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 کد نیاز عنوان

 P1 ک یولوژیاز سموم ب ی ناش  نیو درمان مصدوم صیتشخ

 P2 ها  یماریب صیتشخ یحسگرها برا ستیز

 P3 یپزشک ریپردازش تصو

 P4 یدوران یسنسور ها یو مدلساز یطراح

 P5 یساخت و تست سنسور سرعت دوران

 P6 نگیلرن نیماش ی هاو انواع مدل یونیرگرس یهاو محصول جنگل به کمک مدل شیرو یسازمدل

 P7 کشور   یکالن مرتع یها ستمیبر اکوس میاقل رییاثر تغ یبررس

 P8 ی با استفاده از شورورز  زگردیر تیتثب لیپتانس نییتع

 P9 فاضالب در زراعت چوب ی هاخانه هیاستفاده از لجن و پساب تصف یسنجامکان

 P10 مستعد یها از استان  یصنوبر در برخ یهاچوب گونه دیرشد و تول یسازمدل

 P11 ی مولکول یارسباران با نشانگرها یجنگل یدرختان و  درختچه ها یکیتنوع و ساختار ژنت یبررس

 P12 و چاپ  یسلولز ،ی درمان -یبهداشت ع یخاص مورد مصرف در صنا یکاغذها دیتول یسنجامکان

 P13 کشور  یجنوب ریو جزا یدر مناطق ساحل   ندهیموجود و آ تیدر وضع  میاقل راتییروند تغ یبررس

 P14 روان یهاماسه تیو تثب یباد شی در مقابله با فرسا مریوپلیو با  یمعدن یهاپوشخاک یی کارا یابیارز

 P15 رانیهای احتمالی جنس بلوط در امطالعه جامع و کامل دورگ

 P16 در استان گلستان زهییچغندرقند پا ییروند رشد و جذب عناصر غذا یبررس

میکروالمنت ها و یا تیمار با اسید( بر قدرت و   ،یمؤثر بر جوانه زن ی)هورمون ها یساز یغن  یروش ها یبررس

 بذر چغندرقند  یسرعت جوانه زن
P17 

 عی( در صنازاتی) سامانه ها، محصوالت، تجه ی کیزیف یها ییسالمت دارا تیوضع ینیشبیو پ  لیتحل ،یابیارز

 (PHM) وبیع  صیسالمت و تشخ تیریدانش مد  هیکشور بر پا
P18 

محور کشور،  زیتجه عیو اجرا و استقرار آن در صنا (PHM) یکیزیف ییدارا تیرینقشه راه مد  نیو تدو هیته

 ازیمورد ن ینرم افزارها هیبههمراه ته
P19 

 P20 یی تراستر فضا هیو اول یمفهوم یطراح
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 P21 ماهواره  یانجام تست ها یبرا (shock) بستر تست ارتعاشات و شوک لیو تحل یطراح

 P22 یناوبر ی ها گنالیانتشار س  یشبکه ماهواره ا یطراح

 P23 ک یو هسته آگزت یتیکامپوز یها  هیبا رو ی چیساندو یرفتار ساختارها یو عدد  یلیتحل ،یتجرب یبررس

 P24 یبا هسته فوم فلز ی چیساندو یساختارها یجذب انرژ زانیم یبررس

 (D-3three-dimensional digital image cirrelation) ریپردازش تصو ستمیو ساخت س یطراح

(DIC)  
P25 

 P26 و ساخت سنسور شتاب باال یطراح

 P27 شده  دهیاپوکس یعیطب کیالست هیبر پا  یشونده آن  میخود ترم مریو ساخت پل یطراح

 P28 پرشاخه یبه کمک سوپراملکول ها ورتانی ی پل هیبر پا  یشونده آن  میخود ترم مریو ساخت پل یطراح

 P29 باال  ی کیبا خواص مکان یمریپل  یو ساخت مگنت ها یطراح

 P30 ی و ساخت فوم کربن یطراح

 P31 ی مریپل-کیسرام یتیکامپوز یها شهیو ساخت ش یطراح

 P32 یی ایقل  یها یتوسعه باتر

 P33 ا یدر آب در اژیآل یخوردگ زانیم نییجهت تع یساز هیاستفاده از روش شب

 P34 مطالعات بازار کار 

 P35 ی با هسته فوم فلز ی چیساندو یساختارها یجذب انرژ زانیم ینامه : بررس انیعنوان پا

 P36 کیو هسته آگزت یتیکامپوز یها  هیبا رو یچیمارپ  یرفتار ساختارها یو عدد  یلیتحل ،یتجرب یبررس

 P37 د یسمت خورش نییو تع تیموقع نیینرم افزار تع یطراح

 P38 یع یمنابع طب یدرپروژه ها ی ارتقاء مشارکت مردم ی راه کارها یبررس

 P39 برآورد آن  یخاک و روش ها یاقتصاد یارزشگذار 

 P40 کشور  زیآبخ  یرسوبات در حوزه ها یاب یمنشاء 

 P41 یباد ش یدر مناطق در معرض فرسا یحفاظت یکشاورز  یروش ها یابیو ارز یبررس

 P42 لغزش  نیوقوع زم سکیبرآورد ر ی توسعه مدل ها

 P43 ی رادار یماهواره ا  ریو تصاو ینسبت به رخداد فرونشست با استفاده از مدل ساز تیحساس ینیب  شیو پ  ش یپا
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 P44 یستیز یحفاظت خاک با استفاده از فناور یکیولوژیب یاستقرار روش ها یچالش ها

 P45 کشور  یکیخاک در مناطق مختلف اکولوژ شینرخ قابل تحمل فرسا نییتع یروش ها

) با استفاده از   یو گوجه فرنگ ینیزم بیمحصوالت مختلف سوالناسه (بادمجان، فلفل، س یکیتنوع ژنت یبررس

 یکیتوژنتیو س یکیهای مورفولوژ یبررس IT-SCoT،   دیجد یمارکرمولوکول
P46 

 P47 ریو تاخ یداری تست ارتباط از نقطه نظر پا g5 یتکنولوژ قیپرنده از طر  یارتباط با رباتها یبرقرار

 P48 پرنده  یربات ها یاجتناب از برخورد با موانع برا تمیالگور یطراح

 P49 ر یپرداز تصو کیکالس ی بر روش ها یعبور از موانع مبتن یاستراتژ یطراح

  یمن یبه هدف ارتقاء ا یمنیا یخطوط شبکه برق و طراح یسیمغناط یها  دانیم لگریساخت دستگاه تحل

 مبان یماموران س
P50 

 P51 مازندران و گلستان  الن،یگ یهاخزر منتخب استان یایدر ی داخل یهابوم تاالب ستیمخاطرات ز یبررس

  یهاجانیآذربا ل، یاردب الن،یگ یها)استان 1430ارس در افق  یمرز رودخانه راتییتغ ینیب ش یو پ  یبررس

 ( یو شرق یغرب
P52 

 P53 ی کیدرولیمدل ه  یهاینیب ش یپ  تیعدم قطع یساز یها: کمدر رودخانه یانسان  یهادخالت

 P54 یشهر ی هاالبیاستحصال آب باران در سطح شهر اهواز با هدف کاهش س یهاتوسعه روش یمدل ساز

 P55 آبراهه  یکیزیمدل ف هیبر پا لیدر کاهش مخاطرات س رینفوذ پذ یاصالح ی هابند یاثر بخش

