سدیف

پایان نامه های ترمیمی

1

2

3
4
5
6
7

8

9
13

ػٌَاى

همایؼِ ولیٌیىی هیضاى زاسًیؾ دسدًٍَع آهالگام ایشاًی ػیٌالَی
ٍػیٌالَوغ
همایؼِ ظشفیر تافشی تضاق دستیواساى داسای خَػیذگی فؼال دًذاًی تا
افشاد ػالن تذٍى خَػیذگی دًذاى
تشسػی ٍ همایؼِ زشویثی هحصَالذ یىؼاى آهالگام ػیٌالَوغ ٍ
همایؼِ آى تا دسصذّای اػساًذاسد ADA
تشسػی زاثیش واًذیـٌیٌگ تشهیضاى سیض ًـر واهدَهشّا
همایؼِ هیضاى سیضًـر هَاد زشهیوی هؼسمین ّوشًگ دًذاى ٍ تشسػی
زاثیش صهاى خشداخر ٍ چشخِّای حشاسزی تش سیضًـر آًْا
تشسػی ؿذذ ًَس خشٍجی دػسگاّْای الیر ویَسدس هغثْاٍ
هشاوضدًذاًدضؿىی ؿْش اصفْاى 1383
تشسػی اثشدػسگاُ اٍلسشاػًَیه تش سٍی سیضًـر زشهین ّای Class V
ّوشًگ دًذاى
تشسػی ؿیَع ًؼثی ػذم خَػیذگی دًذاًی دس داًؾ آهَصاىٍ 15
12ػالِ ؿْشػساى اسدػساى
تشسػی اثشاذ دٍهخلَط خشتَساذ ػذین هصشفی دسػفیذ وشدى دًذاى تش
اػسحىام تاًذ تشؿی واهدَصیر تا دًذاى
اسصیاتی سیضًـر زشهین ّای آهالگام والع  Vتا اػسفادُ اص سٍؿْای
هسفاٍذ آهادُ ػاصی دیَاسُ حفشُ

