

 مربعی
30 

1305 
 کنفرانس 

 بین المللی داخلی

 المللی بین کنفرانس پنجمین و یست

 مكانیک مهندسی
 مكانیک

 معموری امیررضا

 عبداالمیرخوشنویس،

 کوهی احسان

An experimental investigation on 

wake of a car model flow 
31 

1308 
 کنفرانس 

  بین المللی داخلی

 انجمن المللی بین ساالنه کنفرانس

 هفتمین و ایران مكانیک مهندسان

 های نیروگاه صنعت کنفرانس

 حرارتی

 مكانیک
 جعفری مدحسینمح

 معموری امیررضا

 کردن بهینه و هیدرولیک فرمان مدلسازی

 الگوریتم با پذیری فرمان کیفیت پارامترهای

 ژنتیک

35 
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سال 

 انتشار
 عنوان گردهمایی سطح

گروه 

 آموزشی
 عنوان مقاله نویسندگان

ف
دی

ر
 

1308 

 

 کنفرانس 

 بین المللی داخلی

 ساالنه کنفرانس هفتمین و بیست

 مكانیک مهندسان انجمن یالملل بین

 صنعت کنفرانس هفتمین و ایران

 حرارتی نیروگاههای

 مكانیک
 اصغرزاده علی ادریس

 احراری رضا

 بال کروی شیرهای زنی سنگ دستگاه تحلیل

 ولو
33 

1307 
کنفرانس ملی / 

 سراسری
 در بنیادین تحقیقات ملی کنفرانس

 مكانیک مهندسی
 مكانیک

 پریز مهدی

 شادکامی محمد

 ضربه انرژی جذب و برخورد عملكرد یبررس

 تحت سلولی چند ای دایره مقطع ای لوله گیر

 محدود المان روش از استفاده با محوری بار

35 

1308 
 کنفرانس

 المللی داخلی بین  

بیست و هفتمین کنفرانس ساالنه 

بین المللی انجمن مهندسان مكانیک 

ایران و هفتمین کنفرانس صنعت 

 نیروگاههای حرارتی

 مكانیک

 نبی ا... پلنگ سوار

 امیررضا معموری

 

مدلسازی، تحلیل و پیاده سازی کنترلر شبكه 

عصبی چهارگانه بر روی سیستم تعلیق 

هیدرولیكی با ارتباط داخلی با استفاده از 

 سیمولینک

35 

5010 
پژوهشی -علمی

 ISC نمایه شده در

Iranian Journal of 

Mechanical Engineering 

Transactions of the ISME 

 

 مكانیک

 نبی ا... پلنگ سوار

 امیررضا معموری

 

stability investigation of 

interconnected suspension system 

of a quaternion neural network 

controller 

35 

1380 
 کنفرانس 

 بین المللی خارجی

International Conference 

On Computer And Software 

Modeling 
 University Course Timetabling شادی لنگری یوترکامپ

Using Hybrid Genetic Algorithm 
37 

1380 
 کنفرانس 

 بین المللی خارجی

3rd International 

Conference On Machine 

Learning And Computing 

 شادی لنگری کامپیوتر
University Course Timetabling 

With Multi Teacher Courses Using 

Genetic Algorithm 
38 

1301 
 کنفرانس 

 بین المللی خارجی

6th International 

Symposium On Advances In 

Science & Technology-

Kuala Lumpur, Malaysia 

 فرهنگ پدیداران مقدم کامپیوتر
A Novel IT-Based Access 

Management System And 

Authentication Method 

30 



18 
 

 

سال 

 انتشار
 عنوان گردهمایی طحس

گروه 

 آموزشی
 عنوان مقاله نویسندگان

ف
دی

ر
 

 
 کنفرانس 

 بین المللی خارجی

6th International 

Symposium On Advances In 

Science & Technology-

Kuala Lumpur, Malaysia 

 فرهنگ پدیداران مقدم کامپیوتر
A Study On Crisis Management 

System In Collaborative Smart 

Homes 

50 

1301 
 کنفرانس 

 بین المللی خارجی
IEEE WCMCS’3103 - 

Hammamet, Tunisia 
 فرهنگ پدیداران مقدم کامپیوتر

Crises Coordinating System And 

Infrastructure In Synergistic Smart 

Homes Using REST Architectural 

Style 

51 

 ISI 
Journal Of Chemical And 

Process Engineering 
 فرهنگ پدیداران مقدم کامپیوتر

Creating Synergetic Environment 

To Cope With Abnormal Critical 

Situation In Smart Spaces 

55 

1301 
 کنفرانس 

 بین المللی خارجی

Progress In Machines And 

Systems, Volume 3, Issue 3, 
 فرهنگ پدیداران مقدم کامپیوتر

Restful Integration Of Cooperative 

Smart Homes To Create A Crises 

Coordinating System 

53 

1305 
کنفرانس ملی / 

 سراسری

دومین همایش ملی پژوهش های 

کاربردی در علوم کامپیوتر و فناوری 

 اطالعات

 شادی لنگری کامپیوتر

چیدمان مكانی بهینه گرا در شبكه های 

 لگوریتمحسگر بی سیم با استفاده از ا

PSO با معماری ضص ضلعی 

55 

1303 
 کنفرانس 

 بین المللی داخلی

4th International 

Conference On Information 

Technology 

Management,Communicatio

n And Computer-Tehran 

 فرهنگ پدیداران مقدم کامپیوتر

A Novel System Framework For 

Abnormal Critical Situation 

Management In Smart Spaces 

Using REST Architectural Style 

55 

1303 
 کنفرانس 

 بین المللی داخلی

4th International 

Conference On Information 

Technology 

Management,Communicatio

n And Computer 

 فرهنگ پدیداران مقدم کامپیوتر
A New Border Node Detection 

Algorithm For Wireless Sensor 

Networks 

55 
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سال 

 انتشار
 عنوان گردهمایی سطح

گروه 

 آموزشی
 عنوان مقاله نویسندگان

ف
دی

ر
 

1303 
کنفرانس ملی / 

 سراسری

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
57 

1303 
 کنفرانس 

 بین المللی داخلی

چهارمین کنفرانس بین المللی 

مدیریت فناوری اطالعات، ارتباطات 

 و کامپیوتر

 فرهنگ پدیداران مقدم کامپیوتر
ارائه یک الگوریتم رقابت استعماری جدید با 

 مكانیزم اصالحات
58 

1303 
 کنفرانس 

 لمللی داخلیبین ا

چهارمین کنفرانس بین المللی 

مدیریت فناوری اطالعات، ارتباطات 

 و کامپیوتر

 فرهنگ پدیداران مقدم کامپیوتر
روشی جدید برای شناسایی بن بست و حلقه 

 هابی نهایت در ترکیب وب سرویس
50 

1303 
 کنفرانس 

 بین المللی خارجی

5015 IEEE Symposium On 

Computers & Informatics-

Malaysia-Penang 
 فرهنگ پدیداران مقدم کامپیوتر

Key.Net: A System And Method 

For Accessing Offline Lock System 

By The Internet-Made Key Using 

Barcode Technology 

50 

1303 
کنفرانس ملی / 

 سراسری

اولین کنفرانس سراسری توسعه 

محوری مهندسی عمران، برق، و 

 انمكانیک ایر

 فرهنگ پدیداران مقدم کامپیوتر

Crisis Coordinator System And 

Framework For Cooperative Smart 

Space Using Resourse Oriented 

Architecture 

51 

1303 

کنفرانس ملی / 

 سراسری

دومین کنفرانس ملی پژوهشهای 

کاربردی در علوم کامپیوتر و فناوری 

 اطالعات

 ران مقدمفرهنگ پدیدا کامپیوتر

A NEW METHOD FOR 

IDENTIFYING DEADLINE AND 

INFINITE LOOP IN 

COMBINATION OF WEB 

SERVICES 

55 

1303 
 کنفرانس 

 بین المللی داخلی

چهارمین کنفرانس بین المللی 

مدیریت فناوری اطالعات،ارتباطات و 

 کامپیوتر

 شادی لنگری کامپیوتر

تشخیص احساس از روی سیگنال گفتار با 

ستفاده از مجموعه ویژگی های انتخاب شده ا

 SVMقه بند بتوسط الگوریتم ژنتیک و ط

53 
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سال 

 انتشار
 عنوان گردهمایی سطح

گروه 

 آموزشی
 عنوان مقاله نویسندگان

ف
دی

ر
 

1303 
 کنفرانس 

 بین المللی داخلی

چهارمین کنفرانس بین المللی 

مدیریت فناوری اطالعات،ارتباطات و 

 کامپیوتر

 شادی لنگری کامپیوتر
طراحی سیستم خبره عصبی فازی برای 

 تشخیص سرطان خون
55 

0513 
 کنفرانس 

 بین المللی داخلی

نخستین کنفرانس بین المللی 

 مهندسی برق و علوم کامپیوتر

 

 کامپیوتر

 نسب امیری سمیرا

              سپیدنام قدرت

 لنگری شادی

 فایلهای محتوای رمزنگاری و سازی مخفی

PDF الگوریتم از تفادهاس با AES 
55 

1305 
کنفرانس ملی / 

 سراسری

 و هوشمند مدارس ملی همایش

 تربیت و تعلیم
 کامپیوتر

 طیبه ایمانی کالته بالی

 سحر یاوری

 محس محمدی

 شادی لنگری

 پژوهش فرهنگ بهبود جهت راهكارهایی ارائه

 نوین های فناوری از استفاده با محوری
55 

1305 
کنفرانس ملی / 

ریسراس  

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 

 سازی گروه ذرات بر عملكرد بهینه سازی آن
57 

1305 
کنفرانس ملی / 

 سراسری

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 الگوریتم 

PSO بهبودیافته 
58 

1305 
کنفرانس ملی / 

 سراسری

اولین همایش ملی کامپیوتر، فناوری 

 اطالعات و ارتباطات اسالمی ایران
 ن مقدمفرهنگ پدیدارا کامپیوتر

پیاده سازی سیستم کسب و کار با استفاده از 

 گرا معماری منابع
50 

1305 
کنفرانس ملی / 

 سراسری

دومین همایش ملی مهندسی رایانه و 

 مدیریت فناوری اطالعات
 فرهنگ پدیداران مقدم کامپیوتر

مدیریت بحران در شهر هوشمند با استفاده از 

 سیستم خبره و شبكه های حسگر بیسیم
50 
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سال 

 انتشار
 عنوان گردهمایی سطح

گروه 

 آموزشی
 عنوان مقاله نویسندگان

ف
دی

ر
 

1305 
کنفرانس ملی / 

 سراسری

دومین همایش ملی مهندسی رایانه و 

 مدیریت فناوری اطالعات
 فرهنگ پدیداران مقدم کامپیوتر

تخصیص قطعه در پایگاه داده توزیع شده با 

ینه و کمترین هز PSO استفاده از الگوریتم  

 دسترسی

51 

1305 
کنفرانس ملی / 

 سراسری

فناوری  اولین همایش ملی کامپیوتر،

 اطالعات و ارتباطات اسالمی ایران
 فرهنگ پدیداران مقدم کامپیوتر

آموزش از طریق ابزارهای الكترونیكی همراه 

 Windowsتحت سامانه پردازش ابری 

Azure 

55 

1305 
کنفرانس ملی / 

 سراسری

ی کامپیوتر ، فناوری اولین همایش مل

 اطالعات و ارتباطات اسالمی ایران
 فرهنگ پدیداران مقدم کامپیوتر

در مواجهه  Manetsبه کارگیری شبكه های 

 AODVبا بحران با بهبود الگوریتم مسیریابی 
53 

1305 
کنفرانس ملی / 

 سراسری

 

دومین همایش مهندسی کامپیوتر و 

 فناوری اطالعات

 

 کامپیوتر

 جعفری نرگس

 باغخیراتی

         سكه اکبرپور محمد

 جعفری احسان

 پشتیبانی جهت موثر زمانبندی الگوریتم یک

 های شبكه در سرویس کیفیت های کالس از

 وایمكس

55 

1305 

 کنفرانس 

بین المللی داخلی  

 و ملی

دومین کنفرانس بین المللی و 

 فناوری کاربرد ملی همایش سومین

 مهندسی علوم در نوین های

 یوترکامپ

 آرا حكمت میترا

            سپیدنام قدرت

 نشاط مهدی

 رقابت الگوریتم پارامترهای تاثیر ارزیابی

 مسئله سازی بهینه عملكرد بر استعماری

 مینیمم پوشای درخت

55 

1305 

 کنفرانس 

 بین المللی داخلی

 و ملی

دومین کنفرانس بین المللی و 

 فناوری کاربرد ملی همایش سومین

 مهندسی علوم رد نوین های

 کامپیوتر

 آرا حكمت میترا

            سپیدنام قدرت

 نشاط مهدی

 استفاده با مینیمم پوشای درخت مسئله حل

 رقابت الگوریتم بر نوین رویكردی از

 استعماری

55 

1305 

 کنفرانس 

 بین المللی داخلی

 و ملی

دومین کنفرانس بین المللی و 

 فناوری کاربرد ملی همایش سومین

 مهندسی علوم در وینن 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

57 
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سال 

 انتشار
 عنوان گردهمایی سطح

گروه 

 آموزشی
 عنوان مقاله نویسندگان

ف
دی

ر
 

1305 
کنفرانس ملی / 

 سراسری

 فناوری کامپیوتر ملی همایش ولینا

 ایران اسالمی ارتباطات و اطالعات
 کامپیوتر

 رنجبر... ا ولی

 فرهنگ پدیداران مقدم

 

 از استفاده با کار و کسب سیستم سازی پیاده

 گرا منابع معماری
58 

1305 
کنفرانس ملی / 

 سراسری

کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در 

 برق و کامپیوتر

 

 کامپیوتر

 عباسی مشهرا

          محمدی محسن

 مقدم پدیدارن فرهنگ

 هدوپ معماری در بزرگ داده امنیت افزایش

 نفوذ تشخیص سیستم از استفاده با
50 

1305 
کنفرانس ملی / 

 سراسری

کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در 

 برق و کامپیوتر

 

 کامپیوتر

 غالمی آدیش

         محمدی محسن

 مقدم پدیدارن فرهنگ

 سیستم طراحی جهت چارچوبها بررسی

 دارویی مدیریت اطالعات
70 

1305 
 کنفرانس 

 بین المللی داخلی

نخستین کنفرانس بین المللی 

 مهندسی برق و علوم کامپیوتر

 

 کامپیوتر

 کریمیان مرتضی

           سپیدنام قدرت

 لنگری شادی

 از استفاده بدون فارسی متون سازی فشرده

 ساختارهای با سازگار شیوه به دیتا متا
Unicode 

71 

1305 
 کنفرانس 

 بین المللی داخلی

The 7th Conference On 

Information And 

Knowledge Technology 

 کامپیوتر
 هادی کالتی

 رامین جوادزاده

Improving SLA-Based Job 

Scheduling In Economicgrid Using 

Heuristics 

75 

1305 
 کنفرانس 

 بین المللی داخلی

تین کنفرانس بین المللی نخس

 مهندسی برق و علوم کامپیوتر
 کامپیوتر

 قدرت سپیدنام

 شادی لنگری

 

فشرده سازی متون فارسی بدون استفاده از 

Metadata  به شیوه ای سازگار با ساختار

 Unicode های

73 

1305 
 کنفرانس 

 بین المللی داخلی

نخستین کنفرانس بین المللی 

 ترمهندسی برق و علوم کامپیو
 کامپیوتر

 قدرت سپیدنام

 شادی لنگری

مخفی سازی و رمزنگاری محتوای فایل های 

PDF  با استفاده از الگوریتمAES 
75 

1305 

 

کنفرانس ملی / 

 سراسری

 و دانش سراسری کنفرانس اولین

 برق و مكانیک مهندسی فناوری

 ایران

 کامپیوتر

 صدیقه مهرزادی فر

محمد اکبرپور سكه                 

 حسان جعفریا

 

مروری بر شبكه هایی با قابلیت همكاری در 

سطح جهانی برای دسترسی به امواج 

 میكروویو

 

75 
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سال 

 انتشار
 عنوان گردهمایی سطح

گروه 

 آموزشی
 عنوان مقاله نویسندگان

ف
دی

ر
 

1305 
کنفرانس ملی / 

 سراسری

اولین کنفرانس سراسری دانش و 

فناوری مهندسی مكانیک و برق 

 ایران

 مپیوترکا

    فر مهرزادی صدیقه

محمد اکبرپور سكه                 

 احسان جعفری

 مكانیسم و سرویس کیفیت مروری بر

 IEEE 805215  استاندارد در زمانبندی
75 

1305 
کنفرانس ملی / 

 سراسری

دومین همایش ملی پژوهش های 

کاربردی در علوم کامپیوتر و فناوری 

 اطالعات

 کامپیوتر
 شادی لنگری

 محسن محمدی
 77 معماری منابع گرا برای فرآیندهای کسب و کار

1305 
کنفرانس ملی / 

 سراسری

دومین کنفرانس ملی دستاوردهای 

 نوین در برق و کامپیوتر
 کامپیوتر

 محبوبه خالقی اسفیدان

 قدرت سپیدنام

 شادی لنگری

بهبود سیستم های تشخیص نفوذ براساس 

کیبی انتخاب ویژگی با استفاده از مدل تر

 و شبكه عصبی Cuttlefishالگوریتم 

78 

1305 
 کنفرانس 

 خارجی المللی بین

International Conference on 

 Engineering Science & 

Technology 

 

 کامپیوتر
 ابراهیمی نسرین

 اکبرپور محمد

 های سیستم برای محور محتوی روش ی ارائه

 الكترونیک انتخابات در گیری رای مشاور
70 

1305 
کنفرانس ملی / 

 سراسری

دومین کنفرانس ملی دستاوردهای 

 نوین در برق و کامپیوتر

 

 کامپیوتر

 نرگس اسمعیلی

             محمدی محسن

 مقدم پدیداران فرهنگ

 شبكه در نفوذ تشخیص های روش بر مروری

 سیم بی حسگر های
80 

1305 
کنفرانس ملی / 

 سراسری

دومین کنفرانس ملی دستاوردهای 

 ر برق و کامپیوترنوین د
 کامپیوتر

 علی ایزدی

 محسن محمدی

 فرهنگ پدیداران مقدم

ارائه متدی جهت تخصیص قطعه در پایگاه 

داده توزیع شده بر مبنای الگوریتم کلونی 

 زنبور مصنوعی

81 

1305 

 

کنفرانس ملی / 

 سراسری

هشتمین همایش ملی پژوهش های 

 نوین در علوم و فناوری

 

 کامپیوتر

 فر بهشتی حسین

           مقدم پدیداران فرهنگ

 محمدی محسن

 بر شده توزیع داده پایگاه در قطعه توزیع

 به ها گره دسترسی تعداد بیشترین مبنای

 خوشه در قطعه

85 
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سال 

 انتشار
 عنوان گردهمایی سطح

گروه 

 آموزشی
 عنوان مقاله نویسندگان

ف
دی

ر
 

1305 
کنفرانس ملی / 

 سراسری

وری کنفرانس ملی دانش و فنا

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
83 

1305 
کنفرانس ملی / 

 سراسری

نخستین کنفرانس سراسری 

یوتر و فناوری مهندسی برق، کامپ

 اطالعات

 کامپیوتر
 فرهنگ پدیداران مقدم

 علی توزنده جانی

امنیت در شبكه های حسگر بیسیم، چالش ها 

 و راه حل های عمومی
85 

1305 
کنفرانس ملی / 

 سراسری

نخستین کنفرانس سراسری 

مهندسی برق، کامپیوتر و فناوری 

 اطالعات

 کامپیوتر
 فرهنگ پدیداران مقدم

 حامد جهانی
 85 نیت در محاسبات شبكه ایام

1305 
کنفرانس ملی / 

 سراسری

نخستین همایش ملی کامپیوتر، 

 علوم  کامپیوتر  و فناوری اطالعات
 کامپیوتر

 فرهنگ پدیداران مقدم

 معصومه عباس زاده

بررسی راه حل ها و چالش ها در امنیت 

 پردازش ابری
85 

1305 
 کنفرانس 

 بین المللی داخلی

ین المللی اولین کنفرانس ب

دستاوردهای نوین پژوهشی در 

 مهندسی برق و کامپیوتر

 کامپیوتر
 فرهنگ پدیداران مقدم

 فهیمه منصف

طبقه بندی ابزار و مقایسه مدل های مختلف 

 تحمل خطا در سیستمهای ابری
87 

1305 
کنفرانس ملی / 

 سراسری

دومین کنفرانس ملی رویكردهای 

 نوین در مهندسی کامپیوتر و برق

 

 یوترکامپ

 فرهنگ پدیداران مقدم

 صبری محمدجواد

 محسن محمدی

 دهنده پیشنهاد سیستم در جدید روشی ارایه

 گردشگری در اعتماد بر مبتنی
88 

1305 
کنفرانس ملی / 

 سراسری
 دستاوردهای ملی کنفرانس دومین

 کامپیوتر  و برق در نوین
 کامپیوتر

                           نیا حسین فهیمه

                مدیمح محسن

 مقدم پدیداران فرهنگ

  DDOS حمالت  با مقابله روشهای بررسی

 ابری محاسبات محیط در
80 
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سال 

 انتشار
 عنوان گردهمایی سطح

گروه 

 آموزشی
 عنوان مقاله نویسندگان

ف
دی

ر
 

 علمی تخصصی 1305
فصلنامه علمی و تخصصی مهندسی 

 کامپیوتر و تئوری اطالعات

 

