




سخن رئیس دانشــگاه

پايدار  توسعه  موتورهاي  و  فني  علمي،   برنامه هاي  اصلي  ارکان  از  تفکر  مراکز  بعنوان  دانشگاه ها 
هر جامعه هستند. در عصر حاضر جوامع نيازمند توسعه، رشد صنعتي پايدار و ارتقاء کيفي و کمي 
اقتدار  به چنين ويژگي هايی، استقالل ملي و عزت و  با دستيابي  تا  باشد  بنيان مي  توليدات دانش 
فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي خود را در عرصه جهاني تثبيت نمايند. دانشگاه تحصيالت تکميلي 
صنعتي و فناوري پيشرفته در جوار شهر تاريخي ماهان و 28 کيلومتري شهر کرمان واقع شده  است. 
وجود اين دانشگاه در استان کرمان که از قطب هاي صنعتي، کشاورزي و بهشت معادن کشور است 
فرصتي مغتنم را در منطقه جنوب شرق ايران بوجود آورده است تا در سه حوزه آموزش، پژوهش و 
تبديل علم به ثروت به ترتيب در دانشگاه، پژوهشگاه و پارک علم و فناوري گام بردارد. آموزش هاي 
تحصيالت تکميلي در دو مقطع دکتري و کارشناسي ارشد در سه دانشکده و تحقيقات و پژوهش هاي 
بنيادي و کاربردي در پنج پژوهشکده و مباحث توليد  ثروت از علم در حوزه پارک علم و فناوري و 

مرکز رشد واحدهاي فناور با استفاده از امکانات پيشرفته و بروز در حال انجام است.
فعاليت هاي علمي  ارتقاء سطح  به منظور  و دانشجويان  اساتيد  انديشه و حضور  تبادل  به منظور 
ساله  پنج  ميان مدت  برنامه  اهداف  راستاي  در  آموزشي  کارگاه هاي  و  همايش  سالن هاي  مجموعه 

دانشگاه در حال فعاليت مي باشد.
اين مجموعه، بعنوان عملکرد يکساله دانشگاه تدوين شده، چکيده اي از زحمات اساتيد گرانقدر، 
با همکاري و همدلي در سال  با تالش و فعاليت خستگي ناپذير  مديران و کارکنان محترم است که 

گذشته رقم خورده است. 
جاي بسي خوشبختي و افتخار است که اينجانب در خدمت اين مجموعه خدوم بوده و از نزديک 
شاهد تالش هاي تک تک عزيزان اميدوارم اين قدم هرچند کوچک اما صادقانه در درگاه خداوند منان 

مورد قبول واقع شود.
در اينجا از کليه عزيزان همکار در طول سال گذشته در هر پست و جايگاهي که جهت خدمت به 
اهداف عالي نظام مقدس جمهوري اسالمي ايران تالش نمودند صميمانه تقدير و تشکر مي نمايم. اميد 

است با ادامه اين راه دانشگاه جايگاه خود را در بين مراکز ممتاز علمي منطقه نهادينه نمايد.

محمد جواد آروين
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دانشگاه ها بعنوان مراکز تفکر از ارکان اصلي برنامه هاي علمي،  فني و موتورهاي توسعه پايدار هر جامعه هستند. 
با  تا  ارتقاء کيفي و کمي توليدات دانش بنيان ميباشد  در عصر حاضر جوامع نيازمند توسعه، رشد صنعتي پايدار و 
دستيابي به چنين ويژگي هاي استقالل ملي و عزت و اقتدار فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي خود را در عرصه جهاني 
تثبيت نمايند. دانشگاه تحصيالت تکميلي صنعتي و فناوري پيشرفته در جوار شهر تاريخي ماهان و 28 کيلومتري 
شهر کرمان واقع شده  است وجود اين دانشگاه در استان کرمان که از قطب هاي صنعتي، کشاورزي و بهشت معادن 
کشور است فرصتي مغتنم را در منطقه جنوب شرق ايران بوجود آورده است تا در سه حوزه آموزش، پژوهش و تبديل 
علم به ثروت به ترتيب در دانشگاه، پژوهشگاه و پارک علم و فناوري گام بردارد. آموزش هاي تحصيالت تکميلي در دو 
مقطع دکتري و کارشناسي ارشد در سه دانشکده و تحقيقات و پژوهش هاي بنيادي و کاربردي در پنج پژوهشکده و 
مباحث توليد  ثروت از علم در حوزه پارک علم و فناوري و مرکز رشد واحدهاي فناور با استفاده از امکانات پيشرفته 

و بروز در حال انجام است.
به منظور تبادل انديشه و حضور اساتيد و دانشجويان به منظور ارتقاء سطح فعاليت هاي علمي مجموعه سالن هاي 

همايش و کارگاه هاي آموزشي در راستاي اهداف برنامه ميان مدت پنج ساله دانشگاه در حال فعاليت مي باشد.
اين مجموعه بعنوان عملکرد يکساله دانشگاه تدوين شده چکيده اي از زحمات اساتيد گرانقدر، مديران و کارکنان 

محترم است که با تالش و فعاليت خستگي ناپذير با همکاري و همدلي در سال گذشته رقم خورده است. 
جاي بسي خوشبختي و افتخار است که اينجانب در خدمت اين مجموعه خدوم بوده و از نزديک شاهد تالش هاي 

تک تک عزيزان اميدوارم اين قدم هرچند کوچک اما صادقانه در درگاه خداوند منان مورد قبول واقع شود.
در اينجا از کليه عزيزان همکار در طول سال گذشته در هر پست و جايگاهي که جهت خدمت به اهداف عالي نظام 
با ادامه اين راه دانشگاه  مقدس جمهوري اسالمي ايران تالش نمودند صميمانه تقدير و تشکر مي نمايم. اميد است 

جايگاه خود را در بين مراکز ممتاز علمي منطقه نهادينه نمايد.

کرمان  پيشرفته  فناوري  و   صنعتی  تکميلی  تحصيالت  دانشگاه 
دانشگاهی منحصر به فرد در جنوب شرق کشور است که به تربيت 
نيروی انسانی متخصص در رشته های فنی و مهندسی و رشته های 
وابسته در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری می پردازد. اين دانشگاه 
در  سعی  شايسته  کارکنان  و  علمی  هيات  اعضاء  از  گيری  بهره  با 

تربيت دانشجويان در راستای نيازهای جامعه اسالمی دارد.
اين دانشگاه در جهت حفظ کرامت انسانی، تکريم علم و عالم و بر 
قراری فرصت های برابر جهت شکوفايی و پرورش استعدادها در علم 

و فن اقدام می نمايد 
مراکز  و  ها  دانشگاه  با  علمی  تبادالت  طريق  از  دانشگاه  اين 
پژوهشي داخل و خارج از کشور به خصوص در حوزه جهان اسالم 
سعی در حرکت در مسير گسترش مرزهای دانش و فناوری و ارتقاء 
علمی دانشگاه خواهد داشت. از سوی ديگر  اين دانشگاه با تعامل با 
مجموعه اجرائی استان و کشور، سازمانهای خصوصی و سازمانهای 
مردم نهاد، تامين کننده نيروی های مومن و متخصص مورد نياز در 
عرصه های علمی، فنی و  اقتصادی بوده و انجام پژوهش های مورد 

نياز علمی و کاربردی جامعه را از وظايف خود می داند.

صنعتی  مراکز  با  پژوهشی  و  علمی  ارتباط  برقراری  با  دانشگاه 
بهبود  و  آوری  نو  افزايش خالقيت،  زمينه های الزم جهت  کشور 
از  انسانی  نيروی  وری  بهره  ارتقاء  و  سازمان  با  متناسب  کيفيت 
طريق توسعه تحقيقات، انتقال و جذب تکنولوژی و نوآوری را فراهم 

می سازد. 
پيشرفته و  تکنولوژي  و  پژوهشگاه علوم  با داشتن  دانشگاه  اين 
علوم محيطي و پارک علم و فناوري استان کرمان )پرديس دانش(

در زير مجموعه خود سعي در تربيت پژوهشگران کار آمد و حل 
مشکالت صنعت متناسب با نياز جامعه در استان و کشور را دارد.

افق   راستاي  در  کرمان  صنعتی  تکميلی  تحصيالت  دانشگاه 
1404 آموزش عالی کشور، دانشگاهی با اکثريت رشته های فنی 
و مهندسی و رشته های وابسته در سطح کارشناسی ارشد،دکتری 
و پسا دکتري بر آن است از نظر علمی در سطح ملی و منطقه 
ای شاخص بوده و تربيت کننده انسان هايی مومن، متخصص و 

کارآفرين می باشد.
اعضاء هيات  از ظرفيت های موجود،  استفاده  با  اين دانشگاه 
علمی، دانشجويان و شرکت های دانش بينان وابسته به دانشگاه 
خواهد  دانش  مرزهای  گسترش  و  علمی  سطح  ارتقاء  موجب 
شد و همچنين بسياری از مشکالت صنايع را  با پژوهش های 
علمی رفع نموده و در نهايت موجب بهره وری بيشتر در استان 
و کشور می شود. از طرفی اين دانشگاه عالوه بر آموزش محوری 

و پژوهش محوری دانشگاهی کار آفرين است.
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در سال 1395 حدود 143 جلسه ) حدودا به ميزان 129 ساعت کاری( توسط اعضای هيات رئيسه 
دانشگاه برگزار شده است. که در اين جلسات 142 مصوبه به تصويب رسيده که بيشتر پيرامون موضوعات 

حوزه های آموزش، پژوهش، فرهنگی، امور دانشجويی و پارک علم و فناوری بوده است.

گزارش

رئيس دانشگاه   * دکتر محمد جواد آروين 

رئيس پارک علم و فناوری استان کرمان  * دکتر عباس قوام  

رئيس پژوهشگاه علوم و تکنولوژی پيشرفته و علوم محيطی  * دکتر مسعود ترکزاده  

معاون اداری ومالی دانشگاه  * دکتر محمد ماهانی         

معاون آموزشی و پژوهشی  دانشگاه  * دکتر داريوش افضلی  

معاون دانشجويی و فرهنگی دانشگاه   * دکتر عليرضا عسکرزاده 

دبير هيات رئيسه سرپرست دفتر رياست و روابط عمومی    * دکتر سعيد ميرزايی  

معرفی اعضا
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پژوهشکــده  علوم محیطـی

معرفی اعضای هیات علمی

* رشته تحصيلی:  بيوتکنولوژی گياهی
* مرتبه علمی:      استاديار

* گروه پژوهشی:  بيوتکنولوژی
* زمينه تحقيقاتی: 

شناسايی ژنهای کانديد، بررسی های  اوميکس 
مانند فنوميکس، ژنوميکس، ترانسکريپتوميکس، 
متابولوميکس انتخابی، نقشه يابی گسترده   ژنومی 

)GWAS( و کشت بافت گياهی.

دکتر 
مسعود احمدی 

افزادی

دکتر
 داریوش افضلي

دکتر
  امین باقی زاده

* رشته تحصيلی:زيست شناسي- ژنتيک ملکولي
* مرتبه علمی:      استاديار

* گروه پژوهشی:  بيوتکنولوژی
* زمينه تحقيقاتی:

 مطالعه نقش و عملکرد فاکتورهای خودبازسازی و
 پرتوانی سلولهای بنيادی در  سلولهای سرطانی.

 نقش و عملکرد Non-coding RNAs در
 سلولهای

دکتر 
ملک حسین

 اسدي

دکتر 
سعید ایرانمنش

دکتر 
هادي بیت اللهي

* رشته تحصيلی:   شيمي - شيمي تجزيه
* مرتبه علمی:       دانشيار

* گروه پژوهشی:    محيط زيست
* زمينه تحقيقاتی:    

جداسازي، نانوشيمي، الکتروشيمي،
 فيتوشيمي، محيط زيست

* رشته تحصيلی:  مهندسی کشاورزی - 
حشره شناسی - بيوسيستماتيک حشرات

* مرتبه علمی:     استاديار
* گروه پژوهشی:  تنوع زيستی

* زمينه تحقيقاتی: 
کاربرد  و  )مورفومتريک  بيوسيستماتيک 
شناسايی  در  مصنوعی  عصبی  شبکه های 

حشرات( و مدل سازی رشد جمعيت

* رشته تحصيلی:اصالح نباتات _ ژنتيک بيومتري
* مرتبه علمی:       دانشيار

* گروه پژوهشی:    بيوتکنولوژی
* زمينه تحقيقاتی: 

ژنتيک بيومتري و بيوتکنولوژي گياهي

* رشته تحصيلی: شيمی تجزيه
* مرتبه علمی:       دانشيار

* گروه پژوهشی:     محيط زيست
* زمينه تحقيقاتی:  

    الکتروشيمی، نانوشيمی و بيوسنسور 
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دکتر 
مسعودترکزاده

دکتر
رضا 

حسن زاده

دکتر
محمد جواد حسنی

دکتر
مریم راشکی

قلعه نو

دکتر
الهام 

رضوان نژاد

* رشته تحصيلی: زيست شناسي -ژنتيک ملکولي
* مرتبه علمی:     دانشيار

* گروه پژوهشی:  بيوتکنولوژی
* زمينه تحقيقاتی: 

  ژنتيک مولکولی- سنجش بيان ژن- کشت و 
تمايز سلولهای بنيادی- بيولوژی مولکولی  سرطان

* رشته تحصيلی:    بيو شيمی
* مرتبه علمی:        استاديار

* گروه پژوهشی:     بيوتکنولوژی
* زمينه تحقيقاتی:  

 بيوسنسور، مهندسي پروتئين، داروهای 
نوترکيب

دکتر 
محمد مهدی 

یعقوبی

دکتر 
محمود 
ملکی

دکتر 
مهدیه

 حسینجامی زاده

دکتر 
مهدی رحیمی

دکتر 
علی ریاحی  

مدوار

* رشته تحصيلی:سيستم اطالعات جغرافيايي
* مرتبه علمی:     استاديار
* گروه پژوهشی:  اکولوژی

* زمينه تحقيقاتی:
در  از دور  و سنجش   )GIS( اطالعات جغرافيايی  کاربرد سيستم 
زمين(،  نشست  لغزه،  زمين  سيل،  )زلزله،  محيطی  مخاطرات   ارزيابی 
مطالعات زيست محيطی فعاليتهای  معدنی و ارزيابی آلودگی منابع آب با 
روشهای زمين آماری، مطالعات تغييرات سطحی  زمين )مورفوتکتونيکی، 

نشست زمين و کاربری زمين( با تفسير و پردارش تصاوير ماهواره ای.

* رشته تحصيلی:  اصالح نباتات- ژنتيک مولکولي
* مرتبه علمی:      استاديار

* گروه پژوهشی:   بيوتکنولوژی
* زمينه تحقيقاتی:

1( بررسی تحمل به تنش های غير زنده در گياهان زراعی بويژه
 گندم با استفاده از روشهای مولکولی

2( بررسی ژنهای مريستمی دخيل در فتوپريود در گياهان مهم 
زراعی بويژه گندم با استفاده از روشهای مولکولی

3( انتقال برخی ژنهای مهم به گياهان زراعی جهت باال بردن 
کيفيت محصوالت آنها 

* رشته تحصيلی: زمين شناسي، چينه شناسي
و فسيل شناسی

* مرتبه علمی:      استاديار
* گروه پژوهشی:  اکولوژی

* زمينه تحقيقاتی:
  متخصص ريزديرينه شناسی و ديرينه شناسی

 سنوزوئيک. متخصص ريزديرينه شناسی

* رشته تحصيلی:  حشره شناسي کشاورزي
* مرتبه علمی:      استاديار

* گروه پژوهشی:  تنوع زيستی
* زمينه تحقيقاتی:

مديريت تلفيقی آفات با محوريت اکولوژی
 و کنترل بيولوژيک حشرات

* رشته تحصيلی:مهندسي کشاورزي-علوم دامي-ژنتيک و اصالح
* مرتبه علمی:       استاديار

* گروه پژوهشی:   بيوتکنولوژی 
* زمينه تحقيقاتی:  

مطالعات کمی و ملکولی در زمينه نقشه يابی
 ژنتيکی و ژنوميکس

* رشته تحصيلی:   زمين شناسی اقتصادی
* مرتبه علمی:        استاديار
* گروه پژوهشی:     اکولوژی

* زمينه تحقيقاتی:  
کاربرد سنجش از دور و سيستم اطالعات
 جغرافيايی در علوم زمين بويژه اکتشاف 

کانيها  و نقشه برداری  زمين شناسی 

* رشته تحصيلی: اصالح نباتات
* مرتبه علمی:     استاديار

* گروه پژوهشی:  بيوتکنولوژی
* زمينه تحقيقاتی:

اصالح گياهان زراعی و باغی از طريق روش های کالسيک
 و ژنتيک مولکولی،  مقاومت گياهان به تنش های زنده و 

غيرزنده، بيومتری، مارکرهای مولکولی و بيوتکنولوژی، بيان ژن، 
شناسايی مکانهای کنترل کننده صفات کمی

"Association mapping و QTL mapping  

* رشته تحصيلی:  بيو شيمی
* مرتبه علمی:       استاديار

* گروه پژوهشی:    بيوتکنولوژی 
* زمينه تحقيقاتی:  

 بيوشيمی آنزيم ها و پروتئين های صنعتی و 
دارويی- مهندسی ژنتيک- مهندسی پروتئين- 

بيوتکنولوزی- نانوبيوتکنولوزی

معرفی اعضای هیات علمی
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حسن ساالری

دکتر
شهریار شاکری

دکتر
حامد عامری

دکتر
مریم عبدلی نسب

* رشته تحصيلی:علوم دامي- ژنتيک و اصالح دام
* مرتبه علمی:     استاديار

* گروه پژوهشی:  بيوتکنولوژی
* زمينه تحقيقاتی:  

             ژنتيک و اصالح نژاد دام

* رشته تحصيلی:زيست شناسي-اکولوژي گياهي
* مرتبه علمی:     مربی

* گروه پژوهشی:  اکولوژی
* زمينه تحقيقاتی:

دکتر 
مهدی سلطانی

دکتر 
محبوب صفاری

دکتر 
حکیمه علومی

* رشته تحصيلی:زيستشناسي- ميکروبيولوژي
* مرتبه علمی:      استاديار

* گروه پژوهشی:   بيوتکنولوژی 
* زمينه تحقيقاتی: 
           ميکروبيولوژی

* رشته تحصيلی: مهندسي کشاورزي
* مرتبه علمی:      استاديار

* گروه پژوهشی:   محيط زيست
* زمينه تحقيقاتی:

* رشته تحصيلی: زمين شناسي، چينه شناسي
و فسيل شناسی

* مرتبه علمی:     استاديار
* گروه پژوهشی:  اکولوژی

* زمينه تحقيقاتی: 
    زمين شناسی- چينه فسيل

* رشته تحصيلی: اصالح نباتات
* مرتبه علمی:     استاديار

* گروه پژوهشی:  بيوتکنولوژی
* زمينه تحقيقاتی:

 پروتئين های دارويی نوترکيب، انتقال
 ژن، بررسی بيان ژن، کشت بافت

* رشته تحصيلی:زمين شناسی - چينه شناسی
 - فسيل شناسی

* مرتبه علمی:     استاديار
* گروه پژوهشی:  اکولوژی 

* زمينه تحقيقاتی:
- چينه نگاری

- ديرينه شناسی و بوم شناسی ديرينه 
- تجزيه و تحليل های رخساره ای و تفسير 

  محيط های ديرينه

* رشته تحصيلی: زيست شناسيـ  فيزيولوژي گياهي
* مرتبه علمی:      استاديار
* گروه پژوهشی:  اکولوژی

* زمينه تحقيقاتی:

ی
ش

وه
 پژ

ش
زار

گ

پژوهشکــده  علوم محیطـی

معرفی اعضای هیات علمی

bioleaching, bioremediation, 
phytoremediation

 شيمی و آلودگی خاک-  سرنوشت و رفتار آالينده های مختلف در 
خاک مبتنی بر روش های مختلف   سينتيک ماکروسکوپی، همدمای جذب، قابليت 
زيست فراهمی، شکل های شيميايی، گونه بندی و ...- مدل سازی و پيش بينی حرکت 
آالينده های محتلف در خاک- استفاده از روش های هوش مصنوعی در تخمين کمی 
و کيفی آلودگی های محيط زيست- استفاده از تکنيک های زمين آماری و سيستم 

اطالعات جغرافيايی در بررسی پراکنش آالينده های مختلف در محيط زيست خاک

اکوفيزيولوژي گياهي، متابوليت هاي ثانويه، 
گياهان دارويي، اليسيتورها دکتر 

صدیقه انوری

* رشته تحصيلی:  سازه های آبی
* مرتبه علمی:      استاديار
* گروه پژوهشی:   اکولوژی

* زمينه تحقيقاتی:
             مديريت سيستم های منابع ّآب 

دکتر
مهدی هنرمند

دکتر
امیر حسین 

رحیمی نژاد رنجبر

* رشته تحصيلی: زمين شناسي اقتصادي
* مرتبه علمی:      استاديار
* گروه پژوهشی:   اکولوژی

* زمينه تحقيقاتی:  
زمين شناسی اقتصادی با کاربرد سنجش از 

دور و سيستم اطالعات جغرافيايی

6



پژوهشکــده  علوم محیطـی
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گ

دکتر 
شهروز کاظمی

دکتر
محمرضا  لشکری

دکتر
ابراهیم محمدی

دکتر
مجتبی مرتضوی

مهندس 
محمد مقتدر

* رشته تحصيلی:  بيماري شناسي گياهي ـ قارچ شناسي
* مرتبه علمی:      استاديار

* گروه پژوهشی:  تنوع زيستی
* زمينه تحقيقاتی: 

بيمارشناسی گياهی )قارچ شناسی(  

* رشته تحصيلی: حشره شناسي کشاورزي
* مرتبه علمی:     دانشيار

* گروه پژوهشی:  تنوع زيستی 
* زمينه تحقيقاتی:

حشره شناسی )کنه شناسی( دکتر  
آزاده حبیبی

دکتر 
صفا لطفی

دکتر 
صدیقه

 محمدی

دکتر 
حسین مظفری

دکتر 
سید مظفر 

منصوری

* رشته تحصيلی: گياه پز شکي-حشره شناسي کشاورزي
* مرتبه علمی:       استاديار

* گروه پژوهشی:    تنوع زيستی 
* زمينه تحقيقاتی: 

         حشره شناسی کشاورزی

* رشته تحصيلی:  بيوشيمی
* مرتبه علمی:      استاديار

* گروه پژوهشی:   بيوتکنولوژی 
طراحی  شامل  دارويی  مطالعات  تحقيقاتی:  زمينه   *
های  روش  از  استفاده  با  دارو-پروتئين  ميانکنش  بررسی  دارو، 
بررسی  و  نظير داکينگ  بيوانفورماتيک  های  آزمايشگاهی و روش 
تاثير داروهای ضدسرطان بر روی سلول های کشت شده سرطانی

* رشته تحصيلی: زمين شناسي-چينه شناسي
و فسيل شناسی

* مرتبه علمی:      استاديار
* گروه پژوهشی:   اکولوزی 

* زمينه تحقيقاتی:
        زمين شناسی- چينه فسيل

* رشته تحصيلی: بيوشيمی
* مرتبه علمی:      استاديار

* گروه پژوهشی:  بيوتکنولوژی 
* زمينه تحقيقاتی:

 Protein engineering-Cloning-
expression-purification-enzymology-
cell culture

* رشته تحصيلی: مهندسي کشاورزي
* مرتبه علمی:     مربی

* گروه پژوهشی:  تنوع زيستی
* زمينه تحقيقاتی:

 گياهان دارويی: بررسی کمی و کيفی و شناسايی 
ترکيب های بيوشيميايی و بررسی اثر  ضد                  

ميکروبی)باکتريايی و قارچی( اسانس گياهان  
دارويی بومی استان کرمان.

* رشته تحصيلی: مهندسي منابع طبيعي-آبخيزداري
* مرتبه علمی:     استاديار

* گروه پژوهشی:   اکولوژی
* زمينه تحقيقاتی: 

زيست  مطالعات  در  جغرافيايی  اطالعات  سيستم  کاربرد 
و  کمی  مدلسازی  رسوب-  و  خاک  فرسايش  مدلسازی  محيطی- 

کيفی آبهای زيرزمينی- تغيير اقليم و اثرات آن

* رشته تحصيلی: زيست شناسيـ  فيزيولوژي گياهي
* مرتبه علمی:      استاديار
* گروه پژوهشی:  اکولوژی

* زمينه تحقيقاتی:  
تنش، مقاومت و آلودگی فلزات سنگين در گياهان

* رشته تحصيلی: حشره شناسي کشاورزي
* مرتبه علمی:     استاديار

* گروه پژوهشی: تنوع زيستی 
* زمينه تحقيقاتی:

مقاومت گياهان به آفات و فيزيولوژی حشرات 

معرفی اعضای هیات علمی
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پژوهشکــده  علوم محیطـی

معرفی اعضای هیات علمی

دکتر
محسن مهرپرور

دکتر
ناهید عسکری

* رشته تحصيلی: بيوتکنولوژي کشاورزي-ژنتيک مولکولي گياهي
 * مرتبه علمی:     استاديار

* گروه پژوهشی:   بيوتکنولوژی
* زمينه تحقيقاتی:

* رشته تحصيلی:حشره شناسي کشاورزي-اکولوژي
* مرتبه علمی:      استاديار

* گروه پژوهشی:  تنوع زيستی 
* زمينه تحقيقاتی:

دکتر 
سعید میرزایی

دکتر 
فرزین ناصری

* رشته تحصيلی: زيست شناسي -ژنتيک ملکولي
* مرتبه علمی:     استاديار

* گروه پژوهشی:  بيوتکنولوژی
* زمينه تحقيقاتی:

* رشته تحصيلی: منابع طبيعي - جنگلداري
* مرتبه علمی:     استاديار
* گروه پژوهشی:  اکولوژی

* زمينه تحقيقاتی: 
  استفاده از سنجش از دور و GIS در 

مطالعات محيطی و نيز طيف سنجی
 پديده های محيطی، به ويژه گياهان

Neurobiology, Cell culture« 
 Stem cell, Cancer cell),) 
Gene Cloning and Gene Ex

Aphid ecology especially community 
ecology of aphids and their interactions 
with other insects such as natural enemies 
and mutualistic ants ------ Systematics and 
biodiversity of aphids (Traditional and 
molecular systematic)

Transcriptomics, legume nodulation and 
nitrogen fixation, Plant physiology, signalling 
and development, Soybean, Trigonella 
foenum-graecum، Pistachio
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* عنوان   بررسي بيان RNAغيرکدکننده SNHG6 در نمونه هاي سرطاني سينه و ارزيابي تاثير مهار آن بر روي تکثير رده سلولي  
MCF7 سرطاني     

* مجری   ملک حسين اسدی       
چکيده

در سلول هاي سرطاني روند تنظيم نشده چرخه سلولي، سلول را به مرحله توموري هدايت مينمايد. در سلول هاي سرطاني پروتئين هاي متعددي 
از لحاظ ميزان و عملکرد دچار تغييراتي ميشوند که اين تغييرات سلول را به سوي مرحله سرطاني پيش مي برد. دو تئوري در رابطه با منشا سلول 
هاي سرطاني وجود دارد. تئوري اول سلول هاي تمايز يافته يک بافت هنگامي که بازبرنامه نويسي ميشوند را منشا سرطان در آن بافت معرفي مي 
نمايد. تئوري ديگر Cancer stem cell((   سلول هاي بنيادي بالغ موجود در يک بافت را مسبب ايجاد سرطان در بافت بر ميشمرد.   درتئوري 
Cancer stem cell سلول هاي بنيادي با توان باالي تکثير سرطاني شده وتوانايي انتقال اين خصوصيت به رده هاي بعد از خود را نيز دارا مي 
باشند. امروزه نقش RNA هاي بلند غير کد کننده )LNCRs( در القاي حالت بنيادي در يک سلول کامال به اثبات رسيده است. LNCR هاي 
متعددي کشف شده اند که نقش بارزي را در القاي خاصيت پرتواني در يک سلول بنيادي بازي مي نمايند. در سلول هاي سرطاني ميزان   بيان برخي 
از اين نوع RNA ها نسبت به سلول هاي عادي باالتر ميباشد . با افزايش بيان ژن هاي مذکور ميزان RNA هاي دخيل در ايجاد حالت پرتواني رو 
به افزايش گذاشته و ميتواند سبب القاي حالت بنيادي در اين سلول بشود.   اسپاليسينگ ژن برخي از LINC   سبب پديد آمدن رونوشت هاي 
گوناگوني ميشود که به صورت اختصاصي بافت بيان مي گردند.   lncr SNHG6   بعنوان RNA دخيل در ايجاد حالت بنيادي شناخته شده است. 
 RNA محسوب شده و يکي به عنوان LNCR 6 رونوشت مختلف را در پي خواهد داشت که 5 رونوشت از اين مجموع   ،SNHG6 رونويسي   ژن
هاي کوچک هسته اي )sno RNA( بررسي ميشوند. 5 واريانت از SNHG6 در سلول هاي بنيادي جنيني بيان قابل مالحظه اي دارند. با توجه به 
نظريه Cancer stem cell بيان باالي واريانت هاي ژن SNHG6   در سلول هاي سرطاني پيش بيني مي شود. در اين مطالعه ما به بررسي ميزان 
بيان واريانت هاي بلند مذکور در نمونه هاي سرطاني سينه پرداخته و در ادامه با به کار گيري استراتژي RNAi   به ارزيابي نقش اين RNA ها در 

تکثير سلول هاي رده MCF7   مي پردازيم.