 P56 ز یدر حوزه آبخ البیدر معرض خطر س ییروستا یها طی مح یو سنجش تاب آور لیتحل

 P57 ی مرتع  یدر اراض یاهیو پوشش گ یهواشناس یخشکسال نیدر رابطه ب م ینقش اقل یبررس

 P58 ی با خشکسال یهای مناسب بمنظور سازگارخشکسالی در ایران و ارائه استراتژی  یهاچالش ییشناسا

 P59 و صنعت یدر کاهش مصرف آب در بخش کشاورز اءیاش نترنتیمرتبط با ا یها یتوسعه فناور

 نینو یبر روش ها  یمبتن ستمیمختلف اکوس ی اثرات آن بر بخش ها یابیگرد و غبار و ارز یآگاه  شیو پ  ش یپا

 و هوشمند
P60 

 P61 های برتر )دو سال در منطقه کرج( نیجهت انتخاب ال نوایک نیال 100  یفیو ک یکم اتیمطالعه خصوص

 P62 ی شگاهیو آزما یذرت  به روش مزرعه ا ینهایدر ال یمقاومت به خشک یابیارز
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  یشبدرها یکیاستفاده از منابع زنت -یو خشک ی کم آب طیشبدر در شرا یها و ژرم پالسم ها ن یال یریغربال گ

شبدر   یگونه ها یو گروه بند یی شناسا - نرمال و تنش  طیجهت شرا یگونه ا  نیتنوع ب جادیبه منظور ا یوحش

 مولکول ی با استفاده از مارکرها

P63 

 P64 ی بذر سورگوم علوفه ا دیتول لیمحتلف معرف بر پتانس یکننده  رشد در دزهاو زمان ها میتنظ ریتاث یبررس

 P65 مهم در ذرت  یصفات زراع  یعملکرد و برخ ی ارتباط یابینقشه 

و  یاریدر مصرف آب آب ییجهت صرفه جو یاگندم/ذرت دانه یکشت مخلوط امداد یطراح یامکان سنج

 ی اذرت دانه رهنگام یکاشت د خیجبران تار
P66 

 P67 ک یولوژی زیو ف یزراع  اتیآفتابگردان از نظر خصوص  نبردیا ی ها نیال یو خصوص ی عموم بیترک تیقابل یابیارز

 P68 یکشت معمول و تنش خشک طیبهاره کلزا تحت شرا یها پیچرب در ژنوت یدهایتوارث اس 

 ونیارزشمند در کلکس یبه ژن ها یابیو دست ییشناسا یبرا  یوتکنولوژی و ب یمولکول تکیفنون ژن  یابیارز

 غالت
P69 

بانک ژن  ی کیژنت یزنده در نمونه ها ریغ  یدر پاسخ وتحمل به تنش ها  لیدخ  یژن ها و عوامل تنظم ییشناسا

 پتوم یترانسکر زیبا استفاده از آنال
P70 

 P71 ) کنجد،گلرنگ، منداب، کتان ( یروغن یدانه ها ونیدر کلکس یطیمح یمنابع مقاومت به تنش ها  ییشناسا

 P72 سازمان تات  لیعملکرد در موسسات ذ یبر مبنا یزیبودجه ر

 P73 با استفاده از انواع تصاویر ماهواره ای یساحل یدر آب ها یو مواد آل یشور زانیم برآورد

 P74 پایش حاصلخیزی خاک و سایر پارامترهای مرتبط با خاک با استفاده از هوش مصنوعی

 P75 استفاده از داده های سنجش از دور راداری و روش های یادگیری عمیق پایش زلزله با 

 P76 پایش ماهواره ای ریسک خشکسالی و تنش آبی بر مبنای هوش مصنوعی

 P77 طراحی ذخیره سازها و هادی های حرارتی ماهواره از قبیل رادیاتورها

 P78 مصنوعی پیشبینی و مدلسازی رانش زمین با استفاده از هوش 

 P79 میاقل رییمقابله با تغ کردیبا رو ی روغن یدر دانه ها یاصالح شیجوامع پ  لیتشک

 P80 فرا سرد طیمرکبات در شرا یکیژنت ریذخا ینگهدار یروش ها یبررس

 P81 سمپاش با هدف کاهش مصرف سم  دی ادوات جد ییکارا سهیو مقا  یمطالعات مرتبط با طراح

 P82 آفات مرکبات انهیخسارت سال ینیب  شیمطالعات مرتبط با پ 
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 P83 ترش  مویجاروک ل یماریتحمل ارقام نسبت به ب ی کم یابیمتحمل و ارز یژن ها صیتشخ

 P84 یویمرکبات و ک ینامتعارف و شور برا یکاربرد آب ها تیریمد

  ییایمیو ش یستیز یکربن خاک و شاخص ها رهیبر ذخ یپوشش  اهانیکشت توام مرکبات و گ ریتاث یبررس

 خاک
P85 

 P86 ی و آفات مهم چا ییکمبود عناصر غذا  تیریو مد صیهوشمند در تشخ  یها  یکاربرد گوش

 P87 گاما  یپرتوتاب  یبا استفاده از روش به نژاد یمتحمل به تنش خشک یموتانت چا   ینهایو توسعه ال جادیا

 P88 کشت بافت  کیو زردچوبه با استفاده از تکن لیزنجب ییدارو اهانیگ یبذر یغده ها دیتول

 P89 پس از برداشت خرما  یو دستاور ماریت ،یدیمحفظه چند منظوره خورش یی کارا یابیتوسعه و ارز

ارقام   ییمایکوشیزیف اتیو حفظ خصوص یانبار یهایماریکاربرد گاز ازن در کنترل آفات و ب ریتأث یبررس

 خوزستان  یخرما یصادرات
P90 

الله و الله  وم،یلیل ،یپوری)ش یازیپ  یو عملکرد گلها  یزود بازده شیافزا یبرا  نینو یروش ها یریبکارگ

 واژگون( 
P91 

 P92 ده یشاخه بر یپس از برداشت گلها ینگهدار یمحلولها هی جهت ته یتجار ونی ارائه فرموالس

 P93 ی باغ  اهانیگ یستیز ریغ  ی در مبارزه با تنش ها یسیمغناط  یها تیاستفاده از نانو کامپوز

 P94 ی زراع  ییدارو اهانیمواد موثره در گ یارتقا یبرا یبا ساختار آل یکود ی استفاده از مکمل ها

 P95 ینتیز اهان یگ ی روسیهمزمان عوامل و یص یتشخ یستمهایس یساز نهیبه

 یها  شهیبا استفاده از قارچر یو تنش شور ییتوفتورایف یدگیپسته به پوس  یمقاومت نهال ها شیافزا

 PGPB یها یو باکتر کودرما یتر یآربوسکوالر، گونه ها
P96 

 P97 نشا در شمال کشور  یبرنج در بانک ها اهچهیزا گ یماریب یمطالعه شبه قارچ ها

 پیژنوت 60دانه در  تیفیبالست و ک یماریمقاومت به ب ،یزراع  اتیخصوص  یمرتبط با برخ یژن ها ییشناسا