 کامپیوتر

 عباسی شهرام

          محمدی محسن

 مقدم پدیدارن فرهنگ

 شناسایی قابلیت بهبود برای روشی ارائه

 الگوریتم مبنای بر صفر روز ترافیک الگوریتم
RTC 

00 

1305 
کنفرانس ملی / 

 سراسری

 مهندسی آینده ملی کنفرانس اولین

 تكنولوژی و
 کامپیوتر

 بالی کالته ایمانی طیبه

 مقدم پدیدارن فرهنگ 

 در ترافیک کنترل جهت در ازدحام اییشناس

 VANET  های شبكه
01 

1305 
 کنفرانس 

 بین المللی خارجی

 المللی بین کنفرانس ششمین

 مهندسی و مدیریت اقتصاد،
 کامپیوتر

 سلیمانیان فهیمه

 سكه اکبرپور محمد

 به نسبت SNH پیشنهادی الگوریتم آنالیز

 در DSR و AODV مسیریابی های پروتكل

 Ad_hoc های شبكه

05 

1305 
 کنفرانس 

 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

 بر منابع تخصیص جهت بریا محاسبات محیط

 عسل زنبور استراتژی مبنای

03 

1305 
کنفرانس ملی / 

 سراسری

 دستاوردهای ملی کنفرانس سومین

 صنایع و کامپیوتر ، برق در نوین
 کامپیوتر

 دهنوی زهرا

                            سپیدنام قدرت

 لنگری شادی

 یک از استفاده با سینه سرطان تشخیص

 سازمان خود نگاشت بر مبتنی ترکیبی رویكرد

 حداکثر یادگیری ماشین و یافته

05 

1305 

 

کنفرانس ملی / 

 سراسری

 فناوری ملی کنفرانس چهارمین

 مخابرات و کامپیوتر اطالعات
 کامپیوتر

 پرور روح هادی

                    فتحی مجتبی

            سپیدنام قدرت

 مقدم پدیدارن فرهنگ

 

 با کاری جریان زمانبندی الگوریتم یک ارایه

 برای اقتصادی هزینه کردن بهینه رویكرد

 سرویس عنوان به زیرساخت ترکیبی ابرهای

05 

1305 
 کنفرانس 

 بین المللی داخلی

 المللی بین کنفرانس سومین

 پژوهی وب
 کامپیوتر

 زاده طالب فاطمه

 سپیدنام قدرت

 در Xss و Sqli شایع پذیری آسیب ارزیابی

 استان سازمانی های سایت وب از مورد چند

 این رفع برای راهكار ارایه و شمالی خراسان

 ها پذیری آسیب

05 
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سال 

 انتشار
 عنوان گردهمایی سطح

گروه 

 آموزشی
 عنوان مقاله نویسندگان

ف
دی

ر
 

 

1305 

 

 

کنفرانس ملی / 

 سراسری

 و نوآوری ملی کنفرانس سومین

 کامپیوتر و برق مهندسی در تحقیق

 ایران مكانیک و

 کامپیوتر

 منصف فهیمه

                   مقدم پدیداران فرهنگ

 محمدی محسن

 اویسم به مبتال کودکان سالمت پایش  بهبود

 منبع بر مبتنی معماری ادغام اساس بر
07 

 

 

1305 

 

 

کنفرانس ملی / 

 سراسری

 کامپیوتر، مهندسی ملی کنفرانس

 هوش کاربردهای و اطالعات فناوری

 مصنوعی

 کامپیوتر

 اسحاقی دیمه

                جعفری احسان

 کاوانلو رحیمی یوسف

 عمده مشترکین مصرف میزان بینی پیش

 روش با شمالی خراسان استان گاز شرکت

 ANFIS و خطی رگرسیون

08 

1305 
کنفرانس ملی / 

 سراسری

 بین تحقیقات ملی کنفرانس دومین

 برق، کامپیوتر، مهندسی در ای رشته

 مكاترونیک و مكانیک

 کامپیوتر

 زاده عباس معصومه

     مقدم پدیداران فرهنگ

 محمدی محسن

 برای RR زمانبندی الگوریتم کارایی بهبود

 پردازش در سازگار صورت به منابع تخصیص

 ابری

00 

 

1305 
کنفرانس ملی / 

 سراسری

سومین کنفرانس ملی دستاوردهای 

 نوین در برق ، کامپیوتر و صنایع

 

 کامپیوتر

 کرامتی مرتضی

                          جعفری احسان

 لنگری شادی

 از استفاده با قلبی نارسایی ریسک بینی پیش

 -فازی -عصبی تصمیم پشتیبان سیستم یک

 ذرات ازدحام

100 

1305 
کنفرانس ملی / 

 سراسری

سومین کنفرانس ملی دستاوردهای 

 نوین در برق ، کامپیوتر و صنایع

 

 کامپیوتر

 کرامتی مرتضی

              عفریج حسان

 لنگری شادی

 از استفاده با قلبی نارسایی ریسک بینی پیش

 -فازی -عصبی تصمیم پشتیبان سیستم یک

 ژنتیک

101 

1305 
کنفرانس ملی / 

 سراسری

سومین کنفرانس ملی دستاوردهای 

 نوین در برق ، کامپیوتر و صنایع

 

 کامپیوتر
 جواد لعل دشتی

 محسن محمدی

 فرهنگ پدیداران مقدم

 

 بر ها بیماری تشخیص های الگویتم بر مروری

 فراابتكاری کاوی داده های الگوریتم مبنای
105 

1305 
 کنفرانس 

 بین المللی داخلی

 اشیاء، المللی بین کنفرانس اولین

 زیرساخت و کاربردها
 کامپیوتر

 زاده ابراهیم محمد صانع

                           سرگلزایی شریفه

                            زاده ممحمدابراهی صمد

             اکبرپور محمد

 پدیداران فرهنگ

 فناوری امنیت افزایش برای مدلی طراحی

 هوشمند نقل و حمل در اشیاء اینترنت
103 
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سال 

 انتشار
 عنوان گردهمایی سطح

گروه 

 آموزشی
 عنوان مقاله نویسندگان

ف
دی

ر
 

1305 
کنفرانس ملی / 

 سراسری

 دستاوردهای ملی انسکنفر سومین

 صنایع و کامپیوتر ، برق در نوین
 کامپیوتر

                                 محمدی غالمرضا

                             جعفری احسان

 لنگری شادی

 های الگوریتم کمک به تصاویر بندی بخش

 فازی دیدگاه یک مبنای بر گراف زنی برچسب
105 

1305 
کنفرانس ملی / 

راسریس  

 دستاوردهای ملی کنفرانس سومین

 صنایع و کامپیوتر ، برق در نوین
 کامپیوتر

 پور ولی الهه

           سكه اکبرپور محمد

 لنگری شادی

 افزار، نرم نقص تعداد بینی پیش دقت بهبود

 و رگرسیون تلفیقی های الگوریتم بر مبتنی

 تصادفی درخت

105 

1305 
کنفرانس ملی / 

 سراسری

 در نوین فناوریهای ملی کنفرانس

 کامپیوتر و برق مهندسی
 کامپیوتر

 معمری سعید

               سكه اکبرپور محمد

 جعفری احسان

تشخیص هویت افراد بر اساس الگوهای 

ضربات صفحه  کلید با استفاده از منطق فازی 

 مبتنی بر الگوریتم ژنتیک

105 

1305 

کنفرانس ملی / 

 سراسری

 و رقب مهندسی ملی کنفرانس

 کامپیوتر
 کامپیوتر

 عاقلی عاطفه

 سپیدنام قدرت

 از استفاده با تهران بورس بازار بینی پیش

 فازی های سیستم و تكاملی های الگوریتم
107 

1305 
 کنفرانس 

 بین المللی داخلی

 کامپیوتر، المللی بین جامع همایش

 برق مهندسی و اطالعات فناوری
 کامپیوتر

 معنوی احسان

 لنگری شادی

 بررسی طریق از افراد هویت تشخیص ودبهب

 بر مبتنی روشهای از استفاده با چشم عنبیه

 مضاعف آستانه الگوریتم

108 

1305 

کنفرانس ملی / 

 سراسری

 و دانش ملی  کنفرانس دومین

 و کامپیوتر برق، مهندسی فناوری

 ایران مكانیک

 کامپیوتر

 رنجبری مرضیه

                  لنگری شادی

 مقدم ارانپدید فرهنگ

 از استفاده با قلبی بیماری تشخیص هبود

 چند سیستم یافته بهبود ژنتیک الگوریتم

 تصمیم درخت و عامله

100 

1305 

کنفرانس ملی / 

 سراسری

 در نوین فناوریهای ملی کنفرانس

 کامپیوتر و برق مهندسی
 کامپیوتر

 قربانی مرضیه

 سپیدنام قدرت

 و ریگذا قیمت یافته بهبود سیاست یک ارائه

 ابری رایانش در حراج پایه بر منابع اجاره
110 
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سال 

 انتشار
 عنوان گردهمایی سطح

گروه 

 آموزشی
 عنوان مقاله نویسندگان

ف
دی

ر
 

1305 
کنفرانس ملی / 

 سراسری

 و برق مهندسی ملی کنفرانس

 کامپیوتر
 کامپیوتر

 زاده اسماعیل صادق

          جعفری احسان

 مقدم پدیداران فرهنگ

 های استراتژی تحلیل و تجزیه بررسی،

 سیم بی حسگر های شبكه در خطا تشخیص
111 

1305 

 

کنفرانس ملی / 

 سراسری

 دستاوردهای ملی کنفرانس سومین

 صنایع و کامپیوتر ، برق در نوین
 کامپیوتر

 یاری یاسین

             محمدی محسن

 جعفری احسان

 مصرف در تقلب تشخیص های روش بر مروری

                                                    یانرژ کنندگان

 ( خانگی بخش در گاز مصرف: موردی مطالعه)

115 

1305 

 

کنفرانس ملی / 

 سراسری

 تحقیقات ملی کنفرانس دومین

 کامپیوتر برق، مهندسی در کاربردی

 اطالعات فناوری و

 کامپیوتر

 نوروززاده حمید

            اکبرپور محمد

 مقدم دارانپدی فرهنگ

 بر تصاویر نگاری پنهان شده اصالح متد یک

 در بریل خط متد و LSB تكنیک اساس

 سبز و آبی رنگ کانالهای

113 

1305 
کنفرانس ملی / 

 سراسری

 کامپیوتر، مهندسی ملی کنفرانس

 هوش کاربردهای و اطالعات فناوری

 مصنوعی

 کامپیوتر

 سرپوش رباط صبا

                  گرمه مهران

 جعفری حسانا

 حمله با مقابله برای نفوذ تشخیص سیستم

 با MANET های شبكه در چاله سیاه

 یادگیر اتوماتای از استفاده

115 

 علمی تخصصی 1305

 مهندسی تخصصی علمی فصلنامه

 مجتمع اطالعات تئوری و کامپیوتر

 مهندسی و فنی عالی آموزش

 اسفراین

 کامپیوتر
 نوری حمید

 محسن محمدی

 الگوریتم از استفاده با جدید دلم یک ارائه

 نزدیكترین Knn و تصمیم خت در های

 راننده آلودگی خواب تشخیص جهت همسایه

115 

 علمی تخصصی 1305
 مهندسی تخصصی علمی فصلنامه

 مجتمع اطالعات تئوری و کامپیوتر

 اسفراین مهندسی و فنی عالی آموزش
 کامپیوتر

 پاینده منصور

 محسن محمدی

 کامپیوتری های شبكه در نفوذ تشخیص

 الگوریتم و MLP عصبی شبكه بر مبتنی

 خاکستری گرگ

115 

1305 
کنفرانس ملی / 

 سراسری

 فناوری و دانش ملی کنفرانس دومین

 مكانیک و کامپیوتر برق مهندسی

 ایران

 کامپیوتر

 جانی توزنده علی

              لنگری شادی

 جعفری احسان

 ترکیب از استفاده با یر.تصا سازی فشرده

 WDR و SVD ، بندی بلوک های روش
117 



29 
 

 

سال 

 انتشار
 عنوان گردهمایی سطح

گروه 

 آموزشی
 عنوان مقاله نویسندگان

ف
دی

ر
 

1307 
کنفرانس ملی / 

 سراسری

 و علوم ملی کنفرانس چهارمین

 فناوری و کامپیوتر مهندسی

 اطالعات

 کامپیوتر

 قویدل سهیال

          جعفری حسان

 دممق پدیداران فرهنگ

 با مغزی تومور تصاویر بندی قطعه بهبود

 و فازی بندی خوشه ترکیب از استفاده

 PSO الگوریتم

118 

1307 
 کنفرانس 

 بین المللی خارجی

Third international conference 

on Intelligent Decision 

(IDS- 3102) Science 
 کامپیوتر

 یوسفی یوسف

 آزاده سلطانی

An efficient elgorithm based on 

EFIM for mining gigh-utility 

itemsets with negative unit profits 

110 

1305 

 

 علمی پژوهشی

 

 فصلنامۀ علمی پژوهشی

پژوهشگاه علوم و فنّاوری اطالعات 

 ایران

 

 کامپیوتر

هاجر جوانمرد           

            محسن محمدی 

 فرهنگ پدیداران مقدم

ترونیكی همراه آموزش از طریق ابزارهای الك

 تحت  سامانه پردازش ابری

 

150 

1305 
 کنفرانس

 بین المللی داخلی

 

چهارمین کنفرانس بین المللی یافته 

 های علوم نوین و تكنولوژی

 کامپیوتر
 فرهنگ پدیداران مقدم

 هادی اسدی

 

چالشهای موجود در موتورهای جستجو برای 

 پردازش بیگ دیتا

 

151 

1305 
 کنفرانس

 داخلیبین المللی 

 

سومین کنفرانس بین المللی فناوری 

 اطالعات، کامپیوتر و مخابرات

 کامپیوتر
 فرهنگ پدیداران مقدم

 سیده شهال حاتمی

 

 بررسی مدل امنیتی انبارداده مبتنی بر متادیتا
 

155 

1305 
 کنفرانس

 بین المللی داخلی

Comprehensive  

International Conference of 

Computer Information 

Technology and Electrical 

Engineering 

 

 کامپیوتر
 فرهنگ پدیداران مقدم

 نورا... آزادبیگی

 

 تحمل پذیری خطا در محاسبات ابر

 
153 

1305 
 کنفرانس

 بین المللی خارجی
 کنگره بین المللی علوم و مهندسی

 

 کامپیوتر
 فرهنگ پدیداران مقدم

سعید آقائی                  

مهشید صادقی 

 جگیرانبا

 

بررسی نقاط قوت و ضعف عمومی ترین 

 با باج افزارها روشهای موجود در مقابله

 

155 

1305 
 کنفرانس

 بین المللی داخلی 

 

همایش جامع بین المللی کامپیوتر، 

 فناوری اطالعات و مهندسی برق

 

 فرهنگ پدیداران مقدم کامپیوتر

 رضائی  فرشته

مروری بر مكانیزم های امنیتی در سیستم 

 عامل اندروید
155 
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سال 

 انتشار
 عنوان گردهمایی سطح

گروه 

 آموزشی
 عنوان مقاله نویسندگان

ف
دی

ر
 

1305 
 کنفرانس

 بین المللی داخلی 

چهارمین کنفرانس بین المللی یافته 

 های نوین علوم و تكنولوژی

 

 کامپیوتر
فرهنگ پدیداران مقدم         

 عاطفه گریوانی

 

 VANETدهای مروری بر عملكردها و کاربر

 و چالش های آن
155 

1305 

 

کنفرانس ملی / 

 سراسری

اولین کنفرانس ملی کاربرد فناوری 

های نوین در علوم و مهندسی ، برق، 

 ITکامپیوتر و 

 

 کامپیوتر
 رویا ساالریان

 فرهنگ پدیداران مقدم

 

افزایش طول عمر شبكه های حسگر بی سیم 

بر اساس خوشه بندی سنسورهای حسگر بی 

 توسط الگوریتم ژنتیک و عامل سیارسیم 

 

157 

1307 

 کنفرانس 

 بین المللی داخلی

 

پنجمین کنفرانس بین المللی فناوری 

 اطالعات، کامپیوتر و مخابرات

 

 کامپیوتر
 ندی وحیدی

قدرت سپیدنام                

 فرهنگ پدیداران

 

بهینه سازی  آزمون سیستم های ری اکتیو 

فاده از روش تست قبل از تولید آنها با است

 مبتنی بر مدل

158 

1307 

 کنفرانس 

 بین المللی داخلی

 

پنجمین کنفرانس ملی علوم و 

مهندسی کامپیوتر و فناوری 

 اطالعات

 

 کامپیوتر
یاسر منفرد               

ملیحه مطیعی                   

 احسان جعفری

 

تشخیص چهره با استفاده از ویژگی های 

الگوریتم های یادگیری تصویر صورت به کمک 

 ماشین

150 

1307 
کنفرانس ملی / 

 سراسری

سومین کنفرانس  ملی دانش و 

فناوری مهندسی برق، کامپیوتر و 

 مكانیک ایران

 

 کامپیوتر

 علی نعمانیان

فرهنگ پدیداران مقدم                     

 محسن محمدی

 

الگوی سایبری مبتنی بر ابر و اینترنت اشیا 

یش سالمت کودکان مبتال به جه ت بهبود پا

 اوتیسم

130 

1307 
کنفرانس ملی / 

 سراسری

چهارمین کنفرانس ملی تحقیقات 

کاربردی در مهندسی برق، مكانیک، 

 کامپیوتر و فناوری اطالعات

 

 کامپیوتر
 حامد جهانی

 احسان جعفری

 

اشتراک گذاری منابع جهت استفاده کاربران 

 ژنتیک در رایانش ابری سیار بوسیله الگوریتم
131 

1307 
کنفرانس ملی / 

 سراسری

چهارمین کنفرانس ملی 

دستاوردهای نوین در برق، کامپیوتر 

 و صنایع

 

 کامپیوتر

 فتانه نودهی

فرهنگ پدیداران مقدم             

 محسن محمدی

 

تشخیص ناهنجاری توسط الگوریتم خوشه 

 بندی  در قابلیت خود ترمیمی اینترنت اشیاء

 

135 
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سال 

 رانتشا
 عنوان گردهمایی سطح

گروه 

 آموزشی
 عنوان مقاله نویسندگان

ف
دی

ر
 

1307 
کنفرانس ملی / 

 سراسری

چهارمین کنفرانس ملی 

دستاوردهای نوین در برق، کامپیوتر 

 و صنایع

 

 کامپیوتر
 اکبر باغچقی

فرهنگ پدیداران مقدم             

 شادی لنگری

 

ه برقراری توازن بار در رایانش ابری با استفاد

از ترکیب الگوریتم ژنتیک و الگوریتم تبرید 

 تدریجی

 

133 

1307 
کنفرانس ملی / 

 سراسری

پنجمین کنفرانس ملی علوم و 

مهندسی کامپیوتر و فناوری 

 اطالعات

 

 کامپیوتر
 فرهنگ پدیداران مقدم

محسن محمدی                               

 سحر یاوری

 

س کاهش  تاخیر سرویس در خدمات اورژان

 پزشكی با بهره گیری پرزدازش مه گونه

 

135 

1307 
کنفرانس ملی / 

 سراسری

چهارمین کنفرانس ملی 

دستاوردهای نوین در برق، کامپیوتر 

 و صنایع

 

 ملیحه سادات حسینی کامپیوتر

 احسان جعفری

 

بهینه کردن  مصرف انرژی شبكه حسگرهای 

 بی سیم  با استفاده از شبكه عصبی فازی
135 

1307 
فرانس ملی / کن

 سراسری

چهارمین کنفرانس ملی  

دستاوردهای نوین در برق، کامپیوتر 

 و صنایع

 

 کامپیوتر

 علی محمدنیا

احسان جعفری                         

 شادی لنگری

 

ایسه روش های شبكه عصبی، پیاده سازی مق

ANFIS     با استفاده  سری زمانی و روش

ایستگاه  رگرسیون جهت پیش بینی دمای کمینه

 هواشناسی فرودگاهی بجنورد

 

135 

1307 

کنفرانس ملی / 

 سراسری

 

چهارمین کنفرانس ملی  

دستاوردهای نوین در برق، کامپیوتر 

 و صنایع

 کامپیوتر

 علی محمدنیا

 احسان جعفری

 شادی لنگری

هادی آدینه پور       

 مجتبی جاللی

 

پیش  بینی دمای کمینه روزانه ایستگاه 

رد با استفاده از سیستم هواشناسی بجنو

مبتنی بر    ANFISاستنتاج فازی تطبیقی 

( 2 و الگوریتم بهینه  GAالگوریتم ژنتیک ) 

 (PSOسازی ازدحام ذرات )

 

137 

1307 

کنفرانس ملی / 

 سراسری

 

چهارمین کنفرانس ملی  

دستاوردهای نوین در برق، کامپیوتر 

 و صنایع

 

 زهرا جوهری کامپیوتر

 شادی لنگری

ش کارایی تشخیص احساس از گفتار با افزای

 استفاده از طبقه بندیهای ترکیبی

 

138 

1307 

کنفرانس ملی / 

 سراسری

 

چهارمین کنفرانس ملی  

دستاوردهای نوین در برق، کامپیوتر 

 و صنایع

 

 کامپیوتر

 محسن جعفری

احسان جعفری                                   

فرهنگ  پدیداران 

 مقدم

 

شی جهت تطابق گراف تصویر بر ارائه رو

 Surfمبنای مدل گرافی و توصیف گر 

 

130 
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گروه 

 آموزشی
 عنوان مقاله نویسندگان

ف
دی

ر
 

1307 

کنفرانس ملی / 

 سراسری

 

دومین کنفرانس ملی پژوهش های 

نوین در برق، کامپیوتر و مهندسی 

 پزشكی

 کامپیوتر
 الهه خراسانیان

 گ پدیداران مقدمفرهن

 

ترکیب الگوریتم ژنتیک و الگوریتم جستجوی 

 ممنوعه جهت بهبود تعادل بار در رایانش ابری

 

150 

1307 

کنفرانس ملی / 

 سراسری

 

چهارمین کنفرانس ملی 

دستاوردهای نوین در برق و کامپیوتر 

 و صنایع

 

 کامپیوتر
 ترانه موحدی راد

  شادی لنگری                           

 احسان جعفری

 

بهبود الگوریتم مقاوم واترمارکینگ برای 

تصاویر دیجیتال با استفاده از تبدیل موجک و 

 شبكه های عصبی

 

151 

1307 
کنفرانس ملی / 

 سراسری

 

چهارمین کنفرانس ملی 

دستاوردهای نوین در برق و کامپیوتر 

 و صنایع

 

