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 کد اخالق
کد پایان 

 نامه
 استاد مشاور استاد راهنما عنوان دانشجو

تاریخ تصویب 

 طرح
 تاریخ دفاع داور

 هوسی فزهانبز 7/11  1
پشٍسیذ ثِ هٌظَس استمبء  -ثشسسی الگَی پشسیذ

هؼشض خطش  سفتبسّبی پیطگیشی وٌٌذُ دس افشاد دس

 1391گٌبثبد سبل  2اثتال ثِ دیبثت ًَع 

   11/11/1311 دکتر عالوی دکتر هشکی

 علیزضا حجی 33/12  2

همبیسِ ٍ تأثیش آهَصش ثش اسبع سبصُ ّبی 

خَدوبسآهذی ٍ وٌتشل سفتبسی دسن ضذُ دس هذل 

تلفیمی تئَسی ػول هٌطمی ثش سفتبس ّبی تغزیِ ای 

ًَجَاًبى ضْشستبى پیطگیشاًِ اص فطبسخَى دس 

 1392وبضوش سبل 

 دکتر هطلبی

دکتر ههدی 

هشکی، آقای 

 دکتر اسواعیلی
23/11/1312  11/11/1313 

3  33/12 
عباس 

 علیوزدانی

ثش تغزیِ  TPBتأثیش ثشًبهِ آهَصضی هجتٌی ثش هذل 

اًحصبسی وَدن ثب ضیش هبدس ثِ هبدساى ثبسداس هشاجؼِ 

وٌٌذُ ثِ ولٌیه ّبی هبدس ٍ وَدن ٍ خبًِ ّبی 

 1392ثْذاضت ضْشستبى گٌبثبد دس سبل 

 علی عالوی
دکتر ههدی 

 هشکی
17/11/1312  17/11/1313 

 افسانه رعنایی 33/12  4

اثشثخطی آهَصش ّوسبالى هجتٌی ثش هذل سفتبس 

سیضی ضذُ ثش استمبی فؼبلیت فیضیىی داًص ثشًبهِ 

آهَصاى دختش همطغ دثیشستبى ضْشستبى فشدٍع 

 92سبل 

 دکتر  هطلبی

دکتر 

عبدالجَاد 

 خَاجَی
14/11/1312  11/10/1313 

 خدیجه چزوی 37/12  3

همبیسِ اثشثخطی دٍثشًبهِ هذاخلِ ای حوبیت 

اجتوبػی ٍ تلفیك آى ثب جبیگبُ هْبس سالهت ثش 

 دٍساى ثبسداسیافسشدگی 

 دکتر هشکی
خاًن آرهاى 

 ههر
21/11/1312  21/17/1314 

3  43/12 
فزیبا پزی 

 افسای

همبیسِ یبدگیشی فشد هحَس ٍ گشٍُ حوبیتی هجتٌی 

پشٍسیذ ثش ثْضیستی سٍاًطٌبختی  –ثش الگَی پشسیذ 

 صًبى هیبى سبل دس دٍساى یبئسگی

دکتر ههدی 

 هشکی

خاًن فاطوِ 

هحودزادُ، 

 آقای یعقَبی
17/11/1313  23/11/1313 

 21/17/1314  آقای دکتر دکتر هحود ثشسسی آهَصش ثش اسبع هذل اػتمبد ثْذاضتی ثش احساى علی  41/13  7



