
 :طزح های خاتمه یافته

شناسایی و اولویت بندی راهبزدهای کار افزینی گزدشگزی در منطقه  1

 اساد چابهار

 عبدالعشیش ولی نفس

تشسسی هقایسِ ای هیضاى اعتواد اجتواعی دس تیي جَاًاى ضْش صاتل ًسثت تِ  2

 سساًِ ّای هختلف استثاط جوعی

 هحوذ پَدیٌِ پیش

تشسسی عولکشد تْیاساى دس هشاقثت اص تیواساى سالوٌذ تستشی دستخص هشاقثت  3

 تیواسستاى اهام علی صاّذاى

 هشین طالة سٍحی

اسصیاتی فعالیت ضذ هیکشٍتی عصاسُ ّای آتی هٌاتَلی گیاّاى دسهٌِ ٍ کلپَسُ  4

 سٍی ّلیکَتاکتشی پیلَسی

 هشین گٌجعلی

تشسسی فلَس غالة قاسچی ٍ تاکتشی سیضٍسفذ ٍضٌاسایی هیکشٍ اسگاًیسن ّای  5

 فسفَلیپاص ٍ کیتیٌاص دس خاک ّای حاصلخیض ایشاًطْشهَلذ آًضین 

 ّادی حسیٌی

ًوًَِ هَسدی  ) تش هطاسکت دیتأکتْساصی ٍ ًَساصی تافت فشسَدُ ضْشی تا  6

 ( صاّذاى2ی هیذاى فلسطیي، هٌطقِهحذٍدُ 

 اسذاهلل طحاًی

 

 

 

 

 :طزح های درحال اجزا

مطالعه اثز ارسش و محتوای پیام تبلیغاتی بز رفتار مصزف کننده در  1

: مورد مطالعه)پذیزش پیام اس طزیق شبکههای اجتماعی موبایلی

 (کاربزان شبکه های اجتماعی موبایلی در ساهدان

 هادی تقوی

 هجتثی اًصاسی فش سٍدخاًِ صساًی دس  اهکاى سٌجی احذاث سذ 2

 هطالعِ اثش ضذهیکشٍتی ًاًَرسات ًقشُ تیَسٌتض ضذُ تا استفادُ اص گیاُ 3

Kelussia odoratissima L.  علیِ تشخی اص تاکتشی ّای تیواسی صا

 ییتا هٌطا غزا

 اهیذ عضیضیاى ضشهِ

 هْال سٌجشاًی ًشم افضاس تغزیِ دسهاًی ٍ تغزیِ دسهاًی تحت ٍب سٌجش 4

 علی سٌجشاًی ًشم افضاس پضضکی داتیس طة 5

 ًذا گلپایگاًی ٍاکاٍیی ٍ تحلیل علل کوثَد فضاّای تَسیستی دس ضْش صاّذاى 6

 سیوا سشگضی آًتشٍپی هَضعی ٍ آًتشٍپی هَضعی ضشطی افشاصّا 7

 

 

 



 

 :طزح های در دست داوری

 اثز اتصاالت مفصلی و گیزدار بز سطوح عملکزد ساسه های قاب خمشی  1

فوالدی ویژه کوتاه ، متوسط و بلند مزتبه به وسیله تحلیل دینامیکی 

 فشاینده

 مهدی حقیقت

 هشکض ٍ  هختلف دسی ّوپَضاىی ّاکی کطت صعفشاى تا استفادُ اص تکيیابیهکاى  2

 سیستاى ٍتلَچستاىضوال استاى 

 تْشٍص کشدی توٌذاًی

 صاتشُ کشدی توٌذاًی تشسسی سیٌَپتیکی یخثٌذاى ّای هٌطقِ حاضیِ تفتاى 3

 حاهذ اقذاهی ضْشی هیادیي یتاص طشاح 4

 هحسي جاهی تشسسی آهاسی فعالیت صهیي ساختی گسل صاّذاى ٍ تاثیش آى تش ضْش صاّذاى 5

 ساصی ًِیتِی ٍ  آبیاص هحلَلْا حزف سًگ دس    آّيرسات  ًاًَ یی کاسایتشسس 6

   پاسخ فشآیٌذ تَسیلِ طشاحی سٍش سطح 

 سیشٍس ضجاعی

ی تش هطاسکت هشدمدی تا تاکی تافت فشسَدُ ضْشی ساّثشدیصیتشًاهِ س 7  

 (تافت فشسَدُ ضْشضا: یًوًَِ هَسد )

 اسذاهلل طحاًی

 اتَلفضل اتشاّین صادُ تشسسی خَاصی اسگَدیک اص آًتشٍپی فاصی ٍ آًتشٍپی فاصی ضشطی 8

 