 مرضیه رضائیان کامپیوتر

 شادی لنگری

از گفتار با انتخاب  بهبود تشخیص احساس

 ویژگی های مناسب

 

155 

1307 
کنفرانس ملی / 

 سراسری

چهارمین کنفرانس ملی 

وتر دستاوردهای نوین در برق و کامپی

 و صنایع

 

 کامپیوتر

 روح ا... ایزدی

محسن محمدی                

 فرهنگ پدیداران مقدم

 

کاهش مصرف انرژی در شبكه های حسگر بی 

ساختار خوشه بندی شش  سیم  با استفاده از

ضلعی و کمینه سازی گره های فعال بر اساس 

 فاصله مكانی

 

153 

1307 
کنفرانس ملی / 

 سراسری

 

دومین کنفرانس  ملی پژوهش های 

نوین برق، کامپیوتر و مهندسی 

 پزشكی

 

 کامپیوتر
 شهره کریمی

 احسان جعفری

 

استخراج ویژگی و ارائه دیدگاهی بر مبنی 

 اسایی بات نت هاشبكه عصبی جهت شن
155 

 کنفرانس 1307

 بین المللی داخلی

 فناوری المللی بین کنفرانس دومین

 علوم در نوین های

 کامپیوتر
 هادی نجارف

فرهنگ پدیداران مقدم                      

 محسن محمدی

 

 سازی بهینه در وال الگوریتم از  استفاده

 نفوذ تشخیص در عصبی شبكه کاربرد
155 

1308 
رانس ملی / کنف

 سراسری

 

کنگره ملی آینده ی علوم، مهندسی 

 و تكنولوژی

 کامپیوتر
 پور غالمعلی هدی

          مهران گرمه            

 احسان جعفری

 با جریانی محتوی انتقال تاخیر سازی بهینه

 مه در پذیر تطبیق کیفیت
155 
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سال 

 انتشار
 عنوان گردهمایی سطح

گروه 

 آموزشی
 مقاله عنوان نویسندگان

ف
دی

ر
 

 کنفرانس 1307

 بین المللی داخلی

همایش بین المللی افق های نوین در 

 مهندسی برق، کامپیوتر و مكانیک

 

 کامپیوتر

 

 
 

 حاتمی شهال سیده

فرهنگ پدیداران مقدم                      

 محسن محمدی

 

 و انحصاری الگوریتم با انتظار زمان کاهش

 در کوفمار ای زنجیره رویكرد بكارگیری

vanet شهری ترافیک بحران مدیریت  جهت 

 هوشمند شهر در

157 

 کنفرانس 1307

 بین المللی داخلی

اولین کنفرانس ملی کسب و کارهای 

نوین و هوشمند داده کاوی و 

 پردازش تصاویر

 کامپیوتر
 ساره قانع

قدرت سپیدنام                             

 احسان جعفری

 

 از استفاده با یفارس متون سازی خالصه

 عمیق یادگیری الگوریتم
158 

1307 

کنفرانس ملی / 

 سراسری

 

همایش بین المللی ساالنه فق های 

نوین در مهندسی برق، کامپیوتر و 

 مكانیک

 کامپیوتر

 ساره قانع

قدرت سپیدنام                             

 احسان جعفری

 از استفاده با فارسی متون سازی خالصه

 عمیق یادگیری الگوریتم
150 

1308 
 کنفرانس

 بین المللی داخلی
 معصومه رجبی کامپیوتر اولین همایش مدرسه فردا

 قدرت سپیدنام

طراحی و تحلیل خدمات هوشمند مبتنی بر 

موبایل جهت بهبود کیفیت یادگیری و 

 مدیریت کالس درس

150 

1308 

 

کنفرانس ملی / 

 سراسری

 

ششمین کنفرانس ملی پژوهش های 

دی در مهندسی کامپیوتر و کاربر

 فناوری اطالعات

 کامپیوتر

 سعید فتاح

شادی لنگری                

 قدرت سپیدنام

 

سیستم پیشنهاد دهنده دوستان اثرگذار در 

شبكه های اجتماعی با روش الگوی مكرر و 

 قوانین انجمنی

151 

1308 
 کنفرانس

 خارجیبین المللی 

سومین کنفرانس بین المللی 

ق، مهندسی مكانیک، مهندسی بر

 کامپیوتر و علوم مهندسی

 کامپیوتر

     هدا اسالمی فاروجی
فرهنگ پدیداران مقدم                     

 محسن محمدی

 

حفظ حریم خصوصی در شبكه های اجتماعی 

مبتنی بر ترکیب الگوریتم  ژنتیک و الگوریتم 

 تبرید تجریجی

155 

 کنفرانس 1305

 بین المللی داخلی

کنفرانس بین المللی پنجمین 

مهندسی برق و کامپیوتر با تاکید بر 

 دانش بومی

 کامپیوتر

            فائزه فرحدل

محمد اکبرپور سكه                    

 احسان جعفری

 

طبقه بندی  کاربران شبكه اجنماعی به  

منظور شناخت ماهیت کاربران بر اساس طبقه 

 بندی های دودویی گروهی

153 
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سال 

 رانتشا
 عنوان گردهمایی سطح

گروه 

 آموزشی
 عنوان مقاله نویسندگان

ف
دی

ر
 

 کنفرانس 1308

 بین المللی خارجی

7th International 

Conference on Information 

Technology ,Computer  &

Telecommunication 

 

 کامپیوتر

 نورا... آزادبیگی

 مهران گرمه

 

ارائه راهكارهای بومی و عملیاتی جهت رفع 

یب پذیری و تهدیدات امنیتی شبكه های آس

کامپیوتری سازمانی در چارچوب 

 iso/iec 57kاستانداردهای 

155 

1308 

 

 کنفرانس

 بین المللی خارجی

سومین کنفرانس بین المللی 

مهندسی برق، مهندسی مكانیک، 

 کامپیوتر و علوم مهندسی

 

 کامپیوتر

 

 

               مسعود جعفرزاده

         محسن محمدی      

 شادی لنگری

 

متعادل سازی مسیریابی بر مبنای رفتار 

 VANETمورچگان در شبكه بین خودرویی 
155 

 کنفرانس 1308

 بین المللی خارجی

سومین کنفرانس بین المللی 

مهندسی برق، مهندسی مكانیک ، 

 کامپیوتر و علوم مهندسی

 

 کامپیوتر

        حمید مقصودی

     داران مقدم      فرهنگ پدی

 شادی لنگری

مسیریابی بهبود یافته برای توازن بار در 

دستگاه های اینترنت اشیاء بر پایه الگوریتم 

 کلونی مورچگان چند گانه

155 

1308 
 کنفرانس

 بین المللی خارجی

سومین کنفرانس بین المللی 

مهندسی برق، مهندسی مكانیک ، 

 کامپیوتر و علوم مهندسی

 

 کامپیوتر

        کیوانلوعلی اکبر قانعی 

شادی لنگری              

 احسان جعفری

بهبود تشخیص تقلب در باشگاه مشتریان 

 بانک با استفاده از الگوریتم های طبقه بندی
157 

 کنفرانس 1308

 بین المللی خارجی

سومین کنفرانس بین المللی 

مهندسی برق، مهندسی مكانیک ، 

 کامپیوتر و علوم مهندسی

 

 کامپیوتر

              القیمهدی قش
شادی لنگری             

 فرهنگ پدیداران مقدم

تشخیص پروفایل جعلی در شبكه های 

اجتماعی با استفاده از انتخاب مجموعه ویژگی 

 مناسب و تكنیک های یادگیری ماشین

158 

1308 
 کنفرانس

داخلیبین المللی   
پنحمین  کنگره بین المللی توسعه 

 پایدار
 کامپیوتر

                  وانمینا ارغ

محسن محمدی                

 احسان جعفری

مروری بر فرایندکاوی و استخراج فایل ثبت 

 رخداد از فرایندها
150 

1308 
 کنفرانس

 داخلیبین المللی 

نخستین همایش بین المللی شهر 

 هوشمند چالش ها و راهبردها

 

 کامپیوتر

                  معصومه فیروزه

                    یاحسان جعفر

 قدرت سپیدنام

بهبود روش تشخیص جامعه مبتنی بر خوشه 

بندی گراف با الگوریتم بهینه سازی ازدحام 

 ذرات بهبود یافته

 

150 
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سال 

 انتشار
 عنوان گردهمایی سطح

گروه 

 آموزشی
 عنوان مقاله نویسندگان

ف
دی

ر
 

 کنفرانس ملی 1308
پنجمین کنفرانس ملی مهندسی برق 

 ترونیک ایرانو مكا

 کامپیوتر
نفیسه روحانی                   

احسان جعفری                    

 شادی لنگری

 

تحلیل ارزش و بخش بندی مشتریان با 

 RFMاستفاده از تكنیک های داده کاوی  و 

 )مطالعه موردی: شرکت پتروشیمی بجنورد(

151 

1308 
 کنفرانس

 داخلیبین المللی 

المللی  سومین کنفرانس بین

 محاسبات نرم

 کامپیوتر

                     محمدرضا عزیزی

مهران گرمه                   

 فرهنگ پدیداران مقدم

 

طراحی  ساز کار جایگذاری نسخه ها جهت 

توزیع و تحویل ویدئوی زنده در شبكه توزیع 

محتوای مسیریابی شده بر اساس زیرساخت 

 مه

155 

1380 
 کنفرانس 

 ی خارجیبین الملل
Environment and climate 

journal geospatial world 

نقشه 

 برداری
 A relationship between NDVI and شیما سجادی

tasseled cap techniques 
153 

 مجله خارجی 
International  Journal of 

civil  and Environmental 

engineering 

نقشه 

 برداری

 

 شیما سجادی

 مجتبی سجادی
Geoinformatics applications in 

crisis management 
155 

1380 
 کنفرانس 

 بین المللی خارجی

Natural resource 

management and water 

resources journal- 

Geospatial world 

نقشه 

 برداری

 مجتبی سجادی

 شیما سجادی

Impact of industrialisation on the 

ground water quality 
155 

1305 
 کنفرانس 

 بین المللی خارجی

IOSR Journal of applied 

geology and geophysics 

نقشه 

 برداری

 حسین نیاوند

 شیما سجادی

Convergence between GIS and 

spatial distribution via statistical 

Analysis 

155 

1303 
 کنفرانس 

 بین المللی داخلی

نخستین کنفرانس بین المللی بورس، 

 -بیمه با رویكرد توسعه پایداربانک، 

مرکز همایش های بین المللی صدا و 

 سیما

 محمد وحدانی حسابداری
نقش اهرم مالی در جریان نقدی شرکتهای 

 پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
157 
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سال 

 انتشار
 عنوان گردهمایی سطح

گروه 

 آموزشی
 عنوان مقاله نویسندگان

ف
دی

ر
 

1305 
 کنفرانس 

 داخلیالمللی بین 

کنفرانس بین المللی مدیریت 

 حسابداری و علوم اقتصادی کیش
 حسابداری

 محمد وحدانی

 فر محمدیان الهه

معیارهای موثر بر انگیزش کارکنان جهت 

 مشارکت در اهداف سازمان های بزرگ
158 

1305 
 کنفرانس 

 بین المللی داخلی

کنفرانس بین المللی مدیریت 

 ی کیشحسابداری و علوم اقتصاد
 حسابداری

 محمد وحدانی

 فر محمدیان الهه
 150 پدیده پول شویی و مبارزه با آن

1305 
 کنفرانس 

 بین المللی داخلی

کنفرانس بین المللی مدیریت 

 حسابداری و علوم اقتصادی کیش
 حسابداری

 محمد وحدانی

 قرائی مهناز

بررسی رابطه و اهمیت فعالیت های بازاریابی 

 در حسابرسی
170 

1305 
 کنفرانس 

 بین المللی خارجی

International Journal Of 

Economics, Commerce And 

Managment 

 حسابداری
 محمد وحدانی

 امین پیشینیان

Market Power And Dividend 

Policy: Evidence From Companies 

Listed In Tehran Stock Exchange 

171 

1305 
 کنفرانس 

 بین المللی داخلی

فرانس بین المللی دومین کن

 حسابداری و مدیریت
 محمد وحدانی حسابداری

یابی بر مبنای بررسی نسل دوم و سوم هزینه

 سازی آن فعالیت و چگونگی پیاده
175 

 علمی پژوهشی 1305

 

Engineering Research 

Journal 

 

 حسابداری
 محمد وحدانی

 درستكار ملیحه

Investigating Challenges Of 

Accounting Information Systems 

From Traditional And Modern 

Perspectives 

173 

 علمی پژوهشی 1305
DAV Intertnational Journal 

of Science 
 حسابداری

 محمد وحدانی

 کاظم ادیب پور

Assessing The Relationship Between 

Accruals, Cash Flow, Operating Profit 

And Future Stock Return In Listed 

Companies On Tehran Stock 

Exchange 

175 

 علمی پژوهشی 1305
DAV Intertnational Journal 

of Science 
 حسابداری

 محمد وحدانی

 نامور ابوالفضل

 حامد شریفان

Effect Of Tax Evasion On The 

Value Of Companies Listed On 

The Tehran Stock Exchange 

175 
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ف
دی

ر
 

1305 
 کنفرانس 

 بین المللی داخلی

کنفرانس بین المللی جهت گیری 

های نوین در مدیریت، اقتصاد و 

 حسابداری

 175 شش سیگما و کاربردهای آن محمد وحدانی حسابداری

1308 
پژوهشی -علمی

 ISC نمایه شده در

انسانی  مجله علمی پژوهش در علوم

 و مطالعات اجتماعی

 

 حسابداری

 ندا رشیدی

مصطفی شادکامی            

عبدالحسین طالبی 

 نجف آبادی

بررسی رابطه تمرکز مشتری و مسئولیت 

اجتماعی در شرکت های پذیرفته شده در 

 بورس اوراق بهادار تهران

 

177 

 علمی ترویجی 1387

مجله پژوهشنامه زلزله شناسی و 

پژوهشگاه بین  -مهندسی زلزله 

 المللی تهران

 عمران
 علی امیری

 خیرالدین علی

بررسی محل قرارگیری بادبند بر روی رفتار 

سازه های دوبلكسی )با اختالف تراز طبقات( 

 با توجه به پدیده ستون کوتاه

178 

1380 
 کنفرانس 

 بین المللی داخلی

3th International 

Conference On Seismic 

Retrofitting Tabriz 

 عمران

 سید احسان وکیلی

 سید امین وکیلی

 عماد جوادزاده

Effect Of Soil Elasticity Module On 

Dynamic Performance Of Concrete 

Piles In Bridges Under Earthquake 

Loading (ICSR3101) 

170 

 علمی پژوهشی 1380
مجله اساس دانشگاه امیر کبیر 

 تهران
 عمران

 علی امیری

 دینخیرال علی

تاثیر آرایش شناژ در صلیبت پی های منفرد 

 با اختالف تراز
180 

1300 
 کنفرانس 

 بین المللی داخلی

اولین همایش بین المللی بتن های 

 ناتراوا
 عمران

 سید احسان وکیلی

 سید امین وکیلی

استفاده از سیستم توام بتن پیش ساخته 

پیش تنیدگی پس تنیده جهت ساخت مخازن 

 خیره آببتنی ناتراوای ذ

181 

1300 
کنفرانس ملی / 

 سراسری

ششمین کنگره ملی مهند سی 

 عمران سمنان
 عمران

 علی امیری

 امیرحسین سید

 ریحانه طبسی،

 بستانچی

 185 مقاوم سازی پی های سطحی
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 علمی پژوهشی 1300
سی عمران و نقشه مجله نشریه مهند

 برداری دانشكده فنی دانشگاه تهران
 عمران

 علی امیری

 خیرالدین علی

بررسی رفتار غیر خطی باسكولی شناژ شالوده 

ها و مقایسه آن با مقررات ملی ایران و آیین 

 نامه نرپ

183 

 عمران مجله شریف دانشگاه شریف تهران علمی پژوهشی 1300
 علی امیری

 خیرالدین علی

وند ترگ خوردگی و نیروهای طراحی بررسی ر

 شناژها در پی های سطحی با اختالف تراز
185 

1301 
 کنفرانس 

 بین المللی داخلی

Procedinges Of The 4th 

International Conference On 

Seismic Retrofitting Tabriz 

 عمران

 سید امین وکیلی

 سید احسان وکیلی

 

Investigation Of Elastic Short-Term 

Stability Of Rinforced And Composit 

Concrete Struts Modified Netmark 

Method 

185 

1305 
 کنفرانس 

 بین المللی خارجی

6th International Conference 

On Engineering Failure 

Analysis 

 عمران
 سید امین وکیلی

 سید احسان وکیلی

 

Investigating Stability Of Perfect 

Columns Using Modified Newmark 

Method 

185 

1305 
 کنفرانس 

 بین المللی خارجی

6th International Conference 

On Engineering Failure 

Analysis 

 عمران
 سید امین وکیلی

 سید احسان وکیلی

Investigating Stability Of Imperfect 

Columns Using Modified Newmark 

Method 

187 

1305 
 کنفرانس 

 بین المللی خارجی

6th International Conference 

On Engineering Failure 

Analysis 

 عمران
 سید امین وکیلی

 سید احسان وکیلی

 

Buckling Analysis Of 3D Frames 

Using The Modified Netmark Method 
188 

1305 
کنفرانس ملی / 

 سراسری

کنفرانس هفتمین کنگره ملی 

 مهندسی عمران
 عمران

 حسن آزادبیگی

 سید احسان وکیلی

 سید امین وکیلی

اندر کنش سد مخزنی با استفاده از شرایط 

 مرزی دقیق
180 

1305 
کنفرانس ملی / 

 سراسری

کنفرانس هفتمین کنگره ملی 

 مهندسی عمران
 عمران

 حسن آزادبیگی

 سید احسان وکیلی

 ،سید امین وکیلی

سدهای بتنی  فشارهیدرودینامیک بررسی

جه باالدست شیبدار در سیال تراکم وزنی با و

 پذیر و تراکم ناپذیر

100 
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 عمران ماهنامه بین المللی راه و ساختمان علمی ترویجی 1305

 سعید الری

 وکیلی امین سید

 وکیلی احسان سید

ر سازه تعیین موقعیت بهینه دیوار برشی د

 های بلند قاب دیوار در پالن و ارتفاع
101 

 منطقه ایکنفرانس  1305

دومین همایش منطقه ای موسسسه 

آموزش عالی خاوران با موضوع 

 های بلندسازه

 عمران

 سعید الری

 وکیلی، امین سید

 وکیلی احسان سید

تعیین موقعیت بهینه دیوار برشی در سازه 

 تفاعهای بلند قاب دیوار در پالن و ار
105 

1305 
 کنفرانس 

 بین المللی داخلی

 انسان، المللی بین کنفرانس اولین

 شهر و عمران معماری،
 الری سعید عمران

 پذیری آسیب تاثیر ای نامه آئین بررسی

 ساختمان عملكرد در کوتاه های ستون
103 

1305 
 کنفرانس 

 بین المللی خارجی

Internation Conference On 

Civil Engineering, 

Architecture And Urban 

Cityscape 

 عمران
 مسعود آئینه بیگی

 سعید الری

بررسی عملكرد اتصال ورق گاست با تغییر 

 طول آزاد آن
105 

1305 
کنفرانس ملی / 

 سراسری

کنفرانس ملی مهندسی  دومین

 عمران معماری و توسعه شهری
 عمران

 فتحی سودابه

 ابریشمی جلیل

ب در محل بررسی و کنترل نیمرخ سطح آ

تغییر مسیر در کانال های مرکب جمع شونده 

 Flowدارای جریان زیر بحرانی با استفاده از 

3d 

105 

1305 
 کنفرانس 

 بین المللی داخلی

چهارمین کنگره بین المللی عمران، 

 معماری و توسعه شهری
 عمران

 نصیری لیال

  بیگی آئینه مسعود

 ابریشمی جلیل

و آرایش بررسی عددی تاثیر شكل هندسی 

میله های آبگیر کفی با میله های متقاطع بر 

 میزان دبی انحراف از کف

105 

1305 
 کنفرانس 

 بین المللی داخلی

  المللی بین ساالنه کنگره پنجمین

 شهری توسعه و معماری عمران،
 عمران

 سلطانی احمد

               همامی پیمان

 بیگی آئینه مسعود

 در خوردگی برابر در اعتماد قابلیت قایسه

 LRFD فلسفه اساس بر شده طرح های سازه

 فارس خلیج منطقه در ASD و

107 
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1305 ISI(Q3) 
INT J.RIVER  BASIN  

MANAGEMENT 
 عمران

 ابریشمی جلیل

seyed mohammad 

ghaneeizad 

Ehsan Bahrami 

jovein                    

joseph F. Atkinson 

Redistribution of flow velocity in 

sharp bends using unsubmerged 
108 

1305 
 کنفرانس 

 بین المللی داخلی

4th International 

Conference on Structural 

Engineering 

 عمران

 وکیلی امین سید

                   یزدی عبدلی نادر

 وکیلی حسانا سید

Nonlinear Analysis of Frames 

Using By Advanced Newmark 

Method 

100 

1307 
 کنفرانس

 بین المللی داخلی 
 هشتمین کنفرانس  ملی سازه و زلزله

 

 عمران
 ماندانا عشقی

سید احسان وکیلی                    

 پیمان همامی

بررسی  رفتار ستون های بتن آرمه با مقاطع 

تقویت شده با ورق کامپوزیتی  مستطیلی

بصورت طولی و دور پیچ  مورد پذیرش در 

 هشتمین کنفرانس ملی زلزله و سازه

500 

1307 
 کنفرانس

 بین المللی خارجی 

 

کنفرانس بین المللی علوم ، 

 مهندسی و نوآوری

 

 عمران
 مهال رمضان پور

پیمان همامی                        

 سید احسان وکیلی

 

ددی رفتار تیرهای بتن مسلح تقویت بررسی ع

به روش      FRPشده با ورق های کامپوزیت 
NSM 

501 

1307 
 کنفرانس

 بین المللی داخلی 
 عمران هشتمین کنفرانس  ملی سازه و زلزله

 ماندانا عشقی

سید احسان وکیلی، 

 پیمان همامی

 