پیشٍی داسٍیی ثیوبساى هجتال ثِ فطبس خَى دس  اصغزی

جوؼیت سٍستبیی ضجىِ ثْذاضت ٍ دسهبى ضْشستبى 

 1393ثجستبى سبل 

رضا اسواعیلی،  هطلبی

دکتر 

عبدالجَاد 

 خَاجَی

0 IR.GMU.REC.1393.131 34/13 هزین صابزی 

تأثیش آهَصش هجتٌی ثش تئَسی سفتبس ثشًبهِ سیضی 

ضذُ ٍ هشاحل تغییش دس استمبء خَد آصهبیی پستبى 

 صًبى ضْش گٌبثبد

 دکتر هطلبی

دکتر 

عبدالجَاد 

خَاجَی، 

 فریبا عسکری

17/11/1313  24/12/1314 

1 IR.GMU.REC.1393.120 33/13 
هعصوهه 

 اسواعیل ساده

تأثیش آهَصش هجتٌی ثش تئَسی سفتبس ثشًبهِ سیضی 

ضذُ ثش تؼذد ثبسٍسی صًبى ّوسشداس داسای یه فشصًذ 

 1393-94ضْش گٌبثبد دس سبل 

دکتر علی 

عالوی، دکتر 

 هطلبی

 10/13/1313  14/11/1313 دکتر اسواعیلی

11 IR.GMU.REC.1393.126 33/13 هینا تحویلی 
ثشًبهِ آهَصضی هجتٌی ثش هذل هشاحل اثشثخطی 

 تغییش ثش ضذت ػالین سٌذسم لجل اص لبػذگی جَاًبى
 31/11/1313  21/11/1313 دکتر خَاجَی دکتر هشکی

11 IR.GMU.REC.1393.143 37/13 
هحود رضا 

 حسینی ساده

اثشثخطی آهَصش هبدساى، هجتٌی ثش تئَسی سفتبس 

دس  ثشًبهِ سیضی ضذُ ثش هصشف لطشُ آّي خَساوی

هبِّ تحت پَضص هشاوض ثْذاضتی  6-24وَدوبى 

 1393-94دسهبًی ضْش فشدٍع 

دکتر 

عبدالجَاد 

 خَاجَی

دکتر ههدی 

 هشکی
23/11/1313  13/13/1313 

12 IR.GMU.REC.1394.17 74/14 هزین جنگی 

همبیسِ تأ ثیش آهَصش ثِ سٍش سخٌشاًی ٍ اسسبل 

ثشای پیبهه هجتٌی ثش تئَسی سفتبس ثشًبهِ سیضی ضذُ 

استمبء سفتبسّبی تغزیِ ای پیطگیشی وٌٌذُ اص پَوی 

 اص استخَاى

دکتر 

 اسواعیلی

دکتر هحود 

هطلبی، دکتر 

 هحود ٍاحدیاى
13/12/1314  13/13/1313 

13 1313111 11/14 
 سعید

 پوردولتی

تَسؼِ هذل تَضیح سفتبس غیش ایوي ػبثشیي پیبدُ دس 

سیضی جبهؼِ ایشاًی هجتٌی ثش تئَسی سفتبس ثشًبهِ 

 «ضذُ یه هذل تحلیل هذل هؼبدالت سبختبسی

دکتر هشکی، 

 دکتر خَاجَی
 24/10/1314   

14 11313110 11/14 
 هاشوی هایده

 ساده

هفَْم سبصی، سبخت ٍ سٍاسبصی اثضاس سٌجص 

ویفیت صًذگی هشتجظ ثب سالهت دس ثیوبساى هجتال ثِ 

 ًبسسبیی هضهي للجی: یه سٍیىشد ضیَُ تشویجی

   13/11/1314 خَاجَی دکتر دکتر هشکی



13 IR.GMU.REC.1394.97 13/14 
هحوود نبیاى 

 ثانی

تأثیش آهَصش هجتٌی ثش لبًَى وٌتشل سالهت ثش 

 ویفیت صًذگی ثیوبساى ّوَدیبلیضی
 دکتر هشکی

دکتر تَکلی 

زادُ، دکتر 

 هحود ٍاحدیاى
27/11/1314  11/11/1313 

13 IR.GMU.REC.1395.48 11/13 
فاطوه کبزی 

 دهنویی

ٍ خَد  HBM: تأثیش آهَصش ثشاسبع هذل تلفیمی"