 اجرا تیدر قابل یعملکرد ی برنج، با استفاده از نشانگرها
P98 

 P99 یمحلول پاش قیاز طر میارقام برنج در کشت مستق یدگیکاهش خواب

 P100 بذر  نگیمیپرا قیاز طر میبهبود استقرار ارقام برنج در کشت مستق

 P101 م یکشت مستق یو اصالح شده برا یزمان و تراکم کاشت ارقام برنج بوم  نیبهتر نییتع

 P102 برنج  یفیک  یهایژگی ( بر و ی)مدرن و سنت لیتبد  یهاستمیروش خشک کردن و س ریتاث
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 P103 ی زار یشال ی( در اراضیاز چند منبع آب یاری)آب یقیتلف یاریآب یساز نهیبه

 تیبه جمع یاب یموجود  در بانک ژن  جهت دست یی دارو اهانیگ  یبوم   یدر  ژرم پالسم ها یتخصص  یابیارز

و  یشور ،ی)خشک  رزندهیغ  ی تحمل به تنش ها ی ها سم یمکان یو بررس یف یو ک  یبرتر از لحاظ عملکرد کم

 در آنها  سرما(

P104 

ارقام منتخب به در سطوح  دانیاکس یو آنت  ییایمیتوشیف  باتیبر ترک ییایمیش یتورهایسیال یبرخ یبررس

 ی ستیز ریغ  یاز تنش ها یمختلف
P105 

 طیطوقه در شرا یدگیمتحمل به پوس یبوم یشیرو یها هیپا ریبر تکث یی هورمون و پاگرما پ، ید ریتاث یبررس

 یاکپه دنیو خوابان ستیم
P106 

در مناطق مختلف در استان  یبه روش سرشاخه کار بیسازگار س یارقام واردات یبند وهیروند رشد و م یبررس

 ی شرق جانیو آذربا یغرب  جانیتهران، اصفهان، آذربا یها
P107 

 P108 ی ها و ارقام بوم  پیمقاومت به آفت زنجره مو در ژنوت یابیارز

 P109 آلو و گوجه یها هیپا یتحمل به خشک یابیارز

 P110 رقم  یبخش آلو و گوجه به منظور معرف د یام یها پیژنوت یفیو ک یکم اتیخصوص یابیارز

 P111 ... جاروک و نگ،ینیگر ستزا،یمهم مرکبات مانند تر یها یماریمقاومت به ب  یو انتقال ژنها ییشناسا

 P112 زار یدر شال یآب مصرف یپس از برداشت  برنج بر اجزا یزاریشال یمختلف خاک ها  یها تیریاثر مد

 P113 ی شیدر مرحله زا یاریارقام مختلف برنج نسبت به قطع آب یغربالگر

 P114 ی زاریشال یدر اراض یاریآب تیریمد یهوشمند ساز

 P115  ( MAB)یبه کمک نشانگرهای ملکول یبرگشت یبا استفاده از تالق   یانتقال صفت مقاومت به شوری به ارقام محل

 P116 آفات نوظهور برنج در شمال کشور  ییزاخسارت تیو وضع یولوژ یب یبررس

 P117 مطلوب پنبه  تیفیپرمحصول با ک   یها دیبریتوسعه ه  یبرا GWAS کینیاستفاده از تک

 P118 یجنس نیب  ای یگونه ا نیب یها یتالق قیو مقاومت به آفات از طر یانتقال مقاومت به تنش خشک

 نیکشت در زم ی( برایشور ،ی) خشک یستی ز ریغ  یکنف متحمل به تنش ها  یها پیو انتخاب ژنوت یشناساس

 ریفق  یها
P119 

 P120 پنبه نسبت به آفات مهم پنبه  ینهایو ال یتحمل ارقام تجار زانیمقاومت و م یبررس

 P121 یتحمل به خشک ش یبا هدف رشد، عملکرد و افزا یمغذ زیبذر پنبه با نانوذرات آفت کش و ر یپوشش ده 
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 P122 یی دارو اهانیگ دیدر تول  ونیزاسیجهت کاربرد مکان ،یاقتصاد نهیبرآورد سطح کشت به

 P123 کشور ی هاجنگل  قیحر یدر اطفا  نینو  یهایفناور یبررس

و   یاماهواره  ریبا استفاده از تصاو یزاگرس یهازاگرس در استان یهابلوط در جنگل  یدگیسطح خش ش یپا

 ی دانیم یبردارنمونه 
P124 

  یکاربر  ،یطیمح  ،یکیاکولوژ یبر فاکتورها دی با تأک دارتیاولو یهازراعت چوب در استان یمکان  یسنجلیپتانس

 ی اطالعات مکان  ستمیبا استفاده از س یو اجتماع  ی و اقتصاد یکیدرولوژیه ،یاراض
P125 

 P126 ران یا یسند-صحارا  یزوال در جنگلها ده یپد  یابیارز

 P127 فصل کشت  یکننده بذر چغندرقند در کنترل آفات ابتدا  یکش ضدعفونحشره دیسموم جد یابیارز

  زهییدر کشت پا (.Beta Vulgaris L) در ارقام چغندرقند  یو ساقه رو یاز سرمازدگ  یخسارت ناش یابیارز

 مناطق معتدل 
P128 

 Beta) در چغندرقند یدر بهبود تحمل به تنش آب دیاس کیومیو ه نهیآم ی دهایامکان استفاده از اس یبررس

Vulgaris L.) 
P129 

 P130 ی تنش شور طیدر شرا یارقام مختلف چغندر علوفه ا ییو نشا  میکشت مستق سهیمقا

 P131 وم یفوزار یزایماریب یمقاومت جنس بتا به گونه ها یبررس

 P132 وم یفوزار یزایماریب یمقاومت جنس بتا به گونه ها یبررس

 دیتول یبرا  ینیوالد  یها نیال دیتول یبرا Reverse Breeding ایاصالح نباتات معکوس  یاستفاده از فناور

 ن یریو پرمحصول سورگوم ش  دیبریه د یارقام جد
P133 

 P134 یتحمل به خشک یبرا نیر یسورگوم ش یها پیژنوت کیولوژیزیو ف کیو مرفولوژ یزراع  یابیارز

 P135 مکرر  یضربه ا یجاذب انرژ  ی چیو ساخت سازه ساندو یطراح

 P136 رانیهای احتمالی جنس بلوط در امطالعه جامع و کامل دورگ

 P137 مکرر  یضربه ا یو ساخت سازه مرکب جاذب انرژ یطراح

 P138 یتحمل به خشک یبرا نیر یسورگوم ش یها پیژنوت کیولوژیزیو ف کیو مرفولوژ یزراع  یابیارز

منفرد و   یضربها یدر مقابل بارگذار یبا هسته مواد معدن  ی چیساندو یساختارها یجذب انرژ زانیم یبررس

 مکرر 
P139 

 P140 یحفاظت یکشاورز طیدر شرا م ید یمحصوالت زراع  یو مولکول یکیولوژیزیف یابیارز
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 P141 منفرد و مکرر یضربها یدر مقابل بارگزار یتیکامپوز یساختارها یجذب انرژ زانیم یبررس

کنترل هوشمند مصرف متادون با استفاده از  یبرا یکیالکترون نینو یاستفاده از روشها  یابیو ارز یطراح

 ( کی)اتومات سپنسرید  یدستگاه ها
P142 

 P143 یحفاظت یکشاورز طیدر شرا م ید یمحصوالت زراع  یو مولکول یکیولوژیزیف یابیارز

 P144 ک یو هسته آگزت یتیکامپوز یهاهیبا رو ی چیساندو یرفتار ساختارها یو عدد  یلیتحل ،یتجرب یبررس