بررسی رفتار ستون های بتن آرمه با مقاطع 

کامپوزیتی  مستطیلی تقویت شده با ورق

 بصورت طولی و دورپیچ

505 

1307 
 کنفرانس

 بین المللی داخلی 

کنفرانس بین المللی عمران، معماری 

 و مدیریت توسعه شهری در ایران
 عمران

 

 ماندانا عشقی

 سید احسان وکیلی

 

بررسی رفتار ستون های بتن آرمه با مقاطع 

دایره ای تقویت شده با ورق کامپوزیتی 

رپیچ  توسط نرم افزار بصورت طولی و دو

 Abaqusاجزای محدود 

503 
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 انتشار
 عنوان گردهمایی سطح

گروه 

 آموزشی
 عنوان مقاله نویسندگان
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1307 
کنفرانس ملی / 

 سراسری

ششمین کنگره ساالنه  عمران، 

 معماری و توسعه شهری
 کمالی سعید عمران

 وکیلی احسان سید

ار با بررسی  اتصاالت گیردار تحت بار انفج

 رویكرد اصول پدافند غیر عامل
505 

1307 
 کنفرانس 

 بین المللی داخلی

the 5th international 

Conference on Civil 

Architectural 

Environmental and urban 

management 

 مطهریان ابراهیم عمران

 سعید الری

بررسی مزایا و دالیل استفاده از مهاربند 

ا  مهاربندهای کمانش ناپذیر در مقایسه ب

 متعارف

505 

1307 
 کنفرانس

یبین المللی داخل   

the 5th international 

Conference on Civil 

Architectural 

Environmental and urban 

management 

 عمران
 دادیور بابک

 سعید الری

بررسی سطوح عملكرد و انواع راه های مقاوم 

 سازی سازه های بتنی مسلح آموزشی
505 

1307 
کنفرانس ملی / 

 سراسری

پنجمین کنفرانس ملی دستاوردهای 

اخیر در مهندسی عمران، معماری و 

 شهرسازی

 عمران
 فر تقوی ابوذر

 سید احسان وکیلی

بررسی رفتار تیرهای  بتن مسلح تقویت شده 

تحت اثر ضربه به روش  FRPبا ورق های 

 اجزاء محدود

507 

1307 
کنفرانس ملی / 

 سراسری

نس ملی دستاوردهای پنجمین کنفرا

اخیر در مهندسی عمران، معماری و 

 شهرسازی

 عمران
 فر نجاتی اصغر سید

 سید احسان وکیلی

 اثر تحت کامپوزیتی  برشی دیوار رفتار بررسی

 قائم محوری بار
508 

1308 
کنفرانس ملی / 

 سراسری

دومین کنفرانس عمران، معماری و 

 شهرسازی کشورهای جهان اسالم

 

 عمران
 وشجواد مه

 سعید الری

بررسی  عملكرد لرزه ای  سازه های بلند 

فوالدی مهاربند واگرا با در نظر گرفتن 

 اندرکنش خاک و سازه

500 

1301 ISI 
Journal Of Basic And 

Applied Scientific Research 
 سعید قاسمی معماری

Rural Architecture Based On The 

Indigenous Knowledge An Instance 

Of Sustainable Architecture 

510 
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ف
دی

ر
 

 511 زیباسازی شهری قاسم جغتایی معماری همایش شهر زیبا کنفرانس منطقه ای 1303

 علمی پژوهشی 1303

 

پژوهشی مدیریت  -فصلنامه علمی 

 شهری
 سعید قاسمی معماری

شهر یزد با نگاه به صرفه جویی  آب انبارهای

 انرژی
515 

 ملی 1303

 

دومین همایش ملی گردشگری، 

 جغرافیا و محیط زیست پایدار
 

 سعید قاسمی معماری
تاثیر فرهنگ و اقلیم بر معماری بومی ابنیه 

 خلیج فارس
513 

1305 
 کنفرانس 

 بین المللی داخلی

 المللی بین کنفرانس

 یزتبر/شهر و انسان،معماری،عمران
 معماری

 افراسیابی منا

 یزد محمدزاده انسیه

نقش پیاده سازی معماری سبز در بافت های 

فرسوده شهری ، نمونه موردی سبزه میدان 

 بجنورد

515 

1305 
 کنفرانس 

 بین المللی داخلی

 عمران،معماری المللی بین کنفرانس

 شیراز/شهری اقتصادی توسعه و
 معماری

 افراسیابی منا

 جعفری نصراله

 فضای زیباسازی بر شهری مبلمان ثیرتا

 بجنورد:  موردی شهری،نمونه
515 

1305 
 کنفرانس 

 بین المللی داخلی

 دستاوردهای المللی بین کنفرانس

 عمران،معماری،محیط در نوین

 شهری مدیریت زیست،و

 معماری

 افراسیابی منا

 فرزانه نیا، فیروز مرضیه

 محمددوست

 های مانساخت طراحی بر بحران مدیریت تاثیر

 بجنورد در مقاوم
515 

1305 
کنفرانس ملی / 

 سراسری

 -شهری پایدار توسعه ملی همایش

 و شهرسازی عمران، معماری،

 گردشگری

 معماری

 افراسیابی منا

 پناه، داور زهرا

 رمضانی افسانه

 مدت بلند و مدت کوتاه اقامتی فضاهای تاثیر

 چناران جدید شهر در توریسم جذب بر
517 

1305 
 انس کنفر

 بین المللی داخلی

 صنفی های انجمن سراسری کانون

 بین همایش-ایران معمار مهندسان

 شهرسازی و عمران معماری، المللی

 تهران سوم، هزاره در

 داخلی معماری در رنگ تاثیر افراسیابی منا معماری

 

518 
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1305 
 کنفرانس 

 بین المللی داخلی

اولین کنفرانس بین المللی علوم 

جغرافیایی موسسه عالی علوم و 

 فناوری خوارزمی

 معماری
 مجید گلزار

 خدابنده عباس

بررسی نظریه های شهرسازی معاصر و 

 معماری کهن در راستای توسعه پایدار
510 

1305 
 کنفرانس 

 بین المللی داخلی

مللی علوم اولین کنفرانس بین ال

جغرافیایی موسسه عالی علوم و 

 فناوری خوارزمی ، شیراز ، ایران

 معماری

 مجید گلزار

 عباس خدابنده، مهری

 مظاهری مهرداد اذانی،

 نجفی محمد کوکبی،

بررسی عوامل ژئومورفولوژیک در مكان یابی و 

سكونت گاه های روستایی توسط  پراکنش

 سیستم تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی

550 

1305 
 کنفرانس 

 بین المللی داخلی

اولین کنفرانس بین المللی علوم 

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 

 و شهرسازی ( سرزمین در معماری

551 

1305 
 کنفرانس 

 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 در 

 ارتحقق اهداف کالن معماری پاید

 (AHP ) و معماری 

555 

1305 
 کنفرانس 

 بین المللی داخلی

سومین کنفرانس بین المللی پژوهش 

 در مهندسی، علوم و تكنولوژی
 منا افراسیابی معماری

 AHPمكان یابی پایانه بین شهری به روش 

 )مطالعه موردی : شهر بجنورد(
553 

1305 
 کنفرانس 

 بین المللی داخلی

مللی یافته دومین کنفرانس بین ال

های نوین پژوهشی در علوم، 

 مهندسی و فناوری

 معماری
 منا افراسیابی

 اصل صادقی افسانه

ارائه الگوی بهینه مكان یابی کشتارگاه با روش 

AHP  و با استفاده ازGIS 
555 

1305 
 کنفرانس 

 بین المللی داخلی

. International rd3

Conference On Science And 

Engineering 

 منا افراسیابی یمعمار
نقش دکوراسیون داخلی واحدهای مسكونی 

 در روانشناسی افراد
555 
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سال 

 انتشار
 عنوان گردهمایی سطح

گروه 

 آموزشی
 عنوان مقاله نویسندگان

ف
دی

ر
 

1305 
 کنفرانس 

 بین المللی داخلی

سومین کنفرانس بین المللی 

دستاوردهای نوین پژوهشی در 

ت مهندسی عمران، معماری و مدیری

 شهری

 معماری

 مجید گلزار

 مریم حقیقت منفرد

 سید حسن سید صادق

 روح اهلل نودهی

 موسی احمدی

بررسی مكان یابی و پراکنش شهرکهای 

صنعتی استان تهران در راستای توسعه پایدار 

 AHP شهری توسط

555 

1305 
 کنفرانس 

 بین المللی داخلی

کنفرانس بین المللی نخبگان  

 ازیعمران، معماری و شهرس
 معماری

 مجید گلزار

 کیان گودرزی

 مریم حقیقت منفرد

 سید حسن سید صادق

 روح اهلل نودهی

بررسی اصول پدافند غیرعامل در کاربریهای 

نظامی شهرستان بجنورد، توسط تحلیل 

در راستای توسعه پایدار  SPSSTآماری 

 شهری

557 

1305 
کنفرانس ملی / 

 سراسری

سومین کنفرانس علمی پژوهشی  

های نوین در علوم جغرافیا و  افق

برنامه ریزی، معماری و شهرسازی 

 ایران

 معماری

 مجید گلزار

 مصطفی عربی

 کیان گودرزی

 روح اهلل نودهی

بررسی معماری سبز در راستای حفظ محیط 

 توسعه پایدار شهری زیست و 
558 

1305 
کنفرانس ملی / 

 سراسری

 کاربردی های پژوهش ملی کنفرانس

 شهرسازی و اریمعم عمران، در
 معماری

 خدابخش یحیی

 علیپور ربابه

 از ساکنین مندی رضایت میزان و حریم

 مسكونی های محیط در زندگی کیفیت

 گلستان شهرک: موردی مطالعه)  آپارتمانی

 (1305 بجنورد شهر

550 

1305 
 کنفرانس 

 بین المللی داخلی

 مطالعات المللی بین کنفرانس دومین

 دینی شپژوه و فرهنگی اجتماعی
 معماری

 الهام بالش آبادی

 مسیح ا ..  معصومی

 ربابه علیپور

 نمایشی نبوغ بارز نمونه تعزیه، کردن جاودانه

 ایران مردم
530 
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سال 

 انتشار
 عنوان گردهمایی سطح

گروه 

 آموزشی
 عنوان مقاله نویسندگان

ف
دی

ر
 

1305 
کنفرانس ملی / 

 سراسری

 های پژوهش ملی کنفرانس پنجمین

 عمران، مهندسی رد کاربردی

 شهری مدیریت و معماری

 معماری

 ارجمند عاطفه

                 شاکری موسی

 علیپور ربابه

 در جمعی فضاهای طراحی راهبردهای

 محیط معیارهای مبنای بر مسكونی مجموعه

 دهنده آموزش

531 

1305 
کنفرانس ملی / 

 سراسری

 و جغرافیا ملی کنفرانس سومین

 شهرسازی و معماری ریزی برنامه

 نوین

 معماری
 برزویی احمد

 علیپور ربابه

 آموزشی فضاهای روانشناسی مسائل بررسی

 کودکان برای شده طراحی
535 

 معماری ها موزه فصلنامه ترویجی –علمی  1305
 رضائیان وحیده

 موسی شاکری

 موزه سایت اندازی راه های شاخص استخراج

 پایدار گردشگری بر مبتنی
533 

1305 
ملی / کنفرانس 

 سراسری

 در نمادشناسی ملی کنفرانس اولین

 ایران هنر
 معماری

 جعفری محمد

 علیپور ربابه

 هنر و مذهب در جاودانه نمادی آبی نیلوفر

 باستان ایران معماری
535 

1305 
 کنفرانس

 بین المللی خارجی 

 

کنفرانس بین المللی افق های نو در 

 علوم مهندسی
 معماری

 زهرا رستمی

 ربابه علیپور

 

مجموعه میدان میوه و تره بار با رویكرد 

 معماری بیونیک
535 

1307 
 کنفرانس 

 بین المللی داخلی

 و معماری عمران، کنفرانس

 - ایران اسالم جهان شهرسازی

 تبریز

 معماری

 غضنفری براتعلی

            رنجانی مجیدی نسیم

 علیپور ربابه

 خانه مفهوم با همسو مسكونی مجتمع طراحی

 رویكرد با بجنورد شهر در یواحد تک

 اجتماعی پایداری

535 

1307 

 کنفرانس

 بین المللی داخلی 

 

کنفرانس عمران، معماری و 

 -شهرسازی جهان اسالم ایران 

 تبریز

 

 

 معماری

 صدیقه رضاپور

 ربابه علیپور

 

بررسی انعطاف پذیری در مراکز آموزشی گروه 

نمونه موردی: هنرستان امام  -هنرستان 

 نوردخمینی بج

537 

1307 
کنفرانس ملی / 

 سراسری

 

سومین کنفرانس بین المللی  و 

چهارمین کنفرانس ملی              

 مهندسی عمران

 

 

 معماری

 تكتم وحدتیان

 محمد مهوش

 

اصول طراحی مجتمع مسكونی پایدار با 

 رویكرد زیست محیطی

 ) نمونه موردی: شهر بجنورد(

 

538 
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سال 

 انتشار
 اییعنوان گردهم سطح

گروه 

 آموزشی
 عنوان مقاله نویسندگان

ف
دی

ر
 

1307 

 

 کنفرانس

 بین المللی داخلی 

 

سومین کنفرانس بین المللی و 

چهارمین کنفرانس ملی عمران، 

 معماری و طراحی شهری

 

 

 معماری
 آیلین پوراسكندری

 موسی شاکری

 

شناخت مولفه های طراحی جهت کسب 

 آرامش در مجتمع های مسكونی

 

530 

1307 

کنفرانس ملی / 

 سراسری

 

چهارمین کنفرانس ملی مهندسی 

عمران و معماری با تاکید بر فن آوری 

 های بومی ایران

 

 معماری

 ربابه علیپور

 مجتبی قائینی

 

مدرسه ابتدائی روستای با رویكرد افزایش 

 مهرارت های زندگی روستائی
550 

1308 
 کنفرانس

 داخلی المللی بین 

 المللی بین کنفرانس چهارمین

 معماری، عمران، در نوین پژوهشهای

 زیست محیط و شهری مدیریت

 زاده ابراهیم حدیثه معماری

 انصاری محمد

 پایدار معماری رویكرد با هنر دانشكده طراحی

 پارامتریک معماری فرایند با
551 

1307 

کنفرانس ملی / 

 سراسری

 

 و معماری ملی همایش چهارمین

 پایدار شهر
 معماری

 یانوحدت تكتم

                 مهوش محمد

 علیپور ربابه

 زیست پایدار مسكونی مجتمع  طراحی اصول

 گرایی بومی بر تاکید با محیطی
555 

1308 
ترویجی مطالعات -فصلنامه علمی  علمی ترویجی

 اجتماعی خراسان-فرهنگی
 معماری

 فاطمه فیروزی

 ربابه علیپور

جایگاه مهمان و مهمان نوازی  در خانه های 

شهد ) بررسی تطبیقی  چند خانه ای دوران م

پهلوی و واحدهایی از مجتمع مسكونی آرمس 

 در مشهد (

553 

1308 
 کنفرانس

 بین المللی خارجی 

International Academic 

Conference on Civil, 

Architecture and Municipal 
Engineering 

 معماری
 محمود وردی

 ربابه علیپور

ی و محیطی در بررسی معیارهای کالبد

خوابگاه های دانشجوئی به منظور افزایش 

 حس تعلق

555 

1307 

 کنفرانس

 بین المللی داخلی 

 

مشهد : کنگره بین المللی معماری و 

 شهرسازی معاصر

 

 شهرسازی

 علیرضا حسنی

 مجید اسماعیل زاده

 

ارائه راهكارهای تقویت سرمایه اجتماعی در 

 ارتقاء مدیریت شهر

 شیروان ( )نمونه موردی شهر

555 
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سال 

 انتشار

 عنوان گردهمایی سطح
گروه 

 آموزشی
 عنوان مقاله نویسندگان

ف
دی

ر
 

1305 

کنفرانس ملی / 

 سراسری

 

پنجمین کنفرانس ملی پژوهش های 

کابردی در مهندسی عمران، معماری 

 و مدیریت شهری

 شهرسازی

 تكتم وحدتیان

 علیرضا حسنی

 

 555 یرانبررسی طراحی پایدار در معماری بومی ا

1308 

کنفرانس ملی / 

 سراسری

 

هشتمین کنفرانس ملی مهندسی 

 عمران، معماری و توسعه شهری

 

 شهرسازی
 سعید براتی

 پریسا روشنی

ارائه راهكارهای تقویت گردشگری با تأکید بر 

برندسازی شهری )نمونه موردی : شهر 

 بجنورد(

557 

1305 
کنفرانس ملی / 

 سراسری

ینه سازی و اولین کنفرانس ملی به

 تصمیم گیری
 صنایع

 مریم ایران پناه

 فرزاد دهقانیان

تخصیص زنجیره -مدل سازی مسئله مكانیابی

تامین کارا به کمک تحلیل پوششی داده های 

 (NDEA)شبكه ای 

558 

1305 

 

کنفرانس ملی / 

 سراسری

 و سازی بهینه ملی کنفرانس اولین

 گیری تصمیم
 صنایع

 میناء عالیه

 فرزاد دهقانیان

 پایدار توسعه محیط در کننده تامین انتخاب

 آن به سفارش تخصیص و  APN روش با

 محدودیت و کیفیت محدودیت شرایط تحت

 ظرفیت

550 

1305 
 کنفرانس 

 بین المللی داخلی

کنفرانس دانش و فناوری علوم  اولین

 مهندسی ایران

 

 صنایع
 اکبری مطهره

 باقری محسن

 اثر رفتنگ درنظر با تولید زمانبندی مسئله

 فراموشی و یادگیری
550 

1305 
 کنفرانس 

 بین المللی داخلی

چهاردهمین کنفرانس بین المللی 

 مهندسی صنایع
 صنایع

 زهرا اسحاقی

 هاشم وحدانی

انتخاب تامین کننده در زنجیره تامین با 

 درنظر گرفتن هزینه های عملیاتی
551 

1305 
کنفرانس ملی / 

 سراسری

 و اداقتص مدیریت،  ملی همیش

 مقاومتی اقتصاد
 صنایع

 مجید جوان

 حسین کریمی

 تصمیم معیار بدترین -بهترین روش ارائه

 فازی محیط در گیری
555 

1305 
کنفرانس ملی / 

 سراسری

 و اقتصاد مدیریت،  ملی همیش

 مقاومتی اقتصاد
 صنایع

 الهام روحانی

 حسین کریمی

 برای آن سازی پیاده و فازی مورای روش ارائه

 متوازن ازیامتی کارت
553 
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سال 

 انتشار
 عنوان گردهمایی سطح

گروه 

 آموزشی
 عنوان مقاله نویسندگان

ف
دی

ر
 

1305 
 کنفرانس 

 بین المللی داخلی

همایش شهر هوشمند و  اولین

دانشكده مهندسی  -اینترنت اشیاء 

 دانشگاه فردوسی

 صنایع
 فتحعلی ملیحه

 محسن باقری

 عوارض دریافت سیستم عملكرد بهبود

 و سازی شبیه از استفاده با کشور های اهآزادر

 گیری تصمیم های روش

555 

1305 
 کنفرانس 

 بین المللی داخلی

چهاردهمین کنفرانس بین المللی 

 مهندسی صنایع
 ساناز قربانی صنایع

کاربرد مدل پوشش در مدیریت جمع آوری و 

 دفع بهینه زباله شهری
555 

1305 
کنفرانس ملی / 

 سراسری

 دستاوردهای ملی کنفرانس سومین

 صنایع و کامپیوتر و برق در نوین
 صنایع

 زاده حسین الهه

           محمدی محسن

 ناهید حسین

 توسعه در اطالعات فناوری تاثیر بر مروری

 خانگی مشاغل
555 

 

1305 
ISC 

دومین کنفرانس بین المللی پژوهش 

های کاربردی در تربیت بدنی، علوم 

 ورزشی و قهرمانی

 صنایع

 

 ثانی نساء

 

  TTP ای دوره تورنمنتA55:U55 زمانبندی

 ژنتیک الگوریتم با  DRRT ای مرحله دو
557 

 

1307 

 کنفرانس 

 بین المللی داخلی

پانزدهمین کنفرانس بین المللی 

 مهندسی صنایع
 صنایع

 سهی تبری

 حمیدرضا کوشا

 با ارتباط مدیریت ارزیابی نظام طراحی

 تاناس گاز شرکت: موردی مطالعه)  مشتری

 ( شمالی خراسان

558 

 

1307 

کنفرانس ملی / 

 سراسری

 

پنجمین کنفرانس ملی پژوهش های 

 مدیریت و مهندسی صنایع

 

 صنایع

 فاطمه قره محمودلو

 فرزاد دهقانیان

 زهرا اسفندیاری

 

یک مدل برای مسئله ی همسفری با در نظر 

A55:X55گرفتن تاثیرات زیست محیطی 

 

550 

1307 

 

 کنفرانس

 للی داخلیبین الم 

 

پانزدهمین  کنفرانس بین المللی 

 مهندسی صنایع

 

 صنایع

 زهرا ایزانلو

فرزاد دهقانیان      

 حسین کریمی

ارزیابی زنجیره تامین مبتنی بر مدل 

SCOR-   مطالعه موردی: شرکت کیا الكترود

 شرق

550 

8931 

 کنفرانس

 بین المللی داخلی 

 

هفتمین کنفرانس بین المللی 

 ریت زنجیره تامینلجستیک و مدی

 

 صنایع

سكینه بیگی        

            حسین کریمی
 حسن یعقوبی

 

تخصیص  نقاط بهینه برای  -مكان یابی 

اسكان اضطراری افراد حادثه دیده از بالیای 

 طبیعی )زلزله (

 