تٌظیوی ثش سفتبسّبی تغزیِ ّبی پیطگیشی وٌٌذُ اص 

ثیوبسیْبی للجی ٍ ػشٍلی دس صًبى سبوي دس حبضیِ 

 ضْش ثیشجٌذ

دکتر هطلبی، 

 دکتر عالوی

دکتر تَکلی 

 زادُ
12/12/1313  21/13/1313 

17 IR.GMU.REC.1395.52 113/13 عذرا بشیز 

سٍش آهَصش ثشگطتی ٍ تصَیش ًوب ثش ثشسسی دٍ 

پیشٍی داسٍیی ثیوبساى هجتال ثش پشفطبسی خَى 

 هشاجؼِ وٌٌذُ ثِ هشاوض ثْذاضتی دسهبًی ثیشجٌذ

دکتر 

اسواعیلی، 

 دکتر شوس

 11/14/1313  17/10/1313 

10 IR.GMU.REC.1395.50 111/13 فاطوه غالهی 

همبیسِ تأثیش آهَصش ثِ دٍ سٍش ثحث گشٍّی ٍ 

چٌذ سسبًِ ای ثش اًجبم سفتبسّبی پیطگیشاًِ اص ثستِ 

 پَوی استخَاى دس صًبى یبئسِ ًْجٌذاى

دکتر شوس، 

 دکتر هطلبی

خاًن دکتر 

 هَری
27/14/1313  17/10/1313 

11 IR.GMU.REC.1395.113 111/13 کلثوم حیزتی 
وبسگیشی ًظشیِ جبیگبُ هْبس سالهت ثش سَاد سالهت 

 ٍ خَد هشالجتی دس سبلوٌذاى

دکتر عالوی ، 

دکتر صادق 

 هقدم

   13/13/1313 دکتر هشکی

21 IR.GMU.REC.1395.121 124/13 
ابوالفضل 

 قواهی

همبیسِ دٍ سٍش آهَصضی ثِ ضیَُ آهَصش ٍ سٍش 

ثشگطتی ثش اتخبر اصَل اسگًََهی دس لبلیجبفبى 

 "ضْشستبى سشثیطِ

دکتر هطلبی، 

 دکتر هیری

ههٌدس هحود 

 جَاد فاًی
11/11/1313   

21 IR.GMU.REC.1395.117 123/13 
ابزاهین 

 تیووری

ثشسسی همبیسِ تأثیش حضَسی ٍ آهَصش الىتشًٍیىی 

ثشاسبع تئَسی سفتبس ثشًبهِ سیضی ضذُ ثش سفتبس 

پیطگیشی وٌٌذُ اص سَاًح تشافیىی دس داًص آهَصش 

 "1395پسش تشثت حیذسیِ سبل 

دکتر هطلبی، 

دکتر 

 اسواعیلی

   17/11/1313 خاًن جعفسی

22 IR.GMU.REC.1395.118 131/13 
 هزجاى

 هیزسانیا

همیبع  1اًطجبق ٍ سٍاى سبصی ًتیجِ فبسسی فشم 

 دس دٍساى ثبسداسی MHL.C چٌذ ٍجْی هْبس سالهت

" 

 2/11/1313  10/12/1313 دکتر خَاجَی  دکتر هشکی 

   11/12/1313 دکتر هطلبی دکتر رضا تأثیش آهَصش الىتشًٍیىی ثش سجه صًذگی استمبء  آساده سارعی 137/13  23