داًـجَ

اػساد ساٌّوا

اػساد هـاٍس

زاسیخ دفاع

ؿواسُ
خایاى ًاهِ

ظشیف واس،اهیش
ٍ

دوسشهَػَی ًؼة

-

1378/11/33

22

ٌّشی ،اهیشسضا
فشٍزي فش ،فشصاد

دوسش هالىی خَس

دوسش هصشی خَس

1383/5/13

56

اػواػیل خَس ،فشاهشص

دوسشهَػَیًؼة

دوسش ػثادیاى

1383/6/3

73

ػـك زشوی ،تْوي

دوسش هَػَیًؼة

دوسش هالىی خَس

1383/6/3

71

تخسیاسٌّ ،گاهِ

دوسش هشزضَی

هٌْذع فسحی

1383/5/22

91

ػاللوٌذاى ،فشصاد

دوسشهالىی خَس

دوسش ؿیشاًی

1383/11/2

133

دوسشهالىی خَس

دوسشوساتی

1381/6/19

113

سٍؿي علة حماًی،
حؼي
ػالهسی صٍاسُ،
ػیذهجسثی
عالئی خاؿیشی،
هحوذسضا
واسگْیً ،ذا

دوسشوساتی
ٍ

دوسشغلیاًی

1381/7/9

127

دوسشهَػَی ًؼة
دوسش هالىی خَس

دوسشصاسع جْشهی

1381/6/28

129

دوسش هالىی خَس

دوسش ؿیشاًی

1383/6/31

163

11
12

13

14

15

تشسػی اػسحىام تاًذ تشؿی تیي واهدَصیر ّیثشیذ تش واهدَصیر لاتل
جشیاى تا اػسفادُ اص تاًذیٌگْای هخسلف
تشسػی سیضًـر تیي واهدَصیر لاتل جشیاى ٍ آهالگام تذًثال تاصػاصی
آهالگام تا تىاسگیشی هَاد ازصاد دٌّذُ هخسلف
هغالؼِ آػیة ؿٌاػی تافسی ٍاوٌؾ خالح اًؼاًی ًؼثر تِ واستشد ٍ ًَع
ػیؼسن چؼثاًٌذُ اچ واهل ٍ خَد اچ وٌٌذُ
تشسػی آصهایـگاّی دٍ سٍسؽ اػسحىام تخـی جْر زشهین دًذاًْای
ػاًسشال دسهاى سیـِ ؿذُ فه تاال تا دیَاسُ ّای ًاصن سیـِ
تشسػی اثش تاًذ دٍتاسُ دسواّؾ سیضًـر زشهین ّای واهدَصیر والع V

تیاذ ،هحوذػلی

دوسش هالىی خَس

دوسشهیشصاوَچىی

1382/6/29

161

ضیاء ،خیواى

دوسش هالىی خَس

دوسشهیشصاوَچىی

1382/6/33

162

دوسش هالىی خَس
تٌْام هٌؾ ،هشین

ٍ

دوسش صاسعجْشهی

1382/7/7

164

دوسش سضَی
دوسش ؿیشاًی
حؼیٌیً ،ذا

دوسش هالىی خَس

هـشف جَادی ،فشًاص

دوسشهیشصاوَچىی

ٍ

1382/7/5

166

هٌْذع خادهی
دوسش هالىی خَس

1383/6/13

189

تشسػی زاثیش ّیدَولشیر ػذین تش اػسحىام تاًذتشؿی واهدَصیر تِ
16

هیٌاٍ ػاج دًذاًْای دائوی تا اػسفادُ اس ػاهل تاًذیٌگ خشٍهیر  -ال -

ؿوغ ،ؿْشُ

دوسشهیشصاوَچىی

دوسشجَادی ًظاد

1383/6/22

197

خاج
تشسػی هیضاى سیضًـر اػسفادُ اص واهدَصیر ّای لاتل جشیاى دس
17

همایؼِ یا واهدَصیسْای تاػفر ؿذگی دٍگاًِ تؼٌَاى الیٌش دسزشهین

ایشٍاًی ،هشین

دوسش هالىی خَس

دوسشهیشصاوَچىی

1383/6/7

235

حفشاذ والع  2واهدَصیسی تِ سٍؽ آصهایـگاّی
18

19
23
21

همایؼِ آصهایـگاّی دٍ ًَع خؼر ؿفاف ٍاخه دسزشهین دًذاًْای
لذاهی دسهاى سیـِ ؿذُ ضؼیف
همایؼِ سیض ًـر زشهین ّای واهدَصیر والع  IIتا اػسفادُ اص دٍ
ػیؼسن ػخر وٌٌذُ ًَسی ٍ ػَاهل ازصال دٌّذُ ػاجی هسفاٍذ
همایؼِ اػسحىام تاًذ ػَاهل ازصال دٌّذُ ػاجی دس دٍ همغغ زاج ٍ
سیـِ دًذاى
زاثیش ػَاهل تاًذیٌگ هسفاٍذ دس اػسحىام تاًذ تشؿی سصیي واهدَصیر تِ
گالع آیٌَهشّای ؿیویایی ٍ ًَسی