551 
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سال 

 انتشار
 عنوان گردهمایی سطح

گروه 

 آموزشی
 عنوان مقاله نویسندگان

ف
دی

ر
 

1305 
  کنفرانس

 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 کریستالی 
BJT 

555 

1305 
 کنفرانس 

 بین المللی داخلی

سومین کنفرانس ملی و اولین 

س بین المللی پژوهش های کنفران

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
553 

1305 
 کنفرانس 

 بین المللی داخلی

سومین کنفرانس ملی و اولین 

کنفرانس بین المللی پژوهش های 

بردی در مهندسی برق، مكانیک و کار

 مكاترونیک

 برق

 امین جاجرمی

 بهنوش عبداالهی

 ملیحه روح پرور

مدل سازی و شبیه سازی اسیالتور کولپیتس 

 ماسفت مرتبه سه به روش سری مودال
555 

1305 
کنفرانس ملی / 

 سراسری

 سومین و المللی بین کنفرنس دومین

 های فناوری کاربرد ملی همایش

 مهندسی ومعل در نوین

 برق

 جاجرمی امین

 باقرزاده احسان

 روح ملیحه دیزجانی،

 پرور

 خطی غیر معادالت سازی شبیه و تحلیل

 سری روش به آشوبناک های سیستم در جرک

 مودال

555 

1305 
کنفرانس ملی / 

 سراسری

سومین کنفرانس ملی و اولین 

کنفرانس بین المللی پژوهش های 

و  کاربردی در مهندسی برق، مكانیک

 مكاترونیک

 برق

 مازیار اردالن

 یاسر صداقت

 قدرت سپیدنام
 

 

 خطا تشخیص الگوریتم با برنامه روند وارسی

CRC ریزپردازنده هسته روی بر آن سنتز و 

 FPGA در اینتل

555 

1305 
 کنفرانس 

 بین المللی داخلی

 یافته المللی بین کنفرانس سومین

 تكنولوژی و علوم نوین های
 برق

 مختاری سمیه

 جاجرمی امین

 دیجیتال، های گیت طراحی های روش انواع

 تفاوت بررسی یكدیگر، با ها روش این مقایسه

 به ها آن معایب و مزایا و ها روش این های

 نرم با گیت نمونه چند سازی شبیه وسیله

 Cadence افزار

557 
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سال 

 انتشار

 عنوان گردهمایی سطح
گروه 

 آموزشی
 عنوان مقاله نویسندگان

ف
دی

ر
 

1305 
 کنفرانس 

 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 
558 

1305 
کنفرانس ملی / 

 سراسری

 های پژوهش لیم کنفرانس اولین

 مهندسی و علوم در کاربردی
 برق

 امین جاجرمی

 محبوبه پهلوانی

 

 مدار آشوبناک رفتار سازی شبیه و تحلیل

 ای قطعه مودال سری روش به ممریستور
550 

1305 
کنفرانس ملی / 

 سراسری

 های پژوهش ملی کنفرانس ولینا

 - مهندسی و علوم در کاربردی

 مشهد الهوری اقبال موسسه

 برق
 یگانه جلیلی ینبز

 جاجرمی امین

 با سازگار پایین توان با فرکانس مقسم یک

 بدن در کاشتنی بیوسنسورهای شرایط
570 

1305 
 کنفرانس 

 بین المللی داخلی

 المللی بین کنفرانس دومین

 برق مهندسی
 برق

 سبحانی سوسن

 سپیدنام قدرت
 571 چوآ اسیالتور در ممریستور کاربرد بررسی

1305 
ملی / کنفرانس 

 سراسری

 های پژوهش ملی کنفرانس اولین

 مهندسی و علوم در کاربردی
 برق

 بیگان نیرومند مسعود

 سپیدنام قدرت

 کمک به بادسنج دور سرعت گیری اندازه

 دور کنترل سیستم
575 

1307 
 کنفرانس 

 بین المللی داخلی

03 the Symposium on 

advances in sciences & 

Technology 

 

 برق

 جرجانی علیرضا

 جاجرمی امین

 جعفری احسان

 ریحانی محمدرضا

 

طراحی یک سنسور دمایی با استفاده از 

کریستال فتونی برای کاربرد در صنایع نفت و 

 گاز

 

573 

1308 
کنفرانس ملی / 

 سراسری

پنجمین کنفرانس ملی مهندسی برق 

 و مكاترونیک ایران

 

 برق

 مهسا مكرمی

                قدرت سپیدنام
 لنگریشادی 

 

بررسی ردیابی  ماکزیمم توان در سلول 

خورشیدی تحت شرایط سایه حزئی با 

 GA- PSOالگوریتم 

 

575 

1305 
 کنفرانس 

 بین المللی داخلی

 

کنگره بین المللی حقوق ایران با 

 رویكرد حقوق شهروندی

 

 حقوق
 شعبانی فریدون

 حسن مكرمی

جبران خسارت در حوادث رانندگی با  نظام

انون اصالح بیمه شخص ثالث مصوب تاکید بر ق

1305 

575 
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 عنوان گردهمایی سطح

گروه 

 آموزشی
 عنوان مقاله نویسندگان

ف
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ر
 

1305 
 کنفرانس 

 بین المللی داخلی

کنگره بین المللی حقوق ایران با 

 رویكرد حقوق شهروندی

 

 حقوق

 عطائی... ا حجت

 مكرمی حسن

 فلسفی رضا

 در خودرو گانتولیدکنند مدنی مسئولیت

 تضمین دوره
575 

1305 
کنفرانس ملی / 

 سراسری
 ملی حقوق و علوم سیاسی کنفرانس

 
 حقوق

 سكینه جعفری گرو

 حسن مكرمی

 

 مسئولیت در الحصول ممكن منافع جایگاه

 حقوق و فقه در قراردادی غیر و قراردادی

 ایران

577 

1307 
کنفرانس ملی / 

 سراسری

 کنفرانس ملی دستاوردهای نوین

 
 حقوق

 علی صداقتی

 سید خالد بالیده

 

 در  نكاح منع عنوان به رضاعی خویشاوندی

 شافعی فقه و قانون
578 

1305 
 کنفرانس 

 بین المللی خارجی

international conferace on 

knowledge and innovation in 

Engineering science and 

technology 

 حقوق
 حیدر محمدی

 علی صداقتی

 کارشناسان مدنی مسئولیت میزان بررسی

 دادگاهها آراء در دادگستری
570 

1305 
 کنفرانس 

 بین المللی خارجی

international conferace on 

research  in Engineering 

science and technology 

 

 حقوق
 حیدر محمدی

 علی صداقتی

آئین دادرسی رسیدگی به خسارات ناشی از 

 مسئولیت  کارشناسان دادگستری
580 

1308 
 کنفرانس

 بین المللی داخلی

 

کنفرانس بین المللی حقوق و توسعه 

 پایدار جامعه مدنی
 

 حقوق
 سهراب زارعی

 رضا مفاخری

 رویه بر تاکید با توافقی طالق آثار و ماهیت

 قضایی
581 
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 منتشر شده توسط  ها، اکتشافات، نوآوریفهرست اختراعات

 و دانشجویان  اعضای هیات علمی، مدرسان مدعو

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

1 

 جک کامپوزیت و قوطی کشویی

ت بندی سقف کامپوزیبرای قالب

 معمولی

 1305 عمران مهدی گلشنی
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 فهرست افتخارات و جوایز 

 موسسه آموزش عالی اشراق
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 سال  عنوان مقام  ردیف

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

 واحدهای پژوهشی استان
1305 

شوربرگزاری مسابقه پل ماکارونی در گرایش راندمانی در سطح ک 5  1305 

3 
ر کسب مقام  اول مسابقه ملی پل ماکارونی در گرایش راندمانی د

 سطح کشور
1305 

اری اولین مسابقه طاق و قوس در سطح استانبرگز 5  1305 

 کسب مقام  اول  مسابقه استانی طاق و قوس 5

 
1305 

5 
لین نانو و کمک به مصرف داروی بیماران سالخورده ، کودکان و معلو

 ذهنی / الهه ولی پور
1303 

از نظر تولید علم در بین موسسات غیرانتفاعی 10رتبه  7   
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 پایان نامه هایهای پژوهشی ولویت رست افه

 کارشناسی ارشد 

 موسسه آموزش عالی اشراق بجنورد
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 گروه 

1 
 ایستگاه گازی فشار تقلیل جایگاه هیتر از خروجی گاز دمای دیجیتال کنترل جهت دمایی کنترلر طراحی

 شهری گاز
 برق

5 
 در نویز کاهش تكنیكهای از استفاده با پهان باند نویز کم نندهک تقویت طراحی برای جدید ساختار یک ارائه

 میكرومتر صدم سیزده CMOS تكنولوژی
 برق

 برق سونوزاید عامل توسط یافته بهبود کنتراست تصاویر های ویژگی از استفاده با کبدی ضایعات بندی خوشه 3

 برق انسان گوش به صدا گیری اندازه های سیستم کردن نزدیک 5

 حقوق ررسی اجرای ناقص قرارداد در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللب 5

 حقوق مسئولیت مدنی تابع و متبوع )گماشتگی( 5

 حقوق تكلیف زیان دیده به کاهش خسارت ناشی از نقض قرارداد با محوریت رویه قضایی 7

 حقوق بررسی جایگاه و اصل استقالل بی طرفی در حقوق ایران 8

 حقوق افراد خصوصی حریم نقض قبال در دولت مدنی لیتمسئو 0

 حقوق المللی بین قوانین با آن مقایسه و جدید قانون در الكترونیكی بیع های قرارداد حقوقی تحلیل 10

 حقوق تعهد به ارائه خدمات در عقد بیمه و ضمانت اجراهای نقض این تعهد در حقوق موضوعه ایران 11

 حقوق  و چگونگی تعیین سبب مسئول در سوانح هوایی بررسی مسئولیت مدنی 15
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 قانون اجرای احكام مدنی 57و  55بررسی فقهی حقوقی تعارض موارد  13

 

 حقوق

 قانون مدنی 550و  505بررسی فقهی و حقوقی تعارض ماده  15

 

 حقوق

 حقوق همسئولیت مدنی سرپرست صغیر و مجنون با نگاهی به حقوق فرانس 15

 حقوق بررسی ماهیت و آثار حقوق امضاء الكترونیكی 15

 حقوق بررسی ماهیت فقهی و حقوقی تكلیف سكونت زوجه در منزل مشترک در ایام عده رجعیه 17

 حقوق ماهیت حقوقی مزایده و آثار آن 18

 حقوق یبررسی ماهیت و آثار نكاح افراد دوجنسیتی د فقه و حقوق با رویكردی بر آثار مال 10

 حقوق بررسی موارد و آثار زوال داوری در حقوق ایران 50

 حقوق امالت صغیر در فقه عامه و امامیهتحلیل آثار مع 51

 حقوق نكاح عقد در دارایی منصیف شرط عدم یا شرط آثار و وضعیت بررسی 55

 انحالل قراردادهای متضمن تعهد به نفع شخص ثالث در حقوق ایران 53
 حقوق

 رسی جایگاه و مسئولیت مشاوران امالک در معامالک ملكیبر 55
 حقوق

 مطالعه جایگاه حقوقی زوجه غایب ) مفقود االثر ( در  حقوق ایران با بررسی تطبیقی با فقه اسالمی 55
 حقوق
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 حقوق بررسی وقف پول و اوراق بهادار از منظر فقه و حقوق 55

 ثار اثبات زوجه بر اموال مشترکبررسی فقهی و حقوقی آ 57
 حقوق

 بررسی مسولیت مدنی ناشی از فعل غیر با تاکید بر روابط کارگر و کارفرما 58
 حقوق

 تحلیل فقهی و حقوقی خسارت تاخیر دیه با نگاهی به قراردادهای بانكی 50
 حقوق

 بررسی اصل حسن نیت در میزان مسئولیت مدنی در فقه و حقوق ایران 30
 حقوق

13  بررسی آثار حقوقی، فقهی وکالت بال عزل زوج به زوجه در طالق 
 حقوق

 مسئولیت مدنی ضابطین قوه قضائیه و روشهای جبران خسارت 35
 حقوق

 بررسی عوامل و تاثیر اطاله بر اجرای احكام مدنی 33
 حقوق

 بررسی مسئولیت مدنی ناشی از کودک آزاری و سوء رفتاهای عاطفی با کودکان 35
 حقوق

 بررسی فقهی و حقوقی ارث در تلقیح مصنوعی  و اجاره رحم 35
 حقوق

 صنایع کربن بر مالیات محیط در تامین زنجیره یک در آالت ماشین تعویض آنالیز 35

 صنایع محیطی زیست مالحظات با تامین زنجیره یک در کننده تامین انتخاب مسئله 37

38 
 شهری رسانی آب سیستم در ها خانه تصفیه به جمعیتی مناطق تخصیص و آب تصفیه مراکز مكانیابی

 ( مشهد شهر: موردی مطالعه)
 صنایع
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 صنایع استفاده از روش های تصمیم گیری چند معیاره و شبیه سازی در بخش سالمت و درمان 30

 صنایع یمسیریابی وسایل نقلیه با تقاضاهای وابسته به هم و غیرقطع-مسئله مكان یابی 50

 بررسی نقش عوامل ارگونومیک در پیاده سازی موفق سیستم های مدیریت کیفیت 51
 

 صنایع

 ای پله هزینه تابع با کشاورزی تامین زنجیره در محور یابی مكان 55
 

 صنایع

 صنایع اقتصادی رشد بر خارجی مستقیم گذاری سرمایه تاثیر بررسی 53

 صنایع ( خراسان پتروشیمی: موردی مطالعه)   پتروشیمی صنعت در کار و کسب موانع بندی اولویت 55

55 
 الگوی از استفاده با بجنورد شهرستان در نفتی های فراورده پخش ملی شرکت عملكرد ارزیابی بررسی

EFQM 
 صنایع

 صنایع طراحی زنجیره تامین بشر دوستانه با ترکیب تصمیمات واقعی پس از بالیا در شرایط عدم قطعیت 55

75  
شناسایی عوامل حیاتی موفقیت میریت دانش با استفاده از معادالت ساختاری و رتبه بندی آنها با استفاده 

 از تكنیک سلسه مراتبی در استانداری خراسان شمالی
 صنایع

 صنایع تاثیر مدیریت ذی نفعان بر اعتماد به پروژه ها )مطالعه موردی: شرکت فرافن توس مشهد ( 58

50 
ه بین مدیریت زنجیره تامین سبز و عملكرد صادرات شرکت آلومینا با نقش میانجی گر عملكرد بررسی رابط

 صنایع محیطی

50 
یر استراتژی رقابتی و مدیریت زنجیره تامین سبز بر عملكرد مالی و محیطی ارائه شده در صنعت شمش تاث

 آلومینیوم
 صنایع
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  ر بر مدیریت زنجیرع تامین سبز در پتروشیمی خراسانشناسایی و بررسی عوامل موث 51

 صنایع

55 
 تحلیل و فازی مراتبی سلسله تحلیل روش از استفاده با شمالی خراسان ملی بانک شعب کارایی ارزایابی

 ها داده پوشش
 صنایع

 عمران Flow 3dافزار نرم با مرکب باز کانالهای تقاطع در آشفته جریان بررسی 53

 عمران یسک پذیری و برآورد خسارت ناشی ازشكست ناگهانی سدتحلیل ر 55

 عمران تاثیر احداث شبكه فاضالب بر سطح آبهای زیر زمینی شهر بجنورد 55

بررسی تاثیر توسعه شهری بر حجم رواناب ناشی از بارندگی با استفاده از روش مدل مدیریت سیالب  55

(smw )شهرستان بجنورد() مطالعه موردی: منطقه ملكش و باالدست ، 
 عمران

 تاثیر پدافند غیر عامل بر سازه های ابی 57
 

 عمران

58 
-Geoپیش بینی تراوش از بدنه سد خاکی گلمندره با بكارگیری روش های داده کاوی و استفاده از نرم افزار 

studio عمران 

 عمران مدیریت یكپارچه منابع آبی محد.ده قوچان 50

 عمران آب از پی بند الستیكی کوشكی ) مطالعه موردی( مطالعه نفوذ و فرار 50

51 
مدیریت فشار و جلوگیری از نشت در شبكه توزیع آب در استان خراسان شمالی ) شهر تیتكانلو ( با 

 عمران Gis( و water gems) نرم افزار واتر جیمز  استفاده از

55 
 عمران وشهای داده کاویتحلیل تراوش از بدنه سد خاکی شیرین دره با استفاده از ر

 عمران کنترل تراوش در بدنه و پی سد بیدواز اسفراین 53
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55 
 عمران اعتبارسنجی روش های نوین برآورد ضریب مقاومت بستر در مقابل جریان رودخانه 

55 
 عمران قاطع مختلف بررسی عددی تاثیر میزان بازشدگی در دبی عبوری از کف مشبک با میله های طولی در م

55 
 عمران تاثیر شكل و شیب هسته رسی در پایداری بدنه باالدست سد خاکی ) مطالعه موردی: سد اراک (

 عمران االستیک ویسكو میراگر توسط ها ساختمان بهسازی 57

58 
 عمران ارزیابی پاسخ و مقایسه رفتار ارزه ای سازه های بتنی با دیوار برشی مرکب و قاب خمشی 

50 
  بررسی رفتار سازه های قاب خمشی بتن مسلح با نامنظمی در پالن تحت تاثیر خرابی پیش رونده 

 عمران

   brbfو   kbfارزیابی رفتار لرزه ای و پارامترهای دینامیكی سازه های دارای مهاربند  70

 عمران

71 
  ره ای سوراخ دار بررسی چیدمان و الگوی قرارگیری الیه ها بر کمانش صفحات چند الیه دای

 عمران

 عمران بررسی رفتار تیرهای بتنی توانمند حاوی الیاف فلز، مسلح شده با میلگرد  75

 عمران در ساختمان ها   LRBبهسازی توسط جداسازهای   73

 عمران بررسی مقاومت خمشی و جذب انرژی تیرهای حاوی الیاف ترکیبی فلز و شیشه 75

75 
 عمران های اصطكاکی دورانی در سازهه ای فوالدی با پالن نامنظم تحت گسل بهینه یابی محل میراگر

 عمران بررسی و مقایسه دیتیل های مختلف در دیوار برشی کامپوزیت  75
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77 
 بررسی رفتار برشی تیرهای بتن توانمند، مسلح شده با الیاف فوالدی و ترکیبی الیاف فوالدی با پلی

 پروپیلن

مرانع  

 ابری رایانش محیط در DdoS حمالت برابر در  MTF سطحی چند ای ضربه کردن فیلتر مكانیزم 78
 کامپیوتر

 بهینه سازی مصرف انرژی شبكه ی حس گرهای بی سیم با تكیه بر زیرساخت مه  70
 کامپیوتر

 کامپیوتر طراحی ساز و کار تبادل اعتبارنامه امنیتی متناسب با محیط مه  80

81 
ارایه یک روش جدید مبتنی بر بردارهای پشتیبان جهت مكان یابی توزیع شده امن در شبكه های حسگر 

  بی سیم
 کامپیوتر 

 بهبنه سازی الگوریتم رهگیری هدف بر اساس پیش بینی و خوشه بندی در شبكه حسگر بی سیم  85

 

 کامپیوتر

 گرام گرادیان های جهت دار ردیابی خودرو در تصاویر ویدئویی با استفاده از هیستو 83
 

 کامپیوتر

85 
 یک سیستم هوشمند توصیه گر رژیم تغذیه شخصی شده 

 ) مطالعه موردی : کوهورت دانشگاه علوم پزشكی مشهد(

 کامپیوتر

 کامپیوتر افزایش کیفیت سرویس در اینترنت اشیاء با استفاده از روش های فرامكاشفه ای 85

 کلمات کلیدی با ارائه روش ترکیبی از مدلهای احتماالتی و یادگیری عمیق تولید متن فارسی بر اساس  85
 

  کامپیوتر

 کامپیوتر rsaارائه یک ساز و کار امنیتی برای احراز هویت کاربر در سرویس های پردازش مه مبتنی بر رمزنگاری  87

 کامپیوتر ند سطحی در رمزنگاری بهبود امنیت تصویر در بستر اینترنت اشیاء با استفاده از آستانه گیری چ 88

 کامپیوتر GPSRبهینه سازی مسیریابی بر پایه انرژی در اینترنت اشیاء با استفاده از الگوریتم  80
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 کامپیوتر c520کاوی در تشخیص بیماری دیابت با استفاده از الگوریتم داده  00

 کامپیوتر بی اهداف در توالی هی ویدیوئی ارائه یک مدل ترکیبی ظاهر هدف، جهت ردیا 01

 کامپیوتر و دوربین های تحت شبكه فرمانبر RFID-UHFسیستم هوشمند ورود و خروج دانشگاه با تكنولوژی  05

 کامپیوتر تشخیص هرزنامه در شبكه های اجتماعی با روشهای مبتنی بر یادگیری  03

 کامپیوتر ری استگانوگرافی و شبكه پتریبهینه سازی امنیت در پردازش ابری با بكارگی 05

05 
بررسی امنیت و بررسی حریم خصوصی در سیستم مراقبت بهداشتی با استفاده از یادگیری بر اساس  

Deep-Networks 
 کامپیوتر

05 
 ارایه یک سیستم پیشنهاد دهنده فازی جهت انتخابات الكترونیک 

 

 

 کامپیوتر

07 
اران مبتال به حمالت قلبی با استفاده از شبكه عصبی مصنوعی و الگوریتم پیش بینی حمله دوم قلبی در بیم

 ژنتیک 

رکامپیوت  

 تشخیص افسردگی کاربران در فضای مجازی با استفاده از تكنیک های یادگیری ماشین  08
رکامپیوت  

رکامپیوت  تشخیص اختالالت صوتی و شدت آنها با استفاده از استخراج ویژگی های حوزه فرکانسی گفتار 00  

100 
مدلی جهت حفظ توافقنامه سطح سرویس در رایانش ابری بر مبنای ترکیب  الگوریتم ژنتیک و الگوریتم 

 جستجوی ممنوعه 

رکامپیوت  

رکامپیوت یماری قلبی باستفاده از روش های داده کاوی برای افزایش دقت در پیش بینی  101  

105 
و خوشه بندی فازی در  EARیب الگوریتم مسیریابی داده و محور کاهش انرژِ ی و افزونگی گره ها  با ترک