طــرح های تحقیقاتـی

* عنوان   کاربرد سيستم اطالعات جغرافيايي و روشهاي تصميم گيري چند متغييره در تعيين اثر ساختگاه و جنبش نيرومند زمين
 * مجری  رضا حسن زاده

چکيده
کشور  ايران در کمربند لرزه خير آلپ-هيماليا در ناحيه با لرزه خيري زياد واقع شده است. اين امر سبب رخداد زمين لرزه هاي شديد و وارد 
آمدن خسارات سازه اي و تلفات انساني در شهرها و روستاهاي کشور شده است. ميزان خطر زلزله در نواحي مختلف بدليل تاثير فاکتورهايي مثل 
نوع سازندهاي زمين شناسي، وجود گسل هاي فعال، ضخامت آبرفت و ... متفاوت مي باشد. لذا استفاده از سيستم اطالعات جغرافيايي و تصميم 
گيري چند متغييره در برآورد ميزان خطر لرزه اي و ميزان جنبش نيرومند زمين مي تواند مديران کشوري را در برنامه ريزي کالن توسعه شهري و 

روستايي ياري نمايد.

پژوهشکــده  علوم محیطـی
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طــرح های تحقیقاتی

* عنوان   بررسي مقايسه اي تاثير ضد ميکروبي اسانس گياه مرزنجوش بر تکثير شش سوش باکتري بيماري زاي انساني 
  * مجری  حسين مظفری

چکيده
باکتري هاي بيماري زا از عوامل مهم بيماري در انسان و محصوالت کشاورزي مي باشند. مطالعات فارماکولوژي، اهميت اثرات ضد باکتريايي 
ترکيبات گياه مرزنجوش را نشان مي دهد. اسانس برگ گياه مرزنجوش جمع آوري شده از کرمان با استفاده از دستگاه گاز کروماتوگرافي تجزيه 
اي )GC( و گاز کروماتوگراف متصل به طيف سنج جرمي)GC/MS( از لحاظ وجود برخي ترکيبات ثانويه بيوشيميايي، مورد تحليل و بررسي 
قرار مي گيرد. سپس اثرات ضدميکروبي اسانس گياه مرزنجوش بر رشد و تکثير6 گونه مهم باکتري هاي بيماري زاي انساني با روش انتشار در 

آگار)Disc diffusion method( در شرايط آزمايشگاهي بررسي مي شود.

* عنوان    اررزيابی يکنواختی گونه های گياهی با مقدار روی در خاک و سنگ بستر منطقه معدنی گوجر
  * مجری   حسين مظفری

چکيده
بررسی فلورستيک هر منطقه از اهميت بااليی برخوردار است زيرا مانند شناسنامه ای برای هرمنطقه است که وجود گياهان و وضعيت آنها را 
نشان می دهد. از مهمترين عواملی که می تواند ترکيب فلوريستيک يک منطقه را تغيير دهد ميزان عناصر فلزی معدنی با غلظت باال در آن مناطق 
است.  اهميت فلزات سنگين در آاليندگي خاک   فلزات به طور طبيعي با مقادير مختلفي در پوسته زمين وجود دارند. فلزات سنگين گروهي از 
 Sanitadi Toppi( فلزات هستند که جرم حجمي باالتر از 5 گرم بر سانتيمتر مکعب دارند، مانند سرب، کادميم، کروم، جيوه، نقره، نيکل و غيره
and Gabbrielli 1999( . اين گروه از آالينده ها در مقادير باال بر خالف آالينده هاي آلي از نظر شيميايي قابل تجزيه نيستند، بنابراين به 
علت آثار زيان بار متعدد بر جانداران اهميتي ويژه در آلودگي محيط زيست دارند. بنابراين بر حسب ميزان اين آالينده ها در مناطق معدنی شکل 
زيستی و ترکيب گياهان آن منطقه متفاوت خواهد شد همچنين گياهانی که مقاوم ترند شرايط زنده مانند را پيدا خواهند کرد. بدين منظور پس از 
شناخت اوليه منطقه و بررسی منابع اقليمی و عوامل خاکی بر حسب شناخت منطقه ايستگاههای نمونه برداری تعبيه خواهد شد و از منابع خاک 
و گياهان منطقه آنها نمونه برداری انجام خواهد شد. فاکتورهای اکولوژی ميزان روی اعم از قابل تبادل و غير قابل تبادل در اين نمونه ها بر اساس 
روشها آزمايشگاهی مربوط به خود سنجش و مورد بررسی قرار خواهند گرفت. نتايج بدست آمده در نرم افزارهای آماری تجزيه وتحليل و در صورت 

اثبات معنی داری داده ها  پيشنهادات الزم جهت ترکيب فلوريستيک منطقه ارائه خواهد شد.

پژوهشکــده  علوم محیطـی

ی
ش

وه
 پژ

ش
زار

گ

10



* عنوان   ارزيابي اقتصادي و مطالعات ژئوشيميايي سنگ آهن هاي اووليتي ژوراسيک واقع در شرق کرمان، جنوب شرق ايران مرکزي
 * مجری   امير حسين رحيمی نژاد

چکيده طرح
در اين طرح پژوهشي، مطالعات رسوب شناسي و تجزيه و تحليل هاي دقيق ژئوشيميايي ، متمرکز شده اند بر روي   رخساره سنگ آهن اُُووليتي 
در نهشته هاي رسوبي ژوراسيک در شرق شهر کرمان واقع در جنوب شرق ايران مرکزي. هدف از انجام اين مطالعات و تجزيه و تحليل ها، بررسي 
دقيق اُُووئيدهاي آهن دار به منظور تعيين منشاء و چگونگي تمرکز آهن و   نحوه تشکيل کورتکس اُُووئيدي در رخساره سنگ آهن اُُووليتي نهشته 
هاي مورد مطالعه مي باشد.   مشاهدات و نتايج بدست آمده از اين طرح، مي توانند در   مباحث و تفسير هاي شرايط رسوبگذاري و محيطي ديرينه 

و همچنين در اکتشافات زمين شناسي و پي جويي هاي اقتصادي آهن در آينده، نقش بسزايي داشته باشند.

* عنوان     بررسي تاثير متقابل دو شالتور ماليک اسيد و هيستيدين در تغيير رشد و شاخصهاي اکسيداتيو در برخي ارقام جديد 
           گوجه فرنگي تحت تنش فلزات سنگين در محيط کشت هيدروپونيک

  * مجری    حسين مظفری
 چکيده

فلزات سنگين مانند مس و نيکل در غلظت هاي سمي مي توانند توليد راديکالهاي سوپراکسيد)O2-(، پراکسيد هيدروژن)H2O2( راديکال 
هيدروکسيل)OH-( واکسيژن يکتايي)O2( را که در مجموع ROS ناميده ميشوند، القا کرده و آسيبهاي مختلفي را در سلول ها ايجاد کنند که 
تنش اکسيداتيو ناميده ميشود، زماني که ميزان ROS توليدشده از توانايي سيستم آنتي اکسيداني بيشتر شود اجزا سلول دچار آسيب مي شوند   و 
گياهان حساسي مانند گوجه فرنگي دچار کاهش رشد و عملکرد مي شوند. گفته شده که بروز تنش اکسيداتيو يک تنش اوليه نبوده و در اثر تنش 
فلزات سنگين ايجاد مي شود و سميت تنش فلزات سنگين را تشديد کند. همچنين سميت   فلزات سنگين ممکن است حاصل تغيير فرآيندهاي 
متعدد فيزيولوژيکي در سطح سلولي / مولکولي و يا از طريق غير فعال کردن آنزيم ها، انسداد گروه هاي عملکردي مولکول هاي مهم متابوليکي، 
جابجايي يا جايگزيني عناصر ضروري و اختالل در يکپارچگي غشا نيز باشد. در اين پژوهش سعي خواهد شد تا تاثير دو شالتور ماالت و اگزاالت بر 
بهبود رشد و کاهش تنش اکسيداتيو در دو رقم جديد گوجه فرنگي تحت تنش دو فلز سنگين مس و نيکل در شرايط هيدروپونيک و گلخانه مطالعه 

شود و پاسخ هاي فيزيولوژيک و تغييرات رشد گياهان آزمايش مورد بررسي قرار گيرد.

طــرح های تحقیقاتـی
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* عنوان          بررسي فون شته هاي مرتبط با گياهان تيره حبوبات و زرشکيان در شهرستان کرمان
 * مجری طرح   محسن مهرپرور

 چکيده طرح
بشته ها )Hemiptera: Aphidoidea( از آفات بسيار مهم گياهان بويژه محصوالت کشاورزي محسوب مي گردند. آنها بطور مستقيم با تغذيه 
از شيره گياه باعث ضعف گياه، کاهش کميت و کيفيت محصوالت کشاورزي مي شوند. همچنين آنها به طور غيرمستقيم با انتقال عوامل بيماريزاي 
ويروسي خسارت اقتصادي قابل مالحظه اي ايجاد مي کنند. با توجه به اهميت اقتصادي شته ها و ايجاد خسارت زياد آنها اجراي روش هاي کنترل 
منطقي و کارآمد امري ضروري مي باشد. براي موفقيت در امر کنترل آفات، بايد به جمع آوري، شناسايي و تعيين گونه هاي غالب آنها پرداخت. در 
حال حاضر اطالعات کامل و به روزي در مورد فون و پراکنش جغرافيايي شته ها در ايران و بويژه استان کرمان وجود ندارد. هدف کلي از انجام اين 
طرح، شناسايي گونه هاي مختلف شته هاي مرتبط با گياهان تيره حبوبات )Fabaceae( و زرشکيان )Berberidaceae( در شهرستان کرمان و 
توابع اطراف آن مي باشد. در اين بررسي نمونه برداري از شته ها در مناطق مختلف شهرستان کرمان صورت گرفته و پس از آن نسبت به شناسايي 

آنها اقدام خواهد شد. نتايج اين پژوهش مي تواند به عنوان مبناي ساير پژوهش هاي بعدي مورد استفاده قرار گيرد.

SRAP عنوان   ارزيابي تنوع ژنتيکي و گروه بندي نمونه هاي هندوانه با استفاده از صفات مورفولوژيکي و نشانگرهاي مولکولي *
* مجری     مريم عبدلی نسب 

چکيده
در تودهها و ارقام مهم هندوانه از مناطق مختلف کشور جمع آوري خواهند شد. پس از آماده سازي خاک، توده ها و ارقام در طرح بلوک هاي 
کامل تصادفي با سه تکرار کشت خواهند شد   و صفات فنوتيپي مختلف از جمله طول بوته، طول برگ، تعداد گره ساقه اصلي و فاصله ميانگره ها، 
تعداد شاخه هاي فرعي، pH، طول، عرض و قطر ميوه، وزن ميوه، وزن گوشت، ضخامت پوست، رنگ پوست و رنگ گوشت، وزن بذر، مدت زمان 
الزم تا گلدهي، تعداد گل نر و ماده مورد ارزيابي قرار خواهند گرفت. به منظور بررسي تنوع ژنتيکي،استخراج DNA از برگ با روش CTAB انجام 
خواهد گرفت. واکنش زنجيره اي پليمراز با آغازگرهاي SRAP بهينه و ظهور باندها با الکتروفورز ژل آگاروز انجام خواهد گرفت. بر مبناي داده 
 POPGENE هاي بدست آمده از بررسي تنوع ژنتيکي و فنوتيپي تجزيه و تحليل آماري، تجزيه کالستر و گروهبندي ارقام با نرم افزارهاي    و

انجام خواهد گرفت.

طــرح های تحقیقاتـی

پژوهشکــده  علوم محیطـی
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* عنوان  بارکدينگ DNA پسيل هاي پسته )Hemiptera: Aphalaridae( در ايران و بررسي فون باالخانواده 
                   )Hemiptera: Sternorrhyncha( Psylloidea( در غرب استان کرمان )مرحله دوم(، ايران.

* مجری  محمد رضا لشکری 
چکيده طرح

هاي  اکوسيستم  در  اقتصادي  مهم  آفات  همچنين  و  گياهي  هاي  بيماري  مهم  ناقلين  عنوان  به   )Hemiptera: Psylloidea( ها  پسيل 
کشاورزي و جنگلي مطرح شده اند. تاکنون، 95 گونه پسيل متعلق به 26 جنس و پنج خانواده از ايران گزارش شده است. عليرغم اهميت اقتصادي 
پسيل ها، دانش کمي درباره فون و گياهان ميزبان آنها در استان کرمان وجود دارد. يکي از اهداف اين پژوهش، مطالعه فون پسيل ها در شهرستان 
شهربابک است. در اين تحقيق به طور عمده از روش هاي تور زدن، ضربه زدن و تله نوري براي جمع آوري حشرات بالغ از روي گياهان ميزبانشان 
استفاده خواهد شد. پوره ها نيز به همراه گياهان ميزبان جمع آوري مي شوند. در بخش دوم از اين مطالعه، پسيل هاي پسته متعلق به جنس 
 DNA شناسايي خواهند شد. بارکدينگ DNA   در ايران جمع آوري و به وسيله روش بارکدينگ Megagonoscena و Agonoscena
روش نسبتاً جديدي است که به منظور شناسايي سريع و دقيق گونه ها بکار مي رود؛ اين روش با استفاده از نواحي کوتاه و استاندارد ژني انجام 
مي شود. در بخش سوم اين مطالعه، مدل سازي زيست خوان اکولوژيکي پسيل معمولي پسته به منظور تهيه نقشه پراکنش بالقوه در کشور و 

بررسي متغيرهاي محيطي تاثير گذار در گسترش آن انجام مي شود.  

طــرح های تحقیقاتـی

پژوهشکــده  علوم محیطـی

* عنوان   مقايسه عملکرد رويکردهاي مختلف بهينه سازي جهت تخصيص و بهره برداري از مخازن آبي در شرايط خشکسالي 
        مطالعه موردي: سد زاينده رود

* مجری     صديقه انوری 
چکيده

افزايش جمعيت و تقاضا براي منابع آب و   نيز وقوع خشکسالي هاي مداوم در کشور، لزوم بهره برداري بهينه از مخازن سدها را بارزتر مي نمايد. 
در اين تحقيق با استفاده از مدلهاي برنامه ريزي پوياي قطعي و احتماالتي و نيز برنامه¬ريزي خطي و غير خطي چهار رويکرد مختلف بهينه سازي 
شامل مولفه هاي قطعيت يا عدم قطعيت جريان ورودي به مخزن و نيز ثابت يا متغير بودن نياز کشاورزي تدوين و عملکرد آنها براي مديريت تخصيص 
بهينه آب کشاورزي در شرايط خشکسالي در شبکه زاينده رود اصفهان ارزيابي گرديد. رويکردهاي بکار گرفته شده چهارگانه به ترتيب شامل مدل 
با نياز آبي ثابت بخش کشاورزي، مدل برنامه ريزي پوياي  با نياز ثابت کشاورزي، مدل برنامه ريزي پوياي احتماالتي  برنامه¬ريزي پوياي قطعي 
احتماالتي با نمونه گيري جريان و در نهايت مدل هاي برنامه ريزي خطي و غيرخطي با مالحظه نياز متغير کشاورزي مي باشد. در اين راستا بعد از 
جمع آوري آمار و اطالعات هواشناسي و هيدرولوژيکي سد زاينده رود و داده هاي مرتبط با شبکه هاي کشاورزي پايين دست آن، مدلسازي چهار 

رويکرد نامبرده در شرايط خشکسالي انجام و عملکرد آنها با هم مقايسه گرديده است. 
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* عنوان     مطالعه مولکولي و مورفومتريکي گونه هاي جنسPsyllopsis )Hemiptera: Liviidae( و همزيست داخلي آنها
          )ولباخيا( در استان کرمان، و بررسي فون باالخانواده )Hemiptera: Sternorrhyncha( Psylloidea در 

                   شهرستان بافت،استان کرمان، ايران.
* مجری      محمد رضا لشکری 

چکيده طرح
پسيل ها )Hemiptera: Psylloidea( به عنوان ناقلين مهم بيماري هاي گياهي و همچنين آفات مهم اقتصادي در اکوسيستم هاي کشاورزي 
و جنگلي مطرح شده اند. تاکنون، 95 گونه پسيل متعلق به 26 جنس و پنج خانواده از ايران گزارش شده است. عليرغم اهميت اقتصادي پسيل¬ها، 
دانش کمي درباره فون و گياهان ميزبان آن ها در استان کرمان وجود دارد. يکي از اهداف اين پژوهش، مطالعه فون پسيل ها در شهرستان بافت 
است. در اين تحقيق به طور عمده از روش هاي تور زدن، ضربه زدن و تله نوري براي جمع-آوري حشرات بالغ از روي گياهان ميزبانشان استفاده 
خواهد شد. پوره ها نيز به همراه گياهان ميزبان جمع آوري مي شوند. در بخش دوم اين مطالعه، پسيل هاي زبان گنجشک متعلق به جنس 
Psyllopsis در استان کرمان جمع آوري و به وسيله روش بارکدينگ   DNA شناسايي خواهند شد. بارکدينگ DNA روش نسبتاً جديدي 
است که به منظور شناسايي سريع و دقيق گونه¬ها بکار مي رود. اين روش با استفاده از نواحي کوتاه و استاندارد ژني انجام مي شود. در بخش 

سوم اين مطالعه، تنوع ژنتيکي باکتري همزيست ولباخيا در گونه¬هاي پسيل  مورد مطالعه به وسيله توالي يابي ژن wsp انجام خواهند شد.

* عنوان   بررسي اثر )MIC( عصاره گياه Dracocephalum polychaetum بر بيان ژنهاي توليد بيوفيلم در استافيلوکوک هاي آرئوس 
)MRSA( مقاوم به متي سيلين                  

  * مجری    محمد مهدی يعقوبی
چکيده طرح

استافيلوکوکوس آرئوس )Staphylococcus aureus( يکی از عوامل مهم عفونت های بيمارستانی شناخته شده است و عامل بسياری از 
عفونت های مزمن و جدی در انسان می باشد. افزايش مقاومت استافيلوکوک ها به آنتی بيوتيک های بتا الکتام و ساير آنتی بيوتيک ها، يک مشکل 
کلينيکی شناخته شده است. گسترش چنين مقاومتی باعث بروز مشکالت زيادی در درمان عفونت های ناشی از استافيلوکوک های آرئوس مقاوم 
به متی سيلين )MRSA( به وسيله آنتی بيوتک های استاندارد می شود. به طوری که افزايش اين عفونت ها باعث باال رفتن ميزان مرگ و مير 
در بين بيماران شده است. بر طبق نتايج مطالعات انجام شده، برخی از عصاره های گياهی اثر ضد باکتريايی بسيار خوبی بر روی استافيلوکوکوس 

آرئوس دارند.
بسياری از عفونت های مزمن که توسط استافيلوکوک های آرئوس ايجاد می شوند با توانايی توليد بيوفيلم در اين باکتری در ارتباط است. 
مهمترين خصوصيت بيوفيلم، مقاومت نسبت به ترکيبات ضد ميکروبی است و دو ساختار سطحی اصلی در تشکيل بيوفيلم در استافيلوکوکوس 
آرئوس دخالت دارد 1( توليد اپرون icaADBC که کد کننده پروتئين های درگير در اتصال پلی ساکاريدی داخل سلولی است و 2( پروتئين 
sub-MIC عصاره گياه  و   minimum inhibition concentration( MIC( اثر کمترين غلظت مهاری  اين مطالعه  Bap. در  سطحی 
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* عنوان    بررسي مقاومت القايي در برخي ارقام گلرنگ در اثر تغذيه دو گونه گياهخوار در مقايسه با ايجاد زخم مکانيکي
 * مجری    سيد مظفر منصوری

چکيده طرح
عالوه بر مکانيسم هاي متداول مقاومت گياهان ميزبان به حشرات آفت شامل عدم رجحان، آنتي بيوز و تحمل که در گياهان به صورت ارثي 
بروز مي کنند يکي از انواع مقاومت اکولوژيکي، القاي مقاومت يا مقاومت القا شده در گياهان است. در اين سيستم گياه يا مستقيما در مرحله اي از 
رشد تحت تاثير عوامل استرس زا و خسارت زاي زنده و غير زنده شامل تنش هاي محيطي، صدمات فيزيکي ، تغذيه حشرات آفت و يا حمله عوامل 
بيماريزا قرار مي گيرد و يا غير مستقيم از گياهان مجاوري که تحت اثر تنش در آنها مقاومت القا شده است )از راه مواد فرار گياه مجاور و يا آللوپاتي( 
مقاومت در آن القا مي¬گردد. در دهه گذشته مطالعات متعددي در زمينه القاي مقاومت، عوامل موثر بر آن و مسيرهاي متابوليکي و ژنتيکي اين نوع 
مقاومت انجام شده است. به طور معمول در اثر صدمات مکانيکي و تغذيه حشرات جونده مسيرهاي متابوليکي توليد جاسمونيک اسيد )JA( و تغيير 
در غلظت تعدادي از متابوليت هاي ثانويه ايجاد مي شود و در اثر تغذيه حشرات مکنده که از شيره گياهي تغذيه مي کنند توليد ساليسيليک اسيد 

)SA( و تغيير در غلظت و ترکيب اسيدهاي آمينه در گياهان صورت مي پذيرد.   

* عنوان   بررسي اثرات کشندگي و دورکنندگي تعدادي از عصاره هاي گياهي جنس Nerium sp. روي پسيل پسته
 * مجری   سيد مظفر منصوری 

چکيده
پسته با نام علمي ).pistacia vera L( از مهمترين ميوه هاي خشک دنيا است. در بين آفات درختان پسته پسيل معمولي پسته،

 )Agonoscena pistaciae Burckhardt & Lauterer( از مهم ترين آفات درجه يک درختان پسته محسوب مي شود. بروز مقاومت به اکثر سموم 
موجب نياز به سمپاشي هاي مکرر در برخي مناطق پسته کاري ايران شده است. آفت کش هاي گياهي در طبيعت با سرعت بيشتري تجزيه شده 
و از نظر محيط زيست کم خطر تر از آفت کش هاي شيميايي مي باشند. لذا در اين تحقيق با هدف بررسي اثر آفت کشي عصاره اندام هاي هوايي 
برخي گياهان جنس Nerium ، بر پسيل پسته انجام خوهد شد. آزمايش هاي زيست سنجي روي پوره هاي پسيل معمولي پسته و آزمايش تعيين 
دور کنندگي روي حشرات کامل پسيل انجام خوهد گرفت. از هر يک از سه عصاره برگ به دست آمده از روش هاي خيساندن، سوکسله و عصاره آبي 
غلظتهاي مختلف تهيه خواهد شد. در مورد عصاره-هاي آبي غلظت ها به صورت 100 درصد عصاره آبي خالص، غلظت 20 تا 80 درصد تهيه خواهد 
شد. کليه آزمايش ها در قالب طرح کامل تصادفي در چهار تکرار انجام خواهد   شد. تخمين LC50 )ميزان غلظتي از سم يا عصاره گياهي که سبب 
تلفات 50 درصد افراد جمعيت حشره مورد آزمايش مي گردد( به روش پروبيت انجام خواهد شد.   تجزيه داده ها با استفاده از نرم افزار انجام خواهد 

گرفت. ميانگين هاي به دست آمده از طريق آزمون چند دامنه اي دانکن در سطح 5 درصد مقايسه قرار خواهند گرفت.
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* عنوان   بررسي بيان فاکتورپرتواني سلولهاي بنيادي zSCAN10 در سرطان پستان و اثر مهار آن بر رشد و تکثير سلول هاي رده
               سلولي سرطان پستان
* مجری   ملک حسين اسدی 

چکيده
سرطان پستان شايع ترين سرطان در بين زنان و داراي رتبه اول در مرگ و ميرهاي ناشي از انواع سرطان در زنان مي باشدکه به طور کلي به دو 
دسته Ductal Carcinoma و Lobular Carcinoma تقسيم مي شود. تاکنون راهکارهاي درماني متفاوتي از قبيل هورمون درماني، شيمي 
درماني و پرتو درماني براي درمان سرطان پستان استفاده شده است. بنابراين لزوم شناخت مکانيسم هاي مولکولي درگير در آغاز، پيشرفت، تهاجم 
و متاستاز تومورهاي پستان جهت معرفي مارکرهاي مولکولي براي تشخيص زودهنگام، پيش آگهي و نهايتاً درمان اين سرطان به شدت احساس مي 
شود. مطالعات متعددي بر روي اين سرطان انجام شده است ولي هنوز ناشناخته هاي زيادي دارد. در اين تحقيق تالش مي شود تا با تکيه بر تئوري 
بنيادي بودن منشا سلول هاي سرطاني، بخشي از سواالت بي جواب در اين زمينه پاسخ داده شود. ژن Zscan10 از جمله ژن هاي دخيل در ايجاد 
قابليت پرتواني در سلول هاي بنيادي است که همراه با پروتئين هاي Oct4 و Sox2 بر بيان ژن هاي متعدد حالت بنيادي در سلول ها اثر مي گذارد. 
در اين تحقيق براي اولين بار بيان اين ژن در رده هاي سلولي و بافت هاي توموري سرطان پستان مورد مطالعه قرار مي گيرد تا نقش اين ژن در بروز 
و پيشرفت سرطان مشخص شود. در صورت بيان مناسب، مي توان از اين ژن به عنوان يک بيومارکر قوي در تشخيص و پيش آگهي سرطان استفاده 
کرد و در ادامه با بررسي اثر مهار بيان آن با استفاده از siRNA، مي توان از اين فاکتور به عنوان هدف بالقوه در درمان سرطان پستان استفاده نمود.