سفیؼیاىً ،ؼشیي

دوسش هالىی خَس

دوسش ؿیشاًی

1384/8/1

236

فاعوی ،ثوش

دوسش تشوسیي

دوسشهیشصاوَچىی

1385/4/28

245

فشجام خَس ،خشیا

دوسش تشوسیي

دوسش هالىی خَس

1385/6/4

247

هسمی ،آیذا

دوسشهیشصاوَچىی

دوسش تشوسیي

1385/6/9

248

زاثیش اػسفادُ اص خویشّای خشٍفیالوؼی حاٍی فلَسایذ ٍ تذٍى فلَسایذ
22

تشاػسحىام تاًذ تشؿی گالع آیٌَهشّای ًَسی ٍ ؿیویایی تِ ػاخسواى

گل تاتا خَس ،ؿیال

دوسشهیشصاوَچىی

دوسش اصفْاًیاى

1385/6/23

249

ػاج
23

24

همایؼِ زغییشاذ هیىشٍّاسدًغ واهدَصیر سصیي ّا لثل ٍ تؼذ اص زاسیخ
هصشف تا دٍ ػیؼسن ویَسیٌگ (ال -ای  -دی ٍ ویَ  -زی  -اچ )
همایؼِ آصهایـگاّی سیضًـر وشًٍالی حاصل اص واستشد هَاد ّوشًگ
دًذاى هخسلف ّوشاُ تا خؼر ّای ؿفاف FRC

هحوذی ،ػاسا

دوسشهیشصاوَچىی

ًىَیی خشٍس ،هشین

دوسش هالىی خَس

دوسش هالىی خَس

1385/6/8

253

دوسش ؿیشاًی
ٍ

1385/6/27

253

دوسشصاسع جْشهی

25

همایؼِ اثش چٌذ هادُ ّوشًگ دس زمَیر هیٌای تذٍى خـسیثاى

صفائی ،هْشاى

دوسش هالىی خَس

دوسشهیشصاوَچىی

1385/6/29

259

26

زاثیش صهاى خالؾ ًْایی تشهیاًگیي سیضًـر زشهین ّای واهدَصیر

فاعوی ،ػاعفِ

دوسشهیشصاوَچىی

دوسش تشوسیي

1385/7/13

265

لضٍیٌی صادگاى ،فاعوِ

دوسش هالىی خَس

دوسشتیشًگ

1385/6/28

266

ایشاًدَس ،هحوذهْذی

دوسشتشوسیي

دوسشهیشصاوَچىی

1385/11/15

273

خشی صًگًٌِ ،اصًیي

دوسش تشوسیي

دوسشصاسع جْشهی

1386/6/5

291

افخوی ،آیذا

دوسش تشوسیي

دوسش هالىی خَس

1386/6/5

295

27
28

29

33

همایؼِ اثش اػسفادُ اص لیضس ٍ Nd:YAGػیل وٌٌذُ ّای ػاجی تش
هیىشٍّاسدًغ ػاج
همایؼِ سیضًـر زشهین ػشٍیىالی اهثشیغ تاٍ تذٍى ػَاهل ازصال
دٌّذُ ػاجی
همایؼِ سیضًـر گالع آًیَهش ٍ واهدَصیر سصیي تؼٌَاى خالن وشًٍالی
ٌّگام ػفیذ وشدى داخل زاجی دًذاًْای هؼالجِ سیـِ ؿذُ
تشسػی اػسحىام تاًذ تشؿی ازصال واهدَصیر تِ خشػلیي تا اػسفادُ اص
ػیؼسن ّای ازصال دٌّذُ گًَاگَى
تشسػی زاثیش واسایی زشاؽ فشصّای الواػی تش سٍی سیضًـر زشهین ّای

31

واهدَصیسی حفشاذ والع  Vدس ػیؼسن ّای تاًذیٌگ زَزال اچ ٍ ػلف

عْوَسش خَس  ،ػاًاص

دوسش هالىی خَس

دوسشؿیشاًی

1386/6/21

333

اچ
32

همایؼِ دسجِ ػخسی ػِ ًَع واهدَصیر تا واستشد دٍ سٍؽ ػخر
وٌٌذگی الهح ّالَطى ٍ دػسگاُ LEU

صاٍالًِ ،هْشداد

دوسشتشوسیي

دوسش هالىی خَس

1386/6/21

311

33

همایؼِ اثش ػذین فلَسایذ ً ٍ %2یسشاذ خساػین  %3دس واّؾ حؼاػیر
دًذاًی خغ اص جشاحی خشیَدًسال