 P145 میاقل رییتغ طیدر شرا می د یزراع  اهانی بذر گ یکیولوژیزیف تیفیبهبود ک

 P146 یبا هسته فوم فلز   یچیساندو یساختارها یجذب  انرژ زانیم یبررس

 P147 میاقل رییتغ طیدر شرا می د یزراع  اهانی بذر گ یکیولوژیزیف تیفیبهبود ک

  -یاقتصاد ی ارهایبا توجه به مع م ید یمحصوالت زراع  نهیکشت به یالگو نییو تع یکیاگرواکولوژ یپهنه بند

 ی و اجتماع  یاسیس
P148 

 P149 منفرد و مکرر یضربه ا یدر مقابل بار گذار یتیکامپوز یساختارها یجذب انرژ زانیم یبررس

 P150 م یدر گندم و جو د یی عناصر غذا نهیحدود به نیتع

 P151 منفرد و مکرر یاضربه یدر مقابل بارگذار یاشه یش یساختارها یانرژ  زانیم یبررس

 P152 عملکرد گندم دیم   ینیبشیپ  یبرا ی میو اقل ی پیفنوت ،یپیداده ژنوت یمدل ساز

 P153 مکرر یضربه ا یبارگزار یساز هیشب یمحاسبان یو نرم افزار یسیتوسعه کدنو

 P154 م یو بهبود عملکرد گندم د یکیدر توسعه تنوع ژنت یبوم یها و توده یاستفاده از اجداد وحش

 P155 سرد  کیزواستاتیبا استفاده از پرس ا س یلیس هیپا دهیچیقطعات پ  یشکل ده  یامکان سنج

 P156 گندم  ینژاددر برنامه به یر یپردازش تصو  یهایبا استفاده از فناور یامزرعه قیدق یبردارداده

 طیمالت ارقام مختلف جو در شرا دیبر عملکرد و راندمان تول یستیز یمحرک رشد و کودها  یها یباکتر ریتأث

 .مید
P157 

 P158 ت یپالسما الکترول هیپا ی ندهایبا فرآ  یاعمال  یپوشش ها یو حرارت یشیخواص سا یارتقا

  میو ارقام جو د کالهیتیعلوفه کشت مخلوط تر تیفیو ک تیبر کم  یستیو ز یآل ، ییایمیش یکودها یمارهایاثر ت

 .می د یبا ارقام نخود علوفه ا
P159 

و ارتباط آن با   یا اهچهیدر مرحله گ یشهر یماشک، خلر و بالنگو  م یارقام د یتحمل به شور یابیارز

 .یمولکول ی نشانگرها
P160 
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 P161 ی و فنول  یفسفات باتیترک هی روغن مقاوم به حرارت بر پا دیتول

 هیبا استفاده از تجز یرانیدر ارقام نخود ا ومیفوزار  یپژمردگ یماریمقاومت به ب  ینشانگرها یاعتبارسنج

 پتوم یترانسکر
P162 

 P163 .دیکن کیکل ریدکمه ز یاطالعات بر رو لیتکم یبرا

 P164 استفاده در بالگردها  ی( برا یمریشونده ) مخزن سوخت پل م یو ساخت بلندر خود ترم یطراح

 P165 منابع تحمل به سرما  ییجهت شناسا رانیشده از مناطق مختلف ا یعدس جمع آور  یبوم  یهاغربال توده

 P166 تالیجیو ساخت فرامواد د یطراح

اصفهان و   یگوسفند در استانها نیبررسی نقش عوامل انگلی )نئوسپورا و توکسوپالسما( در سندرم سقط جن

 فارس
P167 

 P168 یک یو ساخت فرامواد آکوست یطراح

 H پیآنفلوانزای پرندگان تحت ت روسیواکسن و  دیکاند  هیسو کییشناسنامه ژنت هیمولکولی و ته تیهو نییتع

5 N 8 واکسن و سرم سازی رازی  قاتیموسسه تحق 
P169 

 P170 ی نرسیا-یریتصو یارتفاع در روش ناوبر میمستق  یریسرعت بدون اندازه گ نیتخم

موسسه  2 انتیوار هیعفونی سو تیواکسن برونش دی کاند کییشناسنامه ژنت هیمولکولی و ته تیهو نییتع

 واکسن و سرم سازی رازی قاتیتحق
P171 

 LEO P172 مدار یماهواره ها یها گنالیبا استفاده از س تیموقع نییتع یامکان سنج

موسسه رازی به دنبال چالش با   دییتول وکاسلیبا واکسن های زنده ن نهیدر پرنده های واکس نگیبررسی شد

 وکاسل ین مارییحاد ب روسیو
P173 

 P174 نامناسب  ینور طیخطا در شرا  حیدقت و تصح شیبه منظور افزا هیو مدل پا یریتصو یناوبر قیتلف

  هیشده عل هیرقابتی با استفاده از آنتی بادی مونوکلونال ته زایاال تیصنعتی ک مهین  دیو تول شگاهی یآزما هیته

آنفوالنزا در  NP آنتی بادی های ضد وآنتی ژن ییبرای شناسا ( Anti -NP)  آنفوالنزا روسیو نینوکلئو پروتئ

 پرندگان

P175 

 کی  ی لندمارک ها یریادگیبر  یمبتن  عتیالهام گرفته از طب تیموقع نییسمت و تع نییسامانه تع یطراح

 چند ربات  ای کیناشناخته توسط  طیمح
P176 

 P177 ی دیسمت خورش نییو تع تیموقع نیینرم افزار تع یطراح

 P178 موجود در سرم های درمانی  نیآلبوم زانیمحدوده قابل قبول م نییو تع رییاندازه گ
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حرکت   ستمیبا استفاده از س یرسطحیز یمقاومت و مانور مدل شناورها  یتست ها یو تست امکان اجرا یبررس

 (VPMM) حرکت در صفحه عمود  ستمیس یبه جا (HPMM) یدر صفحه افق
P179 

 ISA 206 VG واکسن تب برفکی فرموله شده با ادجوانت روغنی ییزا منییای ا سهیو بررسی مقا ونیفرموالس

 با واکسن فرموله شده با آلوم سهیدر مقا
P180 

 P181 ا یبرق از امواج در دیجهت تول یکینامیدرودیژنراتور مگنتوه یطراح

  انکالهیم رهیموسسه رازی در گاوهای منطقه حفاظت شده شبه جز  دیگاوی تول وزیلریبررسی اثر بخشی واکسن ت

 استان مازندران
P182 

  انکالهیم رهیموسسه رازی در گاوهای منطقه حفاظت شده شبه جز  دیگاوی تول وزیلریبررسی اثر بخشی واکسن ت

 استان مازندران
P183 

 LEO P184 در مدار ی محل یجهان ی ابی  تیبا هدف موقع یمنظومه ماهواره ا یو طراح یامکان سنج

 P185 در گاو   دیهای جد تهیشده از وار هیته نومینئوسپورا کان  شییواکسن آزما ابییارز

 P186 بل   یدس 150تا سطح  کیآکوست یانجام تست ها یبرا زینو دیتول ستمیس لیو تحل یطراح

زهر عقربهای بومی استان خوزستان استحصال شده از   کییولوژیو کارائی ب نییپروتئ ل یالگوی پروفا سهیمقا