* عنوان    بررسي بيان فاکتورپرتواني سلولهاي بنيادي zSCAN10 در سرطان پستان و اثر مهار آن بر رشد و تکثير سلول هاي رده
                  سلولي سرطان پستان

* مجری     ملک حسين اسدی       
 چکيده

عالوه بر مکانيسم هاي متداول مقاومت گياهان ميزبان به حشرات آفت شامل عدم رجحان، آنتي بيوز و تحمل که در گياهان به صورت ارثي 
بروز مي کنند يکي از انواع مقاومت اکولوژيکي، القاي مقاومت يا مقاومت القا شده در گياهان است. در اين سيستم گياه يا مستقيما در مرحله اي از 
رشد تحت تاثير عوامل استرس زا و خسارت زاي زنده و غير زنده شامل تنش هاي محيطي، صدمات فيزيکي ، تغذيه حشرات آفت و يا حمله عوامل 
بيماريزا قرار مي گيرد و يا غير مستقيم از گياهان مجاوري که تحت اثر تنش در آنها مقاومت القا شده است )از راه مواد فرار گياه مجاور و يا آللوپاتي( 
مقاومت در آن القا مي گردد. در دهه گذشته مطالعات متعددي در زمينه القاي مقاومت، عوامل موثر بر آن و مسيرهاي متابوليکي و ژنتيکي اين نوع 
مقاومت انجام شده است. به طور معمول در اثر صدمات مکانيکي و تغذيه حشرات جونده مسيرهاي متابوليکي توليد جاسمونيک اسيد )JA( و تغيير 
در غلظت تعدادي از متابوليت هاي ثانويه ايجاد مي شود و در اثر تغذيه حشرات مکنده که از شيره گياهي تغذيه مي کنند توليد ساليسيليک اسيد 

)SA( و تغيير در غلظت و ترکيب اسيدهاي آمينه در گياهان صورت مي پذيرد.   
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* عنوان   بررسي بيان RNA ي غير کد کننده بلند ES1، يک LncRNA سلولهاب بنيادي جنيني، در سرطان پستان و اثر 
                 مهار آنها بر روند رشد و تکثير رده سلولي سرطاني پستان

* مجری    ملک حسين اسدی
چکيده طرح

سرطان پستان يکي از علل عمده مرگ زنان در دنياست. با توجه به گزارش کشوري ثبت موارد سرطاني، سرطان پستان رتبه اول را در بين زنان 
ايران داشته و 16 درصد کل سرطان ها را به خود اختصاص داده است که عالوه بر درد و رنج بيمار، هزينه زيادي   را براي سازمانهاي بهداشتي و 
درماني کشورها نيز ايجاد مي کند. با وجود تحقيقات   زيادي که روي سرطان انجام شده با اين وجود فاکتورهاي ناشناخته زيادي در علل ايجاد و 
عود مجدد آن وجود دارد.تحقيقات اخير شواهد زيادي در تاييد تئوري سلول هاي بنيادي سرطان )CSCs( است. اين سلول ها با خاصيت پرتواني، 
ضد آپاپتوزي و مقاومت به شيمي درماني منجر به عود مجدد سرطان مي گردد. خواص پرتواني در اثر فعال شدن فاکتورهاي رونويسي   خاص فعال 
و منجر به باال بردن درجه سرطان مي گردد. فعاليت اين فاکتورها در اثر برهمکنش با بعضي از lncRNAها تسهيل مي شود و منجر به ايجاد حالت   
بنيادي در سلول و ايجاد CSCc   مي گردد. بنابراين lncRNA هامي توانند   در فرايند تومورزايي نقش داشته   باشند. در نتيجه   براي يافتن 
راهکار تشخيصي و درماني مناسب و هدفمند براي درمان سرطان بايد ابتدا علل ايجاد کننده و مرتبط با آن مثل   lncRNAها را شناسايي کرد.

در صورتي که اين LncRNA در نمونه هاي توموري بيان بااليي داشته باشند از آنها ميتوان بعنوان بيومارکر در تشخيص و درجه بندي سرطان 
 ,NANOG,OCT4 هايي است که در سلول هاي بنيادي پرتوان وجود دارد و با فاکتور هاي رونويسي lnc RNA   ازجمله ES1.استفاده نمود
ميانکش دارد. اين lncRNA   به عنوان داربست مولکولي براي اين فاکتورها و کمپلکس هاي تنظيم کننده کروماتين عمل مي کنند . عليرغم   
اهميت و نقش اين IncRNA ، هنوز فعاليت آن در سرطان مورد   بررسي قرار نگرفته است.اگر مهار اين LncRNA در رده هاي سلولي سرطاني 
منجر به کاهش و يا توقف رشد سلولها شود، مي توان در آينده از استراتژي RNAi به عنوان راهکار درماني هدفمند براي درمان سرطان استفاده 

نمود و در ژن درماني جهت مهار رشد سلولهاي سرطاني به کار رود.

* عنوان   بريزرخساره ها و مدل رسوبگذاري سازند قم در ناحيه خورآباد )جنوب شرقي قم(
  * مجری   ابراهيم محمدی 

چکيده
بررسي ريزرخساره ها و محيط هاي   رسوبي يک سازند، کليدي براي شناسايي عوامل موثر بر رسوبگذاري و وجود پتانسيل هيدروکربني مي 
باشد. سازند قم مهمترين سازند نفت دار ايران مرکزي مي باشد. نهشته هاي دريايي سازند قم )با سن اليگو-ميوسن( در طول اخرين پيشروي دريا، 
در حوضه هاي پيش کمان سنندج-سيرجان، کمان ماگمايي اروميه- دختر )درون کمان( و پس کمان ايران مرکزي نهشته شده است. ليتولوژي اين 
سازند متنوع بوده ولي عمدتا آهک، شيل، مارن و نهشته هاي تبخيري مي باشد. فرامينيفر )شامل فرم هاي بنتيک بزرگ و کوچک(، جلبک قرمز 
کوراليناسه و مرجان ها تشکيل دهندگان زيستي اصلي سازند قم هستند؛ دوکفه اي، خارپوست، بريوزوئر و گاستروپودها فرم هاي فرعي مي باشند. 

هردو گروه تشکيل دهندگان زيستي اصلي و فرعي براي بررسي ريزرخساره ها و بازسازي محيط رسوبي بسيار مفيد مي باشند.  
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in citrus orchards of Iran

Entomology and Applied Sci-
ence Letters

 Some bioecological aspects of the rose aphid, Macrosiphum rosae
(Hemiptera: Aphididae) and its natural enemies

 Acta Universitatis Sapientiae
Agriculture and Environment

 Catalytic spectrophotometric determination of Mo(VI) in water
samples using 4-amino-3-hydroxy-naphthalene sulfonic acidArabian Journal of Chemistry

 Genetics of resistance to blue mould in apple: inoculation-based 
screening, transcriptomics and biochemistryActa Horticulturae 

 Pre-breeding for future challenges in Nordic apples: susceptibility 
to fruit tree canker and storage diseasesActa Horticulturae 

 Applicability of cloud point extraction for the separation trace 
amount of lead ion in environmental and biological samples prior to 

determination by flame atomic absorption spectrometry
Arabian Journal of Chemistry

 Sub-pixel classification of hydrothermal alteration zones using 
a kernel-based method and hyperspectral data; A case study of 

Sarcheshmeh Porphyry Copper Mine and surrounding area, Ker-
man, Iran

Journal of Mining and Environ- 
ment

 Applicability of cloud point extraction for the separation trace 
amount of lead ion in environmental and biological samples prior to 

determination by flame atomic absorption spectrometry
Arabian Journal of Chemistry

 Sub-pixel classification of hydrothermal alteration zones using 
a kernel-based method and hyperspectral data; A case study of 

Sarcheshmeh Porphyry Copper Mine and surrounding area, Ker-
man, Iran

Journal of Mining and Environ- 
ment

 High-level extracellular secretion of organophosphorous hydrolase
of Flavobacterium sp. in Escherichia coli BL21(DE3)pLysS

Biotechnology and Applied 
Biochemistry

 Localized surface plasmon resonance based gold nanobiosensor:
Determination of thyroid stimulating hormoneAnalytical Biochemistry

Antioxidant activities, polyphenolic composition and their correla-
tion analysis on Hibiscus sabdarifa L. (sabdariffa) calicesداروهاي گياهي

زيست شناسي ميکروارگانيسم هاجداسازي و غربالگري سويه هاي بومي ريزوبيوم توليد کننده ACC دآميناز و سيدروفور

بررسي تاثير منابع کربن و نيتروژن بر توليد اسيدهاي چرب امگا3 در سويه جديد بومي 
DR31 علوم و صنايع غذايي ايرانشيزوکيتريوم

کاهش تنش ناشي از سميت آرسنيک در سوياGlycine max L.(با استفاده از سديم 
اکوفيزيولوژي گياهان زراعينيتروپروسايد
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پژوهشکــده  علوم محیطـی

مقاالت
عنوان مجلهعنوان مقاله

ارزيابي خشکسالي هيدرومتئورولوژيکي برپايه شاخص تلفيقي خشکسالي و پيش بيني آن با 
علوم آب و خاکزنجيره مارکوف در حوضه رودخانه سرباز )جنوب شرق ايران(

پژوهش هاي گياهيCitrus Sinensis بررسي تاثير نانو ذرات نقره بر ماندگاري ميوه پرتقال

اثرات متقابل اترل و موينولين بر ترپنوئيدهاي پالستيدي گياه شاهدانه
)Cannabis sativa(

فرآيند و کارکرد گياهي

هندسه بال در جمعيت هاي Diaphorina citri )Hemiptera: Liviidae( از ايران و 
نامه ي انجمن حشره شناسي ايرانآمريکا )فلوريدا(: مدرکي از نابرابري داده هاي مولکولي و ريخت سنجي.

 بررسي هاي دورسنجي و مغناطيس هوابرد در ذخاير مس پورفيري براي شناسايي مناطق با
زمين شناسي اقتصاديتمرکز باالي کانه زايي طال، مطالعه موردي بخش مياني کمربند دهج ساردوئيه کرمان، ايران

ژنتيک نوينمدل سازي نرم افزاري پروتئين تنش گرمايي HSP70 70 طيور

بررسي اثر يونهاي مس و روي بر فعاليت آنزيم ميروزيناز و تشکيل سولفارافان در گياه 
Lepidium draba

بيوتکنولوژي کشاورزي

مجله زيست شناسي ايران - انجمن زيست مطالعه ميانکنش نانوذره اکسيد مس با آلبومين سرم انساني با استفاده از تکنيک فلورسانس
شناسي ايران

 تجمع رزمارينيک اسيد و بيان ژن آنزيم تيروزين آمينوترانسفراز در گياهچه هاي بادرنجبويه
)Melissa officinalis( پژوهش هاي سلولي و ملکوليتيمار شده با نانو ذره اکسيد مس

 اثر متيل جاسمونات و فسفر بر فعاليت آنزيم فنيل آالنين آمونيالياز، فالوونوئيدها و برخي
اکوفيزيولوژي گياهيپارامترهاي فيزيولوژيکي در برگ و ميوه ي فلفل قرمز

فرآيند و کارکرد گياهيپاسخ هاي فيزيولوژيکي گياه گشنيز به تري اکونتانول در شرايط سميت آرسنيک

مطالعه الگوي بيان پروتئين و برخي خصوصيات مورفولوژيکي و بيوشيميايي در پايههاي 
بيوتکنولوژي کشاورزيپسته بادامي زرند تحت تنش شوري

تحليل ريزساختارها و سازوکارهاي دگرشکلي بخش شرقي مجموعه اولترامافيک- مافيک 
علوم زمين سازمان زمين شناسي کشورده شيخ، منطقه اسفندقه

پژوهشنامه اصالح گياهان زراعيبررسي تجزيه عليت و همبستگي اثر الگو و تراکم کاشت بر دو رقم کلزا

پژوهشهاي دانش زمين)ريزرخساره ها و مدل رسوبگذاري سازند قم در ناحيه خورآباد )جنوب شرقي قم
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رشته تحصيلی
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رشته تحصيلی
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معرفی اعضای هیات علمی
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دکتر
روح ا... 

ثمره هاشمی

دکتر
علیرضا گنجویی

دکتر 
آزیتا زندی
گوهر ریزی

دکتر 
فهیمه شجاعی

* رشته تحصيلی: مهندسی الکترونيک - مخابرات
* مرتبه علمی:      استاديار 

* گروه پژوهشی:  نيمه هادی ها
* زمينه تحقيقاتی:

رادار روزنه مصنوعی، طراحی سيستم های
 رادار، پردازش سيگنال های ديجيتال،

 الکترونيک هسته ای

* رشته تحصيلی:  فيزيک کاربردي-تخليه الکتريکي
* مرتبه علمی:      استاديار

* گروه پژوهشی:  ليزر 
* زمينه تحقيقاتی:

تخليه الکتريکی و پالسما، برهمکنش ليزر با پالسما،
 مهندسی فشار قوی

* رشته تحصيلی: فيزيک - قطعات نيمه هادي
* مرتبه علمی:      استاديار

* گروه پژوهشی:   نيمه هادی ها 
* زمينه تحقيقاتی:

قطعات نيمه هادی، ليزر، نانوفيزيک  

* رشته تحصيلی:  شيمي فيزيک
* مرتبه علمی:       استاديار

* گروه پژوهشی:   نيمه هادی ها 
* زمينه تحقيقاتی:

Computational Chemistry, Computational 
modeling of nano-structures, Quantum mechanics 
calculations (ab initio, semi-empirical and 
density functional theory), physical chemistry 
(thermodynamic and kinetic).
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طــرح های تحقیقاتـی

پژوهشکــده  فوتونیـک

* عنوان   محاسبات تئوري اثر ناخالصي روي خواص ساختاري و نوري نانولوله هاي کربني به عنوان حسگر براي شناسايي آرسين
* مجری    فهيمه شجاعی

چکيده
آرسين)AsH3(   خطرناک ترين ترکيب آرسنيک است. استفاده از يک جاذب مخصوص مي تواند اين گاز را از محيط هاي مختلف بردارد. خواص 
قابل توجه نانولوله ها ، مخصوصاً نقش جالب آن ها به عنوان جاذب گاز، باعث شده است که محققين و شرکت ها کاربرد آن ها را در زمينه هاي مختلف 
در نظر بگيرند. هدف اين طرح نقش آالينده ها در جذب گاز آرسين توسط نانولوله ها با استفاده از نظريه تابعي چگالي است. اين طرح بررسي خواهد 
کرد که کدام عنصر آالينده نقش مؤثري را در جذب گاز آرسين توسط نانولوله ها خواهد داشت. بنابراين از نظريه تابعي چگالي براي برهمکنش بين 

گاز آرسين و نانولوله هاي تک جداره بکر و آالييده شده استفاده خواهد شد.

* عنوان   مخواص ساختاري و نوري گروه اپوکسي روي سطح گرافن 
 * مجری    فهيمه شجاعی

چکيده
گرافن اکسيد نقش مهمي در کاربردهايي مانند حسگرهاي گاز، توليد دستگاه هاي الکترونيکي و دستگاه هاي نوري به عهده دارد. عاملدارکردن 
شيميايي گرافن توسط گروه اپوکسي يک راه مؤثر براي تنظيم ساختار الکتروني و بسط دادن شکاف باند گرافن تلقي مي شود. براي استفاده از خواص 
اساسي و کشف کاربردهاي گرافن اکسيد، درک ساختار اتمي گرافن اکسيد کمک بهتري مي تواند بکند، پس دانستن ترتيب گروه هاي عاملي حاوي 
اکسيژن ضروري است. در کار حاضر، يک مطالعه محاسباتي با استفاده از توصيفگرهاي واکنش پذيري بر اساس نظريه تابعي چگالي-براي شناسايي 
مکان هاي مناسب گروه هاي اپوکسي در سطح گرافن انجام خواهد شد. چگالي حاالت )DOS(، انرژي فرمي، خواص نوري و انرژي ترموديناميکي 
اپوکسي گرافن در موقعيت هاي مختلف محاسبه خواهد شد. انرژي هاي مختلف اتصال براي گروه اپوکسي در تمام موقعيت ها روي سطح گرافن 

مقايسه خواهد شد
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 Theoretical study of functionalized single-walled carbon nanotube
(5, 5) with Mitoxantrone drugNanomedicine Journal

The study of temperature effect on the performance characteristics 
of the InGaN-based vertical cavity surface emitting laser (VCSEL) 

by solving the rate equations

 International Journal of Modern
Physics B

Theoretical Studies of the Vibrational Spectra and Molecular Struc-
tures of Dosulepin and DoxepinPhysical Chemistry Research

 Controlling the entanglement of a \Lambda-type atom in a bimodal
cavity via atomic motion

 Journal of the Optical Society of
America B-Optical Physics

Theoretical Calculations of the Effect of Finite Length on the Struc-
tural Properties of Pristine and Nitrogen-doped Carbon NanotubesPhysical Chemistry Research

 Kinetic study of terahertz generation based on the interaction of
two-color ultra-short laser pulses with molecular hydrogen gasPhysics of Plasmas

A magnetic core–shell Fe 3 O 4 @SiO 2 /MWCNT nanocomposite 
modified carbon paste electrode for amplified electrochemical sens-

ing of amlodipine and hydrochlorothiazide
Analytical Methods

A Numerical Study of the Sour Gas Reforming in a Dielectric Barri-
er Discharge Reactor

 Iranian Journal of Oil and Gas
Science and Technology
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تعداد

      شبانه            روزانه
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مردزنمردزن 
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معرفی اعضای هیات علمی
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دکتر
اسد ا...

حسنخانی

دکتر
آزیتا خسروان

دکتر 
زهرا حسنی

مهندس
مجید طهمورسی

* رشته تحصيلی:  شيمي آلي
* مرتبه علمی:      دانشيار
* گروه پژوهشی:   موادنو  

* زمينه تحقيقاتی:
بررسي کاربرد کاتاليستها در تبديالت شيميايي

* رشته تحصيلی:  شیمی
* مرتبه علمی:      استاديار
* گروه پژوهشی:  مواد نو  

* زمينه تحقيقاتی:
سينتيک و ترموديناميک فرآيندها، جذب

 سطحی، بيوجذب

* رشته تحصيلی: شيمي - شيمي آلي
* مرتبه علمی:      دانشيار
* گروه پژوهشی:   مواد نو

* زمينه تحقيقاتی: 
سنتز ترکيبات آلي، دارويي، نانو مواد مغناطيسي، نانو
 حامل هاي ژن رسان و دارو رسان، نانو کاتاليستها و

 مايعات يوني، مواد خودترميم شونده و بازدارنده های
 خوردگی

* رشته تحصيلی:  مهندسی شيمی
* مرتبه علمی:       استاديار
* گروه پژوهشی:   موادنو 

* زمينه تحقيقاتی:
رسها مخصوصا بنتونيت و مونتموريلونيت،

 خالص سازی، فعالسازی، اصالح و کاربرد آنها.

28



پژوهشکــده  مواد

دکتر
مصطفی علیزاده

دکتر
علیرضا محمودیان

عبدالرضا
 ایرج منصوری

دکتر 
مجید  
لطفعلیان

* رشته تحصيلی:  مهندسی مواد
* مرتبه علمی:      استاديار
* گروه پژوهشی:   فلزات  

* زمينه تحقيقاتی:
توليد مواد )فلزات و آلياژها( با کارايي باال 

و ارزيابي رفتار در توليد:

* رشته تحصيلی:  مهندسی مواد
* مرتبه علمی:      استاديار

* گروه پژوهشی:  فلزات
* زمينه تحقيقاتی:

 طراحی و شبيه سازی فرآيندهای استخراج
 فلزات، استخراج فلزات نادر و گرانبها

* رشته تحصيلی:  شیمی
* مرتبه علمی:      استاديار
* گروه پژوهشی:  مواد نو 

* زمينه تحقيقاتی:
کار بر روی باطله های کارخانه ذغاشويی زرند
 و استحصال مواد يا ترکيبات با ارزش آن ها.

* رشته تحصيلی: مهندسي معدن - فرآوري مواد معدني
* مرتبه علمی:      استاديار

* گروه پژوهشی:   فلزات
* زمينه تحقيقاتی:

طراحی، نظارت بر اجرا و بهينه سازی فرآيندهای           
هيدرومتالورژی شامل ليچينگ  )هيپ و تانک(، بيوليچينگ 

 )هيپ و تانک(، استخراج حاللی، الکترووينينگ
 و تبادل يونی جهت استخراج فلزات

* رشته تحصيلی:  شيمي - شيمي آلي
* مرتبه علمی:       دانشيار
* گروه پژوهشی:   مواد نو

* زمينه تحقيقاتی:
سنتز ترکيبات آلي )واکنش هاي چندجزئي(-

 سنتز نانوکاتاليست ها، نانو مواد و نانوبيومتريال- 
سنتز نانو حامل ها و بررسي کاربرد آنها در دارو رساني
 و ژن رساني به سلول هاي سرطاني- سنتز ترکيبات 

داروئي و بررسي فعاليت زيستي آنها در درمان
سلول هاي سرطاني

معرفی اعضای هیات علمی

دکتر 
 الهه مصدق

ی
ش

وه
 پژ

ش
زار

گ
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طــرح های تحقیقاتـی

* عنوان   ارائه روشي مناسب جهت استحصال آلومينا از رس هاي آلومينوسيليکاته
 * مجری   مجيد لطفعليان

چکيده
اکسيد آلومينيوم يا آلومينا )Al2O3( به دليل داشتن کاربردهاي مهم و مختلف درصنعت از اهميت خاصي برخوردار است. از مهمترين کاربردهاي  
اکسيد آلومينيم، ماده اوليه توليد فلزآلومينيم، ساينده ها و  ديرگدازها است. مهمترين منبع توليد آلومينا ذخاير بوکسيتي هستند که از اين ذخاير 
طي فرآيند باير، آلومينا توليد مي شود. به منظور جوابگويي نياز داخلي و همچنين صادرات محصول به ساير کشورها، صنعت آلومنيوم کشور اکنون به 
واردات ماده اوليه توليد آلومينيوم )پودر آلومينا( از خارج نيازمند است و واردات ساالنه آلومينا به کشور در حدود 200 هزار تن است. با کاهش ذخاير 
پرعيار بوکسيت و افزايش تقاضاي آلومينيوم، توليد آلومينا از منابع ثانويه بايد مورد توجه قرار گيرد. از جمله اين منابع مي توان به ذخاير نفلين سينيت، 
خاکستر زغال و منابع رسي اشاره کرد. با توجه به فرآواني ذخاير رس هاي آلومينو سيليکاته در کشور، توسعه روشي مناسب و اقتصادي براي بازيابي 
آلومينا از اين ذخاير مي تواند راه گشا باشد که تا به امروز مورد توجه قرار نگرفته است. در اين تحقيق پس از تهيه نمونه هاي رسي مناسب جهت 

انجام آزمايش ها، کارايي دو فرآيند زينتر کردن و ليچينگ اسيدي در بازيابي آلومينا از رس هاي آلومينوسيليکاته مورد بررسي قرار خواهد گرفت.

* عنوان   طراحي،سنتز، شناسايي و بررسي کاربردهاي نانوکامپوزي هاي مغناطيسي اصالح شده با کارنوزين
 * مجری    زهرا حسنی

   چکيده
اکسيد آلومينيوم يا آلومينا )Al2O3( به دليل داشتن کاربردهاي مهم و مختلف درصنعت از اهميت خاصي برخوردار است. از مهمترين کاربردهاي  
اکسيد آلومينيم، ماده اوليه توليد فلزآلومينيم، ساينده ها و  ديرگدازها است. مهمترين منبع توليد آلومينا ذخاير بوکسيتي هستند که از اين ذخاير 
طي فرآيند باير، آلومينا توليد مي شود. به منظور جوابگويي نياز داخلي و همچنين صادرات محصول به ساير کشورها، صنعت آلومنيوم کشور اکنون 
به واردات ماده اوليه توليد آلومينيوم )پودر آلومينا( از خارج نيازمند است و واردات ساالنه آلومينا به کشور در حدود 200 هزار تن است. با کاهش 
ذخاير پرعيار بوکسيت و افزايش تقاضاي آلومينيوم، توليد آلومينا از منابع ثانويه بايد مورد توجه قرار گيرد. از جمله اين منابع مي توان به ذخاير نفلين 
سينيت، خاکستر زغال و منابع رسي اشاره کرد. با توجه به فرآواني ذخاير رس هاي آلومينو سيليکاته در کشور، توسعه روشي مناسب و اقتصادي 
براي بازيابي آلومينا از اين ذخاير مي تواند راه گشا باشد که تا به امروز مورد توجه قرار نگرفته است. در اين تحقيق پس از تهيه نمونه هاي رسي 
مناسب جهت انجام آزمايش ها، کارايي دو فرآيند زينتر کردن و ليچينگ اسيدي در بازيابي آلومينا از رس هاي آلومينوسيليکاته مورد بررسي قرار 

خواهد گرفت.