اؿسشی  ،فاعوِ

دوسشهیشصاوَچىی

دوسش اصفْاًیاى

1386/7/7

315

ؿشیفی ،آالء

دوسش هالىی خَس

هٌْذع ػغائیاى

1386/7/19

316

دوسشهیشصاوَچىی

دوسش هَػَی ًؼة

1386/7/9

319

هٌْذع ػغائیاى

1386/7/25

323

1387/7/9

349

1387/8/11

354

34

همایؼِ آصهایـگاّی ثثاذ سًگ واهدَصیر دس هحیظ ّای سًگی هخسلف

35

زاثیش دٍ سٍؽ ػفیذ وشدى تش سیضًـر زشهین ّای واهدَصیسی

فشحٌاویاى ،فائضُ

36

اثش دّاى ؿَیِ ّای سًگی تش ثثاذ سًگ دًذاى ّای تلیج ؿذُ

همسذایی ،هشین

دوسش هالىی خَس

37

تشسػی زاثیش هحیظ ّای ًگْذاسی هخسلف تش اػسحىام تاًذ تشؿی لغؼِ

تْشاهی ،خشٍاًِ

دوسشؿیشاًی

دوسش هالىی خَس

هـىالذ دًذاًدضؿىاى ػوَهی ؿْش اصفْاى دس اًجام زشهین ّای

ؿاُ ًظشی ،احوذ

دوسشهیشصاوَچىی

دوسش تشوسیي

38

ؿىؼسِ ؿذُ دًذاى دس ازصال هجذد

واهدَصیر خلفی
همایؼِ ًؼثر ػشض ًوایؾ دادُ ؿذُ دس دًذاى ّای لذاهی فه تاال ٍ
39

ًؼثر عالیی هسذاٍل دس داًـجَیاى داًـىذُ دًذاًدضؿىی داًـگاُ

جوالی  ،هیٌا

دوسش تشوسیي

دوسش ػوشاًی

1387/8/26

356

آصاد اػالهی خَساػگاى
43
41
42
43
44

زاثیش اػسفادُ اص ٍاسًیؾ فلَسایذ لثل یا تؼذ اص ػول تلیچیٌگ تش سٍی
هیىشٍّاسدًغ هیٌا
زاثیش  ٍ MTADدٍ ًَع اػیذ فؼفشیه تش اػسحىام ازصال واهدَصیر
تِ ػاج دًذاى
زاثیش اػسفادُ اص ٍاسًیؾ فلَسایذ لثل یا تؼذ اص ػول تیلیچیٌگ تش
ًفَرخزیشی هیٌا
ساتغِ تیي ؿیَع خَػیذگی ٍ  BMIدس تچِ ّای  8-11ػالِ هذاسع
اتسذایی یاػَج
آًالیض دًذاى ّای لذاهی هاگضیال دس داًـجَیاى داًـگاُ آصاد اػالهی
خَساػگاىً:ؼثر دًذاًی ٍ صَسزی

ّوایًَی  ،ػَلواص

دوسشهیشصاوَچىی

دوسش هالىی خَس

1387/8/26

357

ویاًی ،اهیي

دوسش تشوسیي

دوسش خثیشی

1387/13/3

363

زَولی ،هشال

دوسش هیشصاوَچىی

دوسش هالىی خَس

1387/11/6

367

دوسش هیشصاوَچىی

دوسش خادم

1388/6/9

377

دوسش تشوسیي

دوسشػوشاًی

1388/6/9

381

هؼصَهی ،ساضیِ
الؼاداذ
یاٍسی ،هشضیِ

45
46

47

زاثیش ًَع ػاهل تاًذیٌگ ٍ دػسگاُ الیر ویَس تش اػسحىام ازصال تشؿی
واهدَصیر سصیي ّا تش ػاج
اثش دهای آب ؿؼر ٍؿَ تش اػسحىام تاًذ سیضتشؿی واهدَصیر تِ ػاج دس
ػیؼسن ّای تاًذیٌگ اچ ٍ ؿؼر ٍ ؿَ ٍ خَد اچ وٌٌذُ
تشسػی هیضاى آگاّی دًذاًدضؿىاى ػوَهی ؿْش اصفْاى ًؼثر تِ اًَاع
دػسگاّْای الیر ویَس ٍ فشاٍاًی آًْا دس هغة
تشسػی همایؼِ ای ضایؼاذ دًذاًی غیش خَػیذُ دس افشاد هثسال تِ