 ( دیو در اسارت )نه ماه پس از ص عتیطب
P187 

 P188 نانو یدر ماهواره ها یریقابل بکارگ ی عملکرد کره عکس العمل یطراح

آنتی ونوم با زهر های قبلی   دیعملکرد زهر تازه استحصال شده از شش گونه عقرب مورد استفاده در تول سهیمقا

 هدف  وانی در ح کیولوژیو عملکرد ب ییایم ی کوشیزیف اتیآنها از نظر خصوص
P189 

ن های  تنفسی در استا  هاییماریدر گاو، گوسفند و بز مبتال به ب ایمنهم کییجداسازی و مطالعه ژنت ی، یشناسا

 های غالب در گردش  ه یسو هی، بوشهر هرمزگان و ارا راحمدیو بو هیلویفارس، اصفهان، کهگ
P190 

 P191 قطعات دوار در ماهواره کروارتعاشاتیبستر تست م لیو تحل یطراح

  هاییماریدر گاو،گوسفند و بز در دامهای مبتال به ب دایپاستورال مولتاس کییجداسازی و مطالعه ژنت ی، یشناسا

بوشهر و هرمزگان و ارائه سوش های مناسب  راحمد،یوبو هیلویتنفسی در استان های فارس، اصفهان، کهک

 نالیواکس

P192 

  هاییماریدر گاو،گوسفند و بز در دامهای مبتال به ب دایپاستورال مولتاس کییجداسازی و مطالعه ژنت ی، یشناسا

بوشهر و هرمزگان و ارائه سوش های مناسب  راحمد،یبو و هیلویتنفسی در استان های فارس، اصفهان، کهک

 نالیواکس

P193 
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 P194 لوگرم یک   300بستر تست شتاب وارده به ماهواره تا جرم  لیو تحل یطراح

 P195 و ارتقا عیترف ازاتیاز منظر نحوه کسب امت موسسات یعلم اتیه  یاعضا یابیارز

 P196 یارتباطات ماهواره ا یبرا یزریمخابرات ل یمحموله ها یطراح

 P197 یارتباطات ماهواره ا یبرا یزریمخابرات ل یمحموله ها یطراح

 P198 یقات یمراکز تحق یقاتیتحق ی ستگاههایا یها و درامدها نهیهز لیتحل

 P199 ی ماهواره ا  ریمعادن فعال کشور با استفاده از تصاو راتییتغ  شیمدل پا  جادیا

 P200 بینی آینده مدل سازی پویایی تغییر پوشش کاربری زمین برای پیش

تولید داده های آلودگی هوا با دقت مکانی باال با استفاده از تلفیق داده های ماهواره ای و 
 آلودگی هواداده های ایستگاه های سنجش 

 P201 

 مدلسازی پویایی تغییر پوشش کاربری زمین برای پیش بینی آینده

 P202 

 مدلسازی چرخه هیدرولوژیکی تاالب های طبیعی در رابطه با تغییر کاربری / پوشش زمین 

 P203 

 مدل هوش مصنوعی شناسایی کانی هایی سنگی از تصاویر ماهواره ای و هوایی 

 P204 

برآورد حجم رسوبات بستر سواحل با استفاده از تلفیق داده های زمینی و  مدلسازی و  
 ماهواره ای 

 P205 

 طراحی سیستم خنک کننده برای باتری های ماهواره ها

 P206 

 طراحی و تحلیل مبدل نیروی پیزوالکتریک برای انجام تست های سازه ای 

 P207 

های مختلف و تایید قابلیت اطمینان آن  طراحی الیه شبکه مبدل پیزوالکتریک در مقیاس 
برای سازه های فضایی و تدوین الگوریتم های پایش سالمت ماهواره در مودهای مختلف  

 عملکرد ماهواره 

 P208 

طراحی و تحلیل و ساخت و بررسی قابلیت اطمینان استفاده از مواد غیرفلزی مانند 
 نوین در سازه های فضائی   کامپوزیت ها با انواع الیه چینی های متفاوت و مواد

 P209 
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 طراحی بستر تست حسگر خورشید 

 P210 

 طراحی شبیه ساز پنلهای خورشیدی ماهواره

 P211 

 طراحی الگوریتم اجتناب از برخورد با موانع برای ربات های پرنده سبک 

 P212 

 طراحی استراتژی عبور از موانع مبتنی بر روش های کالسیک پردازش تصویر

 P213 

 پیاده سازی؛ عدم برخورد در پرواز مشارکتی به صورت هوشمند و خودکار 

 P214 

طراحی الگوریتم ردیابی اهداف متحرک در پس زمینه های شلوغ و غیریکنواخت مبتنی بر  
 الگوریتم های یادگیری عمیق

 P215 

 پیاده سازی کنترل پوشش و جستجوی مشارکتی در محیط با اهداف متحرک 

 P216 

 و ... RGB ،IRارزیابی الگوریتم های تشخیص اشیاء در تصاویر مختلف مختلف از قبیل 

 P217 

 ارزیابی الگوریتم های تشخیص اشیاء با محوریت دقت و راندمان پردازش

 P218 

 realtimeطراحی الگوریتم تشخیص اشیاء در پس زمینه شلوغ به صورت 

 P219 

بازرسی از خطوط انتقال برق و تشخیص معایب به صورت هوشمند با استفاده از سیستم  
 چند عامله 

 P220 

بازرسی از خطوط انتقال نفت و گاز، پایش نیروگاه ها و تشخیص معایب به صورت هوشمند  
 م چند عامله با استفاده از سیست

 P221 

 ناوبری اینرسی دورانی 

 P222 

 INS-DVLطراحی و ساخت سامانه ناوبری 

 P223 



 

 

 های تقاضامحور جدید در سامانه ساجد نامهمشاهده موارد بیشتر و ثبت نیازهای پژوهشی و پایان

https://sajed.msrt.ir 

https://sajed.msrt.ir 

تحلیل، طراحی و شبیه سازی سیستم پیل سوختی در پهپادهای شناسایی با قابلیت 
 کاربرد در حوزه پایش جوی و هواشناسی 

 P224 

 جهت کاربرد هوایی طراحی و شبیه سازی موتور مستقل از هوا )سیکل بسته(  

 P225 

 Off Designمدل سازی سیستم سوخت رسانی موتورهای توربوپراپ ذر حالت  

 P226 

های ساندویچ پنل فضایی با هسته فومی و  تحلیل و استخراج خواص آکوستیک سازه
 طراحی استند تست آن 

 P227 

 ایاستوانه های کامپوزیت ساندویچ پنل سازی و تخمین شیرینک کیج سازهمدل 

 P228 

نصب و اجرای استرین گیج بین الیه ای جهت استخراج بر خط تغییرات سازه های  
 کامپوزیتی چند الیه با سکیل پخت های متفاوت 

 P229 

طراحی، تحلیل و استخراج الزامات و استانداردهای ساخت سازه های فضایی و مونتاژی  
 مبتنی بر مبنای تایل های ساندویچ پنل 

 P230 

 بر راندمان ملخ هوایی   Wingletبررسی اثر  

 P231 

 برای یک پره  RTMطراحی و ساخت قالب تزریق کامپوزیت به روش 

 P232 

 بر راندمان ملخ هوایی  Sweep Backبررسی اثر 

 P233 

 تدوین نرم افزار طراحی و تحلیل ملخ هوایی مافوق صوت

 P234 

ارتعاشات سازه بلیدهای کامپوزیتی همراه موتور و بهینه  تدوین نرم افزار جهت آکوستیک و 
 سازی آن