پژوهشکــده  مواد
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رشته تحصيلی

تعداد

      شبانه            روزانه
فارغ التحصيل

مردزنمردزن 

00102مهندسی مواد و متالوژی)پژوهش محور(

 مقطع دکتـری

آمار واطالعات مربوط به دانشجویان

پژوهشکــده  مواد
ی

ش
وه

 پژ
ش

زار
گ

عنوان مجلهعنوان مقاله

Tungstosilicic acid as an efficient catalyst for the one-pot multicom-
 ponent synthesis of triazolo[1,2-a]indazole-1,3,8-trione derivatives

under solvent-free conditions
Arabian Journal of Chemistry

Synthesis of Xanthene Derivatives over Acid Activated Clay in Ker-
man Province and Kinetic Modeling

Chemical Engineering Commu-
nications

In vitro and in silico studies of the interaction of three tetrazolo-
 quinazoline derivatives with DNA and BSA and their cytotoxicity

activities against MCF-7, HT-29 and DPSC cell lines

International Journal of Biologi-
cal Macromolecules

 Removal of Lead and Zinc Ions from Aqueous Solutions Using
Naphthalene Modified with Malononitrile Derivative

Iranian Journal of Animal Bio-
systematics
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دکتر
مسعود ایرانمنش

دکتر
ابراهیم 

جهانشاهی

دکتر
عباس قوام

دکتر 
علیرضا 

عسکرزاده

دکتر 
فرشید کی نیا

* رشته تحصيلی:  مکانيک
* مرتبه علمی:      استاديار

* گروه پژوهشی:   انرژي هاي تجديد پذير و تبديل انرژي  
* زمينه تحقيقاتی:

- منابع انرژيهای  تجديدپذير)انرژی خورشيدی: 
 نيروگاه ، امکان سنجی و پتانسيل سنجی(

)PCM سيستمهای ذخيره سازی انرژی )مواد -
- بهينه سازی انرژی و مميزی انرژی

* رشته تحصيلی: مهندسي مکانيک-تبديل انرژي
* مرتبه علمی:      استاديار

* گروه پژوهشی:   انرژي هاي تجديد پذير و تبديل انرژي
* زمينه تحقيقاتی:

پمپ های حرارتی زمين گرمايی  ،بهينه سازی انرژی،
 انرژی خورشيدی،  آب شيرين کن ها، ديناميک سياالت محاسباتی

 با استفاده از روش شبکه بولتزمن

* رشته تحصيلی:  مديريت توسعه
* مرتبه علمی:       استاديار

* گروه پژوهشی:   بهينه سازي و مديريت انرژي
* زمينه تحقيقاتی:

مديريت توسعه با تکيه بر مديريت پارک های
علم و فناوری

* رشته تحصيلی:  مهنديس برق - قدرت
* مرتبه علمی:      دانشيار

* گروه پژوهشی:  بهينه سازي و مديريت انرژي
* زمينه تحقيقاتی:

بهينه سازي سيستم هاي قدرت، انرژي هاي 
تجديدپذير، رايانش نرم

* رشته تحصيلی: مهندسي برق - قدرت
* مرتبه علمی:      استاديار

* گروه پژوهشی:   بهينه سازي و مديريت انرژي
* زمينه تحقيقاتی:

 - مديريت سيستم های انرژی - بازار برق - بهينه سازی - تخمين 
     - طراحی سيستمهای ترکيبی انرژی - مديريت بار الکنريکی
- ارزيابی قابليت اطمينان - برنامه ريزی تعمير و نگهداری 

دکتر 
حسین امیری

* رشته تحصيلی:  مهندسی مکانيک- تبديل انرزی
* مرتبه علمی:       استاديار

* گروه پژوهشی:   پيل سوختی  
* زمينه تحقيقاتی:

انرژی خورشيد شامل آب شيرين کنهای خورشيدی
 و کلکتورهای خورشيدی، پيل های سوختی

 پليمری، مسايل بهينه سازی، انتقال حرارت تابشی،  
انرژی های تجديپذير
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پژوهشکــده  انـرژی

دکتر
سید محمد حجت 

محمدی

* رشته تحصيلی:  مهنديس مكانيك-تبديل انرژي
* مرتبه علمی:      استاديار  

* گروه پژوهشی:  انرژي هاي تجديد پذير و تبديل انرژي
* زمينه تحقيقاتی:

تحلیل انرژی، اگزرژی و اقتصادی در سیستم های 
انرژی - سیستم های رسمایش و تهویه مطبوِع 

ترکیبی و دما پایین - آب شیرین کن های 
حرارتی و ترکیبی

معرفی اعضای هیات علمی

رشته تحصيلی

تعداد

      شبانه            روزانه
فارغ التحصيل

مردزنمردزن 

00402مهندسی قدرت /مديريت انرژی

1280مهندسی برق/برنامه ريزی و مديريت سيستمهای انرژی

511717مهندسی انرژيهای تجديد پذير با ضرائب تبديل انرژی

رشته تحصيلی

تعداد

      شبانه            روزانه
فارغ التحصيل

مردزنمردزن 

10001مهندسی برق/سيستمهای قدرت)پژوهش محور(

0010مهندسی عمران/آب)پژوهش محور(

 مقطع دکتـری

 مقطع کارشناسی ارشد
آمار واطالعات مربوط به دانشجویان
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* عنوان  محاسبه انتقال حرارت تابشي درکوره هاي با هندسه هاي پيچيده و محيط غير خاکستري
  * مجری  حسين اميری

چکيده
انتقال حرارت تابشي در بسياري از سيستم هاي مهندسي به خصوص دستگاهها و تجهيزاتي که در دماهاي باال کار مي کنند مانند کوره ها و 
سيستم هاي خورشيدي نقش اساسي دارد. در اين سيستم ها معموال انتقال حرارت تابشي پديده غالب انتقال حرارت مي باشد. مدل سازي رياضي 
پديده¬هاي انتقال حرارت در اين سيستمها ابزاريست قدرتمند و کارآمد که مي تواند براي   تجزيه و تحليل دستگاه هاي موجود و   طراحي دستگاه 
هاي جديد به منظور بهبود و بهينه سازي کارکرد آنها جهت کاهش مصرف سوخت، کاهش آلودگي هاي زيست محيطي و کاهش هزينه ها مورد 
استفاده قرار گيرد. در اين تحقيق مدلسازي رياضي و حل عددي معادالت انتقال حرارت تابشي حاکم بر چنين سيستمهايي که محيطي   دخيل در 
تابش با خاصيت جذب و صدور دارند،   مورد مطالعه قرار   مي گيرد. در محاسبات انتقال حرارت تابشي، تعيين دقيق خواص طيفي گازهاي دخيل 
در تابش شامل ضريب جذب و ضريب پراکندگي بسيار مهم مي باشد   اما از آنجايي که اين خواص به شدت در طول طيف تابشي تغيير مي کنند 
محاسبات دقيق تابشي با استفاده از "روش خط به خط" )Line by Line Method( بسيار پيچيده و زمانبر مي باشد بنابراين مدلهاي مختلفي 
به منظور مدل سازي رفتار طيفي گازهاي تابشي ??با درجات مختلف پيچيدگي و دقت توسعه داده شده اند. در اين تحقيق از روش مدل توزيع کي 
همبسته )CK= Correlated k-distribution( که نتايج با دقت قابل رقابت با نتايج روش خط به خط و در زماني بسيار کمتر ارايه مي نمايد 
براي مدلسازي رفتار طيفي محيط استفاده خواهد شد.   بدين منظور براي اولين بار يک برنامه کامپيوتري بر اساس روش بدون مش   المان طبيعي 
 )DOM= Discrete Ordinates Method( براي گسسته سازي مکاني و روش راستاهاي مجزا )NEM= Natural Element method(
براي گسسته سازي زاويه اي معادله انتقال تابش و مدل توزيع کي همبسته براي مدلسازي خواص تابشي محيط توسعه داده مي شود. سپس از اين 
روش براي حل مسايل انتقال حرارت تابشي استفاده خواهد شد. اين برنامه کامپيوتري انتقال حرارت تابشي در هندسه هاي پيچيده دو بعدي را 
در زمان نسبتا خوبي و با دقت بسيار خوبي پيش بيني خواهد نمود. قابل ذکر است در ادامه اين تجقيق مي توان با به کارگيري اين برنامه در يک 
برنامه و يا نرم افزار ديناميک سياالت محاسباتي اين قابليت را فراهم نمود تا با طراحي دقيق سيستمهاي دما باال بازده آنها را افزايش و ميزان مصرف 

سوختهاي فسيلي را کاهش داد.

پژوهشکــده  انـرژی

طــرح های تحقیقاتـی

* عنوان   پتانسيل سنجي و امکان سنجي فني و اقتصادي احداث نيروگاه فتوولتاييک در منطقه ارزوئيه بافت و يک پايلوت
                  مسکوني در کرمان

* مجری     حسين اميری
چکيده طرح

در اين پروژه بر اساس درخواست کارفرما موارد زير بطور خالصه انجام خواهد شد:
-   اخذ اطالعات نزديکترين ايستگاه هواشناسي منطقه احداث نيروگاه

-   اخذ اطالعات توپوگرافي ، مناطق ممنوعه احتمالي و دسترسيهاي موجود در منطقه احداث نيروگاه
-   مشخص نمودن ظرفيت نيروگاه مورد تقاضاي کارفرما بر اساس شرايط منطقه، امکانات کارفرما و ضوابط و تسهيالت وزارت نيرو

-   برآورد ميزان توان نيروگاهي در منطقه ، مدلسازي و طراحي اوليه نيروگاه بصورت مستقل يا متصل به شبکه بر اساس خواسته کارفرما 
-   آناليز اقتصادي نيروگاه 

در پايان گزارش توجيه فني اقتصادي پروژه به اضافه مطالعات مقدماتي مربوط به طراحي و اجرا ي آن تهيه و ارائه خواهد شد.
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* عنوان  افزايش کارآيي انرژي و اگزرژي سيستم سرمايش فوق بحراني با استفاده از حرارت اتالفي از سيستم
 * مجری طرح  سيد محمد حجت محمدی

 چکيده طرح
افزايش کارآيي سيستم هاي سرمايش فوق بحراني و دما پايين همواره مد نظر پژوهشگران بوده است. در اين پژوهش، به منظور بهينه سازي 
مصرف انرژي و افزايش کارآيي قوانين اول و دوم ترموديناميک براي يک سيستم سرمايش فوق بحراني، پتانسيل بکارگيري انرژي اتالفي از سيستم 
سنجيده شده است. در سيستم تراکمِي مورد مطالعه از مبرد CO2 استفاده شده است که عالوه بر دوستار محيط زيست بودن، قابليت ايجاد 
دماهاي بسيار پايين را دارا مي باشد. راه کارهاي مختلفي براي بکارگيري انرژي اتالفي از اين سيستم پيشنهاد و به منظور شناخت راهکار بهتر، 
عملکرد آنها با يکديگر مقايسه شده است. براي مقايسه ي سيستم هاي پيشنهادي با سيستم هاي سرمايشِي متداول، سيستمي تحت عنوان سيستم 
مبنا معرفي و عملکرد آن شبيه سازي گرديده است. سيستم هاي مورد نظر به وسيله ي روابط ترموديناميکي در محيط نرم افزار EE   شبيه سازي 
شده و اثر پارامترهاي مهمي نظير دماي محيط و دماي اواپراتور بر ضريب عملکرد، فاکتور کاربرد انرژي و راندمان اگزرژي سيستم بررسي شده 

است. تک تک اجزاء سيستم هاي مورد بررسي مدل سازي، و ميزان مصرف انرژي و نيز اتالف اگزرژي در آن جزء محاسبه گرديده است.

ی
ش

وه
 پژ

ش
زار

گ

* عنوان  برآورد ميزان کاهش مصرف گاز در ساختمان هاي مسکوني شهر کرمان با استفاده از سيستم ترکيبي گرمايش
                   موتور خانه و خورشيدي با مدلسازي توسط نرم افزارTrnsys و مقايسه نتايج داده برداري از پروژه در حال بهره برداري 

                   مجموعه خوابگاههاي دانشگاه تحصيالت تکميلي
* مجری  حسين اميری 

چکيده
آب مايعي حياتي براي انسان مي باشد که زندگي و فعاليت هاي روزانه ما به شدت به آن وابسته مي باشد. در ده هاي اخير ميزان مصرف آب به 
دليل رشد جمعيت و   به دليل افزايش سرانه مصرف افراد ) به دليل با ال رفت سطح استانداردهاي زندگي( به طور چشمگيري افزايش يافته است. 
بحران کمبود آب شيرين مشکلي است که بسيار از نقاط جهان با آن مواجه مي باشند. استفاده از آب شيرين کن هاي خورشيدي يک راه حل پايدار 
براي حل اين بحران مي باشند. در اين تحقيق يک مدل جديد آب شيرين کن خورشيدي طراحي و ساخته و مورد آزمايش قرار خواهد گرفت. 
در اين طراحي حوضچه اي خورشيدي   در خط تمرکز سهموي خطي قرار گرفته و تابش تابيده شده به کلکتور در زير  حوضچه اي خورشيدي 
متمرکزشده و باعث باال رفتن دماي آب شور کف حوضچه شده و آن را تبخير مي نمايد، آب تبخير شده در باالي محفظه به وسيله ي پره هاي استيل 
و ديواره هاي محفظه تقطيرشده و آب تقطيرشده در دو ناوداني جمع آوري مي شود. دليل استفاده از متمرکزکننده اين است که دماي آب موجود 
در حوضچه خورشيدي باال رفته و ميزان تبخير آب شور و توليد آب شيرين افزايش يابد.     در ادامه به منظور درک جزئيات فرايند هاي مختلف 
انتقال سيال و حرارت در آب شيرين کن ساخته شده يک مدل رياضي براي اين پديده ها ارائه خواهد شد و با نتايج آزمايشگاهي مقايسه خواهد شد.

پژوهشکــده  انـرژی

طــرح های تحقیقاتـی
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* عنوان طرح   افزايش کارآيي انرژي و اگزرژي سيستم سرمايش فوق بحراني با استفاده از حرارت اتالفي از سيستم
* مجری طرح   سيد محمد حجت محمدی 

چکيده طرح
مهم-ترين  از  است.  برخوردار  خاصي  اهميت  از  درصنعت  مختلف  و  مهم  کاربردهاي  داشتن  دليل  به   )Al2O3( آلومينا  يا  آلومينيوم  اکسيد 
کاربردهاي  اکسيد آلومينيم، ماده اوليه توليد فلزآلومينيم، ساينده¬ها و  ديرگدازها است. مهم¬ترين منبع توليد آلومينا ذخاير بوکسيتي هستند که 
از اين ذخاير طي فرآيند باير، آلومينا توليد مي¬شود. به منظور جوابگويي نياز داخلي و همچنين صادرات محصول به ساير کشورها، صنعت آلومنيوم 
کشور اکنون به واردات ماده اوليه توليد آلومينيوم )پودر آلومينا( از خارج نيازمند است و واردات ساالنه آلومينا به کشور در حدود 200 هزار تن است. 
با کاهش ذخاير پرعيار بوکسيت و افزايش تقاضاي آلومينيوم، توليد آلومينا از منابع ثانويه بايد مورد توجه قرار گيرد. از جمله اين منابع مي¬توان 
با توجه به فرآواني ذخاير رس¬هاي آلومينو سيليکاته در کشور، توسعه روشي  به ذخاير نفلين سينيت، خاکستر زغال و منابع رسي اشاره کرد. 
مناسب و اقتصادي براي بازيابي آلومينا از اين ذخاير مي¬تواند راه گشا باشد که تا به امروز مورد توجه قرار نگرفته است. در اين تحقيق پس از تهيه 
نمونه¬هاي رسي مناسب جهت انجام آزمايش¬ها، کارايي دو فرآيند زينتر کردن و ليچينگ اسيدي در بازيابي آلومينا از رس¬هاي آلومينوسيليکاته 

مورد بررسي قرار خواهد گرفت.

* عنوان  بررسي عملکرد يک ماده تغيير فازدهنده )PCM( معدني )نيترات آمونيم 6 آبه(در فرآيند تغيير فاز و بهبود عملکرد آن
                    با استفاده از نانو ذرات و بکارگيري آن به منظور ذخيره سازي انرژي حرارتي در سيستمهاي حرارتي انرژي خورشيدي

  * مجری  مسعود ايرانمنش
چکيده

يکي از روش هاي نوين و کارآمد در ذخيره سازي انرژي به فرم مناسب    استفاده از مواد تغيير فاز دهنده است. اين مواد انرژي را به صورت گرماي 
نهان ذوب ذخيره مي کنند. در سيستم هاي ذخيره انرژي از محفظه هايي با اشکال مختلف براي ذخيره مواد تغيير فاز دهنده استفاده ميشود که از 
بين آنها محفظه هاي کروي متداول تر مي باشند. به دليل نقش فرآيندهاي ذوب و انجماد در سيستم هاي ذخيره کننده انرژي بررسي رفتار مواد 
تغيير فاز دهنده در حين فرآيند ذوب و انجماد حائز اهميت است. در اين پژوهش فرآيند تغيير فاز در يک سيستم ذخيره کننده انرژي به صورت 
آزمايشگاهي و شبيه سازي عددي مورد مطالعه قرار ميگيرد. شبيه سازي عددي به روش حجم محدود به کمک نرم افزار Fluent انجام خواهد 
شد.   کارهاي مورد نظردر اين پژوهش عبارتست از: مطالعه آزمايشگاهي و شبيه سازي عددي فرآيند ذوب و انجماد ماده تغيير فاز دهنده خاص با 
ترکيب يوتکتيک از نمکهاي معدني) با توجه به امکان توليد داخلي اين ماده از ذخاير معدني کشور و بخصوص منطقه از امتيازات ويژه آن در بحث 

تجاري سازي آن محسوب ميشود.(
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طــرح های تحقیقاتـی
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عنوان مجلهعنوان مقاله

Generation expansion planning by considering energy-effi-
ciency programs in a competitive environment

 International Journal of
 Electrical Power & Energy

Systems
Energy and exergy analysis of a two-stage cascade refrigera-

tion system
Building Services Engineer-
ing Research & Technology

 Comparison of global radiative models in two-dimensional
enclosures at radiative equilibrium

International Journal of Ther-
mal Sciences

Energy and exergy performance comparison of different con-
 figurations of an absorption-two-stage compression cascade

refrigeration system with carbon dioxide refrigerant
Applied Thermal Engineering

The effect of cooling loads management on electric power 
supply system of Kerman province by the year 2031

 Environmental Progress &
Sustainable Energy

 A statistical framework for estimating air temperature using
MODIS land surface temperature data

International Journal of Cli-
matology

Numerical simulation of hydrodynamics of an inverse liq-
 uid-solid fluidized bed using combined lattice boltzmann and

smoothed profile methods

Journal of Dispersion Science 
and Technology

 An enhanced bat algorithm approach for reducing electrical
power consumption of air conditioning systems based on dif-

ferential operator
Applied Thermal Engineering

A novel metaheuristic method for solving constrained engi-
neering optimization problems: Crow search algorithmComputers & Structures

Technical and economic assessments of grid-connected photo-
voltaic power plants: Iran case studyEnergy

 An efficient combination of transcritical CO2refrigeration and
multieffect desalination: Energy and economic analysis

Energy Conversion and Man-
agement

 پياده سازي پردازش موازي روي کارت گرافيک براي شبيه سازي جريان سيال با
مهندسي مکانيک مدرسروش شبکه بولتزمن و نمايه هموار

GPS علوم زمين سازمان زمين شناسي کشورالگوسازي چرخه زمين لرزه اي در گسل شمال تبريز بر پايه داده هاي
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پژوهشکــده  کامپیوتر

معرفی اعضای هیات علمی

ی
ش

وه
 پژ

ش
زار

گ

مهندس
 مریم  آموزگار

دکتر 
محسن

شیخ حسینی

مهندس 
فرهاد راهداری

* رشته تحصيلی:  مهندسي کامپيوتر - نرم افزار
* مرتبه علمی:       مربی پژوهشی

* گروه پژوهشی:  کامپيوتر و فناوري اطالعات
* زمينه تحقيقاتی:

الگوريتمهاي بهينه سازي - يادگيري ماشين -
 مهندسي کارايي نرم افزار

* رشته تحصيلی: مهندسي کامپيوتر -
معماري سيستمهاي کامپيوتر

* مرتبه علمی:      مربی پژوهشی
* گروه پژوهشی:   کامپيوتر و فناوري اطالعات

* زمينه تحقيقاتی:
پردازش سيگنال، ارتباطات موبايل و سيتم های

 هوشمند

* رشته تحصيلی:  مهنديس برق ــ مخابرات
* مرتبه علمی:      استاديار

* گروه پژوهشی:  کامپيوتر و فناوري اطالعات
* زمينه تحقيقاتی:

مخابرات بي سيم، مخابرات خطوط قدرت، شبکه 
حسگر بي سيم، تئوري اطالعات، شبکه هوشمند

 و تکنيک هاي باند وسيع SC-FDMA و
 OFDMA 
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* عنوان توسعه يک مدل هوشمند تشخيص احساس انسان مبتنی بر همجوشی ويژگی های شنيداری و ديداری  
  * مجری  فرهاد راهداری

چکيده
امروزه تالش های بسياری برای توسعه مدل های هوشمند تشخيص احساس انسان انجام شده است. احساس را می توان بر مبنای استخراج 
ويژگی های شنيداری و يا ويژگی های ديداری شناسايی کرد. در سال های اخير روش هايی پيشنهاد شده است که از همجوشی هر دو نوع ويژگی 
برای توسعه مدل های تشخيص احساس استفاده می کنند. در اين پژوهش قصد داريم با استخراج ويژگی های موثر شنيداری و ديداری از قابليت 
های مدل هوشمند برای پيش بينی احساس استفاده کنيم. در اين راستا روشی پيشنهاد می شود که با همجوشی ويژگی های ديداری و شنيداری 
از قابليت های مدل سازی هوشمند برای پيش بينی احساس استفاده می کند. به همين منظور با رويکردی جديد و بر مبنای سيگنال جابجايی 
نقاط نشانه گذاری شده روی چهره در طول فريم های مختلف ويژگی های ديداری استخراج می شود. جهت رسيدن به اين هدف از تبديل موجک 
گسسته استفاده شده است. برای بررسی ميزان کارايی روش پيشنهادی آزمايش های مختلفی انجام شده است. نتايج دقت باالی روش پيشنهادی را 

در مقايسه با ساير روش ها نشان می دهد.ماده پايه مي¬باشد.
-   تست و بکارگيري نتايج حاصله در يک سيتم حرارتي انرژي خورشيدي بمنظور آزمايش شرايط عملکرد کاربردي آن

طــرح های تحقیقاتـی

* عنوان طرح  آشکارسازي چندکابره براي ترکيب تکنيک هاي ارسال تک حامل با ترازش حوزه فرکانس و کدهاي بلوکي فضا-زمان 
                    در کانال هاي انتخابگر فرکانس

* مجری طرح   محسن شيخ حسينی 
چکيده طرح

اين طرح پژوهشي به طراحي ساختار فرستنده و گيرنده سيستم هاي دسترسي چندگانه با ورودي و خروجي چندگانه اختصاص دارد که کاربران 
از ساختارهاي متفاوت کدهاي بلوکي فضا-زمان براي ارسال اطالعات بهره مند مي شوند و يک گيرنده مجهز به حداقل تعداد آنتن نسبت به حذف 
تداخل و آشکارسازي اطالعات کاربران اقدام مي نمايد. اين طراحي در ابتدا براي کانال هاي با محوشوندگي تخت ارائه شده است که در آن اثبات مي 
شود که اگر حاصلضرب داخلي کانال معادل بين آنتن هاي گيرنده و کاربران مختلف متشکل از ماتريس هاي الموتي باشد اين گيرنده قابل تعميم به 
هر سناريوي دلخواه مي باشد. در ادامه طراحي ساختار فرستنده و گيرنده سيستم هاي دسترسي چندگانه با ورودي و خروجي چندگانه براي اولين 
بار به کانال هاي فرکانس گزين مبتني بر ارسال تک حامل با همسان سازي حوزه فرکانس تعميم داده شده است و اين ساختار براي سناريوهاي 
مختلف کدهاي بلوکي فضا-زمان و تعداد مختلف کاربران و آنتن هاي ارسالي ارائه شده است. نهايتا عملکرد طراحي انجام پذيرفته براي سناريوهاي 

مختلف مخابره چند کاربره و ساختارهاي متفاوت کدهاي بلوکي فضا-زمان شبيه سازي و با هم مقايسه شده است.
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* عنوان  تحليل آنتروپي تفاضلي و ظرفيت کانال در حضور نويز جمع شونده مخلوط گوسي
  * مجری  محسن شيخ حسينی

چکيده
در اين طرح پژوهشي يک تحليل تئوري اطالعاتي جامع براي کانال هاي محوشونده آغشته به نويز ضربه اي جمع شونده مخلوط گوسي ارائه 
مي شود. ابتدا دو کران باال و دو کران پايين براي آنتروپي نويز محاسبه مي شود و بهترين کران باال و پايين از ميان آنها براي آنتروپي انتخاب مي 
شود. سپس اين تحليل براي براي ظرفيت کانال هاي باريک باند و باند وسيع ارائه مي شود که در آن دو کران باال و دو کران پايين براي ظرفيت 
هر دو کانال محاسبه مي شود. نهايتا تحليل وفقه براي محاسبات ظرفيت ارائه مي شود و نتايج شبيه سازي ها براي مدل هاي مختلف نويز مخلوط 

گوسي نظير مدل هاي برنولي-گوسي و ضربه اي کالس A و به ازاي مقادير مختلف پارامترهاي اين مدل ها ارائه مي شود.

طــرح های تحقیقاتـی ی
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عنوان مجلهعنوان مقاله

Automatic channel selection in EEG signals for classification of left 
or right hand movement in Brain Computer Interfaces using im-

proved binary gravitation search algorithm

 Biomedical Signal Processing
and Control

کيفيت و بهره وري صنعت برق ايرانارائه راهکار دو مرحله اي جهت شناسايي الگوهاي مصرف برق
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دانشکده علوم و فناوری های نوین

معرفی اعضای هیات علمی

دکتر
هادی 

ابراهیمی فر

دکتر
هژیر کورکی

دکتر 
حجت تویسرکانی

راوری

دکتر 
سینا مدیری

* رشته تحصيلی:مهندسي مواد ـ مهندسي مواد
* مرتبه علمی:      استاديار

* گروه آموزشی:   مواد  
* زمينه تحقيقاتی:

 مهندسی سطح، خوردگی و اکسيداسيون، پيل
 سوختی، سراميک های اسپينلی رسانا، پوشش های

 فلزی-کامپوزيتی، پوشش های الکتروشيميايی و
 نفوذی، پوشش های نانو اسپينل، پوشش های سل- ژل

* رشته تحصيلی:  مهندسی پليمر 
* مرتبه علمی:      استاديار

* گروه آموزشی:   مواد
* زمينه تحقيقاتی:

رئولوژي، نانوکامپوزيت، ترموديناميک، 
يسکواالستيک، مدلسازي، ذخيره انرژي

* رشته تحصيلی:  شيمي پليمر
* مرتبه علمی:      دانشيار
* گروه آموزشی:   مواد  

* زمينه تحقيقاتی:
  نانوکامپوزيت - پليمريزاسيون کنترل شده 

 -پليمرهای مقاوم حرارتی – غشاهای بيوپليمری

* رشته تحصيلی: مهندسي پليمر ـ صنايع رنگ
* مرتبه علمی:      استاديار

* گروه آموزشی:   مواد  
* زمينه تحقيقاتی:

 ،)PLED & OLED) مواد نورگسيل پليمري و آلي
هاي  سيستم  حفاظتي،  هاي  پوشش  پوشش،  نانو 

هيبريدي آلي معدني، فيزيک رنگ
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دکتر
مسعود

 رضایی زاده

دکتر
مهدی یوسفیان

دکتر
مینا جمشیدی

دکتر 
فرید صابری

موحد

دکتر 
  علیرضا احمدي

دکتر 
قرزاد دادی پور

* رشته تحصيلی: مهندسي مکانيک - طراحي کاربردي
* مرتبه علمی:      استاديار

* گروه آموزشی:  مهندسی فوتونيک
* زمينه تحقيقاتی:

Academic areas of expertise: Stress analysis, Experimental 
stress analysis, Simulation of dynamic systems using DEM, Metal 
forming, Fracture Mechanics

Industrial areas of expertise: Simulation and analysis of 
mechanical systems and mineral processing (Ball mill & SAG mill 
simulation), Repair cracks and failures of industrial parts, Condition 
monitoring, Repair and Maintenance, reverse engineering, Design 
and manufacture of parts and equipment

* رشته تحصيلی: شيمي-شيمي فيزيک
* مرتبه علمی:      استاديار

* گروه آموزشی:  مهندسی شيمی
* زمينه تحقيقاتی:

Quantum Chemistry, Computational Chemistry, 
Density Functional Theory, Hydrogen Bonding, 
NANO Theoretical Calculations, Molecular 
Properties of Heterocyclic Compounds

* رشته تحصيلی:  رياضی محض
* مرتبه علمی:      استاديار

* گروه آموزشی:   نانو فناوری  
* زمينه تحقيقاتی:

         جبرخطی، داده کاوی

* رشته تحصيلی: رياضی کاربردی - آناليز عددی
* مرتبه علمی:      استداديار 

* گروه آموزشی:  نانو فناوری  
* زمينه تحقيقاتی:

جبرخطی عددی )روش های زيرفضای کرايلف-
 روشهای عددی در حل معادالت ماتريسی(- 

روشهای يادگيری ماشين و هوش مصنوعی

* رشته تحصيلی: مهندسی مکانيک
* مرتبه علمی:     دانشيار

* گروه آموزشی:  مهندسی فوتونيک
* زمينه تحقيقاتی:

       مکانيک محاسباتي

* رشته تحصيلی:  رياضی محض
* مرتبه علمی:      استاديار

* گروه آموزشی:   نانو فناوری
* زمينه تحقيقاتی:

   آناليز تابعی نظريه عملگرها

معرفی اعضای هیات علمی

دکتر 
محمد رضا

سپهوند

* رشته تحصيلی: ژئوفيزيک ـ زلزله شناسي
* مرتبه علمی:      استاديار

* گروه آموزشی:  نانو فناوری  
* زمينه تحقيقاتی:

 - ها  لرزه  پس  مطالعه   - ساخت  زمين  لرزه   -
مطالعه ساختار سرعت پوسته - توموگرافي بر اساس 
داده هاي محلي- زلزله شناسي مهندسي )مطالعات 

اثر ساختگاه( - تحليل خطر زمين لرزه
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دانشکده علوم و فناوری های نوین

دکتر
محمود رحمتی

دکتر 
محمد ماهانی

* رشته تحصيلی:  مهندسی شيمی 
* مرتبه علمی:      استاديار

* گروه آموزشی:   مهندسی شيمی
* زمينه تحقيقاتی:

جذب و جداسازی ترکيبات گازی و مايع
توسط جامدات متخلخل و غشاهای پلمری و

همچنين فعاليت در زمينه تصفيه فاضالب و پساب
و توليد بيوگاز از ضايعات جامد و مايع.