48

سفالوغ گاػسشٍاصٍفاطیال ( 23 )DERDزا  45ػالِ ٍ افشاد ػالن  23زا
 45ػالِ دس تیواسػساى خَسؿیذ ٍ ولیٌیه تْـر

خذیذاس ،تٌفـِ
اتشاّیوی دػسگشدی،
هْشًَؽ
عاٍػی ،حویذ
ػؼگشی خَساػگاًی،
ػویِ

دوسش تشوسیي

دوسش هیشصاوَچىی

1388/6/16

434

دوسش هالىی خَس

دوسش ؿیشاًی

1388/9/12

413

دوسشتشوسیي

دوسش هالىی خَس

1388/13/33

416

دوسش لذٍػی

دوسش تشوسیي

/12/22
1388

418

اسصیاتی ساتغِ ػي زمَیوی تیي  24زا  65ػال تا هیضاى خَػیذگی،
49

خشؿذگی ٍ اص دػر دادى دًذاًی اص سٍی سادیَگشافی خاًَساهیه ٍ هؼایٌِ
تالیٌی تیواساى هشاجؼِ وٌٌذُ تِ دسهاًگاُ دًذاًدضؿىی ؿشور ًفر

ػثاػی تشٍجٌی ،هشین

دوسش هیشصاوَچىی

دوسش لذٍػی

1389/5/6

423

اصفْاى
53
51

52

53

54
55

همایؼِ زغییشاذ دها دس دیؼه ّای ػاجی تا ضخاهر هخسلف ٍ فَاصل
هخسلف اس ػش دػسگاُ الیر ویَس تا دٍ دػسگاُ الیر ویَس هسفاٍذ
همایؼِ آصهایـگاّی ثثاذ سًگ واهدَصیر دس هحیظ خَى تا اػسفادُ اص
سٍؽ اػدىسشٍفَزَهسشی
اسزثاط تیي زؼذاد ػغَح دًذاًی زشهین ؿذُ تا آهالگام ٍ هیضاى جیَُ ی
ؿیش هادس
تشسػی زاثیش واستشد ػَاهل هخسلف تاًذ ؿًَذُ تش سیضًـر زشهین
اٍسهَػش
تشسػ ی زاثیش واستشد هضاػف ادّضیَّای ػلف اچ یه هشحلِ ای ٍ دٍ
هشحلِ ای تش سیضًـر هیٌایی ٍ ػاجی
زأثیش اػسفادُ اص طل فلَسایذ تش سٍی حؼاػیر ًاؿی اص ػفیذ وشدى
دًذاى تِ سٍؽ خاًگی