 شبكه های حسگر بی سیم 

رکامپیوت  
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رکامپیوت بهبود بیشینه سازی تاثیر در شبكه های اجتماعی با استفاده از الگوریتم بهینه سازی جغرافیای زیستی 103  

105 
ف انرژی در مراکز داده ابری با استفاده از الگوریتم بهینه سازی جایابی ماشین مجازی با درنظر گرفتن مصر

 گرگ خاکستری 

 

رکامپیوت  

 معماری پارامتریک روشهای از استفاده با انرژی جدب سازی بهینه رویكرد با انرژی تحقیقاتی انیستیتو طراحی 105

105 
  طراحی مجتمع مسكونی با رویكرد ایرانی اسالمی

 معماری

 معماری گردشگری توسعه رویكرد با بجنورد ایوب آبی تفریحی جتمعم طراحی 107

108 
 طراحی بیمارستان دخترانه )متوسط اول( با نگاه به نقش فضاهای باز در رشد خالقیت و یادگیری

 دانش آموزان  
 معماری

 طراحی برج  مسكونی  با رویكرد معماری پایدار  100

 
 معماری

 با تاکید بر باغ ایرانی با رویكرد شفابخشی طبیعت در شهر مشهد  طراحی اقامتگاه سالمندان 110

 
 معماری

 هویت بخشی در طراحی حرم امامزاده جعفر بن موسی ) ع( اسفراین  111

 
 معماری

 معماری خانه بازی و تفكر معمارانه کودکان  115

 آموزان  کنجكاوی در مدرسه : طراحی مدرسه ابتدائی با هدف تقویت کنجكاوی دانش 113

 

 معماری

 معماری طراحی مرکز کمک به درمان اوتیسم با تاکید بر بازی درمانی 115

 معماری معماری و خلق اسب : طراحی دهكده اسب و سوارکاری با هدف بهبود رفتار اسب ترکمن 115

 معماری طراحی و مناسب سازی فضای باز مسكونی برای کودکان  115
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117 
رامش در پناه طبیعت: طراحی بیوفیلیكی هنرستان دخترانه در بجنورد ، با هدف کاهش استرس  آ

 هنرجویان 
 معماری

 معماری طراحی خانه سالمندان با تاکید بر ارتقای تعامالت اجتماعی در شهر بجنورد  118

 معماری  طراحی مجوعه مسكونی با تاکید بر ارتقا تعامالت اجتماعی در شهرستان جاجرم 110

 معماری طراحی خانه کودکان بد سرپرست با توجه به حس تعلق به مكان و تاثیر آن بر پایداری اجتماعی 150

 معماری طراحی بیمارستان تخصصی سالمندان  151

 معماری طراحی مدرسه طبیعت با تاکید بر  ایجاد محیط های بازی پذیری  155

 معماری دسرپرست با رویكرد حس تعلقطراحی خانه کودکان بی سرپرست و ب 153

 معماری طراحی اداره پست با توجه به افزایش رضایت مندی کارمندان در شهر بجنورد  155

 معماری طراحی شهرک سینمایی با رویكرد نشانه شناسی  155

 معماری طراحی خوابگاه دانشجوئی با تاکید بر ارتقاء امنیت اجتماعی در شهرستان بجنورد  155

 معماری طراحی مرکز درمانی سرطان با بهره گیری از تلفیق طبیعت و عناصر معماری در شهرستان بجنورد 157

 معماری طراحی مسكن  برای قشر کم درآمد )بستر پژوهش شهر سبزوار ( 158

 معماری کتابخانه تخصصی معماری با تاکید بر تقویت روحی جمعی معماران در سبزوار  150

 معماری ک جموعه تفریحی کوهستانی پارطراحی م 130
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131 
 آسیب شناسی فرایند رشد شهری با تمرکز بر پیامدهای الحاق روستاهای پیراشهری                   

 ) نمونه موردی: روستاهای پیراشهری واقع در حاشیه شهر بجنورد(
 شهرسازی

 شهرسازی اندهی صنایع شهری ) نمونه موردی: شهر بجنورد (بررسی چالشها و ارائه راهكارهای سام 135

 شهرسازی آسیب شناسی احداث کمربندی در شهرهای گذرگاهی ) نمونه موردی شهر فاروج ( 133

135 
 تدوین اصول و راهكارهای طراحی مسیرهای سبزراهی برون شهری ) جاده سالمت (

 نمونه موردی  ) شهرستان کالله ( 

 شهرسازی

135 
 بیین رابطه بین مشارکت شهروندان و اعضاء شورای شهر برای افزایش بهبود مدیریت شهریت

 )نمونه موردی: شهر قوچان ( 

 

 شهرسازی

 شهرسازی وب موثر نمونه موردی بجنورد زیابی مسكن اجتماعی و ارائه چارچار 135

 شهرسازی دیر بجنورد (آسیب شناسی  اثرات اجتماعی افزایش تراکم ) نمونه موردی: محله الغ 137

138 
 مناسب سازی فضاهای شهری برای کودکان بر اساس اصول شهر دوستدار کودک 

 ) نمونه موردی: مرکز شهر، حدفاصل چهارراه مخابرات و میدان شهید (
 شهرسازی

 شهرسازی آسیب شناسی کاربری اراضی حاشیه راه های ورودی شهر  130

 حسابداری س ترکیبی از تكنیک های یادگیری ماشین ) مطالعه موردی بازار بورس تهران(پیش بینی بازار بورس بر اسا 150

 تاثیر ریسک دادرسی مالیات مورد اختالف بر عملكرد شرکت : شواهد از بورس اوراق بهادار تهران 151

 

 حسابداری

 حل مختلف چرخه عمربررسی تاثیر کارایی مدیران بر رابطه بین انعطاف پذیری و عملكر مالی در مرا 155

 

 حسابداری

 حسابداری افق سرمایه گذاری نهادینه شده و سیاست تقسیم سود شرکتهای فعال در بورس اوراق بهادار تهران 153

155 
حساسیت سرمایه گذاری به جریان وجوه نقد و فرصت های رشد در شرکت های پذیرفته شده در بورس 

 اوراق بهادار تهران
 حسابداری
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 برق تحلیل و شبیه سازی توزیع پتانسیل در ماسفت دوگیتی به روش سری مودال 1

 برق CRCو اجرای روش های کشف خطای  FPGAنهفته در  x85سنتز هسته ریزپردازنده اینتل  5

3 
کشف خطای سیستم های  ACFCو اعمال روش  FPGAاینتل با استفاده از  x85ز ریزپردازنده سنت

 نهفته شده در آن
 برق

 برق تحلیل و شبیه سازی معادالت غیرخطی جرک در سیستم های آشوبناک به روش سری مودال 5

 برق به روش سری مودال BJTتحلیل و شبیه سازی نوسان ساز کریستالی  5

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

7 
طراحی و شبیه سازی اسیالتور حلقوی با استفاده از ترانزیستورهای مبتنی بر نانولوله های کربنی 

(CNTFET و مقایسه با )CMOS 
 برق

 برق هشداردهنده موقعیت هواپیما 8

 برق ولتاژ و توان پائین ها در Otaانواع روشهای خطی سازی  0

10 
( توسط VCOمقایسه کاهش نویز فاز و افزایش تیونیگ در نوسانسازهای کنترل شونده با ولتاژ )

 MOSCAPدیودهای واراکتور و خازنهای 

 

 برق

 
11 

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

 و معایب آنهاروش ها و مزایا 
 برق

15 
باند پهن قابل تنظیم و با ضریب کیفیت افزایش   RF- Front-Endطراحی و شبیه سازی یک فیلتر 

 یافته
 برق
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 برق اندازه گیری سرعت دور بادسنج به کمک سیستم کنترل دور 13

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

15 
طراحی و شبیه سازی یک مقسم فرکانس با توان پائین سازگار با شرایط قطعات کاشتنی در بدن با 

 CNTFETاستفاده از تكنولوژی 
 برق

 برق استفاده از ترانسهای سوئیچینگ در سیستم های حفاظت کاتدی 15

 برق CMOSبررسی عددی تقویت کننده های عملیاتی در  17

18 
مطالعه فنی و اقتصادی امكان استفاده از انرژی خورشیدی در ساختمانهای موسسه آموزش عالی 

 بجنورد-اشراق
 برق

 برق ممریستور و بكارگیری آن در اسیالتور 10

 برق جهت بهبود شبكه های مخابراتی OTNبررسی و تحلیل تكنولوژی  50

 برق VERILOG-Aبا استفاده از  CMOSتاژ با افت کم طراحی و مدل سازی رفتاری رگوالتورهای ول 51

 برق با رویكرد کاهش فاز CMOSطراحی و شبیه سازی نوسان ساز حلقوی  55

 برق کاهش فلیكر در نیروگاه های بادی 53

 برق VERILOGطراحی و شبیه سازی مدارهای الكترونیكی با  55

وع قفل شونده تزریقی با ضریب فرد جهت کاهش طراحی و شبیه سازی مقسم فرکانس باند وسیع از ن 55

 FINFETتوان مصرفی با استفاده از تكنولوژی 
 برق
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تشخیص اثر انگشت توسط شبكه عصبی و تنظیم شبكه عصبی مصنوعی جهت افزایش بهره وری  55

 الگوریتم تطبیق اثر انگشت
 برق

القایی تغذیه دوگانه نیروگاه بادی در هنگام بروز خطای نامتقارن در  بررسی و بهبود عمالكرد ژنراتور 57

 سمت شبكه
 برق

 برق روسلر و کاربرد مدار الكتریكی آن -رفتار سیستم آشوبناک جدید لورنز  58

 برق با استفاده از روش های پردازش تصویر مبتنی بر ناحیه MRIتشخیص تومور در تصاویر  50

 برق به منظور کاهش هزینه ساخت اینورتر تكفاز THDنی به کمک آنالیز حساسیت تعیین زوایای بحرا 30

 برق بررسی گراند چک سیستم های کمک ناوبری با استفاده از ربات عمود پرواز 31

 برق برای کنترل صحت روند برنامه Hammingتعمیم الگوریتم کدگذاری  35

 برق استفاده از مدل ترکیب کننده ویژگی بهبود کیفیت تصاویر نویزی و بدون کیفیت با  33

 برق استفاده از حلقه دیودی  به منظور مدوالسیون سیگنال های فرکانسی  35

 برق و کنترل همزمان مقاومت روتور و استاتور DTCکنترل دور موتور القایی با روش ترکیبی  35

 برق ربرد در صنایع نفت و گاز طراحی یک سنسور دمایی با استفاده از کریستال فوتونی برای کا 35

بررسی ردیابی ماکزیمم توان در سلول های خورشیدی تحت شرایط رخداد سایه به کمک الگوریتم  37
GA-pso 

 برق

 برق (Smsارائه روشی جدید برای فشرده سازی، رمزگذاری و ارسال داده از طریق بستر پیامک ) 38

 برق (D-LEACHر بیسیم  )پروتكل مسیریابی انرژی در شبكه های حسگ 30



72 
 

ف
دی

ر
 

 گروه عنوان پایان نامه

 برق طراحی و پیاده سازی کنترل تطبیقی سیستم آشوبناک با مدل نامعین 50

 برق با استفاده از تبدیل ویولت   ECGحذف نویز برق شهری از سیگنال  51

نابع تغذیه بدون وقفه با انواع توپولوژی اینورتر در م THDشبیه سازی و مقایسه میزان بازدهی و  55

 خروجی تمام سینوسی توان باال
 برق

 حقوق تكلیف حضانت و مسوولیت مدنی ناشی از آن 53

 حقوق بررسی ضمانت اجرای تصرفات راهن در عین مرهونه از نظر فقهی و حقوقی 55

 حقوق بررسی مسئولیت مدنی پزشک و نقد رویه قضائی 55

 حقوق سرپرست با فرزند خواندهبررسی فقهی و حقوقی ازدواج  55

 حقوق حق حبس زوجه در فقه و حقوق موضوعه 57

 حقوق احكام و آثار شبیه سازی انسان 58

 حقوق تصرفات مشتری در مبیع قبل از فسخ بایع 50

 حقوق بررسی نظریه ایجاب ملزم در حقوق ایران و اتحادیه اروپا 50

 حقوق قواعد خاص وفای به عهد در اسناد تجاری 51

 حقوق نظریه عمومی خیارات از منظر فقه و قانون ایران 55

 حقوق مسئولیت مدنی رسانه های صوتی و تصویری 53
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 حقوق مسئولیت مدنی پزشک بر اساس مبانی جدید مسئولیت 55

 حقوق رانبررسی تطبیقی عاقله، بیمه و نهادهای مشابه در فقه و حقوق موضوعه ای 55

 حقوق خسارت قابل جبران ناشی از نقض قرارداد در فقه و حقوق ایران 55

 حقوق بررسی اعمال حقوقی مدیران و بازرسان پس از انقضای مدت در شرکتهای تجاری 57

 حقوق تغییر جنسیت در ایران با نگاهی به نظریات فقهای معاصر 58

 

 حقوق سالمیبررسی بیع مال آینده با نگاهی به فقه ا 50

 حقوق 1305نظام جبران خسارت در حوادث رانندگی با تأکید بر قانون اصالح بیمه شخص ثالث مصوب  50

 حقوق محدودیت های مدیران شرکت های سهامی در انجام معامالت 51

 حقوق مسئولیت قراردادی شرکتهای هواپیمایی با نگاهی به کنوانسیون های بین المللی 55

 حقوق عقد در حقوق ایران با نگاهی بر نظام حقوقی کامن ال ماهیت شبه 53

 حقوق مسئولیت مدنی تولید کنندگان خودرو در دوره تضمین 55

55 
 انحالل عقد به عقود متعدد در فقه و حقوق ایران با نگاهی به کنوانسیون بیع بین الملل کال

 وین( 1080) 
 حقوق

 حقوق گتحلیل فقهی و حقوقی قراردادهای لیزین 55

 حقوق لیت قراردادی و غیر قراردادی در فقه و حقوقجایگاه منافع ممكن الحصول در مسوو 57
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 حقوق مسئولیت مدنی دادرس در روند رسیدگی به پرونده های قضائی با رویكرد قوانین موضوعه جدید 58

 حقوق اعتبار شهادت اطفال در امور حقوقی 50

 حقوق خویشاوندی رضاعی ناشی از شیرخوارگی به عنوان یكی از موانع نكاح در فقه امامیه و فقه شافعیه 70

بررسی تطبیقی  حمایت از تولید کننده مواد غذایی و دارویی و آثار و احكام آن در حقوق ایران و  71

 انگلیس
 حقوق

 حقوق دگستریشیوه های جبران خسارت ناشی از مسئولیت کارشناسان رسمی دا 75

 حقوق روابط موجر و مستاجر در اماکن تجاری در قوانین ایران با نگاهی بر حقوق فرانسه 73

 حقوق مسئولیت مدنی رابطه بین پیمانكار و اشخاص ثالت 75

 حقوق بررسی قابلیت توقیف و استیفای طلب از محل سهم الشرکه و سهام شرکت ها 75

 حقوق ظام حقوقی ایرانطالق بائن در مذاهب خمسه و ن 75

 حقوق حدود  مداخله دادگاهها بر داوری های داخلی و تجاری بین المللی با تاکید بر کنوانسیون نیویورک 77

 حقوق مسئولیت دولت و شهرداری ها در قبال حوادث جاده ای 78

 حقوق بررسی اعتراض ثالث حكمی در مراجع شبه قضایی 70

 حقوق متصدیان حمل و نقل ریلیبررسی مسئولیت قراردادی   80
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 حقوق  بررسی ماهیت و آثار طالق توافقی با تاکید بر رویه قضائی 81

 حقوق بررسی معامالت بای بک یا برگشت پذیر  85

 حقوق بررسی آثار جرح بر ابطال رای داوری در داوری های داخلی و بین المللی 83

 حقوق  تفاوت های خسارت عدم ایفای به تعهد با خسارت تاخیر تادیهبررسی حقوقی  85

 حقوق بررسی ادله الكترونیک اثبات دعوا 85

 صنایع بررسی رابطه بین جو سازمانی و مدیریت کیفیت فراگیر در مجتمع فوالد اسفراین 85

87 
ل پوششی داده های تخصیص زنجیره تامین سبز و کارا به کمک تحلی -مدل سازی مسئله مكان یابی 

 (NDEAشبكه ای )
 صنایع

88 
برنامه ریزی توزیع کاال در شبكه زنجیره تامین با در نظرگرفتن تنوع محصوالت، دوره های زمانی و 

 ذخیره اطمینان
 صنایع

 صنایع ANPارزیابی و انتخاب تامین کنندگان و تخصیص سفارش با استفاده از روش  80

 صنایع درنظر گرفتن اثر یادگیری و فراموشی مسئله زمانبندی تولید با 00

01 
بررسی و بهینه سازی سیستم های دریافت عوارض الكترونیک در آزادراه های کشور با استفاده از 

 شبیه سازی
 صنایع

05 
 AHPارزیابی و رتبه بندی ریسک های زنجیره تامین سیمان با استفاده از روش سلسله مراتبی 

 مان بجنورد()مطالعه موردی: شرکت سی
 صنایع

 صنایع بررسی اثر تنوع درآمدی بر سودآوری و ریسک صنعت بانكداری کشور 03
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05 
 نقش سرمایه بانک ها در سودآوری و ریسک صنعت بانكداری  

 )مطالعه موردی: بانكهای پذیرفته شده در بازار سرمایه (
 صنایع

 صنایع ین معیار تصمیم گیری در محیط فازیبدتر-ارائه روش بهترین 05

 صنایع بررسی تاثیر فناوری اطالعات در توسعه مشاغل خانگی 05

 صنایع MOORAپیاده سازی کارت امتیاز متوازن توسط روش فازی  07

 صنایع انتخاب تامین کننده در زنجیره تامین با در نظر گرفتن هزینه های عملیاتی 08

 صنایع ره ای و کاربرد آن در زمانبندی مسابقات ورزشیمسئله تورنمنت دو 00

100 
رزیابی و شناسایی خطرات فرآیندی در مسیر گاز اسیدی کارخانه گوگردسازی پاالیشگاه گاز شهید 

 Hazop هاشمی نژاد با استفاده از تكنیک
 صنایع

 صنایع کاربرد مدل پوشش در مدیریت جمع آوری و دفع بهینه زباله شهری 101

105 
قیمت گذاری یال های شریانی شبكه حمل و نقل شهری با درنظر گرفتن محدودیت ظرفیت و 

 محدودیت انواع و سائل نقلیه مختلف
 صنایع

 صنایع زمانبندی بارکش ها در پایانه های فرا بارانداز 103

 نایعص )مطالعه موردی: شرکت لوله گستر اسفراین(ترکیبی ارزیابی عملكرد به کمک روش های  105

تعیین اندازه بندی سفارشات تولید برای کاالهای فاسد شدنی با درنظر گرفتن هزینه های دفع  105

 موجودی های فاسد شده
 صنایع

105 
  یدکمی سازی اندازه چابكی در سیستم های اطالعاتی خطوط تول

 )مطالعه موردی: شرکت آلومینای ایران (
 صنایع
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بررسی تاثیر بكارگیری ابزارهای فناوری اطالعات و ارتباطات در مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت ها   107

 )مطالعه موردی: پتروشیمی خراسان (
 صنایع

 صنایع بررسی اثر توسعه بازارهای مالی بر ریسک صنعت بانكداری ایران 108

 اثر ریسک و سرمایه بر کارایی بانک ها 100

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

 تحلیل ریسک در زنجیره تامین سبز با روش دلفی فازی و تصمیم گیری چند شاخصه فازی 110

 )مطالعه موردی: مجتمع فوالد اسفراین( 
 صنایع

 صنایع SCORتدوین شاخص های ارزیابی زنجیره تامین سبز متناسب با مدل  111

 صنایع (AHPخاب روش مدیریت پارکینگ های حاشیه ای با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی )انت 115

 صنایع اثر درآمدهای غیر بهره ای بر ریسک صنعت بانكداری در ایران 113

 نقش بازارهای مالی در اثرگذاری جریان سرمایه خصوصی بر رشد اقتصادی 115

 وسعه آسیایی()مطالعه موردی: کشورهای در حال ت 
 صنایع

  انتقال دانش و فناوری بررسی نقش جنسیتی مدیران در  115

 )مطالعه موردی: شرکت ملی صنایع پتروشیمی(
 صنایع

 تاثیر تبلیغات در شبكه های اجتماعی در جذب گردشگر از روش داده کاوی  115

 )مطالعه موردی: استان خراسان رضوی(
 صنایع

ا تغییر در انتخاب و تغییر در رضایت مندی مشتری ب ABCتحلیل روش  بررسی کنترل موجودی و 117

 )مطلعه موردی: فروشگاه زنجیره ای لیمون(تامین کننده 
 صنایع

طراحی سیستم تولید سلولی با درنظر گرفتن سیستم سفارش دهی مواد خام با زمان های تاخیر  118

 متقاوت با استفاده از رویكرد برنامه ریزی استوار
یعصنا  
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 صنایع شبیه سازی طراحی شبكه لجستیک محصوالت فاسد شدنی -بهینه سازی  110

مكان یابی ایستگاه های آتش نشانی با استفاده از تلفیق روش تحلیل سلسله مراتبی در مدل های  150

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

 صنایع زمانبندی پروازها تحت شرایط پویا بودن فاصله زمانی بین پروازها )مطالعه موردی: فرودگاه مشهد( 151

ارائه روشی مبتنی بر برنامه ریزی ریاضی جهت انتخاب سبد بهینه سهام با درنظر گرفتن میانگین و  155

 نیم واریانس
 صنایع

زمانی و چابكی سازمانی در معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم بررسی رابط یادگیری سا 153

 پزشكی مشهد
 صنایع

 صنایع طراحی نظام ارزیابی عملكرد مدیریت ارتباط با مشتری )مطالعه موردی:شرکت گاز خراسان شمالی( 155

مان با رویكرد بررسی رابطه بین مدیریت دانش و عملكرد سازمان با نقش میانجیگری ساختار ساز 155

 معادالت ساختاری در شرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه خراسان شمالی
 صنایع