* رشته تحصيلی: شيمی تجزيه
* مرتبه علمی:      دانشيار

* گروه آموزشی:  مهندسی شيمی
* زمينه تحقيقاتی:

         کمامتريکس، شيمی تجزيه

دکتر
حسن صفری

دکتر 
علیرضا 
گودرزی

* رشته تحصيلی:  فيزيک )اپتيک کوانتومي(
* مرتبه علمی:       استاديار

* گروه آموزشی:   مهندسی فوتونيک 
* زمينه تحقيقاتی:

انتشار امواج الکترومغناطيس، فيزيک پالسما، برهم کنش 
کوانتومی 

 نور با ماده، برهم کنش های پاشندگی بين 
اجسام ميکروسکوپی يا ماکروسکوپی، درهم تنيدگی 

کوانتومی

* رشته تحصيلی: ژئوفيزيک ـ لرزه شناسي
* مرتبه علمی:     استاديار

* گروه آموزشی:  نانو فناوری
* زمينه تحقيقاتی:

        ژئوفيزيک - لرزه شناسی اکتشافی

دکتر 
مجید

 شاه پسندزاده

* رشته تحصيلی: زمين شناسی
* مرتبه علمی:      استاديار

* گروه آموزشی:  مهندسی زلزله 
* زمينه تحقيقاتی:

 کنترل کننده ساختاری در جايگزينی و دگرشکلی
 کانسارها، تحليل ساختاری حوضه های نفتی،

 تکامل ساختاری پهنه های دگرگونی، کانسارسازی
 و زمين ساخت پرکامبرين 

دکتر 
افسانه 

نصر آبادی

* رشته تحصيلی: ژئوفيزيک- زلزله شناسی
* مرتبه علمی:      استاديار

* گروه آموزشی:  مهندسی زلزله 
* زمينه تحقيقاتی:

 مطالعه ساختار پوسته و گوشته زمين بر اساس
 برگردان همزمان توابع گيرنده و پاشندگی امواج

 سطحی 

معرفی اعضای هیات علمی

دکتر
محمد مهدی

زاهدی

* رشته تحصيلی: رياضی
* مرتبه علمی:      استاد

* گروه آموزشی:   نانو فناوری
* زمينه تحقيقاتی:

   ابرساختارهای جبری - نظريه اتوماتای فازی
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دانشکده علوم و فناوری های نوین

دکتر 
مسعودترکزاده

* رشته تحصيلی:    بيو شيمی
* مرتبه علمی:        استاديار

* گروه آموزشی:     بيوشيمی
* زمينه تحقيقاتی:  

 بيوسنسور، مهندسي پروتئين، داروهای 
نوترکيب

دکتر 
صفا لطفی

* رشته تحصيلی:  بيوشيمی
* مرتبه علمی:      استاديار
* گروه آموزشی:   بيوشينی

طراحی  شامل  دارويی  مطالعات  تحقيقاتی:  زمينه   *
های  روش  از  استفاده  با  دارو-پروتئين  ميانکنش  بررسی  دارو، 
بررسی  و  نظير داکينگ  بيوانفورماتيک  های  آزمايشگاهی و روش 
تاثير داروهای ضدسرطان بر روی سلول های کشت شده سرطانی

دکتر
مجتبی مرتضوی

* رشته تحصيلی: بيوشيمی
* مرتبه علمی:      استاديار

* گروه آموزشی::  بيوشيمی 
* زمينه تحقيقاتی:

 Protein engineering-Cloning-
expression-purification-enzymology-
cell culture

معرفی اعضای هیات علمی

* رشته تحصيلی:  شيمي - شيمي آلي
* مرتبه علمی:       دانشيار

* گروه آموزشی:   شیمی
* زمينه تحقيقاتی:

سنتز ترکيبات آلي )واکنش هاي چندجزئي(- 
سنتز  نانوکاتاليست ها، نانو مواد و نانوبيومتريال- 
سنتز نانو حامل ها و بررسي کاربرد آنها در دارو 

رساني و ژن رساني به سلول هاي سرطاني- سنتز 
ترکيبات داروئي و بررسي فعاليت زيستي  آنها در 

درمانسلول هاي سرطاني

دکتر 
 الهه مصدق

دکتر 
زهرا حسنی

* رشته تحصيلی: شيمي - شيمي آلي
* مرتبه علمی:      دانشيار
* گروه آموزشی:   شيمی

* زمينه تحقيقاتی: 
سنتز ترکيبات آلي، دارويي، نانو مواد مغناطيسي، نانو
 حامل هاي ژن رسان و دارو رسان، نانو کاتاليستها و

 مايعات يوني، مواد خودترميم شونده و بازدارنده های
 خوردگی

دکتر 
هادي بیت اللهي

* رشته تحصيلی: شيمی تجزيه
* مرتبه علمی:       دانشيار
* گروه آموزشی:     شيمی

* زمينه تحقيقاتی:  
    الکتروشيمی، نانوشيمی و بيوسنسور 

دکتر
 داریوش افضلي

* رشته تحصيلی:   شيمي - شيمي تجزيه
* مرتبه علمی:       دانشيار

* گروه آموزشی:   نانو فناوری
* زمينه تحقيقاتی:    

جداسازي، نانوشيمي، الکتروشيمي،
 فيتوشيمي، محيط زيست
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دکتر
علیرضا گنجویی

* رشته تحصيلی:  فيزيک کاربردي-تخليه الکتريکي
* مرتبه علمی:      استاديار

* گروه آموزشی::  فوتونيک 
* زمينه تحقيقاتی:

تخليه الکتريکی و پالسما، برهمکنش ليزر با پالسما،
 مهندسی فشار قوی

دکتر 
آزیتا زندی
گوهر ریزی

* رشته تحصيلی: فيزيک - قطعات نيمه هادي
* مرتبه علمی:      استاديار

* گروه آموزشی:   فوتونيک 
* زمينه تحقيقاتی:

قطعات نيمه هادی، ليزر، نانوفيزيک  

دکتر
مصطفی علیزاده

* رشته تحصيلی:  مهندسی مواد
* مرتبه علمی:      استاديار

* گروه آموزشی:  مهندسی مواد- خوردگی
 و حفاظت از مواد

 * زمينه تحقيقاتی:
توليد مواد )فلزات و آلياژها( با کارايي باال 

و ارزيابي رفتار در توليد:
دکتر

علیرضا محمودیان

* رشته تحصيلی:  مهندسی مواد
* مرتبه علمی:      استاديار

* گروه آموزشی:  مهندسی مواد- خوردگی
 و حفاظت از مواد

* زمينه تحقيقاتی:
 طراحی و شبيه سازی فرآيندهای استخراج

 فلزات، استخراج فلزات نادر و گرانبها

دکتر
  امین باقی زاده

* رشته تحصيلی:اصالح نباتات _ ژنتيک بيومتري
* مرتبه علمی:       دانشيار

* گروه آموزشی:   مهندسی کشاورزی
* زمينه تحقيقاتی: 

ژنتيک بيومتري و بيوتکنولوژي گياهي

* رشته تحصيلی:زيست شناسي- ژنتيک ملکولي
* مرتبه علمی:      استاديار

* گروه آموزشی:  مهندسی کشاورزی
* زمينه تحقيقاتی:

 مطالعه نقش و عملکرد فاکتورهای خودبازسازی و
 پرتوانی سلولهای بنيادی در  سلولهای سرطانی.

 نقش و عملکرد Non-coding RNAs در
 سلولهای

دکتر 
ملک حسین

 اسدي

ی
زش

مو
ش آ

زار
گ

دانشکده علوم و فناوری های نوین

دکتر
آزیتا خسروان

* رشته تحصيلی:  شیمی
* مرتبه علمی:      استاديار
* گروه آموزشی:   شيمی  

* زمينه تحقيقاتی:
سينتيک و ترموديناميک فرآيندها، جذب

 سطحی، بيوجذب

معرفی اعضای هیات علمی
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دکتر
شهریار شاکری

* رشته تحصيلی: زيستشناسي- ميکروبيولوژي
* مرتبه علمی:      استاديار

* گروه آموزشی::   مهندسی کشاورزی 
* زمينه تحقيقاتی: 
           ميکروبيولوژی
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ش آ
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گ

دانشکده علوم و فناوری های نوین

دکتر 
محمود 
ملکی

* رشته تحصيلی:  اصالح نباتات- ژنتيک مولکولي
* مرتبه علمی:      استاديار

* گروه آموزشی:   مهندسی کشاورزی
* زمينه تحقيقاتی:

1( بررسی تحمل به تنش های غير زنده در گياهان زراعی بويژه
 گندم با استفاده از روشهای مولکولی

2( بررسی ژنهای مريستمی دخيل در فتوپريود در گياهان مهم 
زراعی بويژه گندم با استفاده از روشهای مولکولی

3( انتقال برخی ژنهای مهم به گياهان زراعی جهت باال بردن 
کيفيت محصوالت آنها 

دکتر
الهام 

رضوان نژاد

دکتر 
علی ریاحی  

مدوار

* رشته تحصيلی:مهندسي کشاورزي-علوم دامي-ژنتيک و اصالح
* مرتبه علمی:       استاديار

* گروه آموزشی:  مهندسی کشاورزی 
* زمينه تحقيقاتی:  

مطالعات کمی و ملکولی در زمينه نقشه يابی
 ژنتيکی و ژنوميکس

* رشته تحصيلی:  بيو شيمی
* مرتبه علمی:       استاديار

* گروه آموزشی:   بيو شيمی 
* زمينه تحقيقاتی:  

 بيوشيمی آنزيم ها و پروتئين های صنعتی و 
دارويی- مهندسی ژنتيک- مهندسی پروتئين- 

بيوتکنولوزی- نانوبيوتکنولوزی

* رشته تحصيلی: زيست شناسي -ژنتيک ملکولي
* مرتبه علمی:     دانشيار

* گروه آموزشی:  بيو شيمی
* زمينه تحقيقاتی: 

  ژنتيک مولکولی- سنجش بيان ژن- کشت و 
تمايز سلولهای بنيادی- بيولوژی مولکولی  سرطان

دکتر 
محمد مهدی 

یعقوبی

دکتر 
مهدی رحیمی

* رشته تحصيلی: اصالح نباتات
* مرتبه علمی:     استاديار

* گروه آموزشی::  مهندسی کشاورزی
* زمينه تحقيقاتی:

اصالح گياهان زراعی و باغی از طريق روش های کالسيک
 و ژنتيک مولکولی،  مقاومت گياهان به تنش های زنده و 

غيرزنده، بيومتری، مارکرهای مولکولی و بيوتکنولوژی، بيان ژن، 
شناسايی مکانهای کنترل کننده صفات کمی

"Association mapping و QTL mapping  

دکتر 
فهیمه شجاعی

* رشته تحصيلی:  شيمي فيزيک
* مرتبه علمی:       استاديار

* گروه آموزشی::   نانو فناوری 
* زمينه تحقيقاتی:

Computational Chemistry, Computational 
modeling of nano-structures, Quantum mechanics 
calculations (ab initio, semi-empirical and 
density functional theory), physical chemistry 
(thermodynamic and kinetic).

معرفی اعضای هیات علمی
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آمار واطالعات مربوط به دانشجویان

رشته تحصيلی

تعداد

      شبانه            روزانه
فارغ التحصيل

مردزن مردزن

83812رياضی کاربردی- دکتری

5170فيزيک اتمی مولکولی

مقطع دکتری

ی
زش

مو
ش آ

زار
گ

دانشکده علوم و فناوری های نوین

دکتر
مریم عبدلی نسب

* رشته تحصيلی: اصالح نباتات
* مرتبه علمی:     استاديار

* گروه آموزشی::  مهندسی کشاورزی
* زمينه تحقيقاتی:

 پروتئين های دارويی نوترکيب، انتقال
 ژن، بررسی بيان ژن، کشت بافت

* رشته تحصيلی: بيوتکنولوژي کشاورزي-ژنتيک مولکولي گياهي
 * مرتبه علمی:     استاديار

* گروه آموزشی:   مهندسی کشاورزی
* زمينه تحقيقاتی:

دکتر 
سعید میرزایی

Transcriptomics, legume nodulation and 
nitrogen fixation, Plant physiology, signalling 
and development, Soybean, Trigonella 
foenum-graecum، Pistachio

دکتر
اسد ا...

حسنخانی

* رشته تحصيلی:  شيمي آلي
* مرتبه علمی:      دانشيار
* گروه آموزشی:  شيمی  

* زمينه تحقيقاتی:
بررسي کاربرد کاتاليستها در تبديالت شيميايي

معرفی اعضای هیات علمی
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رشته تحصيلی

تعداد

      شبانه            روزانه
فارغ التحصيل

مردزن مردزن

4130زمين شناسی- تکتونيک
0010ژئوفيزيک- ژئوالکتريک
0010ژئوفيزيک- ژئومغناطيس

40633ژئوفيزيک- لرزه شناسی 
73327ژئوفيزيک- زلزله

3061فوتونيک
50105فوتونيک- الکترونيک و مخابرات

31603مهندسي پالسما
40503مهندسي مواد- خوردگي و حفاظت از مواد

122403مهندسي کشاورزي- اصالح نباتات
163512مهندسي کشاورزي- بيوتکنولوژي کشاورزي

111002رياضي کاربردي )آناليزعددي(

31002رياضي محض )آناليز(
4010مهندسي شيمي- بيوتکنولوژي

1615110علوم و فناوري نانو- نانو شيمي

70417شيمي تجزيه
6130شيمي- شيمي آلي

101201بيوشيمی

مقطع کارشناسی ارشد
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ش آ
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گ

دانشکده علوم و فناوری های نوین
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دانشکده علوم و فناوری های نوین

ی
زش

مو
ش آ
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گ

نامـهپایان 

کارشناسی ارشد
استاد راهنماارائه دهنده عنوان پايان نامه 

لرزه زمين ساخت حاشيه خاوري فروبار دزفول شمالي 
فاطمه السادات طيب حسينيبااستفاده از داده هاي لرزه اي

محمدرضا سپهوند، ايرج 
عبدالهي فرد

مطالعه سازوکار يکي از گسل هاي عميق جنوبي فروبار 
محمدرضا سپهوند، ايرج مهرداد شالودزفول بااستفاده از داده هاي ژئوفيزيکي

عبدالهي فرد

تعيين ساختار سه بعدي پوسته در منطقه سيالخور به روش 
محمدرضا سپهوند،  فرزام منيره اميني حاجي اباديتوموگرافي زمين لرزه هاي محلي

يميني فرد

تعيين پارامترهاي خاک با استفاده از روش نسبت طيف 
محمدرضا سپهوند، افسانه ثريا کريم زادهمولفه افقي به قائم در مجتمع صنعتي و معدني گلگهر

نصرآبادی

ارزيابي فرکانس طبيعي خاک در محل احداث پل هاي 
محمدرضا سپهوندفاطمه جهان پورغيرهمسطح شهر کرمان

تغييرات عمق موهو و نسبت  Vp/Vs  در ايران مرکزي و 
افسانه نصرآبادی، محمدرضا زهرا دادجوشرق ايران با استفاده از روش ژو و کاناموري

سپهوند

تحليل ساختاري براي مدل سازي سه بعدي زمين شناسي 
محمدرضا مشرفي فر، مجيد  نجمه سيفي دستناييواکتشاف ذخاير در کانسار

شاه پسند زاده 

تکامل ساختاري و تحليل تنش ديرين در معادن شماره 1 و 
مجيد شاه پسند زاده، شهرام  اکبر ايران نژادپاريزي3 سنگ آهن گلگهر

شفيعی

محاسبه بيضي وار امواج رايلي با استفاده از روش 
محمدرضا سپهوند احمد محمدي قناتغستانيRayDec در منطقه کرمان

ارتقاي آناليز سرعتي لرزه اي بااستفاده از تبديل موجک 
عليرضا گودرزی، ميثم کورکیسارا ايازيگسسته 

تعيين بهينه زمان - رسيد اوليه داده هاي شکست مرزي 
عليرضا گودرزی، ميثم کورکیمينا اميدوارلرزه اي
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دانشکده علوم و فناوری های نوین

استاد راهنماارائه دهنده عنوان پايان نامه 

بازسازي داده هاي لرزه اي با استفاده از تبديل موجک 
مصطفي اقازيارتي فراهانيگسسته با فاکتور کيفيت تنظيم پذير

عليرضا گودرزی، ميثم 
کورکی

واهماميخت تنک داده هاي لرزه اي بااستفاده از روش 
عليرضا گودرزیپروانه پاک منشاسپايک پراکنده

افسانه نصرآبادی، شهرزاد خوارزميتعيين پيشينه شتاب زمين در گستره استان کرمان
سيدحسن موسوي بفروئي

پهنه بندي خطر لرزه اي استان فارس به روش تعيني و 
افسانه نصرآبادی، پريسا اشجع ناساحتماالتي

محمدرضا سپهون

تحليل خطر لرزه اي تعيني و احتماالتي استان سيستان و 
افسانه نصرآبادی، نجمه فاتحيبلوچستان

سيدحسن موسوي بفروئي

تحليل ساختاري کانسارهاي آهن دره زريگان در جنوب 
مجيد شاه پسند زادهمجتبي حسين پورمعدن چادرملو

تحليل ساختاري کانسار آهن - فسفات اسفوردي ) آنومالي 
مجيد شاه پسند زادهتهمينه جمعه پورVIIA ( ناحيه معدني بافق

الگوي ساختاري کانه زايي آهن در کانسار مگنتيت - 
مجيد شاه پسند زاد زينب سمالي سيوکيژاسپيليت سه چاهون ) آنومالي X ( گستره بافق

تحليل ساختاري کانسار آهن - فسفات چغارت گستره 
مجيد شاه پسند زادهسهيال بني اسديمعدني بافق

تاثير ضريب غيرخطي بهره در ليزرهاي گسيلنده عمود 
آزيتا زندي گوهرريزي الهه زين الديني ميمندبرسطح کاواک برپايه گاليوم نيتريد

مهندسي شبکه فيبر نوري ساليتوني يا برد چند صد 
محمد آقا بلوريزاده، فاطمه مزيريکيلومتر

محمدجواد فقيهی 

محمد آقا بلوريزادهپوريا اسحاقيمدوالتور الکترواپتيکي و پالسموني

مهشيد جالل کمالي، ميثم مرضيه اسماعيليبررسي تاثيرات نور بر سلولهاي گليوما
احمدي زيد آبادي

بررسي خواص مواد نوردستگونه به کمک طيف نگاري 
محمد شجاعي باغيني زينب مالزهي دشتوکفلوئورسانسي ناهمسانگرد

بهينه سازي پارامترهاي عملياتي توليد تابش تراهر تز 
عليرضا گنجوئيفواد خدامراديبراساس برهمکنش ليز و گاز نئون
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استاد راهنماارائه دهنده عنوان پايان نامه 

تحليل خطر لرزه اي تعيني و احتماالتي استان سيستان و 
فاتحي نجمهبلوچستان

افسانه نصرآبادی، 
سيدحسن موسوي بفروئي

تحليل ساختاري کانسارهاي آهن دره زريگان در جنوب 
مجيد شاه پسند زادهحسين پور مجتبيمعدن چادرملو

تحليل ساختاري کانسار آهن - فسفات اسفوردي ) آنومالي 
مجيد شاه پسند زادهجمعه پور تهمينهVIIA ( ناحيه معدني بافق

الگوي ساختاري کانه زايي آهن در کانسار مگنتيت - 
مجيد شاه پسند زادهسمالي سيوکي زينبژاسپيليت سه چاهون ) آنومالي X ( گستره بافق

تحليل ساختاري کانسار آهن - فسفات چغارت گستره 
مجيد شاه پسند زادهبني اسدي سهيالمعدني بافق

تاثير ضريب غيرخطي بهره در ليزرهاي گسيلنده عمود 
آزيتا زندي گوهرريزيزين الديني ميمند الههبرسطح کاواک برپايه گاليوم نيتريد

مهندسي شبکه فيبر نوري ساليتوني يا برد چند صد 
محمد آقا بلوريزاده، مزيري فاطمهکيلومتر

محمدجواد فقيهی 

محمد آقا بلوريزادهاسحاقي پوريامدوالتور الکترواپتيکي و پالسموني

مهشيد جالل کمالي، ميثم اسماعيلي مرضيهبررسي تاثيرات نور بر سلولهاي گليوما
احمدي زيد آبادي

بررسي خواص مواد نوردستگونه به کمک طيف نگاري 
محمد شجاعي باغينيمالزهي دشتوک زينبفلوئورسانسي ناهمسانگرد

بهينه سازي پارامترهاي عملياتي توليد تابش تراهر تز 
عليرضا گنجوئيخدامرادي فوادبراساس برهمکنش ليز و گاز نئون

عليرضا گنجوئي، فهيمه ميرزائي سيد ايمانطراحي راکتور پالسمايي تبديل کربن دي اکسيد 
شجاعی

طراحي سيستم فشانه ي پالسمايي پالسي براساس مخلوط 
عليرضا گنجوئي،  عليرضا برخورداري دشتخاکي عليآرگون و اکسيژن

احمدی

عليرضا گنجوئي،  محمد آقا امام بخش لک زهراطراحي راکتور پالسمايي تبديل گاز متان به گاز سنتز
بلوريزاده

عليرضا گنجوئي، عليرضا زيبنده نظام ايمانشبيه سازي عمومي مولد الکتريسيته مگنتوهيدروديناميک
احمدی

بهينه سازي کدوني و توليد نو ترکيب آنزيم D- الکتات 
مسعود ترکزاده، علی ترکزاده ماهاني مهديهدهيدروژناز

رياحی مدوار

کارشناسی ارشد

استاد راهنماارائه دهنده عنوان پايان نامه 

بازسازي داده هاي لرزه اي با استفاده از تبديل موجک 
اقازيارتي فراهاني مصطفيگسسته با فاکتور کيفيت تنظيم پذير

عليرضا گودرزی، ميثم 
کورکی

واهماميخت تنک داده هاي لرزه اي بااستفاده از روش 
عليرضا گودرزیپاک منش پروانهاسپايک پراکنده

افسانه نصرآبادی، خوارزمي شهرزادتعيين پيشينه شتاب زمين در گستره استان کرمان
سيدحسن موسوي بفروئي

پهنه بندي خطر لرزه اي استان فارس به روش تعيني و 
افسانه نصرآبادی، اشجع ناس پريسااحتماالتي

محمدرضا سپهون

تحليل خطر لرزه اي تعيني و احتماالتي استان سيستان و 
افسانه نصرآبادی، فاتحي نجمهبلوچستان

سيدحسن موسوي بفروئي

تحليل ساختاري کانسارهاي آهن دره زريگان در جنوب 
مجيد شاه پسند زادهحسين پور مجتبيمعدن چادرملو

تحليل ساختاري کانسار آهن - فسفات اسفوردي ) آنومالي 
مجيد شاه پسند زادهجمعه پور تهمينهVIIA ( ناحيه معدني بافق

الگوي ساختاري کانه زايي آهن در کانسار مگنتيت - 
مجيد شاه پسند زادسمالي سيوکي زينبژاسپيليت سه چاهون ) آنومالي X ( گستره بافق

تحليل ساختاري کانسار آهن - فسفات چغارت گستره 
مجيد شاه پسند زادهبني اسدي سهيالمعدني بافق

تاثير ضريب غيرخطي بهره در ليزرهاي گسيلنده عمود 
آزيتا زندي گوهرريزيزين الديني ميمند الههبرسطح کاواک برپايه گاليوم نيتريد

مهندسي شبکه فيبر نوري ساليتوني يا برد چند صد 
محمد آقا بلوريزاده، مزيري فاطمهکيلومتر

محمدجواد فقيهی 

محمد آقا بلوريزادهاسحاقي پوريامدوالتور الکترواپتيکي و پالسموني

مهشيد جالل کمالي، ميثم اسماعيلي مرضيهبررسي تاثيرات نور بر سلولهاي گليوما
احمدي زيد آبادي

بررسي خواص مواد نوردستگونه به کمک طيف نگاري 
محمد شجاعي باغينيمالزهي دشتوک زينبفلوئورسانسي ناهمسانگرد

بهينه سازي پارامترهاي عملياتي توليد تابش تراهر تز 
عليرضا گنجوئيخدامرادي فوادبراساس برهمکنش ليز و گاز نئون

کارشناسی ارشد

استاد راهنماارائه دهنده عنوان پايان نامه 

بازسازي داده هاي لرزه اي با استفاده از تبديل موجک 
اقازيارتي فراهاني مصطفيگسسته با فاکتور کيفيت تنظيم پذير

عليرضا گودرزی، ميثم 
کورکی

واهماميخت تنک داده هاي لرزه اي بااستفاده از روش 
عليرضا گودرزیپاک منش پروانهاسپايک پراکنده

افسانه نصرآبادی، خوارزمي شهرزادتعيين پيشينه شتاب زمين در گستره استان کرمان
سيدحسن موسوي بفروئي

پهنه بندي خطر لرزه اي استان فارس به روش تعيني و 
افسانه نصرآبادی، اشجع ناس پريسااحتماالتي

محمدرضا سپهون

تحليل خطر لرزه اي تعيني و احتماالتي استان سيستان و 
افسانه نصرآبادی، فاتحي نجمهبلوچستان

سيدحسن موسوي بفروئي

تحليل ساختاري کانسارهاي آهن دره زريگان در جنوب 
مجيد شاه پسند زادهحسين پور مجتبيمعدن چادرملو

تحليل ساختاري کانسار آهن - فسفات اسفوردي ) آنومالي 
مجيد شاه پسند زادهجمعه پور تهمينهVIIA ( ناحيه معدني بافق

الگوي ساختاري کانه زايي آهن در کانسار مگنتيت - 
مجيد شاه پسند زادسمالي سيوکي زينبژاسپيليت سه چاهون ) آنومالي X ( گستره بافق

تحليل ساختاري کانسار آهن - فسفات چغارت گستره 
مجيد شاه پسند زادهبني اسدي سهيالمعدني بافق

