ًام استاد

ًام داًطجَ
هسعَد ضاُ صهاًی

942539006

دکتش اهیشسضا طالیی/
دکتش سعیذ ضیایی ساد

عٌَاى تاییذ ضذُ
تْیِ ٍ ساخت تتي عثَس دٌّذُ ًَس تا کوک فیثشّای پالستیکی

علی هکًَذی

941539045

دکتش کَچکی

تحلیل استعاضات هتِ حفاسی ٍ تشسسی تاثیش عَاهل هختلف تش عولکشد تْیٌِ آى

داًیال داساتیاى

941537021

دکتش هسعَد ضیایی ساد

ضثیِ ساصی عذدی جشیاى ٍ اًتمال حشاست ًاًَسیال دس هجاسی تا دیَاسُّای هٌعطف

حسیي صاتشی

941537031

دکتش هسعَد ضیایی ساد

تْیٌِساصی هحفظِ یک تَستیي تاد هحَس عوَدی تِ کوک ضثیِ ساصی عذدی

سسَل تیگی سیضی

942537002

دکتش هسعَد ضیایی ساد

ضثیِساصی جشیاى آضفتِ سیال اطشاف پایِّای یک پل

ایواى رٍالفماسی

941537024

دکتش هسعَد ضیایی ساد

تْشٍص جعفشی

941537015

دکتش افطاسی

استفادُ اص پیل سَختی دس تاهیي اًشطی ساختواى

تْاسُ ضاُ طالثی

941537029

دکتش افطاسی

سیستن سشهایص ٍ گشهایص ساختواى تا استفادُ اص پیل سَختی

هحسي حیذسی

941537018

دکتش افطاسی

تشسسی استفادُ اص لَلِ حشاستی تخت تِ هٌظَس خٌککاسی پیل سَختی غطا پلیوشی

خلیل هصطفی صادُ

941537047

دکتش افطاسی

تشسسی استفادُ اص لَلِ حشاستی هذٍس تِ هٌظَس خٌککاسی پیل سَختی غطا پلیوشی

سیذسضا کطاٍسصی

942537008

سجاد خَاجِ

941537020

لطف الِ لاسوی

942537007

دکتش افطاسی/دکتش
هسعَد ضیایی ساد
دکتش افطاسی
دکتش ًصیشی/
هٌْذس حسي صّشایی

تشسسی عذدی هیضاى تاثیش استفادُ اص ًاًَسیال تش اًتمال حشاست ٍ افت فطاس دس جشیاى آضفتِ داخل یک هثذل حشاستی
فیيداس

تصفیِ پساب ّای ًفتی تَسط پیل سَختی ٍ تَلیذ تشق اص آى
تجضیِ ٍ تحلیل اجکتَس دس ایستگاُ تملیل فطاس گاص ضْشی
تشسسی فٌی ٍ التصادی تثذیل تشج خٌک کٌٌذُ تش تِ تشج ّیثشتذی

هیالد اهیشحاجلَ

941537010

دکتش غالهی

طشاحی سیکل سشهایص تش پایِ جزب سطحی تشای جارب سیلیکا طل ٍ هثشد آب

علیشضا فشٍغی

941538036

دکتش احوذی

طشاحی ٍ ساخت لالة  ٍ CECتشسسی هیکشٍساختاس حاصل اص آى

ساضیِ دّماًی

941538018

دکتش احوذی

ضثیِ ساصی سِ تعذی فشایٌذ  ٍ Incremental ECAPهمایسِ تا ًتایج تجشتی

حسي تیشاهلَ

941538010

دکتش احوذی

تشسسی تشاکن ٍ ًحَُ ی ساصهاًذّی ًاتجایی ّا دس یک هیذاى آلتشاسًَیک

هشتضی کاکاًٍذ

941538041

دکتش احوذی

تشسسی اثش سیاًَسدّی ...