مطالعه موردی شرکت بیمه ایران  -ارزیابی عملكرد کارکنان با استفاده از تحلیل پوششی داده ها  155

 شهرستان شیروان
 صنایع

 رکنان پاالیشگاه بررسی تاثیر نوبت کاری بر بهره وری و رضایت شغلی کا 157

 )مطالعه موردی : مجتمع گاز پارس جنوبی پاالیشگاه ششم (
 صنایع

 صنایع شناسایی صنعت توریسم در شهر بجنورد و ارائه راهكارهای توانمند سازی آن 158

 صنایع مطالعه موردی شرکت کیا الكترود شرق -Scorارزیابی زنجیره تامین مبتنی بر مدل  150

 صنایع گوریتم حل برای مسئله همسفری با درنظر گرفتن تاثیرات زیست محیطییک مدل و ال 130



79 
 

ف
دی

ر
 

 گروه عنوان پایان نامه

 صنایع شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر مدیریت زنجیره تامین سبز با در نظر گرفتن مطالعه موردی 131

 صنایع بررسی اثر پیش بینی تقاضا بر روی اثر شالق چرمی 135

 صنایع مسئله مسیریابی چند سفره و چند انباره وسایل نقلیه با محدودیت پنجره زمانی 133

 صنایع برنامه ریزی چند متغیره زمانبندی شیفت های کاری پزشكان و کارکنان بیمارستان 135

 تعمیر و نگهداری پیشگیرانه و ارتقا سیستم: بهینه سازی عملكرد کل سیستم کمپرسورهای آمونیاکی 135

 در مدار باالی صفر

 صنایع

 ارائه مدلی برای زنجیره تامین محصوالت کشاورزی فسادپذیر  135
 صنایع

 صنایع (BSCارزیابی عملكرد شهرداری بجنورد با استفاده از کارت امتیاز متوازن ) 137

ی تصمیم ارائه رویكردی برای ارزیابی عملكرد کارکنان سازمان های خدماتی با استفاده از روش ها 138

 گیری چند معیاره در حالت عدم قطعیت

 صنایع

)نظام آراستگی محیط کار(  با تعهد به انجام آن  5sبررسی رابطه بین میزان آشنایی کارکنان از اصول  130

 در شرکت گاز خراسان شمالی 

 صنایع

 صنایع شهرداری مشهد  تاثیر منابع انسانی سبز بر رفتار سبز کارکنان با نقش میانجیگری فرهنگ سبز در 150

 فروش های سازمانی تاثیر استفاده از رسانه اجتماعی بر رضایت مشتریان در 151

 ) مطالعه موردی: شرکت های صنایع چوب و مبل شهر مشهد( 

 صنایع

گی آنها در شناسایی متغیرهای سازمانی موثر بر ساختار دفتر مدیریت پروژه و تجزیه و تحلیل همبست 155

 ) مطالعه موردی در پروژه احداث بویلرهای حرارتی نیروگاه شیروان (پروژه محور سازمانهای

 صنایع
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 مكانیابی مراکز خدمات اضطراری شرکت های توزیع گاز استانی  153

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

 صنایع

 ی و کارایی سیستم مدیریت کیفیت مبتنی بر کارت امتیازی  متوازنتحلیل و ارزیابی اثربخش 155

 ) اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای خراسان شمالی ( 

 صنایع

 صنایع اندازه گیری و ارزیابی اقتصادی سرمایه های انسانی: بررسی موردی 155

 مطالعه موردی ارائه مدلی در زمانبندی فعالیت های نگهداری و تعمیرات همراه  155
 صنایع

 ارزیابی و اولویت بندی ریسک های موجود  در پروژه های صنعتی نیروگاهی 157
 صنایع

 صنایع زمانبندی ماشین آالت با در نظر گرفتن مصرف انرژی 158

 غیر انتفاعی تدوین مدل ارزیابی عملكرد موسسات آموزشی           150

 راق()مطالعه موردی: موسسه آموزش عالی اش 

 صنایع

150 
رتبه بندی تامین کنندگان در زنجیره تامین سبز با استفاده از روشهای تصمیم گیری چند معیاره فازی 

 ) مطالعه موردی: زنجیره تامین لبنیات پگاه  (

 صنایع

 صنایع رتبه بندی ریسک تصادفات قطعات جاده های برون شهری ... 151

 صنایع سالمت مدیریت ارتباط با مشتری در حوزه 155

ارزیابی و اولویت بندی پروژه های تحقیقاتی با مطالعه موردی شرکت توزیع نیروی برق شهرستان  153

 بجنورد

 صنایع

 شناسایی مولفه های موثر بر اتوماسیون اداری در بهره وری و بهبود تصمیم گیری مدیران       155

 خراسان شمالی ()مطالعه موردی در راهور و دفاتر تعویض پالک استان 

 صنایع
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 صنایع تعیین و اولویت گذاری معیارهای انتخاب مسیرهای دوچرخه سواری در شهر بجنورد 155

شناسایی و تعیین محل قرارگیری آشیانه آتش نشانی انبارهای نفت با رویكرد تصمیم گیری چند  155

 کت ملی پخش فرآورده های نفتی خراسان شمالی (معیاره ) مطالعه موردی: انبار نفت شر

 صنایع

 صنایع ( برای فروش محصوالت هنری  CRMطراحی مدل ارتباط با مشتری ) 157

 صنایع درخت مكانیابی هاب با در نظر گرفتن هزینه ثابت استقرار هاب و جریان کاالی چند محصولی  158

 صنایع ب گردشگر برای اقامتگاه های بوم گردی بررسی تاثیر متغیرهای تبلیغاتی بر روی جذ  150

 صنایع ارزیابی اثر برند بر وفاداری مشتریان به فروشگاه )مطالعه موردی: فروشگاه زنجیره ای کوروش( 150

 مكانیابی نقاط بهینه برای اسكان اضطراری افراد حادثه دیده از بالی طبیعی زلزله 151

 (مطالعه موردی: شهرستان بجنورد ) 

نایعص  

 صنایع ارزیابی و اولویت بندی عوامل تعیین کننده مصرف سوخت هواپیما و انتشار کربن  155

 صنایع مكان یابی محل دفع زباله های بیمارستانی شهرستان بجنورد به روش تصمیم گیری چند معیاره  153

 بررسی میزان رضایتمندی شهروندان از جمع آوری زباله و مدیریت پسماند  155

 با مطالعه موردی شهر شیروان( )

 صنایع

 عمران بررسی آبگیر کفی با میله های طولی و تاثیر عوامل مختلف بر دبی خروجی از کف 155

تعیین مناسبترین ابعاد زهكشی افقی در سدهای خاکی همگن جهت کنترل نشت بر اساس پایداری  155

 بدنه پایین دست
 عمران

ی و آرایش میله های آبگیر کفی با میله های متقاطع بر میزان دبی بررسی عددی تاثیر شكل هندس 157

 انحراف از کف
 عمران



82 
 

ف
دی

ر
 

 گروه عنوان پایان نامه

 عمران بررسی و کنترل نیمرخ سطح آب در محل تغییر مسیر در کانالهای مرکب جمع شونده 158

150 Flow 3dعمران ز نرم افزاربا استفاده ا  بررسی جریان در کانال های مرکب جمع شونده 

 عمران برای مدیریت روانآب های شهری مطالعه موردی شیروان Bmpو  lidاستفاده از تكنیک های   170

 عمران مدیریت بحران در شبكه آب شرب  شهرستان نهبندان 171

تغییرات نشست آب از فنداسیون سد خاکی گلمندره در طول زمان با توجه به آورد رسوب و  175

 فی ....توپوگرا
 عمران

173 Flow 3dعمران بحرانی با نرم افزار بررسی و کنترل جریان در خم کانالهای مرکب بازشونده در حالت زیر 

 عمران مقایسه خواص مكانیكی بتن سبک با بتن سبک حاوی الیاف 175

ا بررسی آزمایشگاهی رفتار خمشی تیرهای بتن سبک  حاوی الیاف پلی پروپیلن مسلح شده ب 175

 FRPمیلگردهای کامپوزیت 
 عمران

 عمران بررسی آزمایشگاهی رفتار خمشی تیرهای بتن سبک خود متراکم حاوی الیاف پلی پروپیلن 175

 عمران تحلیل دیوار برشی فوالدی موجدار تحت اثر بارهای انفجاری 177

 عمران تحلیل دیوار برشی فوالدی تخت تحت اثر بارهای انفجاری 178

 عمران ت اعتماد سازه ها در برابر خوردگیقابلی 170

 عمران اثر زلزله های متوالی بر روی سازه فوالدی با مهاربند واگرا 180
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 عمران بررسی اندرکنش سازه و خاک بر پاسخ دینامیكی سازه بلند 181

 عمران اختمانهاتحلیل و امكان سنجی سیستم های جمع آوری آب از پشت بام س 185

 عمران بررسی اثر انحراف جریان در لوله های فاضالب)فرعی و اصلی( 183

 عمران مطالعه عددی تاثیر حاالت مختلف در دبی خروجی از کف مشبک با میله های دارای مقطع تخم مرغی 185

 عمران بررسی الگوی جریان در تقاطع دو کانال مرکب 185

های بتن  سبک  حاوی الیاف مسلح شده با میلگرد فوالدی به روش اجزا بررسی  رفتار خمشی تیر 185

 محدود
 عمران

 عمران در اجزای محدود FRPبررسی رفتار خمشی تیرهای بتن سبک مسلح مقاوم شده با ورقهای   187

 عمران تحلیل کمانش صفحات مستطیل شكل دارای بازشو و سخت کننده تحت بارگذاری مختلف 188

 عمران تاثیر جنس مصالح هسته در پایداری دینامیكی سدهای خاکی با در نظر گرفتن کنترل نشت بررسی 180

بررسی عددی دبی در کف های مشبک با میله های متقاطع و حفره های لوزی شكل با استفاده از نرم  100

  Flow 3dافزار 
 عمران

 عمران  Flow 3dافزار  رمنررسی رفتار هیدرولیكی سرریزهای اوجی با استفاده از ب 101

 عمران ABAQUsتحلیل و مدلسازی هیدرولیكی پدیده شكست سد با استفاده از نرم افزار  105

 عمران تعیین مدول گسیختگی بتن سبک حاوی الیاف فلز و الیاف های ترکیبی 103
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 عمران جداسازهای پاندولی اصطكاکی ارزیابی عملكرد لرزه ای مخازن نفتی با استفاده از 105

 عمران بررسی طاقت خمشی تیر بتن سبک حاوی الیاف پلی پروپیلن 105

 عمران تحلیل حساسیت فروریزش پیش رونده قاب خمشی نامنظم بتن مسلح 105

 عمران یاثر نوع و موقعیت بازشو و سخت کننده بر روی رفتار پوسته ای استوانه ای تحت اثر بارهای انفجار 107

 عمران اثر، نوع، شكل و موقعیت سخت کننده ها بر روی رفتار صفحات تحت بار های انفجاری 108

 عمران تحلیل کمانش صفحات مستطیل شكل چند الیه دارای بازشو تحت بارگذاری مختلف 100

 عمران HEC_racبررسی پارامترهای هیدرولیكی سیالب با مدل  500

 عمران سد خاکی به روش بلوک لغزش نیومارک بررسی پاسخ لرزه ای 501

بررسی رفتار ستون های بتن آرمه با مقاطع مستطیلی و دایره ای تقویت شده با ورق کامپوزیتی  505

 Abaqusبصورت طولی و دورپیچ توسط نرم افزار اجزای محدود 
 عمران

 تنیارزیابی تحلیلی عملكرد برزه ای و روش های مقاوم سازی سازه های ب 503

 )مطالعه موردی: شهر آشخانه ( 
 عمران

 عمران مقایسه عملكرد لرزه ای سیستم قاب خمشی و مهاربندهای همگرا تحت اثر زلزله های حوزه نزدیک 505

 عمران بررسی اثر چیدمان میراگرهای اصطكاکی پال بر رفتار قابهای خمشی فوالدی 505

 عمران ت و سوراخدار تحت اثر زلزله های متوالیعملكرد دیوار برشی فوالدی دارای ورق ساخ 505

 عمران NSMبه روش  FRPبررسی عددی رفتار تیرهای بتن مسلح تقویت شده با ورق های کامپوزیت  507
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 عمران بررسی رفتار اتصال فلنجی در مقابل زلزله های متوالی 508

 عمران مهر بجنورد 10ها، پل موردی:  ارزیابی آسیب پذیری لرزه ای پل 500

 عمران بررسی رفتار دیوار برشی کامپوزیتی تحت اثر بار محوری قائم 510

 عمران تحت اثر ضربه به روش اجزاء محدود  FRPبررسی رفتار تیرهای بتنی مسلح تقویت شده با ورقهای  511

 عمران اصول پدافند غیر عامل  بررسی اتصاالت گیردار فوالدی تحت بار انفجار با رویكرد 515

 عمران بررسی رفتار ستون های بتن مسلح تقویت شده با ژاکت فوالدی تحت بارگذاری انفجار  513

 عمران با  استفاده از روش اجزا محدود frpبررسی رفتار برشی ستون بتن آرمه تقویت شده با ورق  515

 عمران دی با مهاربند کمانش ناپذیر اثر زلزله های متوالی  بر روی سازه های فوال 515

بررسی و مقایسه رفتار برشی تیرهای بتن آرمه مسلح با میلگرد فوالدی با تیرهای بتن آرمه مسلح با  515

 FRPمیلگرد 

 عمران

بررسی رفتارر غیرخطی سازه های فوالدی مهار شده با بادبند کمانش تاب با رویكرد طراحی بر مبنای  517

 عملكرد 

 عمران

 عمران افزایش کارایی و سطح عملكرد بی وقفه سازه ها با رویكرد رعایت اصول پدافند غیرعامل  518

 عمران سازه های نامنظم در پالن تحت اثر زلزله های حوزه   Srcتعیین موقعیت بهینه ستون های  510
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 عمران ارتعاش لمینت ها  بررسی میزان تاثیر زتویه الیاف بر کمانش و 550

 عمران (مهر  10بهسازی لرزه ای پل ها، ) پل موردی 551

پیامدهای کمی طرح جامع تامین آب شرب بجنورد بر منابع آب زیرزمینی با استفاده از نرم افزار  555
Modflow عمران 

 عمران مل بهسازی سازه ها با بكارگیری روشه های نوین با رویكرد اصول پدافند غیر عا 553

 عمران بررسی عملكرد خمشی تیر بتنی توانمند مسلح حاوی الیاف ترکیبی شیشه و فلز  555

555 
بررسی رفتار خمشی تیر بتنی توانمند حاوی الیاف ترکیبی پلی پروپیلن و فلز مسلح شده با 

 میلگردهای فوالدی 

 عمران

555 
رخطی و به کارگیری مهاربند کمانش تاب و بهسازی سازه های فوالدی نامنظم در پالن با تحلیل غی

 میراگر ویسكواالستیک

 عمران

 عمران عملكرد لرزه ای دیوارهای برشی فوالدی بازشو دار تحت اثر بارگذاری چرخه ای  557

 عمران تقویت شده با سخت کننده   rbsبهینه سازی ورق تقویتی اتصالالت فوالدی   558

 عمران FRP  یره ای بتنی بابررسی تقویت ستون های دا   550

 عمران بررسی عملكرد لرزه ای سازه های فوالدی مهاربند واگرا با در نظر گرفتن اندرکش خاک و سازه 530

 عمران طرح پیشنهادی مدیریت فشار در شبكه توزیع آب شهر بجنورد 531
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در سطح مجتمع محمد علی پهلوان شهرستان بجنورد و بررسی مقدار آب بدون درآمد ) هدر رفت(  535

 راهكارهای کاهش آن 

 عمران

 عمران کالیبراسیون هیدرولیكی در شبكه توزیع آب شهری  533

 عمران رودخانه با استفاده از مدل سیستم اسنتاج فازی تطبیقی و ماشین بردار پشتیبان   Bodپیش بینی   535

 عمران های اوجی با استفاده از انسس و در نظر گرفتن کاویتاسیون تعیین ظرفیت آبگذری سرریز 535

رکامپیوت Windows Azureآموزش از طریق ابزارهای الكترونیكی همراه تحت سامانه پردازش ابری  535  

رکامپیوت Aodvدر مدیریت بحران در شهر هوشمند با پروتكل  Manetبه کارگیری شبكه های  537  

ه های حسگر بیسیم برای ایجاد مدیریت بحران در شهر هوشمند با استفاده از به کارگیری شبك 538

 psoالگوریتم 
رکامپیوت  

رپیوتکام پیاده سازی سیستم کسب و کار با استفاده از معماری منابع گرا 530  

رتکامپیو AESمبتنی بر الگوریتم  PDFارائه ی روشی برای مخفی سازی و رمزنگاری محتویات فایل های  550  

رکامپیوت ارائه یک الگوریتم فشرده سازی متون فارسی بدون استفاده از متا دیتا 551  

رکامپیوت کشف جرائم شبكه های اجتماعی با استفاده از داده کاوی 555  

 ارزیابی فاکتورهای ریسک در مرحله پیاده سازی سیستم های برنامه ریزی منابع سازمانی 553

 (ERP) 
رکامپیوت  

رکامپیوت م پیشنهاد دهنده مبتنی بر اعتماد در گردشگریسیست 555  
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555 
 ارائه یک چارچوب جهت طراحی سیستم اطالعات مدیریت دارویی

 )مطالعه موردی: بیمارستان ولیعصر اراک(       
رکامپیوت  

رکامپیوت یوفق PSOمسیریابی شبكه های کامپیوتری با استفاده از الگوریتم  555  

557 
رکامپیوت حل مسئله درخت پوشای مینیمم با استفاده از رویكردی نوین بر الگوریتم رقابت استعماری  

558 
رکامپیوت یک الگوریتم موثر جهت پشتیبانی از کالس های کیفیت سرویس در شبكه وایمكس  

550 
رکامپیوت های وایمكس یک الگوریتم زمانبندی موثر برای تخصیص تقسیطی پهنای باند در شبكه  

رکامپیوت تخصیص قطعه در پایگاه داده توزیع شده با استفاده از الگوریتم کلونی زنبور مصنوعی 550  

551 
بهبود سیستم های تشخیص نفوذ بر اساس انتخاب ویژگی با استفاده از مدل ترکیبی الگوریتم ده پا و 

 شبكه عصبی
رکامپیوت  

رکامپیوت صویر بر اساس دنباله حلزون ارشمیدسبهینه سازی پنهان نگاری ت 555  

553 
رکامپیوت ارائه یک الگوریتم برای سیستم تشخیص نفوذ مبتنی بر فیلترینگ بسته ها در شبكه حسگر بی سیم  

رکامپیوت RTCبهبود قابلیت شناسایی ترافیک روز صفر بر مبنای الگوریتم  555  

555 
رکامپیوت زمان دهی اطالعات در شرکت چای شاهسوندارائه راهكاری جهت تجمیع داده ها و سا  

555 
رکامپیوت بازسازی و ترمیم تصاویر تحت مات شدگی و لرزش با تبدیل موجک دو بعدی  
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رکامپیوت مقایسه عملكرد پروژه رای گیری هوشمند با سیستم توصیه گر فازی در انتخابات الكترونیک 557  

558 
و ارائه راهكار مناسب برای  05سی وضعیت امنیتی سامانه های تحت وب خراسان شمالی در سال برر

 نقاط آسیب پذبر
رکامپیوت  

رکامپیوت SNHدر شبكه های ادهاک با استفاده از الگوریتم  TORAبهبود پروتكل مسیریابی  550  

رکامپیوت دیجیتالی در شهر هوشمندطراحی مدلی برای افزایش امنیت اینترنت اشیا و کاهش شكاف های  550  

رکامپیوت توزیع قطعه در پایگاه داده توزیع شده بر مبنای بیشترین تعداد دسترسی گره ها به قطعه در خوشه 551  

555 
ارائه یک الگوریتم زمان بندی جریان کاری با رویكرد بهینه کردن هزینه اقتصادی برای ابرهای ترکیبی 

 زیرساخت به عنوان سرویس
رکامپیوت  

رکامپیوت و متد خط پریل LSBیک متد اصالح شده پنهان نگاری در تصاویر بر اساس تكنیک  553  

555 
ارائه یک رویكرد ترکیبی مبتنی بر خوشه بندی و یادگیری ماشین حداکثر در مساله تشخیص سرطان 

 سینه
رکامپیوت  

بری جهت تخصیص منابع بر مبنای زنبور بهینه سازی الگوریتم زمانبندی کارها در محیط محاسبات ا 555

 عسل
رکامپیوت  

رکامپیوت بهبود دقت پیش بینی تعداد نقص در نرم افزارها مبتنی بر الگوریتم های تلفیقی ناهمگن 555  

رکامپیوت برای تخصیص منابع بصورت سازگار در پردازش ابری RRبهبود کارایی الگوریتم زمانبندی 557  

رکامپیوت برای جلوگیری از حمله مشاهده در خدمات مبتنی بر مكان PIRنامی و روش ترکیب روش درجه گم 558  

رکامپیوت بهبود عملكرد اینترنت اشیاء با استفاده از مكانیابی اشیاء متحرک 550  
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570 
فازی بر -ی پیش بینی ریسک از کارافتادگی قلب با استفاده از یک سیستم پشتیبان تصمیم عصب

 مبنای مجموعه ویژگی های بهینه

رکامپیوت  

رکامپیوت بخش بندی تصاویر به کمک الگوریتم های برش گراف بر مبنی یک دیدگاه فازی 571  

رکامپیوت و الگوریتم وال LVQارائه روشی جهت تشخیص تقلب در مصرف گاز بر مبنای شبكه عصبی  575  

رکامپیوت ا استفاده از طراحی یک الگوریتم در محیط محاسبات ابریب Ddos ارائه یک روش تشخیص حمله 573  

رکامپیوت KNNارایه متدی در تشخیص سندروم متابولیک بر مبنای الگویتم  575  

رکامپیوت بهینه سازی توازن بار در رایانش ابری با استفاده از یک دیدگاه تكاملی 575  

رکامپیوت زش محوربا رویكرد وایاSoixiتشخیص اعداد به روش  575  

بهبود تشخیص بیماری قلبی با استفاده از تكنیكهای داده کاوی ، الگوریتمهای تكاملی و سیستم های  577