تاثير ضريب غيرخطي بهره در ليزرهاي گسيلنده عمود 
آزيتا زندي گوهرريزيزين الديني ميمند الههبرسطح کاواک برپايه گاليوم نيتريد

مهندسي شبکه فيبر نوري ساليتوني يا برد چند صد 
محمد آقا بلوريزاده، مزيري فاطمهکيلومتر

محمدجواد فقيهی 

محمد آقا بلوريزادهاسحاقي پوريامدوالتور الکترواپتيکي و پالسموني

مهشيد جالل کمالي، ميثم اسماعيلي مرضيهبررسي تاثيرات نور بر سلولهاي گليوما
احمدي زيد آبادي

بررسي خواص مواد نوردستگونه به کمک طيف نگاري 
محمد شجاعي باغينيمالزهي دشتوک زينبفلوئورسانسي ناهمسانگرد

بهينه سازي پارامترهاي عملياتي توليد تابش تراهر تز 
عليرضا گنجوئيخدامرادي فوادبراساس برهمکنش ليز و گاز نئون
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استاد راهنماارائه دهنده عنوان پايان نامه 

بازسازي داده هاي لرزه اي با استفاده از تبديل موجک 
اقازيارتي فراهاني مصطفيگسسته با فاکتور کيفيت تنظيم پذير

عليرضا گودرزی، ميثم 
کورکی

واهماميخت تنک داده هاي لرزه اي بااستفاده از روش 
عليرضا گودرزیپاک منش پروانهاسپايک پراکنده

افسانه نصرآبادی، خوارزمي شهرزادتعيين پيشينه شتاب زمين در گستره استان کرمان
سيدحسن موسوي بفروئي

پهنه بندي خطر لرزه اي استان فارس به روش تعيني و 
افسانه نصرآبادی، اشجع ناس پريسااحتماالتي

محمدرضا سپهون

تحليل خطر لرزه اي تعيني و احتماالتي استان سيستان و 
افسانه نصرآبادی، فاتحي نجمهبلوچستان

سيدحسن موسوي بفروئي

تحليل ساختاري کانسارهاي آهن دره زريگان در جنوب 
مجيد شاه پسند زادهحسين پور مجتبيمعدن چادرملو

تحليل ساختاري کانسار آهن - فسفات اسفوردي ) آنومالي 
مجيد شاه پسند زادهجمعه پور تهمينهVIIA ( ناحيه معدني بافق

الگوي ساختاري کانه زايي آهن در کانسار مگنتيت - 
مجيد شاه پسند زادسمالي سيوکي زينبژاسپيليت سه چاهون ) آنومالي X ( گستره بافق

تحليل ساختاري کانسار آهن - فسفات چغارت گستره 
مجيد شاه پسند زادهبني اسدي سهيالمعدني بافق

تاثير ضريب غيرخطي بهره در ليزرهاي گسيلنده عمود 
آزيتا زندي گوهرريزيزين الديني ميمند الههبرسطح کاواک برپايه گاليوم نيتريد

مهندسي شبکه فيبر نوري ساليتوني يا برد چند صد 
محمد آقا بلوريزاده، مزيري فاطمهکيلومتر

محمدجواد فقيهی 

محمد آقا بلوريزادهاسحاقي پوريامدوالتور الکترواپتيکي و پالسموني

مهشيد جالل کمالي، ميثم اسماعيلي مرضيهبررسي تاثيرات نور بر سلولهاي گليوما
احمدي زيد آبادي

بررسي خواص مواد نوردستگونه به کمک طيف نگاري 
محمد شجاعي باغينيمالزهي دشتوک زينبفلوئورسانسي ناهمسانگرد

بهينه سازي پارامترهاي عملياتي توليد تابش تراهر تز 
عليرضا گنجوئيخدامرادي فوادبراساس برهمکنش ليز و گاز نئون
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استاد راهنماارائه دهنده عنوان پايان نامه 

سيد ايمان ميرزائيطراحي راکتور پالسمايي تبديل کربن دي اکسيد 
عليرضا گنجوئي، فهيمه 

شجاعی

طراحي سيستم فشانه ي پالسمايي پالسي براساس مخلوط 
عليرضا گنجوئي،  عليرضا  علي برخورداري دشتخاکيآرگون و اکسيژن

احمدی

عليرضا گنجوئي،  محمد آقا زهرا امام بخش لکطراحي راکتور پالسمايي تبديل گاز متان به گاز سنتز
بلوريزاده

شبيه سازي عمومي مولد الکتريسيته 
عليرضا گنجوئي، عليرضا ايمان زيبنده نظاممگنتوهيدروديناميک

احمدی

عليرضا محموديان ، حسن مهدي اذربوخوردگي شياري معکوس مس
کريمي مله

بررسي اثر پوشش نانو کامپوزيت پلي پيرول گرافن 
اکسيد روي بر رفتار خوردگي فوالد AISI  304. در محيط 

هيدروکلريک اسيد 0.5 موالر
عليرضا محموديان،  حسن  فاطمه زماني بابگهري

کريمي مله

مينا جمشيدیسيدحامد حسيني کهنوجنگهدارنده هاي خطي مهتري هاي دوري

فرزاد دادی پورسارا سبويي جهرميتعامد در فضاهاي نرم دار برمبناي فاصله زاويه اي

روشهاي زير فضاي کرايلف سراسري کاهشي و افزايشي 
فريد صابري موحد اعظم گل گل زادهبراي معادالت ماتريسي

دوگانگي مجموعه - مقدار براي مسائل برنامه ريزي خطي 
چند هدفه و کاربرد آن در رياضيات مالي

سيده فاطمه سجادي 
کلستاني

حسين محبی، عليرضا 
دعاگوئي

محمدمهدی زاهدیشيما اذرشبيه سازي دويي ضعيف براي اتوماتاي فازي

مشخصه سازي نامساوي مثلثي تعميم يافته در فضاهاي 
فرزاد دادی پور محدثه پوراميرينرم دار

محمدمهدی زاهدیزهرا سالجقه تذرجيکاهش اتوماي فازي توسط شبه ترتيب هاي منظم

سنتز و اصالح نقاط کوانتومي کربن به منظور شناسايي 
21-Mirمحمد ماهانیزهرا موسي پورسياه جل

سنتز بررسي خواص و کاربرد نانوکامپوزيت هاي بر 
پايه گرافن در نانو حسگرهاي الکتروشيميايي و سنتز 
نانوکامپوزيت هاي بيوپليمري باقابليت اثر بر سلولهاي 

سرطاني

هادی بيت اللهيفريبا گرکاني نژادمشيزي
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استاد راهنماارائه دهنده عنوان پايان نامه 

سنتز نانو کامپوزيت هاي گرافن اکسيد/ تانتاليم اکسيد و 
گرافن اکسيد/ آهن اکسيد و بررسي کاربرد آنها براي حذف 

ماالشيت سبز
رسول حسيني

داريوش افضلی

تهيه نانو ساختارهاي منگنز اکسيداز منابع کم عيار منگنز 
داريوش افضلیعبدالسالم رياضيو بررسي کاربردهاي آنها

طراحي نانو حسگري جديد بر پايه نانو لوله هاي دو ديواره 
بور -نيتريد، سيليسيم - کاربيد و آلومينيوم-نيتريد به 

عنوان شناساگرهاي شيميايي گازهاي دو اتمي
مهدی يوسفيان اميرعباس مير

حسين قلي زاده اينچه سنتز نانو کامپوزيت هاي پليمري خود 
زهرا حسنیکيکانلو

کاربرد نانو لوله هاي کربني تک ديواره به عنوان يک نانو 
کپسول در دارو رساني براي داروهاي ضد سرطان لوموستين 

پروکاربازين و ايفوسفاميد
مهدی يوسفيانسکينه سباعي

خواص ساختاري و الکتروني نانو لوله ي کربني به عنوان 
حسگر براي شناسايي داروي کلوپيدوگرل بااستفاده از نظريه 

تابعي چگالي
فهيمه شجاعیسيداحمد حسيني

سنتز و شناسايي داروهاي نانو فلزي و بررسي سميت 
حسن کريمي مله، مهدی سميه حسن ابادقارلقيسلولي آنها برروي رده هاي سلولي انسان

يوسفيان

سنتز و بررسي سامانه ي جديدنانو کامپوزيت هاي 
مسعود ترکزادهکامران ايرواني کشکوليکيتوساني - سيليکاتي هدفمند براي کاربرد هاي ژن رساني

بررسي واکنش تک ظرف و چندجزئي کربونيل هاي فعال 
شده با اوره ) يا 5 - آمينو تترازول ( درحضور1 . 3 - دي 

کتون
اسداهلل حسن خاني زهراسادات هاشمي

ساخت حسگر نوري پتاسيم بااستفاده از نقاط کوانتومي 
محمد ماهانیمهدي رحيميکربني

جداسازي و پيش تغليظ مقادير كم يون سرب )II( با استفاده 
داريوش افضلیسميرا سعيدياز جاذب نانو الياف اصالح شده

اندازه گيري الکتروشيميايي فنيل هيدرازين و سالسيليک 
اسيد بااستفاده از حسگر نانو ساختار اصالح شده با نانو ذره 

اکسيد نيکل و مايع يوني
حسن کريمي مله، سعيد معين شجاعي باغيني

احمدزاده

اندازه گيري ولتامتري لوودوپا و دروکسي دوپا بااستفاده از 
الکترودهاي اصالح شده بانانو مواد و اصالحگر هماتوکسيلين 
و ساخت آپتاسنسور الکتروشيميايي براي تعيين سيتوکروم 

C

هادی بيت اللهيحديثه سليمي زرندي

کاظم سعيدی، محمدرضا زينب قنبري نژادسنتز مشتقات کربوکساميد کينولين در حالل اتکتيک
اسالمی
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کارشناسی ارشد
استاد راهنماارائه دهنده عنوان پايان نامه 

زهرا زارع منصوريبهينه سازي سيستم کشت بافت هندوانه 
مريم عبدلي نسب، مهدی 

رحيمی

مقايسه تحمل به تنش شوري در گندم هاي دوروم دارا و 
محمود ملکی، سعيد سيما خليلي پورماهانيفاقد ژن Naxl و جداسازي ژن مذکور

ميرزايی

بررسي بيان ژن Ribonuclease T2 در تيپ هاي مختلف 
سعيد ميرزايی نگين عزيزخانيسويا

بررسي پروفايل پروتئيني و پارامترهاي فيزيولوژيک برگ 
محمود ملکی، سعيد  مهرناز مشايخيسويا تيپ وحشي و تيپ موتانت سوپر غده دار

ميرزايی

بررسي تنوع ژنتيکي ارقام مختلف گندم زراعي بااستفاده 
مريم عبدلي نسب، مهدی  مژده رحماني سفيدويهاز نشانگرهاي مولکولي

رحيمی

مقايسه عملکرد گندم هاي نان تحت تنش شوري و بررسي 
RFLP-PCRمهدی رحيمی، مهدی الهه سام نژادتنوع ژنتيکي بين آنها براساس نشانگر

سلطانی

بررسي ژنتيکي و بيوشيميايي جمعيتهاي مختلف تاج 
HPLC و RAPD محمود ملکی،  شهريار ام البنين نژاددهبکريخروس بااستفاده از نشانکر

شاکری

بررسي بيان ژن alfQ در قارچ آسپرژيلوس فالووس عامل 
توليد سم افالتوکسين در پسته تحت تاثير عصاره و اسانس 

سنبله کوهسري
مهدی رحيمی،  ملک  فهيمه ميرزايي ملک اباد

حسين اسدی

غربال و شناسايي مولکولي سويه هاي بومي ريز جلبکي 
براساس توليد اسکوالن و جداسازي ژن اسکوالن سنتاژ با 

هدف انتقال ژن به گياهان
محمود ملکی،  شهريار فرشاد خوش بصيرت

شاکری

امکان سنجي انتقال و بيان پروتئين نوترکيب فاکتور رشد 
اپيدرمي در باکتري E.coli و گياه و بررسي عملکرد آن 

برروي سلولهاي فيبروپالست پوست
مريم عبدلي نسب، مسعود شيال شرافت اصفهاني

ترکزاده

بررسي اثر نانو ذره SiO2 بر محتواي سولفارافان و بيان 
)Lepidium draba( محمود ملکی، علی رياحی  امين کامرانيژن ميروزيناز در گياه ازمک

مدوار

بررسي فعاليت ضد قارچي عصاره هاي گياه آويشن - 
گشنيزو بابونه برروي قارچ هاي Phytophthera spp و 

Paecilomyces variotii
سعيد ميرزايی، الهام نسرين ناطقيان

رضوان نژاد

 MO17 بررسي قدرت ترکيب پذيري خصوصي اينبردالين
با تعداد ده سينگل کراس ايراني و خارجي و ارزيابي سازگاري 

هيبريدهاي سه گانه حاصله
امين باقي زاده، محمود محمد دهقان نژاد

ملکی
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کارشناسی ارشد

مقطع دکتری 

استاد راهنماارائه دهنده عنوان پايان نامه 

انتقال سازه ژني حاوي زيرواحد بتا اوره آز هيلکو باکتر 
 Cucumis( پيلوري با توالي هاي ويژه به سلول گياه خيار

stivus( و باززايي از سلولهاي تراريخت
مريم عبدلي نسبالهه قرايي خضري پور

بررسي ساختار ژنتيکي ژنهاي مقاومت به شوري و خشکي 
) P5CS و W dhn13 ( در برخي از ارقام گندم بومي 
واصالح شده ايران تحت شرايط تنش خشکي و شوري

امين باقي زادهمليحه افروشته

بيان و تخليص آنزيم پراکسيداز نو ترکيب LDP و بررسي 
علی رياحی مدوار، صفا  الناز سروندي دهقان پوراثر اسموليت ها بر فعاليت و پايداري آن

لطفی

بهينه سازي کدوني و توليد نو ترکيب آنزيم D- الکتات 
مسعود ترکزاده، علی مهديه ترکزاده ماهانيدهيدروژناز

رياحی مدوار

مسعود ترکزاده، مجتبی مهديه زابليبهينه سازي کدوني و توليد نوترکيب آنزيم DT-ديافوراز
مرتضوی

استاد راهنماارائه دهنده عنوان پايان نامه 

ماشاا... ماشين چي، فاطمه کوچکي نژادبهينه سازي روي محدوديت هاي رابطه اي فازي
اسماعيل خرم

محمد مهدی زاهدیمرضيه شمسي زادهاتوماتاي L - فازي )شهودي( عمومي
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عنوان مجلهعنوان مقاله

 Determination of the Surface Area of Mesoporous Silicates
 by X-ray Diffraction Patterns Using Partial Least Squares and

Multiple Linear Regressions

 Particulate Science and
Technology

Imprinted polymer grafted from silica particles for on-line 
trace enrichment and ICP OES determination of uranyl ionMicrochemical Journal

 An orthogonality in normed linear spaces based on angular
distance inequalityAequationes Mathematicae

 Density functional theory (DFT) study of a new novel
 bionanosensor hybrid; tryptophan/Pd doped single walled

carbon nanotube

 Physica E-Low-Dimensional
Systems & Nanostructures

 Controlling the entanglement of a \Lambda-type atom in a
bimodal cavity via atomic motion

 Journal of The Optical
 Society of America B-Optical

Physics
The role of solvent polarity in the electronic properties, 
stability and reactivity trend of a tryptophane/Pd doped 

SWCNT novel nanobiosensor from polar protic to non-polar 
solvents

Rsc Advances

Highly nanofilled polystyrene composite: Thermal and 
dynamic behavior

 Journal of Elastomers and
Plastics

Filler networking in the highly nanofilled systems Journal of Elastomers and
Plastics

Simultaneous determination of -6mercaptopruine, 
-6thioguanine and dasatinib as three important anticancer 
drugs using nanostructure voltammetric sensor employing 

Pt/MWCNTs and -1butyl-3-methyl imidazolium hexafluoro 
phosphate

Biosensors & Bioelectronics

 sensors for high and crown ether doped on C60 Fullerene-C60
sensitive detection of alkali and alkaline earth cations

 Physica E-Low-Dimensional
Systems & Nanostructures

Optimization of electrocoagulation process for efficient 
removal of ciprofloxacin antibiotic using iron electrode; 

kinetic and isotherm studies of adsorption
Journal of Molecular Liquids

 Liquid phase determination of adrenaline uses a voltammetric
 nanoparticles and room sensor employing CuFe2O4

temperature ionic liquids
Journal of Molecular Liquids

Electrochemical determination of cysteamine in the presence 
of guanine and adenine using a carbon paste electrode 

modified with N-(-4hydroxyphenyl)-3,5-dinitrobenzamide and 
magnesium oxide nanoparticles

Analytical Methods

مقاالت
عنوان مجلهعنوان مقاله

 Determination of the Surface Area of Mesoporous Silicates by
 X-ray Diffraction Patterns Using Partial Least Squares and Multiple

Linear Regressions

Particulate Science and Technol-
ogy

Imprinted polymer grafted from silica particles for on-line trace 
enrichment and ICP OES determination of uranyl ionMicrochemical Journal

 An orthogonality in normed linear spaces based on angular distance
inequalityAequationes Mathematicae

Density functional theory (DFT) study of a new novel bionanosen-
sor hybrid; tryptophan/Pd doped single walled carbon nanotube

 Physica E-Low-Dimensional
Systems & Nanostructures

 Controlling the entanglement of a \Lambda-type atom in a bimodal
cavity via atomic motion

 Journal of the Optical Society of
America B-Optical Physics

The role of solvent polarity in the electronic properties, stability and 
reactivity trend of a tryptophane/Pd doped SWCNT novel nanobio-

sensor from polar protic to non-polar solvents
RSC Advances

Highly nanofilled polystyrene composite: Thermal and dynamic 
behavior

Journal of Elastomers and Plas-
tics

Filler networking in the highly nanofilled systemsJournal of Elastomers and Plas-
tics

Simultaneous determination of 6-mercaptopruine, 6-thioguanine and 
dasatinib as three important anticancer drugs using nanostructure 

voltammetric sensor employing Pt/MWCNTs and 1-butyl-3-methyl 
imidazolium hexafluoro phosphate

Biosensors & Bioelectronics

Fullerene-C60 and crown ether doped on C60 sensors for high sen-
sitive detection of alkali and alkaline earth cations

 Physica E-Low-Dimensional
Systems & Nanostructures

Optimization of electrocoagulation process for efficient removal of 
ciprofloxacin antibiotic using iron electrode; kinetic and isotherm 

studies of adsorption
Journal of Molecular Liquids

Liquid phase determination of adrenaline uses a voltammetric sen-
 sor employing CuFe2O4 nanoparticles and room temperature ionic

liquids
Journal of Molecular Liquids

Electrochemical determination of cysteamine in the presence of 
guanine and adenine using a carbon paste electrode modified with 
N-(4-hydroxyphenyl)-3,5-dinitrobenzamide and magnesium oxide 

nanoparticles

Analytical Methods

 Powerful greenhouse gas nitrous oxide adsorption onto intrinsic and
Pd doped Single walled carbon nanotubeApplied Surface Science
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عنوان مجلهعنوان مقاله

 Synergic effect of Pt-Co nanoparticles and a dopamine derivative in
a nanostructured electrochemical sensor for simultaneous determi-

nation of N-acetylcysteine, paracetamol and folic acid
Microchimica Acta

Cobalt (II) Adsorption from Aqueous Solution Using Algi-
 nate-SBA-15 Nanocomposite: Kinetic, Isotherm, Thermodynamic

Studies and Neural Network Modeling
Materials Focus

 Comparative Sorption Potential of Gaseous Iodine Onto
Nanoporous Silicate SBA-15 Supported Various dElement NitratesEnergy and Environment Focus

Electronic properties and reactivity trend for defect functionaliza-
tion of single-walled carbon nanotube with B, Al, Ga atomsSynthetic Metals

 Solvents effect on the stability and reactivity of Tamoxifen and its
nano metabolites as the breast anticancer drug

Journal of Molecular Liquids

The role of boron nitride nanotube as a new chemical sensor and 

potential reservoir for hydrogen halides environmental pollutants

Superlattices and Microstruc-
tures

Localized surface plasmon resonance based gold nanobiosensor: 
Determination of thyroid stimulating hormoneAnalytical Biochemistry

The effect of solvents on formaldehyde adsorption performance 
on pristine and Pd doped on single-walled carbon nanotube using 

density functional theory
Journal of Molecular Liquids

Application of CdO/SWCNTs Nanocomposite Ionic Liquids Car-
 bon Paste Electrode as a Voltammetric Sensor for Determination of

Benserazide
Current Analytical Chemistry

بررسي پيش نشانگرهاي  ابر زلزله و تغييرات دمايي در شناسايي گسل هاي مسبب زمين لرزه. 
اطالعات جغرافيايي سپهرمورد مطالعاتي؛ زلزله محمدآباد ريگان )7 بهمن 1389(

اعمال روش SURE-LET با استفاده از موجک هاي مختلف به منظور تضعيف نوفه هاي 
پژوهشهاي ژئوفيزيک کاربرديتصادفي مقاطع لرزه اي

GPS علوم زمين سازمان زمين شناسي کشورالگو سازي چرخه زمين لرزه  در گسل شمال تبريز بر پايه داده هاي

 ساختار سرعتي پوسته در منطقه کرمان با برگردان همزمان توابع گيرنده و پاشندگي سرعت
مجله فيزيک زمين و فضاگروه امواج رايلي

مقاالت
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معرفی اعضای هیات علمی

دکتر
محمد رضا
 نجف زاده

دکتر 
محمد رضا

رضائي رایني 

* رشته تحصيلی:  فيزيک هسته اي ــ تجربي
* مرتبه علمی:      استاديار

* گروه آموزشی:  مهندسی زلزله
* زمينه تحقيقاتی:

 فيزيک-هسته اي-شبيه سازي-رادن-مئون

* رشته تحصيلی:سازه هاي هيدروليکي
* مرتبه علمی:      استاديار

* گروه آموزشی:  مهندسی آب
* زمينه تحقيقاتی:

هيدروليک محاسباتی، هوش مصنوعی، هيدروليک
 رسوب، منابع آب

دکتر
عباس 

سیوندي پور

* رشته تحصيلی:  مهندسی عمران- زلزله 
* مرتبه علمی:      استاديار

* گروه آموزشی:   مهندسی زلزله  
* زمينه تحقيقاتی:

بهسازی لرزه ای سازه ها بر اساس سطح عملکرد، بررسی
 رفتار ديناميکی غير خطی سازه ها، استفاده از الگوريتم های 

هوش مصنوعی در مهندسی زلزله، بررسی قابليت اطمينان
 لرزه ای سازه ها، ارزيابی رفتار لرزه ای سازه ها در ارتعاشات

 تصادفی

دکتر
میثم کورکی

* رشته تحصيلی: ژئوفيزيک- لرزه شناسی
* مرتبه علمی:      استاديار

* گروه آموزشی:  مهندسی زلزله 
* زمينه تحقيقاتی:

- پردازش داده هاي لرزه بازتابي
- تحليل رخساره داده های لرزه بازتابی

- خوشه بندی بدون سرپرست و با سرپرست داده های چند بعدی
- روش های ژئوالکتريکی اکتشافی مانند مقاومت ويژه و

   پتانسيل القايی
- روش های چاه نگاری لرزه ای و الکتريکی 

- تضعيف نوفه های اتفاقی و همدوس در داده های ژئوفيزيکی

دکتر 
فرزین ناصری

* رشته تحصيلی: منابع طبيعي - جنگلداري
* مرتبه علمی:     استاديار

* گروه آموزشی: مهندسی نقشه برداری
* زمينه تحقيقاتی: 

  استفاده از سنجش از دور و GIS در 
مطالعات محيطی و نيز طيف سنجی
 پديده های محيطی، به ويژه گياهان

دکتر 
صدیقه

 محمدی

* رشته تحصيلی: مهندسي منابع طبيعي-آبخيزداري
* مرتبه علمی:     استاديار

* گروه آموزشی:  مهندسی آب
* زمينه تحقيقاتی: 

زيست  مطالعات  در  جغرافيايی  اطالعات  سيستم  کاربرد 
و  کمی  مدلسازی  رسوب-  و  خاک  فرسايش  مدلسازی  محيطی- 

کيفی آبهای زيرزمينی- تغيير اقليم و اثرات آن
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دکتر
وحید توفیق

دکتر 
فضل اهلل 
سلطانی

* رشته تحصيلی: مهندسی عمران - خاک ومواد
* مرتبه علمی:    دانشيار

* گروه آموزشی::  مهندسی عمران
* زمينه تحقيقاتی:

     ژئوتکنيک زيست محيطی

* رشته تحصيلی:  مهندسي عمران خاک و پي
* مرتبه علمی:       استاديار

* گروه آموزشی:   مهندسی عمران 
* زمينه تحقيقاتی:

 تثبيت خاک، تسليح خاک، روش های اجزاء
 محدود و رياضی در حل معادالت مهندسی

دکتر
مجتبی قاسمی

دکتر 
سید حسام

 مدنی

* رشته تحصيلی: مهندسی عمران - سازه
* مرتبه علمی:     استاديار

* گروه آموزشی:  مهندسی عمران 
* زمينه تحقيقاتی:

      مهندسی سازه، سازه های بتنی

دکتر
علی  اسماعیلی

* رشته تحصيلی:  سنجش از دور 
* مرتبه علمی:       استاديار

* گروه آموزشی:  نقشه برداری
* زمينه تحقيقاتی:

   سنجش از دور

* رشته تحصيلی:  مهندسی عمران -
  مکانيک خاک و پی

* مرتبه علمی:       استاديار
* گروه آموزشی:   مهندسی عمران

* زمينه تحقيقاتی:
   بهسازی خاک ها،  خاک مسلح و ژئوتکنيک

دکتر 
محمد صادق 
غضنفری مقدم

* رشته تحصيلی:  آبياري وزهکشي
* مرتبه علمی:       استاديار
* گروه آموزشی:  منابع آب

* زمينه تحقيقاتی:
طراحی، نظارت بر اجرا و بهينه سازی فرآيندهای 

هيدرومتالورژی شامل ليچينگ  )هيپ و تانک(، بيوليچينگ 
 )هيپ و تانک(، استخراج حاللی، الکترووينينگ

 و تبادل يونی جهت استخراج فلزات

دکتر 
صدیقه انوری

* رشته تحصيلی:  سازه های آبی
* مرتبه علمی:      استاديار

* گروه آموزشی:   مهندسی آب
* زمينه تحقيقاتی:

             مديريت سيستم های منابع ّآب 
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رشته تحصيلی

تعداد

      شبانه            روزانه
فارغ التحصيل

مردزن مردزن

40721مهندسی عمران/سنجش از دور

41815مهندسی عمران/سيستمهای اطالعات جغرافيايی

015314مهندسی عمران/مکانيک خاک وپی

30100مهندسی عمران/ژئو تکنيک

101065مهندسی عمران/سازه

401003مهندسی و مديريت منابع آب

1020مهندسی عمران/آب و سازه های هيدروليکی

آمار واطالعات مربوط به دانشجویان )مقطع کارشناسی ارشد(

نامـهپایان 
کارشناسی ارشد

استاد راهنماارائه دهنده عنوان پايان نامه 

بررسي رفتار لرزه اي سازه هاي سرد نورد شده فوالدي بر 
 جواد سالجقهسميرا ذکري اساس عملکرد