واٍػی ،هشین

دوسش تشوسیي

دوسشهالىی خَس

1389/4/27

427

ؿاُ ًظشی ،ػؼیذُ

دوسش هالىی خَس

-

1389/4/24

431

وشتالیی فش ،ػیویي

دوسش هیشصاوَچىی

دوسش سؿیذی

1389/6/3

439

اسجوٌذ ،اهیش هحوذ

دوسش تشوسیي

دوسش اصفْاًیاى

1389/9/23

465

عاّشی ،افـیي

دوسش واٍیاى

دوسش تشوسیي

1389/11/13

473

خیـگاّی ،خذسام

دوسش هیشصاوَچىی

دوسش هَػَی ًؼة

1393/2/27

477

56

57

58

59

63
61
62

63

64

65
66

زؼییي زاثیش اػسفادُ اص طل فلَسایذ تش زغییش سًگ ًاؿی اص ػفیذ وشدى
دًذاًْا تِ سٍؽ خاًگی
تشسػی ٍ همایؼِی زغییشاذ هیىشٍّاسدًغ هیٌای ػفیذ ؿذُ تؼذ اص
دسهاى تا خویش ٍ ٍ CPP-ACPاسًیؾ فلَسایذ
اسصیاتی اػسحىام ازصال خؼر ّای ؿفاف FRCتِ ػاج دس ًَاحی
هخسلف سیـِ تا اػسفادُ اص چٌذ ػیؼسن چؼثاًٌذُ
زأثیش اػسفادُ اص آؿىاسػاص خَػیذگی تش اػسحىام تاًذ تشؿی دٍ ًَع
ػیؼسن چؼثاًٌذُ ػاجی
زأثیش ضخاهر واهدَصیر سصیي تش اًسمال حشاسذ ًاؿی اص خالیـیٌگ
اثش اػسفادُ اص ًـاًگش خَػیذگی تش سیضًـر دٍ ػیؼسن ازصال دٌّذُ
ػاجی
زاثیش دهای آب ؿؼسـَ تش اػسحىام ازصال تشؿی واهدَصیر تِ ػاج دس
ػیؼسن ازصال زَزال اچ تا حالل ّای هخسلف
همایؼِ زاثیش خویش واصئیي فؼفَخدسیذ ولؼین فؼفاذ آهَسف ٍ ٍاسًیؾ
فلَسایذ تش واّؾ حؼاػیر ػاجی
تشسػی ؿذذ ًَس دػسگاُ ّای الیر ویَس دس ولیٌیه ّا ٍ هغة ّای
خصَصی ؿْش اصفْاى 1393
زاثیش دٍ سٍؽ جشهگیشی دػسی ٍ اٍلسشاػًَیه تش سیضًـر زشهین ّای
ػشٍیىالی
همایؼِ سیضًـر زشهین هجذد فیـَس ػیالًر تِ  4سٍؽ هخسلف

ػلیوی ،فشؿاد

دوسش هیشصاوَچىی

فاضل ولثاػی ،صّشا

دوسش هالىی خَس

ًَتْاس ،ؿىَفِ

دوسش هالىی خَس

دوسش هالىی خَس

1393/2/27

478

دوسش ؿیشاًی
ٍ

1393/3/24

483

دوسش هیشصاوَچىی
دوسش ؿیشاًی
ٍ

1393/4/21

496

دوسش صاسع جْشهی
صوی خَس ،آزیال

دوسش هیشصاوَچىی

-

1393/6/8

498

داًؾ خَسً ،اصًیي

دوسش هیشصاوَچىی

-

1393 / 6 / 3

537

ػْشاب ًظاد ،غالهشضا

دوسشهیشصاوَچىی

دوسش جَادی ًظاد

1393/6/19

512

صهاًی ،الْام

دوسش هالىی خَس

دوسش ؿیشاًی

1393/9/23

523

اًصاسی ًظاد ،هحوذسضا

دوسش خیـِ ٍس

دوسش فشّاد

1393/11/19

532

تْادسی خَب ،تْشام

دوسش خذیَی

دوسش هالىی خَس

1393/11/19

535

ؿاّؼٌایی ،فشاهشص

دوسش تشوسیي

دوسش فشّاد

1391/4/13

566

هْذٍی ،هیٌا

دوسش هیشصاوَچىی

دوسش جَادی ًظاد

91/6/23

575

همایؼِ زاثیش واستشد هَضؼی طل اػیذ فؼفشیه فلَسایذ تش هیضاى
67

خـًَر ػغحی دٍ ًَع فیـَس ػیالًر ٍ یه ًَع واهدَصیر لاتل

فشّوٌذ ًذا

دوسش هظاّشی

دوسش خیـِ ٍس

1391/6/11

583

جشیاى
68

زاثیش دهای آب ؿؼسـَ تشاػسحىام ازصال تشؿی واهدَصیر تِ ػاج دس
ػیؼسن زَزال اچ تا حالل ّای زلفیمی هخسلف