 P235 

 تدوین نرم افزار جهت طراحی و تحلیل گیربکس سیاره ای کاهنده و افزاینده 
 

 P236 
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 P237 تدوین نرم افزار جهت طراحی و تحلیل گیربکس کانترروتیت 

 P238 طراحی گاورنر الکتریکی 

 P239 گاورنر هیدرولیکی تدوین نرم افزار طراحی 

 P240 تدوین نرم افزار و استند تست جهت تخمین عمر و خستگی بلیدهای چوب کامپوزیتی

 P241 توسعه یک نرم افزار برای طراحی مفهومی و بهینه سازی یک موتور پالسی )مادون صوت(

 P242 بت توسعه یک نرم افزار برای طراحی مفهومی یک موتور با احتراق مافوق صوت حجم ثا

 P243 توسعه یک نرم افزار برای طراحی یک دیفیوزر سرعت باال

 P244 توسعه یک استاندارد برای تحلیل های عدیی 

 P245 استخراج دانش فنی و ساخت یک پرنده بالزن و ریزپرنده 

 P246 کامپوزیتی فشار باال  –استخراج دانش فنی و ساخت مخزن فلز 

 P247 مبتنی بر واقعیت مجازیساخت صندلی برای شبیه ساز 

 P248 طراحی و ساخت ملخ کامپوزیتی 

سیاست های ارزی در مدیریت نرخ ارز از جمله سیاست سرکوب نرخ ارز و چند نرخی بودن  
 P249 آن

 P250 نقش تحریم ها بر ایجاد اختالالت ارزی

 P251 وابستگی شدید اقتصاد ایران به دالر 

 P252 اشتغال به تناسب ترکیب جمعیتی و ظرفیت های کشور عدم ایجاد بسترهای 

 P253 خالءها و نواقص موجود در سازوکار تامین اجتماعی 

 P254 ضعف در نهادسازی و بسترسازی موردنیاز برای تجارت بین المللی 

 P255 طراحی گاورنر الکتریکی 

 P256 تدوین نرم افزار طراحی گاورنر هیدرولیکی 

 P257 افزار و استند تست جهت تخمین عمر و خستگی بلیدهای چوب کامپوزیتیتدوین نرم 

 P258 توسعه یک نرم افزار برای طراحی مفهومی و بهینه سازی یک موتور پالسی )مادون صوت(

 P259 توسعه یک نرم افزار برای طراحی مفهومی یک موتور با احتراق مافوق صوت حجم ثابت 

 P260 برای طراحی یک دیفیوزر سرعت باالتوسعه یک نرم افزار 

 P261 توسعه یک استاندارد برای تحلیل های عدیی 

 P262 استخراج دانش فنی و ساخت یک پرنده بالزن و ریزپرنده 

 P263 کامپوزیتی فشار باال  –استخراج دانش فنی و ساخت مخزن فلز 

 P264 ساخت صندلی برای شبیه ساز مبتنی بر واقعیت مجازی

 P265 طراحی و ساخت ملخ کامپوزیتی 
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سیاست های ارزی در مدیریت نرخ ارز از جمله سیاست سرکوب نرخ ارز و چند نرخی بودن  
 P266 آن

 P267 نقش تحریم ها بر ایجاد اختالالت ارزی

 P268 وابستگی شدید اقتصاد ایران به دالر 

 P269 ظرفیت های کشور عدم ایجاد بسترهای اشتغال به تناسب ترکیب جمعیتی و 

 P270 خالءها و نواقص موجود در سازوکار تامین اجتماعی 

 P271 ضعف در نهادسازی و بسترسازی موردنیاز برای تجارت بین المللی 

 P272 طراحی گاورنر الکتریکی 

 P273 تدوین نرم افزار طراحی گاورنر هیدرولیکی 

 P274 منافع عمومی در سطوح مختلفتعارض منافع در تخصیص و توزیع مزایا و 

 P275 ها و لوایح در هیات دولت و مجلس شورای اسالمی تعارض منافع در روند تصویب طرح 

های توزیع منافع و مزایای اجتماعی با تاکید بر  ضرورت بازطراحی فرآیند و شاخص 
 P276 هدفمندی یارانه ها 

هدفمندسازی یارانه ها و قیمت گذاری ضرورت کاهش سرانه مصرف انرژی از طریق  
 P277 پلکانی 

 P278 آسیب شناسی شیوه های نظارت و کنترل در نظام اداری ایران و راهکارهای بهبود آن

 GDP P279اثرات متقابل استاندارد و کیفیت در توسعه اقتصادی کشور و 

 P280 مردمی طراحی مدل حکمرانی استاندارد و بررسی نقش آن در حکمرانی  

بررسی نقش کیفیت محصول در توسعه صادرات )شناسایی عوامل و آسیب شناسی  
 P281 راهکارها(

 P282 نقش استاندارد و کیفیت در تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی 

 P283 نقش استاندارد در پشتیبانی از شرکت های کوچک و متوسط در سطح ملی 

 P284 سرزمینی آزمایشگاه ها و مرجع در سطح کشور ارائه مدل آمایش علمی و  

طراحی مدل پشتیبان نظام استاندارد سازی ملی از سیاست ها و جهت گیری های کالن  
 P285 کشور 

 P286 بررسی تحلیلی سلطه استانداردهای غربی بر تجارت جهانی 

 P287 ارائه مدلی برای زیست بوم ملی استاندارد و توسعه کسب و کار استاندارد 

 P288 بررسی اثربخشی استانداردها در کاهش سوانح و آسیب ها 

 P289 طراحی استانداردهای بومی ساختاری و محتوایی جهت صیانت از فضای مجازی 

 P290 بررسی نقش حکمرانی استاندارد در نظام نوآوری کشور

 P291 ارائه مدل آمایش علمی و جغرافیایی قطب های توسعه فناوری در کشور 
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 P292 بررسی و تحلیل اثر شرکت های نوپای فناوری اطالعات در جهت گیری های فناوری ملی 

 P293 فضای سایبری و نقش آن در فرهنگ علمی کشور 

 P294 های جدید در کشورها و اثرات آن اقتدار ملی بررسی تاثیر بروز حاکمیت 

 P295 کشور اثرات روندهای فناوری جدید برجهت گیری های علمی  

 P296 طراحی نظام سنجش ارزیابی علم و فناوری کشور 

مدل آمایش سرزمینی توانمندی های کشور در عرصه نیروی انسانی خالق در صنایع و  
 P297 فناوری های مختلف

 P298 طراحی نظام ایده پردازی ملی برای رفع چالش های ملی 

 P299 پشتیبان نظام ج.ا.ا ارائه الگوی دانشگاه طراز انقالب و 

 P300 بررسی تحلیلی چرایی و چگونگی نظم جدید جهانی و جایگاه ایران در آن 

 LEO P301طراحی پایانه کاربر برای ارتباط با شبکه مخابراتی منظومه ماهواره 

استفاده از سنجش از دور برای مدیریت آب در اراضی کشاورزی با پایش تغییرات 
 webgis P302در چارچوب سامانه پارامترهای مرتبط  