 چند عامله
رکامپیوت  

رکامپیوت پیش بینی بازار بورس تهران با استفاده از الگوریتم های تكاملی و سیستم های فازی 578  

رکامپیوت گذاری و اجاره منابع بر پایه حراج در رایانش ابریارایه سیاست بهبود یافته قیمت  570  

 با اتوماتای یادگیر MANETارائه سیستم تشخیص نفوذ برای مقابله با حمله سیاه چاله در شبكه های  580

 

رکامپیوت  

رکامپیوت ارائه یک مدل جدید با استفاده از الگوریتم های درخت تصمیم گیری 581  

رکامپیوت و الگوریتم گرگ خاکستری MLPشبكه های کامپیوتری مبتنی بر شبكه عصبی تشخیص نفوذ در  585  
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583 
تشخیص هویت افراد بر اساس الگوهای ضربات صفحه کلید با استفاده از منطق فازی مبتنی بر 

 الگوریتم ژنتیک
رکامپیوت  

رکامپیوت استفاده از روش های مبتنی بر الگوریتم آستانه مضاعفبهبود تشخیص هویت افراد از طریق چشم با  585  

رکامپیوت PSOبهبود قطعه بندی تصاویر تومور مغزی با استفاده از ترکیب خوشه بندی فازی و الگوریتم  585  

585 
و با بكارگیری تلفیق دو روش خوشه بندی و  Vanetبهینه سازی حرکت خودروهای امدادی بر اساس 

 ن مسیر بهینهبدست آورد
رکامپیوت  

587 
ارائه مدلی جهت بهینه سازی مدیریت خطا برای کاهش مصرف انرژی در شبكه های حسگر بی سیم بر 

 مبنای یک دیدگاه فازی
رکامپیوت  

رکامپیوت تشخیص چهره افراد در محیط با زاویه دید متفاوت و تغییر حالت چهره با کمک کاهش ویژگی ... 588  

رکامپیوت ترکین عمده با مصرف نامتعارف با استفاده از روش پیش بینی مصرفشناسایی مش 580  

رکامپیوت Transformationبهبود نرخ فشرده سازی تصویر با استفاده از روش های مبتنی بر  500  

رکامپیوت ادغام معماری منبع گرا و اینترنت اشیا برای حمایت از کودکان اوتیسمی 501  

رکامپیوت برای کشف مجموعه اقالم با ارزش با درنظر گرفتن سودهای منفی EFIMبر الگوریتمی کارا  505  

503 
رویكردی جهت بهبود طبقه بندی فضای دداه با استفاده از تكنیک های طبقه بندی و درخت تصمیم 

 نیمه نظارتی
رکامپیوت  

رکامپیوت آزمون سیستم های ری اکتیو قبل از تولید آنها 505  
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505 
رکامپیوت ترکیب الگوریتم ژنتیک و الگوریتم ممنوعه جهت بهبود تعادل بار در رایانش ابری  

505 

بر اساس خوشه بندی سنسورهای حسگر بی سیم توسط الگوریتم  WSNافزایش طول عمر شبكه 

 ژنتیک و عامل سیار
رکامپیوت  

507 
رکامپیوت بكه عصبی جهت شناسایی بات نت هااستخراج  ویژگی و ارائه دیدگاهی بر مبنی ش  

508 

 ارائه روشی جهت تطابق گراف بر مبنای مدل های گرافیكی احتمالی

 ) مطالعه موردی کاربرد در بینایی ماشین(
رکامپیوت  

500 
رکامپیوت افزایش کارایی تشخیص احساس از گفتار با استفاده از طبقه بندی های ترکیبی  

300 
رکامپیوت خیص احساس از گفتار با استفاده از ویژگی های مناسببهبود کارایی تش  

301 

بهبود الگوریتم مقاومت واترمارکینگ برای تصاویر دیجیتال با استفاده از تبدیل موجک و شبكه های 

 عصبی
رکامپیوت  

305 
ون نزدیكترین همسایه با استفاده از کلمات هم خانواده در دسته بندی مت-Kبهبود دقت الگوریتم 

 فارسی
رکامپیوت  

رکامپیوت الگوی سایبری مبتنی برابر و اینترنت اشیا جهت بهبود پایش سالمت کودکان مبتال به اوتیسم 303  

رکامپیوت K-meansتشخیص ناهنجاری توسط الگوریتم خوشه بندی  305  

305 
ستفاده از ارائه یک الگوریتم مسیریابی جهت کاهش مصرف انرژی در شبكه های حسگر بیسیم با ا

 ساختار خوشه بندی شش ضلعی با کمینه سازی گره های فعال بر اساس فاصله مكانی
رکامپیوت  

رکامپیوت فازی -بهینه کردن مصرف انرژی در شبكه حسگرهای بی سیم با استفاده از شبكه های عصبی  305  
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رکامپیوت ر بورس با رویكرد یادگیری عمیقارائه روشی جهت پیش بینی قیمت سهام بازا 307  

امنیت انتقال داده های چند منظوره با ارائه الگوریتم سازگار مبتنی بر منطبق فازی در شبكه های  308

VANET 
رکامپیوت  

رکامپیوت پیش بینی دمای مینیمم روزانه، مطالعه موردی حوزه مسكونی شهر بجنورد 300  

رکامپیوت جهت استفاده کاربران در شبكه رایانش ابری سیار بر پایه الگوریتم ژنتیک بهینه سازی اشتراک منابع 310  

رکامپیوت بهبود تصویر با استفاده از متعادل سازی هیستوگرام گرادیان و منطق فازی 311  

رکامپیوت بهبود تصویر با متعادل سازی هیستوگرام گرادیان بر مبنای درون یابی نزدیكترین همسایگی 315  

رکامپیوت برقرای توازن بار در رایانش ابری با استفاده از ترکیب الگوریتم ژنتیک و الگوریتم تبرید تدریجی 313  

 سیستم مبتنی بر اینترنت اشیا در کاهش تاخیر سرویس اورژانس پزشكی با بهره گیری پردازش 315

 مه گونه 

 

 

رکامپیوت  

رکامپیوت ر صورت به کمک الگوریتم های یادگیری ماشینتشخیص چهره با استفاده از ویژگی های تصوی 315  

315 
 طراحی سازو کار جایگذاری نسخه ها برای توزیع محتوا در بستر مه

 

رکامپیوت  

بهینه سازی تأخیر انتقال در ساز و کار چندپخشی توزیع محتوای ویدیو جریانی با کیفیت تطبیق پذیر  317

 بر بستر شبكه های مه 

رکامپیوت  

رکامپیوت تشخیص دیابت از تصاویر زبان با استفاده از رویكرد یادگیری چند هسته ای 318  

رکامپیوت بازیابی تصاویر بر اساس محتوی با استفاده از شبكه عصبی کانولوشن 310  
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350 
جهت Vanetرکوف در کاهش زمان انتظار با الگوریتم موازی انحصاری و بكارگیری رویكرد زنجیره ما

 مدیریت بحران ترافیک شهری در شهر هوشمند 

رکامپیوت  

رکامپیوت شناسایی اشیا بر مبنی جستجوی مبتنی بر گراف  351  

رکامپیوت و شبكه خودسازمانده Modular PCAشناسایی چهره با استفاده از روش  355  

353 
عی بر اساس فاکتورهای پروفایل، فعالیت ارائه یک سیستم پیشنهاد دهنده افراد در شبكه های اجتما

 کاربر و گراف دوستی

رکامپیوت  

رکامپیوت استفاده از روش آزمون واحد  و برنامه نویسی امن برای باال بردن اتكاپذیری در وب سرویس ها  355  

355 
تصویری با استفاده از شبكه های عصبی کانولوشن و ضرایب مل  -تشخیص احساس از داده های صوتی

 کپستروم

رکامپیوت  

رکامپیوت تشخیص نفوذ به شبكه با استفاده از یادگیری مبتنی بر شبكه عصبی و الگوریتم فراابتكاری  355  

رکامپیوت خالصه سازی متون فارسی با استفاده از یادگیری عمیق  357  

رکامپیوت نای خوشه بندی ارائه روشی جهت استخراج و بازیابی داده های حجیم  در محیط رایانش ابری بر مب 358  

رکامپیوت طراحی سیستم هدایت تحصیلی دانش آموزان و تحلیل با تكنیک های داده کاوی  350  

330 
ارائه یک سیستم  دسته بندی متون فارسی ارسالی به شبكه ارتباط جمعی حرفه ای پروسیس با 

 استفاده از قواعد انجمنی 

رکامپیوت  

مند مبتنی بر موبایل جهت بهبود کیفیت یادگیری و مدیریت کالس طراحی و تحلیل خدمات هوش 331

 درس

رکامپیوت  

335 

زمان بندی سرویس های وابسته با تخصیص منابع در محاسبات مه با استفاده از الگوریتم بهینه سازی 

 ژنتیک  دو هدفه 

رکامپیوت  
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رکامپیوت ت اشیاء و سرورهای ابری مبتنی بر رمزنگاری بهبود امنیت احراز هویت در اینترن 333  

335 
ارائه راهكاری بومی و عملیاتی جهت رفع آسیب پذیری و تهدیدات امنیتی شبكه های کامپیوتری 

 iso \ iec 57kسازمانی در چارچوب استانداردهای  

رکامپیوت  

335 
ی زنده در شبكه توزیع محتوای طراحی ساز و کار جایگذاری نسخه ها جهت توزیع و تحویل ویدئو

 مسیریابی شده بر اساس زیرساخت مه

رکامپیوت  

335 
تشخیص پروفایل جعلی در شبكه های اجتماعی با استفاده از انتخاب مجموعه ویژگی مناسب و 

 تكنیک های یادگیری

رکامپیوت  

مسایگی و الگوریتم نزدیک ترین ه kبا استفاده از مفهوم میانگین  گیری از  kبهبود خوشه بندی  337

 پروانه 

رکامپیوت  

338 
مسیریابی بهبود یافته برای توازن بار در سیستم های اینترنت اشیاء بر پایه الگوریتم کلونی مورچگان 

 چند گانه 

رکامپیوت  

رکامپیوت vanetمتعادل سازی مسیریابی بر مبنای رفتار مورچه گان در شبكه بین خودرویی  330  

رکامپیوت صی در شبكه های اجتماعی مبتنی بر الگوریتم ژنتیک و الگوریتم تبرید تدریجیحفظ حریم خصو 350  

351 
نزدیكترین همسایه و ماشین بردار  kپیش بینی فروش محصول شرکت آلومینا با استفاده از روش های 

 پشتیبان 

رکامپیوت  

355 
ده از خوشه بند ) مطالعه موردی: بانک بهبود تشخیص تقلب در باشگاه مشتریان بانک با استفا            

 کشاورزی خراسان شمالی(

رکامپیوت  

رکامپیوت با رویكرد بهبود عملگر جهش  PSO( و SVMتشخیص هرزنامه ایمیل با استفاده از ترکیب روش های ) 353  

355 

ی (  و روش تحلیل کمی سازPSGتشخیص آپنه خواب با استفاده از مجموع سیگنالهای حیاتی بدن ) 

 (RQAبازگشتی )

رکامپیوت  
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بهبود روش تشخیص جامعه مبتنی بر خوشه بندی گراف با الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات بهبود  355

 یافته 

رکامپیوت  

رامپیوتک سیستم پیشنهاد دهنده دوستان اثرگذار در شبكه های اجتماعی با روش الگوی مكرر و قوانین انجمنی 355  

رکامپیوت ارائه یک روش پیشنهادی  فازی جهت شناسایی اهداف متحرک در توالی های ویدئویی  357  

358 
  FRMتحلیل ارزش و بخش بندی مشتریان با استفاده از تكنیک های داده کاوی  و 

 ) مطالعه موردی: شرکت پتروشیمی خراسان شمالی (  

رکامپیوت  

فایل ثبت رخدادها در سیستم های مدیریت فرایند کسب و کار برای  ارائه روشی جهت استخراج 350

 تحلیل فرایند کاوی

رکامپیوت  

 معماری طراحی خانه سالمندان در شهر بجنورد با رویكرد روانشناختی محیط 350

 معماری طراحی خانه پرورش استعدادهای کودکان خردسال در شهر بجنورد 351

 معماری دبی 5050سپویطراحی پاویون ایران در اک 355

 یطراحی ساختمان شورای شهر با هدف افزایش تعامالت اجتماع 353
 جج

 معماری

 معماری طراحی مجتمع مسكونی همسو با مفهوم خانه تک واحدی در شهر بجنورد با رویكرد پایداری اجتماعی 355

یمعمار طراحی مرکز درمانی سرطان با رویكرد امید به زندگی در بجنورد 355  

 معماری طراحی مسكن پایدار با رویكرد محیطی، با نگاهی به معماری سنتی 355

 معماری خانه ای مسكونی با بهره گیری از سیستم آب بازیافتی در شهر شیروان 357

 معماری طراحی سایت موزه ارگ نادری شیروان با رویكرد گردشگری پایدار 358
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 معماری حیاء نمایشهای آیینی سنتیمهد ا 350

 معماری طراحی فضاهای جمعی در مجتمع مسكونی با رویكرد فضاهای اموزش دهنده 350

 معماری طراحی خانه کودک با نگاهی به نقش طبیعت در آموزش کودکان 351

 معماری طراحی خانه کودکان بی سرپرست با بررسی عوامل موثر بر تعامالت اجتماعی 355

 معماری طراحی سفارتخانه ایران در پاریس با تاثیر ازمعماری ایرانی 353

355 
حرکتی با رویكرد راهیابی مناسب در شهرستان _طراحی درمانگاه و مرکز توانبخشی معلولین حسی

 گنبد کاووس
 معماری

 معماری طراحی باغ موزه دفاع مقدس شهر بجنورد 355

 معماری ر با رویكرد معماری بیونیک ) شهر بجنورد(طراحی مجموعه میدان میوه و تره با 355

 معماری طراحی هنرستان فنی و حرفه ای دخترانه با تاکید بر انعطاف پذیری ) شهر بجنورد( 357

 معماری باغ موزه معاصر با تاکید بر افزایش تعامالت اجتماعی 358

 معماری ایرانطراحی فرهنگسرای موسیقی خراسان با هدف احیای موسیقی سنتی  350

 معماری شهر کتاب با رویكرد معماری پایدار 370

 معماری طراحی مرکز ملی تحقیقات و فن آوری انرژی های نو در راستای معماری پایدار 371
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 معماری اجتماعی -طراحی خانه جوان با رویكرد هویت شناسی فرهنگی 375

 معماری با هدف دستیابی به آرامش )مطالعه موردی: شهرستان بجنورد ( طراحی مجتمع مسكونی 373

 معماری طراحی مدرسه طبیعت با رویكرد بوم شناسی 375

 معماری طراحی مدرسه ابتدائی با رویكرد افزایش مهارت های زندگی روستائی 375

 معماری طراحی کانون موسیقی ویژه افراد ناتوان جسمی و حرکتی 375

 معماری احی خانه مد با تاکید بر فرهنگ ایرانیطر 377

 معماری طراحی مرکز طب مكمل با رویكرد شفابخشی 378

 معماری اداری بر اساس انرژی های تجدید پذیر در شهر مشهد -طراحی مجتمع تجاری 370

 معماری طراحی مجتمع مسكونی با رویكرد مهمان نوازی در مشهد 380

 معماری با رویكرد حس مكانطراحی ایستگاه مترو  381

 معماری طراحی مسكن امروز، با نگاهی بر خانه های سنتی شهر بجنورد 385

 معماری )نمونه موردی: بجنورد(حیطی طراحی مجتمع مسكونی پایدار با رویكرد زیست م                             383

  در پوسته سازیخانه فرهنگ و هنر و نمایش با رویكرد انرژی و هوشمند  385

 ) استفاده هوشمند از نور روز(

 معماری



99 
 

ف
دی

ر
 

 گروه عنوان پایان نامه

 معماری طراحی دانشكده هنر با رویكرد معماری پایدار با فرایند معماری پارامتریک  385

 معماری طراحی خوابگاه دانشجوئی پسرانه )ارشد معماری (  با رویكرد حس تعلق  385

 معماری مسكونی با توجه به قرارگاه رفتاری با رویكرد اجتماعیطراحی مجموعه  387

 معماری ارائه الگوی معماری موزه فضای باز باستان شناسی با تاکید بر عناصر کالبدی تاریخی 388

 معماری طراحی بازار مرکزی )نواب( اسفراین با رویكرد بازآفرینی شهری پایدار  380

 معماری به منظور ارتقا کیفیت محیط داخلی با رویكرد انرژی های تجدید پذیرطراحی ساختمان انرژی کارا  300

 معماری طراحی خانه سالمندان با رویكرد ارتقا حس خودباوری و سرزندگی در فضای جمعی  301

 معماری طراحی خانه موسیقی در خراسان شمالی با هدف خلق فضاهای پویا و منعطف  305

 معماری تفریحی با رویكرد فضای آموزش دهنده  -طراحی مجتمع تجاری 303

 معماری طراحی بیمارستان با رویكرد ارتقاء حس خودباوری و سرزندگی  305

 معماری نقش محوری فضای کالبدی و طبیعت در طراحی کانون پرورش فكری کودکان با رویكردی به خالقیت 305

 معماری ان خراسان شمالیمجموعه ورزشی توپی با رویكرد سالمت روان در است 305

 معماری طراح خانه لباس با توجه به پایداری فرهنگی 307
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 معماری مجموعه رفاهی توریستی بین راهی با توجه به پتانسیل های بومی و اقلیمی منطقه خراسان شمالی 308

 معماری ایرانی-ی طراحی خانه هنرمندان با بهره گیری از نمادهای اسالم 300

 معماری طراحی کلینیک سالمت روان کودکان با بهره گیری از عامل موسیقی درمانی 500

 طراحی اقامتگاه بوم گردی با تاکید بر پایداری اقتصاد 501

 ) نمونه موردی: روستای روئین (

 معماری

 معماری ستان بجنوردطراحی خانه فرش دستباف کرمانج با هدف آموزش و ایجاد اشتغال در شهر 505

طراحی ساختمان اداره کل آموزش و پرورش با رویكرد رضایت شغلی در راستای افزایش راندمان کاری  503

 در شهرستان بجنورد

 معماری

 شهرسازی ارائه راهكارهای تقویت سرمایه اجتماعی در ارتقا مدیریت شهر )نمونه موردی : شهر شیروان( 505

 شهرسازی ( TODل در بافت مرکزی با رویكرد توسعه حمل و نقل محور ) ساماندهی حمل و نق 505

 شهرسازی ارائه راهكارهای تقویت گردشگری شهری با تاکید بر برندسازی شهری )نمونه موردی: شهر بجنورد( 505

 شهرسازی تدوین برنامه تجدید حیات شهری در نواحی دچار افت در بافت مرکزی شهر بجنورد 507

 شهرسازی حی میادین شهری  مبتنی بر اصول شهر دوستدار کودکطرا 508

 اجنماعی در راستای نیل به پایداری محله -بازآفرینی بافت فرسوده با رویكرد کالبدی 500

 ) نمونه موردی: محله صادقیه )بربر قلعه ( شهر بجنورد ( 
 شهرسازی
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رت خوشه ای و بازده بازار شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار عدم تقارن اطالعات ، تجا 510

 تهران

 حسابداری

 حسابداری بررسی دالیل شكست کسب و کار با استفاده از افشای گزارش حسابرسی  511

بررسی رابطه تمرکز مشتری و مسئولیت اجتماعی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادر  515

 تهران

سابداریح  

 حسابداری بررسی اثربخشی کمیته حسابرسی بر حق الزحمه حسابرسی و حق الزحمه خدمات غیر حسابرسی  513

بررسی تاثیر کیفیت حسابرسی بر پاداش نقدی هیات مدیره در شرکت های پذیرفته شده در بورس و  515

 فرابورس اوراق بهادر تهران 

 حسابداری

 حسابداری سابرسی بر هزینه سرمایه حقوق صاحبان سهام مبتنی بر نظریه عالمت دهی تاثیر ویژگی های کمیته ح 515

اثرات نظارتی بر منافع تحلیل گران در فعالیت های تامین مالی شرکت :شواهد از بورس اوراق بهادار  515

 تهران

 حسابداری

یرفته شده در بورس اوراق بررسی تاثیر اعتباات بانكی بر مدیریت سرمایه در گردش در شرکت های پذ 517

 بهادار تهران 

 حسابداری

 حسابداری تاثیر سود تقسیمی بر اجتناب از مالیات و نظارت هیات مدیره مستقل  518

بررسی تاثیر ویژگی های کمیته حسابرسی بر سیسات جسورانه مالیاتی در شرکت های پذیرفته شده  510

 در بورس اوراق بهادار تهران

 حسابداری

ررسی رابطه توانائی مدیریتی ، آشفتگی مالی و هزینه های حسابرسی در شرکتهای پذیرفته شده در ب 550

 بورس اوراق بهادر تهران

 حسابداری

551 
بررسی تاثیر قدرت مدیرعامل بر عملكرد و حاکمیت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق 

 بهادار تهران

 حسابداری
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 موسسه آموزش عالی اشراق بجنورد
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لی رشته تحصی عنوان  ردیف   ندهشرکت یا سازمان حمایت کن سال  

1 
 برای فوتونی کریستال از استفاده با دمائی سنسور یک طراحی

گاز و نفت صنایع در کاربرد  
 07 برق 

گاز شرکت  

شمالی خراسان استان    

5 
انی است گاز توزیع شرکتهای اضطراری اتخدم مراکز یابی مكان

بجنورد (  شمالی خراسان استان گاز شرکت: موردی مطالعه)   
 07 صنایع 

گاز شرکت  

شمالی خراسان استان    

5 

 پیش از استفاده با نامتعارف مصرف با عمده مشترکین شناسایی

 ستانا گاز شرکت در(  عصبی فازی ترکیبی روش)  مصرف بینی

شمالی خراسان  

امپیوتر ک  05 

گاز شرکت  

شمالی خراسان استان   
  