بررسي آزمايشگاهي پارامترهاي مقاومتي خاک هاي 
تثبيت شده با الياف فوالدي و اپوکسي رزين

محمدحسين حاجی 
اميردماوندی

 وحيد توفيق،  محمد 
محسن توفيق

مطالعه آزمايشگاهي مقاومت فشاري مالت هاي باتارد و 
 علی حيدری پناه،  فضل پويا محمد حسن پورشفته آهک و بهينه يابي استفاده از آن ها

اله سلطانی

بررسي طرح مخلوط، خواص مکانيکي و دوام بتن فوق 
 سيد حسام مدنیامين پورجهانشاهیتوانمند

اثرات برخي انواع و دانه بندي سنگ دانه ها بر خواص بتن 
 سيد حسام مدنیمحمد ولدي يادکوريهاي سبک سازه اي

دانشکده عمران و نقشه برداری

ی
زش

مو
ش آ
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گ
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دانشکده عمران و نقشه برداری
ی

زش
مو

ش آ
زار

گ
کارشناسی ارشد

استاد راهنماارائه دهنده عنوان پايان نامه 

امکان استفاده از تصاوير ماهواره اي در برآورد منابع آورد 
سپيده بادرستاني رسوب به مخازن سد هاي در حال بهره برداري

 علی اسماعيلی

پيش بيني جريان رودخانه با استفاده از رگرسيون موجک 
 مسعود رضا حسامی محمدرضا زنگي ابادي بر اساس تغييرات اقليمي 

کرمانی

بهره برداري از منابع آب در مقياس حوضه آبريز با در نظر 
 صديقه انوری-  زهرا سميرا زين الديني ميمند گرفتن اثرات تغيير اقليم

زحمتکش

 فريد کريمی پورعلي عبدالهي ارائه مدل پيش بيني کوتاه مدت ترافيک در معابر شهري

ارزيابي قابليت فازي سازي الگوريتم هاي بهينه سازي 
 فريد کريمی پورفاطمه مافيپوشش شبکه هاي سنسور بي سيم

اثر نانو فتو کاتاليست بر مشخصات مهندسي و خود تميز 
 سيدحسام مدنیامير خاقاني بروجني شوندگي مواد پايه سيماني

بررسي تاثير دال بتني در کنترل پيشرفت خرابي در سازه 
 حامد صفاریمصيب کريمي ها پس از حذف ستون

تعيين ظرفيت باربري پي با استفاده از تکنيک محاسبات 
 فضل اله سلطانیبهناز جهاني مسکون نرم

استفاده از کوهمولوژي به منظور بهبود مساله جايابي در 
 فريد کريمی پورشيما توري شبکه هاي حسگر بيسيم

بررسي فرونشست زمين با استفاده از روش تداخل سنجي 
تفاضلي راداري )DINSAR( و با بکار گيري تصاوير سنجنده 

SENTINEL جديد
 علی اسماعيلی-  مهدی علي روزبان 

معتق

 پيمان ترک زادهالهه سليماني هوني عيب يابي سازه ها با فرض رفتار غير خطي

بازشناسي الگوهاي ترافيکي با استفاده از داده کاوي مکاني 
 علی اسماعيلی-  علی سجاد عزيزی- زماني

اصغر آل شيخ

ارائه راهکارهاي مناسب جهت بهبود عملکرد اتصال 
مستقيم تقويت نشده جوشي به هدف کنترل خرابي هاي 

حاصل از حذف ناگهاني ستون
 حامد صفارینعيم پلرودی

موقعيت بهينه سيستم مهار بازويي و کمربند خرپايي در 
 رضا رهگذر-  محسن حميد رييسیساختمان هاي بلند با در نظر گرفتن تغييرات ممان اينرسي

ملکی نژاد شهربابکی
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استاد راهنماارائه دهنده عنوان پايان نامه 

تعيين موقعيت بهينه کمربند خرپايي و مهار بازويي در 
سجاد خوشنامسازه هاي بلند مرتبه با استفاده از الگوريتم هاي بهينه سازي

 رضا رهگذر،  محسن ملکی 
نژاد شهربابکی

مطالعه آزمايشگاهي امکان سنجي ژئو پليمر پوزوالن 
 وحيد توفيقمحمد برزگري دهجي تفتان براي تثبيت خاک

مطالعه آزمايشگاهي تاثير نوع و توزيع اندازه ذرات خاک 
 مجتبی قاسمی،  وحيد رضا جهانشاهيبر روي مکش خاک

توفيق

بهبودخواص خاک با استفاده از سرباره کوره ذوب آهن 
)GGBS(مجتبی قاسمی،  فضل اله صادق حيدري فرد صادق 

سلطانی

 مجتبی قاسمیجابر شهيري بررسي آزمايشگاهي تثبيت خاک با آهک و سرباره مس

 وحيد توفيقعادل محمودي کردي تثبيت خاک با ژئوپليمر سرباره

 فضل اله سلطانیصالح ملکشاهي بررسي مقاومت برشي خاک ترکيب شده با مواد زائد

مطالعه آزمايشگاهي خاک اصالح شده با استفاده از ترکيب 
 مجتبی قاسمیالهه نورمندي پور آهک و ضايعات معدني

تخمين بيشترين عمق آبشستگي در اطراف پايه ي پل با 
استفاده از سيستم هاي خود سازمانده ي NF-GMDH بر 

مبناي الگوريتم هاي بهينه سازي
 محمد نجف زادهميثم عليزاده باب کيکي 

ارزيابي پارامترهاي کيفي آب زير زميني در ارتباط با 
کاربرد کشاورزي با استفاده از منطق فازي )مطالعه موردي: 
محدوده مرکزي و جنوبي شهرستان کالله، استان گلستان(

 فرزين ناصری،   حسن ميالد قزلباش 
کريمی مله

ارزيابي توان توسعه شهري بر مبناي پارامتر هاي 
اکولوژيک با استفاده از منطق فازي و روش AHP )منطقه 

مورد مطالعه : استان کرمان (
 فرزين ناصریمجتبي يزداني 

برآورد جمعيت با استفاده از داده هاي سنجش از دور 
 علی اسماعيلینسترن انصاریسنجنده هاي چند گانه )مدل سازي و ارزيابي دقت(

مدلسازي پيش بيني آتش سوزي با استفاده از تصاوير 
سري زماني سنجش از دور و سيستم هاي اطالعات 

جغرافيايي
 علی اسماعيلینگار حامدي شهرکي 

دانشکده عمران و نقشه برداری
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استاد راهنماارائه دهنده عنوان پايان نامه 

اکتشاف مناطق مستعد و داراي پتانسيل باالي آب کارستي 
با استفاده از سنجش از دور و GIS، منطقه گوغر بافت، 

استان کرمان
 علی اسماعيلیمريم فخيم 

 رضا رهگذر،  محسن ملکی مجيب اب روش اثر لنگي برشي بر ارتعاش آزاد سيستم قاب محيطي
نژاد شهربابکی

رفتار لرزه اي سازه هاي جدا شده ي هوشمند با در نظر 
 فضل اله سلطانی،  مجتبی سعيد شورستاني گرفتن اثرات اندر کنش خاک – سازه

قاسمی

اثرات تغيير اقليم بر جريان رودخانه با استفاده از نرو – 
 مسعود رضا حسامی مريم زين العابديني رضااباد فازي ) مطالعه موردي : استان مازندران ، ايران (

کرمانی

کاربرد نانو ذرات سيليسي با مورفولوژي هاي مختلف بر 
 سيد حسام مدنیمحمد کوشافرروي خواص مواد پايه سيماني

بررسي عددي ستون هاي سنگي و شمع و کاربرد آن ها در 
 وحيد توفيقنيما طالبي زاده سردري تثبيت تونل سنگ شکن مجتمع مس سرچشمه

بررسي اثرات افزودن ضايعات معادن زغال سنگ به خاک 
 مجتبی قاسمیپويا عزيزي پورشفتيتثبيت شده با آهک

ارزيابي مکاني کيفيت آب زيرزميني براي استفاده شرب 
به کمک روش هاي زمين آمار و منطق فازي )مطالعه موردي : 

بخش مرکزي شهرستان گنبد کاووس ، استان گلستان (
 فرزين ناصری،  مسعود رضا مالک اشعري 

حسامی کرمانی

تاثير بار انفجار بر روي ساختمان هاي بلند با سيستم قاب 
محيطي

محمدحسين زين الديني 
ميمند 

 رضا رهگذر-  محسن 
ملکی نژاد شهربابکی

تاثير تغيير برخي پارامترهاي طرح اختالط در مشخصات 
 سيد حسام مدنیمحمد عمادیرويه هاي بتن غلتکي

 فضل اله سلطانیفاضل نعمت زاده بررسي منحني بار –نشست خاک مخلوط شده با مواد زائد

کارشناسی ارشد
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عنوان مجلهعنوان مقاله

 A new design equation for prediction of ultimate bearing capacity of
shallow foundation on granular soils

 Journal of Civil Engineering and
Management

Prediction of plastic zone size around circular tunnels in non-hydro-
static stress field

 International Journal of Mining
Science and Technology

 Study of geosynthetic clay liner layers effect on decreasing soil
pollution in the bed of sanitary landfills

 International Journal of Water
 Resources and

Environmental Engineering

Analysis of stress and displacement of Taham earth dam Indian Journal of Science and
Technology

Analysis of Resistance Properties Effect of Backfilling on the Sta-
bility of Full Mechanized Tunnels

 International Journal of Civil
Engineering & GeoEnvironmen-

tal
)IJCEG)

 Application of a Neuro-Fuzzy GMDH Model for Predicting the
Velocity at Limit of Deposition in Storm Sewers

 Journal of Pipeline Systems
Engineering and Practice

Prediction of maximum scour depth around piers with debris accu-
 mulation using EPR, MT, and GEP modelsJournal of Hydroinformatics

 A statistical framework for estimating air temperature using MODIS
land surface temperature data

International Journal of Clima-
tology

The role of soil moisture accounting in estimation of soil
evaporation and transpirationJournal of Hydroinformatics

 Determination of modal damping ratios for non-classically damped
rehabilitated steel structures

 Iranian Journal of Science and
 Technology Transaction B Civil

Engineering
 Uniform Damping Ratio for Non-classically Damped Hybrid Steel

Concrete Structures
 International Journal of Civil

Engineering
 Application of model tree and Evolutionary Polynomial Regression

for evaluation of sediment transport in pipes
KSCE Journal of Civil Engi-

neering

Mesh-Free Analysis Applied in Reinforced Soil Slopes Computer and Geotechnics,
Elsevier

 Effect of Soil Overburden Pressure on Mechanical Properties of
Carbon FRP Strips

Structural Engineering and Me-
chanics an International Journal
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مقاالت
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مقاالت
عنوان مجلهعنوان مقاله

Numerical analysis of dissipation of pore water pressure using Natu-
ral Element Method

Bulletin of Environment, Phar-
macology and Life Sciences

Laboratory study of the effect of temperature on strength and strain-
stress curve of lime-stabilized soil

Bulletin of Environment, Phar-
macology and Life Sciences

Mechanical properties of roller compacted concrete pavement
 containing coal waste and limestone powder as partial replacements 

of cement, Construction and Building Materials

Construction and Building Ma-
terials

 The mechanical and durability characteristics of Roller Compacted
)Concrete Pavement )RCCPSharif Journal 2017

The Influence of Ultrafine Filler Materials on Mechanical and Dura-
.bility Characteristics of Concrete

 Civil Engineering Infrastructures
Journal

 Application of coal waste in sustainable roller compacted concrete
pavement-environmental and technical assessment

International Journal of Pave-
ment Engineering

 Prediction of Resilient Modulus of Lime Treated Subgrade Soil
Using Different kernels of Support Vector Machine

ASCE International Journal of 
Geomechanics (USA)

Interface Behavior Between Carbon-Fiber Polymer and SandJournal of Testing and Evalua-
tion. ASTM

Finite Element Analysis of a CFRP Reinforced Retaining Wall,Geomechanics and  Engineering
Techno-press

 Constrained Optimization Based F.E. Mesh Deforming Algorithm
for Unconfined Seepage Problems

Applied Mathematical Model-
ling, Elsevier

مهندسی زير ساختهای حمل و نقل،بررسی آزمايشگاهی تثبيت و تسليح ماسه با استفاده از الياف و اپوکسی رزين
علمی پژوهشی دانشگاه سمنان

مجله علمی پژوهشی شريفتعيين خطا در پاسخ اتعاشی سازه های نامظم دارای ميرايی غير کالسيک

بررسی تأثير جرم حجمی خشک بر پارامترهای دوام و مقاومت روسازی بتن غلتکی با 
استفاده از روش رويه پاسخ

مجله علمی پژوهشی اميرکبير

مجله مصالح و سازه های بتنیبررسی تأثير ژل نانو سيليس و دوده سيليسی بر خواص مکانيکی مواد پايه سيمانی،

مجله علمی پژوهشی شريفبررسی مشخصات بتن هاي حاوي حجم باالي توف آتشفشانی و دوده سيليسی

مجله علمی پژوهشی شريفبررسی مشخصه هاي دوام و مقاومت روسازي بتن غلتکی

مجله علمی پژوهشی عمران شريفبررسی قابليت اعتماد پذيری احتماالتی اتصاالت پای ستون ها در سازه های فوالدی
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معرفی اعضای هیات علمی

دکتر
عماد 

جمعه زاده ماهانی

* رشته تحصيلی:  مهندسی مکانيک
* مرتبه علمی:      استاديار

* گروه آموزشی:   انرژی های نو 
* زمينه تحقيقاتی:

ديناميک، ارتعاشات، کنترل، رباتيک، 
مکاترونيک، بيومکانيک

* رشته تحصيلی:مهندسی مکانيک-طراحی کاربردی
* مرتبه علمی:        استاديار

* * گروه آموزشی:   انرژی های نو 
* زمينه تحقيقاتی:

       تحليل تنش و ارتعاشات ماشين آالت، تعميرات
  ،نوين شکست و سايش قطعات صنعتی

 پايش وضعيت ماشين آالت صنعتی، ساخت
قطعات، نانومکانيک، مواد هوشمند

دکتر
صابر صادقي 

* رشته تحصيلی: مهندسی مکانيک-تبديل انرژی
* مرتبه علمی:      استاديار

* گروه آموزشی:   انرژی های نو 
* زمينه تحقيقاتی:

 ،)IAQ( داخلي  هاي  محيط  هواي  کيفيت  کنترل 
تهويه مطبوع و صنعتي، انرژي خورشيد، خانه خالص صفر 
انرژي، بهينه سازي انرژي، مميزي انرژي، اگسرژي، کاربرد 

ديناميک سياالت محاسباتي در مسايل صنعتي

دکتر
 مرتضي

 عبدل زاده

دکتر
رضا دهقانی راد

پشت رودی

دکتر
  محمدرضا 

کارآموز  راوری

* رشته تحصيلی: مهندسي کامپيوتر ــ نرم افزار
* مرتبه علمی:      استاديار

* گروه آموزشی: فناوری اطالعات 
* زمينه تحقيقاتی:

پردازش تصوير، زمانبندي وظايف، پردازش 
کالن داده، سيستم هاي عامل

* رشته تحصيلی: مهندسی مکانيک- طراحی کاربردی
* مرتبه علمی:      استاديار

* گروه آموزشی:  انرژی های نو  
* زمينه تحقيقاتی:

 Shape memory alloys, Bioprinting,
 Bone scaffolds, Biomechanics,
Cellular materials

دکتر
محمد مهدی

فقیه

* رشته تحصيلی:  مهندسی مکانيک-تبديل انرژی
* مرتبه علمی:      استاديار

* گروه آموزشی:   انرژی های نو
* زمينه تحقيقاتی:

ذخيره  های  سيستم  تجديدپذير،  های  انرژی 
انرژی، سيستم های ترکيبی توليد توان، پيل های 
اقتصادی-فنی-اگزرژی-زيست  تحليل  سوختی، 

محيطی سيستم های توليد توان
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معرفی اعضای هیات علمی

دکتر
عماد 

جمعه زاده ماهانی

* رشته تحصيلی:  مهندسی مکانيک
* مرتبه علمی:      استاديار

* گروه آموزشی:   انرژی های نو 
* زمينه تحقيقاتی:

ديناميک، ارتعاشات، کنترل، رباتيک، 
مکاترونيک، بيومکانيک

* رشته تحصيلی:مهندسی مکانيک-طراحی کاربردی
* مرتبه علمی:        استاديار

* * گروه آموزشی:   انرژی های نو 
* زمينه تحقيقاتی:

       تحليل تنش و ارتعاشات ماشين آالت، تعميرات
  ،نوين شکست و سايش قطعات صنعتی

 پايش وضعيت ماشين آالت صنعتی، ساخت
قطعات، نانومکانيک، مواد هوشمند

دکتر
صابر صادقي 

* رشته تحصيلی: مهندسی مکانيک-تبديل انرژی
* مرتبه علمی:      استاديار

* گروه آموزشی:   انرژی های نو 
* زمينه تحقيقاتی:

 ،)IAQ( داخلي  هاي  محيط  هواي  کيفيت  کنترل 
تهويه مطبوع و صنعتي، انرژي خورشيد، خانه خالص صفر 
انرژي، بهينه سازي انرژي، مميزي انرژي، اگسرژي، کاربرد 

ديناميک سياالت محاسباتي در مسايل صنعتي

دکتر
 مرتضي

 عبدل زاده

دکتر
رضا دهقانی راد

پشت رودی

دکتر
  محمدرضا 

کارآموز  راوری

* رشته تحصيلی: مهندسي کامپيوتر ــ نرم افزار
* مرتبه علمی:      استاديار

* گروه آموزشی: فناوری اطالعات 
* زمينه تحقيقاتی:

پردازش تصوير، زمانبندي وظايف، پردازش 
کالن داده، سيستم هاي عامل

* رشته تحصيلی: مهندسی مکانيک- طراحی کاربردی
* مرتبه علمی:      استاديار

* گروه آموزشی:  انرژی های نو  
* زمينه تحقيقاتی:

 Shape memory alloys, Bioprinting,
 Bone scaffolds, Biomechanics,
Cellular materials

دکتر
محمد مهدی

فقیه

* رشته تحصيلی:مهندسی مکانيک-تبديل انرژی
* مرتبه علمی:      استاديار

* گروه آموزشی:   انرژی های نو
* زمينه تحقيقاتی:

ذخيره  های  سيستم  تجديدپذير،  های  انرژی 
انرژی، سيستم های ترکيبی توليد توان، پيل های 
اقتصادی-فنی-اگزرژی-زيست  تحليل  سوختی، 

محيطی سيستم های توليد توان
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معرفی اعضای هیات علمی

دکتر
فرشته 

قاضی زاده

* رشته تحصيلی: کامپيوتر )نرم افزار (
* مرتبه علمی:     استاديار

* گروه آموزشی: فناوری اطالعات
* زمينه تحقيقاتی:

رايانش ابری، ارزيابی کارايی و اتکاپذيری، 
داده کاوی

* رشته تحصيلی:  سيستم اطالعاتی
* مرتبه علمی:       استاديار

* گروه آموزشی:  فناوری اطالعات
* زمينه تحقيقاتی:

 E-commerce , E-governemnt,E-health,
 E-learning,Reputation systems ,Reputation, trust
 and anonymity ,Mobile technnology use in business

and health, Mobile valuse added services

دکتر
حسن مطلبي 

پاقلعه

دکتر
حسین 

استوار زاده

* رشته تحصيلی:  برق ـ مخابرات
* مرتبه علمی:      استداديار 

* گروه آموزشی:   مهندسی برق
* زمينه تحقيقاتی:

زمينه تحقيقاتی: آنتن، ادوات غير فعال مايکروويو،
 سطح مقطع راداری

* رشته تحصيلی: مهندسي برق ــ مخابرات ميدان
* مرتبه علمی:      استاديار

* گروه آموزشی:  مهندسی برق
* زمينه تحقيقاتی:

دکتر          تست غيرمخرب و مدارات ماکروويو
سیدعلي 

 رضوي پاریزي

دکتر
روح االمین

زینلي داوراني

* رشته تحصيلی:  مهندسی برق
* مرتبه علمی:      استاديار

* گروه آموزشی:  مهندسی برق
* زمينه تحقيقاتی:

مخابرات بي سيم، شبکه هاي بي سيم نوري، 
شبکه هاي راديو شناختگر، سيستم هاي رله

مشارکتي، بهينه سازي محدب

* رشته تحصيلی:مهندسي برق - قدرت
* مرتبه علمی:      استاديار

* گروه آموزشی:   مهندسی برق
* زمينه تحقيقاتی:

ديناميک و پايداری سيستم قدرت، کنترل توان 
راکتيو، ادوات FACTS، انرژی های نو.

دکتر
 احسان  

سلیماني نسب
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دکتر
روح اله

 فدایي نژاد 

* رشته تحصيلی: مهندسی برق - مخابرات
* مرتبه علمی:      استاديار

* گروه آموزشی::  مهندسی برق  
* زمينه تحقيقاتی:

پردازش سيگنال ديجيتال کاربردی، يادگيری
 ماشين، پردازش تصوير ديجيتال

* رشته تحصيلی:  مهندسي برق - قدرت
* مرتبه علمی:      دانشيار

* گروه آموزشی:   مهندسی برق
* زمينه تحقيقاتی:

دکترسيستمهاي قدرت, انرژي هاي تجديدپذير
مهدی کماندار

دکتر
خسرو الری

* رشته تحصيلی: مهندسی هسته ای
* مرتبه علمی:     دانشيار

* گروه آموزشی::  مهندسی برق
* زمينه تحقيقاتی:

          مهندسي هسته اي

* رشته تحصيلی:   مهندسی مکانيک-تبديل انرژی
* مرتبه علمی:       استاديار

* گروه آموزشی:  مهندسی برق
* زمينه تحقيقاتی:

 انتقال حرارت مرکب، انتقال حرارت تشعشعی، انرژی 
خورشيدی، مکانيک محاسباتی سيستمهای صنعتی،

 تاثير آتش بر سازه های مختلف، بهينه سازی مصرف 
انرژی

دکتر
علی نگارستانی

دکتر
عصمت 
راشدی

* رشته تحصيلی: مهندسی کامپيوتر
* مرتبه علمی:     دانشيار

* گروه آموزشی::  مهندسی علوم کامپيوتر
* زمينه تحقيقاتی:

مديريت فناوري اطالعات  

* رشته تحصيلی:  مهندسی برق- مخابرات
* مرتبه علمی:       استاديار

* گروه آموزشی:  مهندسی علوم کامپيوتر
* زمينه تحقيقاتی:

الگوريتم های بهينه سازی ابتکاری، پردازش 
 تصوير، بازشناسی الگو، کنترل فازی، شبکه های 

عصبی، داده کاوی، يادگيری ماشين.

دکتر
حمید رضا 

ناجی

دانشکده برق و کامپیوتر
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مو
ش آ

زار
گ

معرفی اعضای هیات علمی

دکتر 
محسن

شیخ حسینی

* رشته تحصيلی:  مهنديس برق ــ مخابرات
* مرتبه علمی:      استاديار

* گروه آموزشی:  مهندسی برق
* زمينه تحقيقاتی:

مخابرات بي سيم، مخابرات خطوط قدرت، شبکه 
حسگر بي سيم، تئوري اطالعات، شبکه هوشمند

 و تکنيک هاي باند وسيع SC-FDMA و
 OFDMA 
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رشته تحصيلی

تعداد

      شبانه            روزانه
فارغ التحصيل

مردزن مردزن

11104مهندسي برق-الکترونيک

2201مهندسی برق / افزاره های ميکرونانو الکترونيک

1300مهندسی برق/ مدارهای مجتمع الکترونيک

02002مهندسی برق/قدرت
0800مهندسی برق/سيستمهای قدرت

2401مهندسی برق /الکترونيک قدرت و ماشينهای الکتريکی

54117مهندسی برق/مخابرات سيستم
33214مهندسی برق/مخابرات ميدان و موج

12101مهندسی برق/مخابرات
105023مهندسی فناوری اطالعات

30404مهندسی کامپيوتر/معماری سيستمهای کامپيوتر
10823مهندسی هسته ای/راکتور

20304مهندسی هسته ای /کاربرد پرتوها
40706مهندسی هسته ای/پرتوپزشکی

00901مهندسی مکانيک/ساخت وتوليد

101428مهندسی مکانيک/تبديل انرژی

611216مهندسی مکانيک/طراحی کاربردی

آمار واطالعات مربوط به دانشجویان

رشته تحصيلی

تعداد

    شبانه       روزانه
فارغ التحصيل

مردزن مردزن

1090مهندسی برق/قدرت

مقطع دکتری

مقطع کارشناسی ارشد
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دانشکده برق و کامپیوتر

نامـهپایان 

کارشناسی ارشد

استاد راهنماارائه دهنده عنوان پايان نامه 

بررسی تکنيک های بهبود پهنای باند در تقويت کننده 
ندا محمد هاشمیهای فرکانس باال با ساختار فيلتری

مرتضی عبدل زاده 

مرتضی عبدل زاده هدی حيدر آبادی شبيه سازی آالينده های هوا در يک تونل بين شهری

آناليز حرارتی و سياالتی يک گلخانه با هندسه نامنظم با 
خسرو الری زهرا طهماسبی آبدردر نظر گرفتن اثرات ترکيبی تشعشع و جابجايی طبيعی  

 multiseneor پياده سازی يک کنترل کننده  پيش بين و
FPGA بر پايه data fusion حميدرضا ناجی فرناز محمدی

عصمت راشدیحسين رضايی طبقه بنی بوی گياهان دارويی به کمک بينی الکترونيکی

بهبود کنتراست تصوير رنگی با استفاده از بخش بندی 
مهدی کماندارامين رفيعی هيستوگرام و توابع B- اسپالين

بهبود عملکرد روش بدون مش در تحليل ساختارهای 
محمدحسين استوارزادهکورش بنايی بروجنیموجبری

بهينه سازی مسائل بعد باال به ککم نسخه بهبود يافته 
عصمت راشدیپيمان رادمردالگوريتم جستجوی گرانشی

شبيه سازی انتقال و نشست  ذرات تحت تاثير سيستم 
مرتضی عبدل زاده احسان علی ماليی های مختلف تهويه مطبوع در يک اتاق اداری

حذف نويز از سيگنال الکتروکارديوگرام به روش آمارگان 
احسان سليمانی نسباسما رضايی مرتبه باال
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دانشکده برق و کامپیوتر

استاد راهنماارائه دهنده عنوان پايان نامه 

ارائه روشی برای به حداقل راسندن مهاجرت ماشين های 
مجازی در محاسيات ابری سبز

وحيد ستاری ياسمين سالم 

طراحی و ساخت آنتن حفره ای با استفاده از فناوری 
سيدعلی رضوی پاريزی،  آذين مقيمی زاده موجبر فاصله هوايی

محمدحسين استوارزاده 

مدل سازی ديناميکی و کنترل حرکت يک ربات پرنده 
رضا دهقانیمحمدمحمدی قناتغستانیچهار ملخه دوپا

بررسی استفاده از کربنات کلسيم به عنوان دزيمتری 
پرتوهای الکترونی 10 مگا الکترون ولت در حضور نانو ذرات 

فلزی
علی نگارستانی ،  سيد محسن محمودی 

پژمان شيرمردی 

مطالعه تشديد زير سنکرون در مزارع بادی مبتنی بر 
روح االمين زينلی داورانی عباس سليمانی ژنراتور القايی تک قفسه