 P303 با استفاده از ارتفاع سطح آب   انوسیفشار در بستر اق یریاندازه گ

 P304 

سنجش از دور و  یسطح پوشش برف کشور با استفاده از داده ها راتییتغ یبررس
 P305 یی ایاطالعات جغراف ستمیس

 P306 ی ماهواره ا یخطوط سواحل کشور با استفاده از داده ها  شیپا

 یو نمونه بردار  یسنجش از دور  یبا استفاده از داده ها  ا یو در انوس یاق ی فیک شیپا
 P307 ینیزم

 یری ادگی ی سنجش از دور و روش ها یبا استفاده از داده ها  لی س یماهواره ا شیپا
 P308 ق یعم

 P309 سنجش از دور  یا یچند منبع ریگرد و غبار با استفاده از تصاو یماهواره ا شیپا

 P310 متوسط   یبا دقت مکان   رینوع محصول و عملکرد مزارع کوچک با استفاده از تصاو ن یتخم

در قالب   ینیسرزم  یدر آبها ینفت  ی ها ی آلودگ یو مدلساز یآشکار ساز ییشناسا
 wengis P311سامانه 

 P312 مجاور سواحل و بنادر  ی اراض ت یریمد یکاداستر برا یساز ادهیو پ یطراح

ساخت و ساز  تیریجهت مد  ی مکان راتییمنظم تغ شیمدل پا یساز ادهیو پ یطراح
 P313 یماهواره ا  ریسواحل و بنادر با استفاده از انواع تصاو رامونیپ

 P314 ی ن یزم یداده ها ریسنجش از دور و سا یبا استفاده از داده ها ل یخطر س  یمدلساز

 P315 ی سه بعد نتریربات همکار پر  ک ی ریمس یو طراح  ی حرکت کنترل
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  ی ناش یکربن تحت بارگذار -کربن یها   تیپاسخ کامپوز یاسیچند مق   یو مدل ساز ل یتحل
 P316 ی و حرارت یک یاز شوک مکان

از برخورد ذرات بر عملکرد قطعات ساخته شده از  ی اثر ضربه ناش لی و تحل یمدلساز
 P317 کربن-کربن ی ها تیکامپوز

شبیه سازی چندمقیاسی آسیب پیش رونده در ریدوم کامپوزیتی با بافت سه بعدی تحت  
 P318 بارگذاری همزمان شوک مکانیکی و حرارتی 

با بافت سه    تیکامپوز یخارج صفحه ها ی کیرفتار مکان یاسی چند مق  یو مدلساز ل یتحل
 P319 یی هوا فضا یکاربرد در سازه ها یبرا یک یشوکه مکان یتحت بارگذار یبعد

با بافت   افیساخته شده از ال یتیکامپوز یرفتار سازه ها یاسی چند مق  یو مدلساز ل یتحل
 P320 یی هوا فضا یکاربرد در سازه ها یبرا ددیبر

 P321 ی ت یکامپوز ی سازه ها یکیرفتار مکان  ی تجرب ی رسو بر ی اسیچند مق یساز هیشب

به   کیالکتر زویبر روش استفاده از پ ی مبتن یت یکامپوز یهاسازه  بیمحل آس صیتشخ
 P322 مانده   یعمر باق  ن یسالمت سازه و تخم شیمنظور پا 

 P323 ی ت یکامپوز یکننده ها تی بر ارتعاش ساختار تقو یمبتن یسالمت ساختار شیپا

  یتیکامپوز یهاسازه  یبرا بیآس صی سالمت سازه و تشخ شی پا  یبرا د یجد  یروش ارائه
 P324 یو فلز

 P325 ی ط یبا در نظر گرفتن اثرات عوامل مح  بیآس یساز یسازه و محل دیروش جد  ارائه

ها با استفاده از روش گسترش امواج به روش   تیسالمت سازه در کامپوز تیوضع شیپا
 P326 ی و عدد یتجرب  ،ی لیتحل

شده با پراکنده  تیتقو  یاپوکس  شهی ش یت یکامپوز یسازه ها تیسالمت وضع شیپا
 P327 ی کی روش امپدانس الکتر قیاز طر یکربن اهیس یکننده ها

ها با استفاده از روش انتشار صوت با    تیدر کامپوز بیمحل آس افتنی دیجد  تمیالگور  ارائه
 P328 ی ط یدر نظر گرفتن اثرات عوامل مح

 P329 ی تیکامپوز یسالمت سازه ها تیوضع شیپا  یبرا کیاز روش آلتراسون استفاده

ها با استفاده از روش ارتعاشات با در    تیدر کامپوز بیمحل آس افتنی دیجد  تمیارائه الگور 
 P330 ی طینظر گرفتن اثرات عوامل مح

و بدون   یم یس ی با استفاده از حسگر ها بیآس ص یتشخ یبر سالمت سازه برا نظارت
 P331 میس

با در نظر   ینور بریبا استفاده از روش ف وتریدر کامپ بیمحل آس افتنی دیجد  تمیالگور  ارائه
 P332 ی ط یگرفتن اثرات عوامل مح

با استفاده از   MSME نگیتوری مان ی بر سالمت سازه با استفاده از سنسورها نظارت
 P333 تهیسیبر االست یمبتن ریارتعاشات ت

  تیها با استفاده از روش امواج هدا  تیدر کامپوز بیمحل آس افتنی دیجد  تمیالگور  ارائه
 P334 ی طی ثرات عوامل محشونده با در نظر گرفتن ا
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شده با نگهدارنده با استفاده از روش به   ت یتقو  یتیکامپوز یهاسالمت سازه  شیپا
 P335 ی و عدد یارتعاشات و روش تجرب 

 یهانظارت بر سالمت سازه یبرا بیآس های بندحسگر موتور انتشار طبقه  ل یو تحل ه یتجز
 P336 ی روش تجرب  یتیکامپوز

ها با استفاده از روش پخش نانو   ت یدر کامپوز ب یمحل آس افتن یدر   دیجد  تمیالگور  ارائه
 P337 ی ط یبا در نظر گرفتن اثرات عوامل مح نیذرات درون رز

در   نیی کسر جامعه پا یجامد فوالد برا  مهیرفتار شکل دهنده ن ی و عدد یلیتحل یبررس
 P338 کم  ی برش ی حالت نرخ ها

در   نیی کسر جامعه پا یجامد فوالد برا  مهیرفتار شکل دهنده ن ی و عدد یلیتحل یبررس
 P339 باال  ی برش ی حالت نرخ ها

در حالت نرخ  نییکسر جامد پا ی جامد فوالد برا مه ین  یرفتار شکل ده یتجرب  یبررس
 P340 کم  یبرش

 یصفحات مواز نیفشار ب  شیآزما یبرا نه یبه ی کنترل ستمی س یساز ادهیو پ یطراح
 P341 جامد  مهیدر حالت ن یفلز یاژهایآل

  یدر حالت نرخ ها ن ییکسر جامد پا یجامد فوالد برا  مهین یساختار کرویخواص م  یبررس
 P342 ن ییپا  یبرش

  یاژهایآل یالنیرفتار س یریو ساخت دستگاه اندازه گ یو کنترل پروژه طراح یزیبرنامه ر 
 P343 جامد   مهیدر حالت ن یفلز