 اسواعیلی  دس جَاًبىدٌّذُ سالهت 

24  130/13 
راضیه غالهیاى 

 بجستانی

همبیسِ تأثیش آهَصش ثحث گشٍّی ٍ ثستِ چٌذ 

 سسبًِ ای ثش سجه صًذگی سبلن سًبى ثبسداس
 دکتر هشکی 

خاًن دکتر 

بحری، آقای 

 ًظاهی 
13/12/1313   

52 IR.GMU.REC.1395.112 111/13  جوالییفاطوه 
تأثیش ثْیٌِ سبصی سیستن تَْیِ ثش ویفیت 

 َّای داخل ثیوبسستبى هٌتصشیِ هطْذ

دکتر سید علی 

 سجادی
 17/10/1313  13/10/1313 داهَى کتابی

52 IR.GMU.REC.1396.63 143/13 
رقیه حجت 

 پناه

اسصیبثی اثش ثخطی گٌذصداّبی سایج دس 

ثیوبسستبى ٍ تؼییي الگَّبی همبٍهت آًتی 

ثبوتشیْبی غبلت جذا ضذُ اص سطَح  ثیَتیىی

هحیطی ثخص ّبی هختلف ثیوبسستبى ػالهِ 

 ثْلَل

سید علی 

سجادی، دکتر 

 هحودزادُ

دکتر هرداًِ، 

 ههٌدس قاسوی 
10/14/1313   

52 IR.GMU.REC.1395.119 127/13 بهناس نزاقی 

ضٌبسبیی ایضٍلِ ّبی ثبوتشی اضشضیبوی همبٍم 

هتذاٍل جذا ضذُ ثِ آًتی ثیَتیه ٍ گٌذصدایی 

اص فبضالة ضْشی ٍ صٌؼتی ثب استفبدُ اص 

 فتَتبیپی ٍ طئَتبیپی

دکتر افشارًیا، 

دکتر جالل 

 هرداًِ

ههٌدس 

 بیگلری
21/11/1313   

52 IR.GMU.REC.1395.122 120/13 سویزا ساالری 

هذل سبصی ٍ ثْیٌِ سبصی حزف فلَسایذ اص 

هحلَل ّبی آثی سٌتیه ثَسیلِ آلَم سفیذ ثب 

 استفبدُ اص سٍش سطح پبسخ

 دکتر افشارًیا

دکتر هحوَد 

شوس، 

 ههٌدس قاسوی
24/11/1313   

52 IR.GMU.REC.1395.128 121/13 ههدی سعیدی 

سسسی وبسآیی فشآیٌذ الىتشٍوَاگَالسیَى 

سٍاى  COD تجْیض ثِ الىتشٍدّب آّي دس تصفیِ

 آة ّبی ضْشی

 دکتر افشارًیا
ههٌدس 

 بیگلری
11/12/1313   

03 IR.GMU.REC.1395.123 133/13 علیزضا هکنتی 

وبسایی وشثي فؼبل ضذُ اص ضبیؼبت چَة پستِ ٍ 

اصالح ؟ آى ثب ًیتشات آهًَین ٍ سَد دس حزف 

 سشة اص هحیظ ّبی آثی

سید علی 

 سجادی 

ههٌدس ههدی 

قاسوی، هحود 

حسیي بٌد 

 قرائی 

13/12/1313   



03 IR.GMU.REC.1393.81 37/13 
ههندس 

 قاسوی

ساًذهبى حزف سشة اص هحلَل آثی  ثشسسی

 سٌتیه ثب استفبدُ اص خبوستش پسوبًذ غزایی
 13/11/1314  20/10/1313 هحوَد شوس دکتر افشارًیا

05 IR.GMU.REC.1393.87 30/13 هزین یعقوبی 

وبسآیی فشآیٌذ فتَوبلیستی خَسضیذی دس 

)هطبلؼِ هَسدی: فبضالة تصفیِ  CODحزف 

 خبًِ لجٌیبت (

افشارًیا، دکتر 

دکتر کیاى 

 ههر

 21/12/1314  14/11/1313 حاهد بیگلری

00 IR.GMU.REC.1393.86 31/13 
سیده سویزا 

 رسولی

وبسایی فشایٌذ اوسیذ اسیذاى سًََالىتشٍ 

 ضیویبیی دس تصفیِ ضیشاثِ تبصُ پسوبًذ ضْشی
 دکتر افشارًیا

دکتر کیاى 

ههر، حاهد 

 بیلگری
12/11/1313  14/13/1313 

03 IR.GMU.REC.1393.133 32/13 هوا شاکزی 
استجبط ثیي ویفیت َّای ضْشی ٍ َّای ثستِ 

 اهبوي ػوَهی گٌبثبد

دکتر سید علی 

 سجادی

دکتر 

هحودزادُ، 

 دکتر هیٌَئیاى
23/11/1313  22/10/1313 

02 IR.GMU.REC.1394.95 14/14 ههزی دلسوس 

هىبى یبثی ایستگبُ ّبی پبیص ویفیت َّای 

ضْشی ثشاسبع پشداصش دادُ ّبی سٌجص       

تصوین گیشی ثب  GISآالیٌذُ ّبی َّا دس هحیظ 

فشآیٌذ تحلیل سلسلِ هشاتجی ٍ دٍس سٌجی 

 پظٍّص هحَسی –هبَّاسُ ای 

دکتر سید علی 

سجادی ، 

دکتر هحسي 

 هیرهحودی

دکتر حاهد 

ادب، قاسن 

 ذٍالفقاری
11/11/1314   

02 IR.GMU.REC.1395.47 111/13 عالیه قاسوی 

دس  7ثْیٌِ سبصی حزف سًگ اسیذ اٍساًظ 

هحلَل ّبی آثی سٌتتیه ثَسیلِ سبختبس ضجیِ 

ثب استفبدُ اص  8ایویذاصٍل  -طئَلیت 

 پبسخ سطح سٍش

 دکتر افشارًیا
هحوَد شوس، 

 ههدی قاسوی
23/12/1313   

 