ػشالی صادُ ،حثیة الِ

دوسش هالىی خَس

زَزًَی ًگیي

دوسشهالىی خَس

دوسش ؿیشاًی

91/6/23

583

دوسش ؿیشاًی
69

زاثیش ػَاهل سهیٌشالیضُ وٌٌذُ تش سًگ ضایؼاذ ػفیذ هیٌایی

ٍ

1391/39/37

591

دوسش هَػَی ًؼة
73
71

72
73
74

75
76

77

زؼییي هیضاى سیضًـر دس زشهین ّای والع  IIواهدَصیر تا واستشد
ػَاهل تاًذیٌگ الیر ویَس ٍ دٍال ویَس
همایؼِ زاثیش طل %2ولشّگضیذیي ٍخویش زشی آًسی تیَزیه تش اػسحىام
ازصال تشؿی واهدَصیر تِ ػاج دًذاى
اػسحىام تاًذ تشؿی واهدَصیر تِ آهالگام تا واستشد ػَاهل تاًذیٌگ
هخسلف

اهیذی ،خگاُ

دوسش واٍیاى

دوسش خیـِ ٍس

91/11/16

611

داًؾ خَس ،ؿشاسُ

دوسش هیشصاوَچىی

دوسش صاسع جْشهی

1391/11/15

612

صالحی ،هغْشُ

دوسش واٍیاى

دوسش هیشصا وَچىی

1391/11/15

613

دوسش خیـِ ٍس

دوسشسٍهیٌا هظاّشی

1392/6/18

637

دوسش هَػَیًؼة

دوسش تشوسیي

1392/6/4

647

هحوذی ،احؼاى

دوسش خیـِ ٍس

دوسش هیشصا وَچىی

1392/ 6/ 16

648

سُ افشٍص ،ػؼیذ

دوسش هیضساوَچىی

دوسش تشوسیي

1392/6/16

651

جْاًگیش همذم ،هیالد

دوسش تشوسیي

دوسش هیشصاوَچىی

1392/5/2

655

همایؼِ زأثیش خویش واصئیي فؼفَ خدسیذ ولؼین فؼفاذ آهَسف (ً CPP-ظشی ػلن آتادی ،هحوذ
 ٍ )ACPطل فلَسایذ تش سیض ػخسی ضایؼاذ دهیٌشالیضُ ی هیٌایی
همایؼِی دسجِ ػخسی دٍ ًَع واهدَصیر هساوشیالذ ٍ ػایلَساى تیغ
زحر زأثیش فاصلِ هٌثغ ًَسی ٍ سًگ ًَاس هازشیىغ
اثش هایؼاذ ؿثِ غزایی تش سٍی اػسحىام خوـی دٍ ًَع واهداصیر
دًذاًی
همایؼِ صاٍیِ زواع دٍ دّاًـَیِ تا خایِ هسفاٍذ تش دٍ هادُ زشهیوی
ّوشًگ دًذاى
تشسػی زاثیش سٍؽ ّای هخسلف خشداخر سٍی هیضاى صاٍیِ زواع دس ػِ
ًَع واهدَصیر هسذاٍل