 ریز  ی دما یکاربردها یفلزات برا ی سه بعد نتریاستعاذه نازل پر یساز نه یو به یطراح
 گراد یدرجه سانت ۱۰۰۰

 P344 

 ی ش یشده به روش ساخت افزا  دیتول ی ومینیقطعات آلوم یساختار کرویخواص م  یبررس

 P345 

  یرفتار فشردگ یریاندازه گ یبرا  ییفشار و جابجا  ی عملکرد سنسورها  یتجرب  یبررس
 P346 جامد مه یفوالد ها در حالت ن

شده   دی تول یوم ینیدر سالمت سطح قطعات آلوم نتریپر ینشان   هیال  یالگو یتجرب  یبررس
 ی ش ی به روش ساخت افزا

 P347 

کاربرد  یفلزات برا یسه بعد نتری و ساخت دستگاه پر یو کنترل پروژه طراح یزیر  برنامه
 گرادی درجه سانت ۱۰۰۰  ریز یها

 P348 

 ریز  یکاربرد ها یفلز برا یسه بعد نتریانتقال حرارت نازل پر ی و عدد یلیتحل یبررس
 P349 گراد یدرجه سانت ۱۰۰۰

 P350 فلز ی سه بعد نتریپر یمدار کنترل یساز نه یو به یطراح
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 P351 جامد   مهیدر حالت ن یفلز یاژهای آل یالنیرفتار س یریو ساخت دستگاه اندازه گ یطراح

 P352 ساخت فلزات  یبرا  یسه بعد نتریو ساخت پر یطراح

 P353 شرفته ی پ ی سالمت سازه ها شیپا

 P354 ی مریپل ه یپا  یها  تیکامپوز یکیاثرات رطوبت بر افت خواص مکان ی و تجرب یلیتحل یبررس

 P355 ی مریپل ه یپا  یها  تیکامپوز یکیاثرات حرارت بر افت خواص مکان ی و تجرب یلیتحل یبررس

  تیکامپوز ی کیرطوبت و حرارت بر افت خواص مکان یبیاثرات ترک ی و تجرب یلیتحل یبررس
 P356 ی مریپل هی پا یها

  تیکامپوز  ی کیخزش بر عهده خواص مکان ده یاثرات پد یو عدد ی تجرب  یلیتحل یبررس
 P357 ی مریپل هی پا یها

  تیکامپوز  یک یبر افت خواص مکان یحرارت  یاثرات خستگ  یو عدد ی تجرب  یلیتحل یبررس
 P358 ی مریپل هی پا یها

  یرطوبت و گرما بر استحکام چسبندگ یبیاثرات ترک یو عدد ی و تجرب یلیتحل یبررس
 P359 عمر  ی در ط ت یکامپوز-تیاتصاالت کامپوز

اتصاالت    یبر استحکام چسبندگ یحرارت  ی اثرات خستگ یو عدد ی و تجرب یلیتحل یبررس
 P360 عمر   ی در ط تیکامپوز-تیکامپوز

-تیاتصاالت کامپوز یخزش بر استحکام چسبندگ دهیپد  یو عدد ی و تجرب یلیتحل یبررس
 P361 عمر   یدر ط  تیکامپوز

 P362 ی تیکامپوز  یبر طول عمر سازه ها  یمریپل ه یپا  یها تیکامپوز یشدگ  ریپ ندیفرا اثرات

با   یمر یپل ه یپا ی تیکامپوز یهاسازه یک یافت خواص مکان زانیم ین یب شیعمر و پ نییتع
 P363 شده  ع یتسر یرشدگیپ یهااستفاده از روش

  هیپا ی تیسازه کامپوز  کیبر   یحرارت   یشدگ  ریاثرات پ یو عدد ی تجرب  یلیتحل یبررس
 P364 سازه ن یطول عمر ا نیبا هدف تخم ی حرارت کیکلیس یتحت بارگذار یمریپل

سازه   کی بر   یو حرارت یرطوبت  ی رشدگیاثرات پ یو عدد ی تجرب  یلیتحل یبررس
 P365 سازه ها  نیطول عمر ا  نیبا هدف تخم  یتیکامپوز

اتصاالت    یبر استحکام چسبندگ یحرارت  یاثرات خستگ  یو عدد ی تجرب  یلیتحل یبررس
 P366 عمر ی در ط تیکامپوز-تیو کامپوز تیکامپوز-فلز

  نیتورب ی مورد استفاده در ساخت پره ها ی اپوکس هیپرگ پا یپر   دیو تول یدانش فن  ارتقاء
 P367 یباد

 P368 فلز ی سه بعد نتریپر یمدار کنترل یساز نه یو به یطراح

 P369 جامد   مهیدر حالت ن یفلز یاژهای آل یالنیرفتار س یریو ساخت دستگاه اندازه گ یطراح

 P370 ساخت فلزات  یبرا  یسه بعد نتریو ساخت پر یطراح

 P371 شرفته ی پ ی سالمت سازه ها شیپا

 P372 ی مریپل ه یپا  یها  تیکامپوز یکیاثرات رطوبت بر افت خواص مکان ی و تجرب یلیتحل یبررس
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 P373 ی مریپل ه یپا  یها  تیکامپوز یکیاثرات حرارت بر افت خواص مکان ی و تجرب یلیتحل یبررس

  تیکامپوز ی کیرطوبت و حرارت بر افت خواص مکان یبیاثرات ترک ی و تجرب یلیتحل یبررس
 P374 ی مریپل هی پا یها

سازه   کی بر   یو حرارت یرطوبت  ی رشدگیاثرات پ یو عدد ی تجرب  یلیتحل یبررس
 P375 سازه ها  نیطول عمر ا  نیبا هدف تخم  یتیکامپوز

  تیکامپوز  ی کیخزش بر عهده خواص مکان ده یاثرات پد یو عدد ی تجرب  یلیتحل یبررس
 P376 ی مریپل هی پا یها

  تیکامپوز  یک یبر افت خواص مکان یحرارت  یاثرات خستگ  یو عدد ی تجرب  یلیتحل یبررس
 P377 ی مریپل هی پا یها

  یرطوبت و گرما بر استحکام چسبندگ یبیاثرات ترک یو عدد ی و تجرب یلیتحل یبررس
 P378 عمر  ی در ط ت یکامپوز-تیاتصاالت کامپوز

اتصاالت    یبر استحکام چسبندگ یحرارت  ی اثرات خستگ یو عدد ی و تجرب یلیتحل یبررس
 P379 عمر   ی در ط تیکامپوز-تیکامپوز

-تیاتصاالت کامپوز یخزش بر استحکام چسبندگ دهیپد  یو عدد ی و تجرب یلیتحل یبررس
 P380 عمر   یدر ط  تیکامپوز

 P381 ی تیکامپوز  یبر طول عمر سازه ها  یمریپل ه یپا  یها تیکامپوز یشدگ  ریپ ندیفرا اثرات

با   یمر یپل ه یپا ی تیکامپوز یهاسازه یک یافت خواص مکان زانیم ین یب شیعمر و پ نییتع
 P382 شده  ع یتسر یرشدگیپ یهااستفاده از روش

  هیپا ی تیسازه کامپوز  کیبر   یحرارت   یشدگ  ریاثرات پ یو عدد ی تجرب  یلیتحل یبررس
 P383 سازه ن یطول عمر ا نیبا هدف تخم ی حرارت کیکلیس یتحت بارگذار یمریپل

 