اهیش عشب

932539004

دکتش احوذی

تشسسی سفتاس کططی آلیاط یَتکیک للع ٍ سشب تعذ اص فشایٌذ CEC

اتارس هشداًی

941538045

دکتش ٍحذتی

تحلیل تجشتی ٍ تشسسی خَاظ هکاًیکی فلض جَش حاصل اص فشآیٌذّای SFSW ٍ FSW

اکثش تاساًی

942538003

دکتش ٍحذتی

تَلیذ ٍ تحلیل تجشتی کاهپَصیت سطحی حاصل اص فشآیٌذ FSP

اتَرس هلک هحوذی

941538047

دکتش ٍحذتی

طشاحی ٍ ساخت سیستن اًذاصُ گیشی فطاس داخلی ٍ لَلِ ّای اًتمال سیال تا استفادُ اص کشًص اعوالی تش تذًِ آى ّا

هحوذسضا ضشیفی هثاسکِ

941538024

دکتش ٍحذتی

طشاحی ٍ ضثیِ ساصی فشایٌذ ساخت هحفظِ اًتمال  STSتِ سٍش پشسیٌگ

علی احوذی

941538002

دکتش ٍحذتی

طشاحی ٍ ضثیِ ساصی فشایٌذ ساخت هحفظِ اًتمال  STSتِ سٍش اسپیٌیٌگ

حاهذ داٍسی

942538009

دکتش ٍحذتی

طشاحی ٍ ضثیِ ساصی فشایٌذ ساخت هحفظِ اًتمال  STSتِ سٍش سیختِ گشی

حسیي اتشاّیویاى

941538001

دکتش ٍحذتی

طشاحی ٍ ضثیِ ساصی فشایٌذ ساخت هحفظِ اًتمال  STSتِ سٍش فَسجیٌگ

هْذی ًجاتی

941539048

دکتش سعیذ ضیایی ساد

تشسسی دیٌاهیک تشخَسد خَدسٍ تا دیَاس صلة

هیالد عثاسی

941539033

دکتش سعیذ ضیایی ساد

تحلیل سفتاس استعاضی ٍ دیٌاهیکی تیش تحت عثَس جشم هتَالی

حاهذ جعفشلَاساًی

941539009

دکتش سعیذ ضیایی ساد

استعاضات تَام خوطی – پیچطی تال َّاپیوا

اهیي ًصشت پَس

941539051

دکتش سعیذ ضیایی ساد

تشسسی سفتاس استعاضی هستْلک کٌٌذُ ّای جشهی

یَسف اسکٌذسی

941539002

دکتش سعیذ ضیایی ساد

تشسسی دیٌاهیک تشخَسد خَدسٍ تا دیَاس صلة

حسیي سجایی

941539019

دکتش سعیذ ضیایی ساد

تشسسی سفتاس دیٌاهیکی ستَسّا داسای تیشیٌگ فیلن سٍغي

هیٌا لٌثشیْا

941539038

دکتش سعیذ ضیایی ساد

تشداضت اًشطی اص استعاش تیش تا ٍصلِ ّای پیضٍ الکتشیک

هصطفی خسشٍیاى

941537019

هحوذسضا عظیوی

941537033

دکتش هسعَد ضیایی ساد

اهیشحسیي جوطیذی لِْ

942538007

دکتش عاتذیي صادُ

هحوذهْذی تیگی

942538006

دکتش احوذی

ضثیِ ساصی الواى هحذٍد تغییش اًذاصُ داًِ دس حیي فشایٌذ ECAP

اتَالفضل هحسي صادُ

941538043

دکتش احوذی

ضثیِ ساصی فشایٌذ کطص عویك هَاد کاهپَصیتی

هٌصَس تشاتی

942538005

دکتش عاتذیي صادُ

تشسسی همایسِ ای هکاًیضم ّای هختلف حشاست دّی دس فشایٌذ پشس گشم

هحسي ًیکَیی

941538050

دکتش عاتذیي صادُ

هحسي هسلوی ًیکَ

941538046

دکتش عاتذیي صادُ

دکتش افطاسی/دکتش
هسعَد ضیایی ساد

استفادُ اس اًشطی خَسضیذی دس سیکل تثشیذ اجکتَسی

حل عذدی اًتمال حشاست جاتجایی تشکیثی آسام ٍ هغطَش دس یک کاًال تا همطع تیضَی (دس ایي پشٍطُ عذد ًاسلت ٍ
 ...سٍی دیَاسُ کاًال تشسسی هی ضَد)
تشسسی عذدی پاساهتشّای هؤثش تش فشآیٌذ فشص کاسی کاهپَصیتْا ٍ تْیٌِ ساصی پاساهتشّای هَثش دس آى تِ کوک ضثکِ
عصثی ٍ الگَسیتن طًتیک

تشسسی عذدی پاساهتشّای هؤثش تش فشآیٌذ فطشدُ ساصی پَدس ٍ تْیٌِ ساصی پَدس تْیٌِ ساصی تِ کوک ضثکِ عصثی ٍ
الگَسیتن طًتیک
تشسسی عذدی ٍ تجشتی پاساهتشّای هَثش دس فشایٌذ تضسیك پالستیک