حؼي
الِْ ،صادلی

همایؼِ زأثیش خویش واصئیي فؼفَخدسیذ ولؼین فؼفاذ آهَسف ( CPP-
78

 ٍ )ACPسهیي خشٍ ٍ ٍاسًیؾ فلَسایذ تش سهیٌشالیضاػیَى ضایؼاذ

خذام ،هاصیاس

دوسش خیـِ ٍس

دوسش هظاّشی

1392/5/2

656

دهیٌشالیضُ ی هیٌایی ،تَػیلِ دیاگٌَدًر
79
83

81
82
83

84
85

86

87
88

اًذاصُگیشی خشػـٌاهِ ًاساحسی ّای دًذاًی ) (DDQلثل ٍ تؼذ اص
دسهاى دًذاًدضؿىی دس وَدواى زحر تیَْؿی ػوَهی
همایؼِ اػسحىام تاًذتشؿی واهدَصیر تِ گالع آیٌَهش زغییش یافسِ تا
سصیي تا واستشد ػَاهل تاًذیٌگ ًؼل خٌجن تا حاللْای هخسلف
اثش واستشد گشافیر ٍ دٍصّای هسفاٍذ لیضس  Nd:YAGسٍی زغییشاذ
ایجاد ؿذُ تش ػغح ػاج تِ سٍؽ SEM
همایؼِ اػسحىام تاًذتشؿی واهدَصیر تِ گالع آیٌَهش زغییش یافسِ تا
سصیي تا واستشد ػَاهل تاًذیٌگ ًؼل ؿـن ٍ ّفسن
اػسحىام تاًذ تشؿی واهدَصیر تِ آهالگام تا دسصذ ًمشُی تاال تا واستشد
ػَاهل تاًذیٌگ هخسلف
همایؼِ اثش دّاًـَیِ الىلداس ٍ تذٍى الىل تش خـًَر ػغحی دٍ ًَع
واهدَصیر Z250xt ٍ Z350XT :
تشسػی اثش هایؼاذ ؿثِ غزایی تش سٍی سیضًـر دٍ ًَع واهدَصیر دًذاًی
هخسلف
همایؼِ صاٍیِ زواع ػاهل ازصال دٌّذُ ػاجی تش ػغح هیٌا ٍ ػاج اچ
ؿذُ دس ؿؼسـَ تا خٌج ًَع هحلَل گًَاگَى
همایؼِ هماٍهر تِ ؿىؼر دًذاى ّای دسهاى سیـِ ؿذُ تا ػِ ًَع
خؼر ٍ وش سیخسگی
اسصیاتی آگاّیً ،گشؽ ٍ ػولىشد اصَل تْذاؿر جیَُ دس
دًذاًدضؿىاى ولیٌیه ّا ٍ هغة ّای خصَصی ؿْش وشهاى

دوسش احوذی

هَحذهحوذی ،غضالِ

دوسش واٍیاًی

فْشػسی ،اهیي

دوسش واٍیاى

دوسش تشوسیي

خَؽآیٌذ ،هشین

دوسش هالىیخَس

دوسش تیشًگ

1392/11/1

دّماًی ،صفَسا

دوسش واٍیاى

دوسش تشوسیي

1392/11/12

695

اػسوادیً ،جوِ

دوسش واٍیاى

دوسش هیشصاوَچىی

1392/11/2

696

اهیٌی ،سٍهیٌا

دوسش واٍیاى

دوسش هیشصاوَچىی

1392/11/7

733

دوسشهیشصا وَچىی

دوسش خیـِ ٍس

1392/11/33

713

تشجیاى ،ػَلواص

دوسش تشوسیي

دوسش هیشصا وَچىی

1392/11/37

712

ػغاس صادُ ،ػیذ حؼیي

دوسش هالىی خَس

دوسش هْاتادی

1392/12/13

715

سػسوی اػسثشق ،ػْیل

دوسشهیشصا وَچىی

دوسش آسؽ هسمی

1393/4/23

726

ّاؿوی تاتا حیذسی،
ػیذُ هشین

سٍصتْاًی

1392/4/17

663

1392/11/12

683

693

89
93

تشسػی زاثیش ضخاهر ػشاهیه تش سیض ػخسی ػغحی دٍ ًَع ػواى
سصیٌی الیر ویَس ٍ دٍال ویَس
زاثیش ػَاهل سهیٌشالیضُ وٌٌذُ تش ضایؼاذ ؿثِ خَػیذگی هصٌَػی دس
هیٌا تِ ٍػیلِ فلَئَسػٌغ لیضس

خَاجی ،هْؼا

دوسش خیـِ ٍس

دوسش واٍیاى

1393/4/22

732

هلىی ،صّشُ

دوسش هالىی خَس

دوسش خیـِ ٍس

1393/4/2

752