طراحی و ساخت ادوات غير فعال مايکرو ويو با استفاده از 
محمد حسين استوارزاده ، نجمه حسنی کندسرفناوری موجبر فاصله هوايی

سيدعلی رضوی پاريزی 

بررسی آزمايشگاهی انواع پيکر بندی سلول های 
روح ا... فدايی نزاد احمدرضا خادمی فتوولتاييک تحت شرايط سايه جزئی

بررسی تاثير دوزهای مختلف پرتو الکترون يک شتابدهنده 
محمدرضا رضايی راينی،  عليرضا صادقی خطی بر خواص روکش های کابل برق

سيد پژمان شيرمردی

بررسی سفتی خمشی گرافين موجدار بااستفاده از شبيه 
عماد جمعه زاده ماهانیليال کشتکاری سازی ديناميک مولکولی

ارائه روشی برای مکانيابی سنسورها در شبکه های 
وحيد ستاری مجتبی کالری سنسوری بيسيم خلوت

بهبود اسناد متنی خراب شده بوسيله روش های دو 
عصمت راشدی حسين فرج پورسطحی سازی 

بررسی و انتقال حرارت در کلکتورهای خورشيدی صفحه 
خسرو الری حميد محسنی تخت در حالت سه بعدی

مقايسه عددی توزيع نشست ذرات در سيستم های 
مرتضی عبدل زاده محمدهادی دهقانگرمايش از کف و قرنيزی

امنيت اليه فيزيکی در حضور ماجمان شنودگر و اخالل گر 
احسان سليمانی نسبپگاه نيکوکار همدانیدر شبکه های مشارکتی

روش کور برای تعيين پارامترهای کد تشخيص و تصحيح 
احسان سليمانی نسب، اميد محمودی خطا

مهدی کماندار

کارشناسی ارشد
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دانشکده برق و کامپیوتر

کارشناسی ارشد
استاد راهنماارائه دهنده عنوان پايان نامه 

محمدرضا رضايی راينیعلی آتش سوداامکان سنجی ساخت آشکار ساز رد پای هسته ای

بررسی خطای حرکت موتور در حين رديابی  زمان- واقعی 
احمد اسماعيلی خليل ميرزا خانی در پرتودرمانی با بيم خارجی

بررسی توليد کربن 14 با استفاده از شار نوترونی 
محمدرضا رضايی راينیمحمدمهری راينیراکتورهای تحقيقاتی

ناحيه بندی و تشخيص تومورهای سرطانی در تصاوير 
ماموگرافی با استفاده از کانتورهای فعال ماشين بردار 

پشتيبان
عصمت راشدیفاطمه شيرازی

مدل سازی رفتار حرارتی- مکانيکی کامپوريتهای چند 
خسرو الری عميد پورامينايیاليه در حضورآتش

بهينه سازی فرآيند اسکتروژن مستقيم به منظور کنترل 
و کاهش ضخامت پوسته بيلت به کمک پارامتر های موثر در 

فرآيند
مسعود رضايی زاده سعيد کروکی

طراحی و تقويت کننده کم نويز بهينه  يا پهنای باند بسيار 
CMOS محمدحسين استوارزادهسيد مرتضی محمدی زارچوسيع در تکنولوژی

شبيه سازی انتقال وتوزيع ذرات آاده شده از يک پرينتر 
در يک اتاقک با در نظر گرفتن نيروهای ترموفورسيس و 

الکترو فورسيس
مرتضی عبدل زاده محمدصالح سرگزی زاده

طراحی امکان سنجی  ساخت دستگاه انئدازه گيری شار 
نوترون با استفاده از فيبر نوری پوشش داده شده با بور، 

ليتيم و ايتربيوم در راکتور های تحقيقاتی
محمدرضا رضايی راينیمريم عباسی 

طراحی فيلترهای ديجيتال با استفاده از الگوريتم های 
مهدی کماندار ياسر مقصودی بهينه سازی تکاملی

طراحی و ساخت آشکار ساز اتاقک يونش استوانه ای 
PTW chamber علی نگارستانی محسن فرد افشاریجديد شبيه به مدل

طراحی وساخت دستگاه عيب يابی چرخدنده  بوسيله 
عماد جمعه زاده ماهانیالياس خسروی اندازه گيری صدا

بررسی تاثير سخت پوشانی بر مقاومتسايشی و خستگی 
MO40 مسعود رضايی زاده فرشاد کاويانی سطحی فوالد

مسعود رضايی زاده سعيده سالجقه آناليز تنش و کرنش با روش تطبيق دادن تصاوير ديجيتال
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کارشناسی ارشد

استاد راهنماارائه دهنده عنوان پايان نامه 

بررسی عملکرد سيستم تصوير برداری استريوسکوپيک 
احمد اسماعيلی ترشابیسيد امير دستياردر رديابی تومور در پرتودرمانی مبتنی بر تصوير

بهينه سازی مدارهای حسابی پيمانه ای جهت پياده سازی 
FPGA امير صباغ مالحسينی طاهره عليمرادی کارآمد بر روی

طراحی و ساخت اتاقک پونش صفحه موازی جديد با حجم 
علی نگارستانی ، حسين حامد ايمانی 0.2 سی سی جهت دزيمتری پرتوهاتی ايکس و گاما

زمانی 

طراحی  مکانيزم پرداخت چرخدنده جهت حفره های 
مسعود رضايی زاده هادی غفاری نياسطحی دندانه

بررسی حضور نشانگر داخلی کاشته شده در تومور روی 
توزيع دوز تجويز شده و امکان سنجی کاشت آن خارج از 

تومور
احمد اسماعيلی ترشابیمسعود تقی پور

ارائه روشی برای حفظ حريم خصوصی ديداری کاربران 
حميدرضا ناجی آبتين تشکر تلفن همراه از افراد همجوار

ارائه  يک سيستم  تشخيص احساسات در چهره انسان 
FPGA حميدرضا ناجی سميرا طهماسب پورمبتنی بر

حميدرضا ناجی زهره سعيدی رشک علياارائه يک سيستم تشخيص اثر انگشت با سرعت باال

ارائه يک سيستم تشخيص نفوذ توزيع شده جهت باال 
حميدرضا ناجی دنيا شعيبی بردن امنيت رايانش ابری

ازائه مدلی تترکبی جهت ارزيابی کيفيت سرويس و يفيت 
تجربه در سرويس های موبايل با استفاده از تکنيک های 

يادگيری ماشين
فرشته قاضی زاده آذين اياذی

ارائه يک روش زمانبندی مناسب جهت موازنه بار در 
حميدرضا ناجی امير عسگری چناقلورايانش ابری

طراحی و ساخت آنتن های شيپوری با استفاده از فناوری 
سيد رضوی پاريزیفرناز احمد فرموجبر فاصله هوايی

اعمال روش اجزا محدود در فضاهای تقريب با پيوستگی 
عليرضا احمدی امين حسين پور خوش قلبباالتر جهت محاسبه نيروهای کمانش صفحات مدرج تابعی

بررسی و مقايسه سيستم های ذخيره انرژی الکتريکی 
صابر صادقی حامد مرشدیبرای استفاده در سيستم های توليد توان الکتريکی
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دانشکده برق و کامپیوتر

کارشناسی ارشد
استاد راهنماارائه دهنده عنوان پايان نامه 

موازی سازی درون وظيفه های جريان کاری با هدف کاهش 
زمان و با در نظر گرفتن هزينه

حسن مطلبی سميه زراعتی 

تخمين وزن جنين با اندازه گيری بيومتريک در تصاوير 
عصمت راشدیمجيد حصاری اولتراسوند

علی نگارستانی محسن محمودآبادی بررسی و اندازه گيری تغييرات رادون

مطالعه وبهسازی سيستم کنترل و ابزار دقيق اتاق کنترل 
علی نگارستانی سيد محسن قوامی راکتور تحقيقاتی تهران

بررسی جامع پاسخ آشکار سازهای نيمه هادی نسبت به 
احمد اسماعيلی ترشابیگلناز برزگر نژاد پرتوهای گاما با شبيه سازی به روش مونت کارلو

طراحی يکنواخت سازی عرضی بيم پروتونی با استفاده از 
احمد اسماعيلی ترشابیروح ا... قاسم خانی تکنيک پراکندگی دوگانه

تحليل و طراحی روش های مشارکتی در شبکه ناحيه بدن 
احسان سليمانی نسبمريم عباسپور عبداهلل بی سيم

بررسی اثرات نشست گرد و غبار  محيطی بر روی يک پنل 
مرتضی عبدل زاده رضا نيکخواه جهری فتوولتاييک در کرمان

طراحی و ساخن يک الکترت حساس برای اندازه گيری گاز 
عصمت راشدیعليرضا قائمی رادون

تحليل و ارزيابی عملکرد يک شبکه نوری راديويی بی سيم 
احسان سليمانی نسب، بهنام اشرف زاده با خطای نشانه روی

مهدی کماندار

تحليل و ارزيابی عملکرد شبکه های بی سيم با برداشت 
احسان سليمانی نسب،  سيده سپيده جوادی انرژی هايمشارکتی و بهينه سازی به روش های ابتکاری

عصمت راشدی
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عنوان مجلهعنوان مقاله

A low profile, broadband linearly and circularly polarized cav-
ity backed antenna Using halved-dual mode SIW cavity

Applied Computational Elec-
tromagnetics Society Journal

 Opportunistic source-pair selection for multi-user two-way
amplify-and-forward wireless relaying networksIET Communications

 Prediction of maximum scour depth around piers with debris
accumulation using EPR, MT, and GEP modelsJournal of Hydroinformatics

An energy efficient multi-level route-aware clustering algo-
rithm for wireless sensor networks: A self-organized approach

Computers & Electrical Engi-
neering

 A regressor-free robust adaptive controller for autonomous
underwater vehicles

 Proceedings of the Institution
 of Mechanical Engineers Part
 M-Journal of Engineering for

the Maritime Environment
 Active chaos control of a heavy articulated vehicle equipped

with magnetorheological dampersNonlinear Dynamics

 Effect of different polymers on morphology and particle size
of silver nanoparticles synthesized by modified polyol method

Superlattices and Microstruc-
tures

 A Numerical Study of the Sour Gas Reforming in a Dielectric
Barrier Discharge Reactor

 Iranian Journal of Oil And
Gas Science And Technology

 Automatic channel selection in EEG signals for classification
 of left or right hand movement in Brain Computer Interfaces

using improved binary gravitation search algorithm

 Biomedical Signal Processing
and Control

 Comparison of global radiative models in two-dimensional
enclosures at radiative equilibrium

International Journal of Ther-
mal Sciences

 Coupled Thermal Radiation and Mixed Convection Step Flow
of Nongray Gas

Journal of Heat Trans-
fer-Transactions of The Asme

 The effect of cooling loads management on electric power
supply system of Kerman province by the year 2031

 Environmental Progress &
Sustainable Energy

A novel design of ultra-broadband, high-gain and high-lin-
 earity variable gain distributed amplifier in 0.13 mm CMOS

technology

International Journal of Elec-
tronics

تشخيص حرکات دست براي تعامل انسان و رايانه با استفاده از کدگذاري خط سير 
ماشين بينايي و پردازش تصوير حرکت و شبکه عصبي مصنوعي

مهندسي مکانيک مدرستاثير ضريب جذب هوا بر کارکرد کلکتورهاي خورشيدي صفحه تخت
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معرفی پارک علم و فناوری استان 

پارک عــلم و فناوری

چارچوب  در  و  ايران  اسالمی  فرهنگی جمهوری  و  اجتماعی  اقتصادی،  توسعه ی  برنامه های  راستای  در  کرمان  استان  فناوري  و  علم  پارک 
است.  منطقه شکل گرفته  در  فناوری  ارتقای سطح  و  دانش بنيان  فعاليت های  با هدف گسترش  فناوری  و  تحقيقات  علوم،  وزارت  ماموريت های 
با رويکرد فعاليت در حوزه از سال 1381  از زيرمجموعه های پارک علم و فناوری استان کرمان  نيز به عنوان يکی   مرکز رشد فناوری کرمان 

 فناوری های جديد و هم چنين با توجه به پتانسيل علمی، صنعتی، کشاورزی و معدنی استان از واحدهای فناور نوپا حمايت های مادی و معنوی 
به عمل می آورد. در حال حاضر اين پارک دارای مرکز رشد واحدهای فناور در شهرهای کرمان و بم و  9 مرکز رشد وابسته در شهرستان های 
استان می باشد و از  بيش از 210 شرکت فناور حمايت کرده و به آنها خدمات می دهد. عمده فعاليت های شرکت های پارک در زمينه های  
بيوتکنولوژی کشاورزی و پزشکی، ليزر، فوتونيک و فيبرنوری، نانو تکنولوژی، فناوری اطالعات و ارتباطات، انرژی های تجديد پذير، مواد نو و فرآوری 

مواد معدنی، سيستم های مديريت انرژی، صنايع شيميايی و تبديلی، صنايع الکترونيکی و مخابراتی می باشد.

با تالش و پيگيری های پارک علم و فناوری استان کرمان از تابستان  1394 و با تعهد تامين سرمايه حدود 60 ميليارد ريال، مجوز صندوق 
پژوهش و فناوری استان کرمان در تيرماه  1395از طرف کميسيون ماده 44 قانون رفع موانع توليد ابالغ گرديد. هيات مديره و مديرعامل آن نيز 
در اسفندماه 1395 تعيين گرديدند. سهام اين صندوق به ترتيب 49درصد و 51 درصد متعلق به بخش دولتی و خصوصی می باشند. ماموريت اين 

صندوق به طور عمده شامل ارائه خدمات مالي به منظور کمک به توليد، توسعه و فروش فناوري هاي نوين مي باشد. 

صندوق پژوهش و فناوری استان 
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با توجه به نياز مبرم استان کرمان و منطقه جنوب شرق استان کرمان به مرجعی قوی در حوزه مالکيت فکری 
و معنوی، با پيگيری های گسترده توسط پارک علم و فناوری استان کرمان، مجوز مرجع منطقه ای مالکيت  فکری 
ارزيابي  اين مرجع فرآيند  پائيز سال 1395 توسط وزارت علوم، تحقيقات و فناوری صادر گرديد.  استان کرمان در 
تخصصي اختراع و دانش فني بر اساس جستجو و بررسي تخصصي مستندات توسط متخصصان مربوطه را با بهره گيري 
از تجارب علمي، مشاوره ها و  بانک هاي اطالعاتي داخلي و خارجي صورت خواهد می دهد و نتيجه بررسي آن از نظر 

وزارت علوم، تحقيقات و فناوري معتبر و مورد تأييد خواهد بود.

هدف  با  فناوری  تجاری-  مبادالت  المللی  بين  مرکز 
توسط  ايرانی  دانشبنيان  محصوالت  صادرات  از  حمايت 
ايجاد  گرديد.  تأسيس  کرمان  استان  فناوری  و  علم  پارک 
ساز وکارهای مناسب در پارک علم و فناوری استان کرمان 
کشورهای  ساير  به  بنيان  دانش  محصوالت  صادرات  برای 
بازرگانی  منطقه،تالش در جهت جذب شرکتهای خدمات 
و صادراتی، عقد تفاهم نامه همکاری با  4 شرکت فعال در 
صادرات  و  فروش  بازاريابی،  مشاوره،  خدمات  ارائه  زمينه 
محصوالت شرکت های مستقردر پارک علم وفناوری کرمان 
در سطح ملی و بين المللی، عقد تفاهم نامه همکاری با  دو 
شرکت فعال در زمينه ارائه خدمات آزمايشگاهی،آموزشی 
ابزار  های  ماشين  خدمات  و  بيوتکنولوژی  زمينه  در 
)تراشکاری،فرزکاری،قطعه سازی و...( به واحدهای مستقر 
در پارک علم وفناوری کرمان، عقد تفاهم نامه همکاری با  
يک شرکت فعال در زمينه ارائه خدمات مشاوره و اجرايی در 
زمينه طراحی و توليد تيزرهای تبليغاتی،تبليغات محيطی، 
برگزاری سمينار و همايش و برگزاری کارگاه های آموزشی 
با حضور اساتيد مطرح  با همکاری اتاق بازرگانی، صنايع، 
معادن و کشاورزی کرمان در زمينه برند سازی، بازاريابی، 
طرح کسب و کار برای واحدهای مستقر از جمله فعاليت 

های مهم اين مرکز در سال 1395 نام برد.

مرجع منطقه ای مالکیت فکری 

جشنواره تجاری سازی
 فناوری های پیشرفته 

در سال 1395 دو دوره جشنواره تجاری سازی فناوری 
های پيشرفته با هدف جذب تجار و سرمايه گذاران ايرانی 
و خارجی جهت تجاری سازی ايده های مخترعين و طرح 
های شرکت های دانش بنيان، توسط پارک علم و فناوری 
استان کرمان با حمايت وزارت علوم، تحقيقات و فناوری 
و دانشگاه تحصيالت تکميلی صنعتی و فناوری پيشرفته 
برگزار گرديد. معرفی  امارات  و دبی  در شهرهای کيش 
و  فناوری  سازی  تجاری  فرآيند  از  حاصل  دستاوردهای 
نوآوری به جامعه بازرگانان، سرمايه گذاران و صنعتگران 
داخلی و خارجی، شناسايی و معرفی قابليت های توسعه 
فناوری های موجود در کشور، فرهنگ سازی در سطح 
نوآوری،  و  خالقيت  تشويق  و  ترغيب  منظور  به  جامعه 
و  ها  پارک  در  باالخص  فناوری  های  ظرفيت  شناسايی 
مراکز رشد و در نهايت ايجاد شبکه منسجم و مستحکم 
برگزاری  عمده  اهداف  از  برخی  فناوری  انتقال  و  تبادل 

جشنواره تجاری سازی فناوری های پيشرفته می باشد.

مرکز بین المللی مبادالت تجاری- فناوری

پارک عــلم و فناوری
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لیست شرکت های مستقر در پارک علم و فناوری استان کرمان در سال 1395

زمينه فعاليتايده فناورانهنام شرکت

برق و الکترونيکطراحی و ساخت تلويزيون های شهریشرکت پرتوپژوه آينده

صنايع شيميايیتوليد انواع کودهای شيميايی آلی، معدنی و کمپلکسشرکت صنايع شيميايی تاراصنعت

شرکت نيلی صنعت کرمان
فرآوری، عمل آوری و بسته بندی انواع ميوه و سبزيجات به 

IQF صنايع غذايیروش

فناوری معتبرسازی و تلفيق داده های فرايند در صنايع نفت، شرکت مهندسين مشاور انرژی نوانديش
خدمات بهينه سازی انرژیگاز، پتروشيمی و نيروگاهی )خدمات با استفاده از نرم افزار(

برق و الکترونيکساعت فرمان نجومی چند تعرفه ایشرکت مهندسی برق تابنده گستر

انرژی های نوتوليد آبگرمکن های خورشيدی با تراکر مکانيکیشرکت آهن تابان کرمان

کشاورزیتوليد کود بيولوژيک گرانول از آبزيان غيرخوراکیشرکت کرمان گل تاج

فناوری اطالعات و ارتباطاتپياده سازی فضای هتلهای کشوربه صورت واقعيت مجازیشرکت گستره فناوری سيکا پارسيان

کارگروه اقتصاد دانش بنیان ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان کرمان 
در بهار سال 1395، پارک علم و فناوری به عنوان دبيرخانه کارگروه کميته اقتصاد دانش بنيان ستاد فرماندهی اقتصاد 
مقاومتی استان کرمان انتخاب گرديد. پس از آن، جلسات متعددی در اين خصوص در محل پارک علم و فناوری استان 
کرمان تشکيل گرديد. توسط پارک علم و فناوری، تعداد 9 پروژه به دبيرخانه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان 
کرمان معرفی گرديد که 2 پروژه از برشهای استانی پروژه های ملی بوده و 7 پروژه ديگر توسط پارک علم و فناوری 
استان کرمان و براساس نيازهای استان کرمان در حوزه اقتصاد دانش بنيان تعريف شده اند. همچنين تعداد 14 مصوبه 
که عمده آنها به پيشنهاد پارک بوده و در جلسات اين کارگروه مورد تصويب قرار گرفته اند. قابل ذکر است اين مصوبات 

جهت الزام ساير دستگاههای دولتی استان به ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان کرمان ارجاع گرديدند.
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زمينه فعاليتايده فناورانهنام شرکت

صنايع شيميايیتوليد زغال فعال از پوست پسته و هسته خرماکرمان دوا

برق و الکترونيکتوليد قفل سخت افزاري باپورت USBالکترونيکی بردهای هوشمند ايرانيان

فناوران ارتباطات برتر
طراحی و اجرای سيستم مديريت آموزشی و تهيه 

فناوری اطالعات و ارتباطاتمحتوای درسی

نوآوری و فناوری اطالعات شيواپرداز 
فناوری اطالعات و ارتباطاتطراحی موتور بازی و بازی های رايانه ای 3بعدیکرمان

فناوری اطالعات و ارتباطاتنرم افزار بازرسی اصنافميزبان گستر

برق و الکترونيکطراحی و ساخت پکيج آزمايشگاهیپنگان الکترونيک

کيمياکشاورزکرمان
توليد مکمل نياز سرمايی کيميا و صابون محلول پاشی 

کشاورزیکيميا سل

توليد محلول برطرف کننده مشکالت رشدی درختان برافزاکشاورزپارس
کشاورزیپسته

مهندسی فناوری اطالعات پرمون
طراحی و پياده سازی IP Core های مناسب جهت 

Embedded فناوری اطالعات و ارتباطاتسيستمهای

کشاورزیتوليد کودهای بيولوگپرشين بينان آريا

تعاونی دانش بنيان طوفان ساز کرمان
طراحی و توليد انواع فن های سانتريفيوژ و صنعتی ) به 

)Airfoil(مکانيکطور خاص فن ايرفويل

نيروصنعت چشمه
مهندسی، تامين تجهيزات و اجرای پروژه های صنعتی 
و عمومی در حوزه برق، انرژی، ابزار دقيق و ساير صنايع 

مرتبط می باشد.
برق و الکترونيک

نگين اختر نيرو
طراحی و تهيه نرم افزار مکانی- الکتريکی در شبکه 

برق و الکترونيکهای توزيع نيروی برق

انرژی های تجديد پذيرساخت سلول  های خورشيدی با راندمان باالسوريا سامان هور

طراحی و پياده سازی سيستم های حمل و نقل مهندسی تردد راهنما
هوشمند )ITS( و تجهيزات ترافيک

تجهيزات ترافيک و سيستم های 
حمل و نقل هوشمند

لیست شرکت های مستقر
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زمينه فعاليتايده فناورانهنام شرکت

برق و الکترونيکمونيتورينگ و ديسپاچينگ معادن و مراکز صنعتیآلکام توسعه آماد

تولید انواع المپ کم مصرف با بهره گیری از رادمان صنعت ايرانيان
پوشش های محافظ (نانوتکنولوژی) و روشنایی 

LED

برق و الکترونيک

شيرين شاد کارمانيا

توليد شکالت خرمايی روکش شده با مغز خشکبار 
با نام تجاری چکوپالم و محصوالت مختلف ديگر 
مانند کلوچه خرمايی، کلوچه شکالتی- کاکائويی، 

پيچ پالم، چيپس پالم، بيسکويت پالم
صنايع غذايی

طراحی و اجرای مولدهای توليد برق و حرارت نماد نيرو
همزمان در صنايع مختلف )chp صنعتی(

انرژی های تجديد پذير رائه 
خدمات مهندسی در زمينه انرژی 

)Energy solution(
طراحی و تامين تجهيزات صنعتی در قالب يدک جويان کوشا

جايگزينی و انجام مهندسی معکوس
مکانيک

پی جويی و اکتشاف منابع معدنی فلزی با استفاده مهندسين مشاور سورگان پارسه
از فنآوری های نوين سامانه اطالعات جغرافيايی و 

سنجش از دور

معدن

شرکت تعاونی توسعه نيروگاه نوين 
پيشگامان کوير

احداث نيروگاه فتوولتائيک به ظرفيت 5 مگاوات 
 LED برای اولين بار در کشور و توليد المپ های

کم مصرف
انرژی های نو

طراحی و پياده سازی نرم افزارهای اداری، مالی و پژوهشگران هميار سيستم
فناوری اطالعات و ارتباطاتمديريت

شرکت رنگدانه سيرجان
توليد محصوالت مبتنی بر تکنولوژی نانو، انواع 

مستربچ نانوسيلور با خاصيت آنتی باکتريال جهت 
کارخانجات نساجی و تزريق و ظروف يکبار مصرف

توليد انواع پيگمنت مستربچ رنگی 
و افزودنی های مستربچ

پزشکیتوليد ماده موثره و فرموالسيون تتراکوزاکتايدزيست فناوری ماهان دارو

پيشگامان دانش کارمانيا
توسعه مديريت علمی و آموزش و گسترش روش 

مشاوره مديريتهای جديد کسب و کار

تعاونی اسالمی مجتمع صنعتی 
رفسنجان

طرح های توسعه ای در زمينه فيبر نوری و 
FTTXليزر، فوتونيک و فيبر نوری

لیست شرکت های مستقر

پارک عــلم و فناوری

 و 
ری

او
 فن

ش
زار

گ
زی

سا
ی 

ار
تج
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زمينه فعاليتايده فناورانهنام شرکت

زيست فناوریتوليد کيت های آزمايشگاهیزيست فناوری ثمن کريمان

وب سايت تجارت الکترونيک بين المللیمهندسی گسترش سامانه های هيوا

enterbell.com
مهندسی برق

بيوتکنولوژیتوليد فيتوزوم ويتامين سیکريمان رازيانه

انرژی های نوين مهرآباد

نصب و مشاوره سيستم های توليد برق در سطح 
نيروگاهی از چند صد کيلووات تا چند مگاوات

انرژی های تجديد پذير

ايده پردازان نوآور بوتيا
طراحی و توليد دستگاه تايم سوئيچ و ساير 

برق و الکترونيکتجهيزات مرتبط با کنترل الکترونيک

فناوری اطالعات و ارتباطاتپردازش تصوير با استفاده از کتابخانه open cvره آورد پژوهش گستر

آتی سازان پسته رفسنجان
توليد کودهای بيولوژيک و انواع مالچ های سازگار با 

بيوتکنولوژیمحيط زيست

پيشرو صنعت دانش فراز
اتصال سرد قطعات صنعتی و ماشينکاری پورتابل 

مکانيکقطعات صنعتی

هوش برتر کارمانيا
نرم افزار مديريت فرآيندهای کسب و کار 

)BPMS(فناوری اطالعات و ارتباطات

شرکت مطالعات موادمعدنی زرآزما 
فرآوری مواد معدنیاندازه گيری اکسيد های اصلی به روش ذوب قليايیماهان

لیست شرکت های مستقر

پارک عــلم و فناوری
 و 

ری
او

 فن
ش

زار
گ

زی
سا

ی 
ار

تج
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شرکت های مستقر در مرکز رشد استان کرمان و مراکز رشد وابسته در شهرستان ها 

پارک عــلم و فناوری

 و 
ری

او
 فن

ش
زار

گ
زی

سا
ی 

ار
تج

تعداد واحدهای مستقردوره استقرارمرکز رشد

کرمان

53پيش رشد

108 42رشد

13توسعه فناوری

پيام نور

4پيش رشد

11 6رشد

1توسعه فناوری

جيرفت

8پيش رشد

11 3رشد

0توسعه فناوری

زرند

9پيش رشد

13 4رشد

0توسعه فناوری

سيرجان

7پيش رشد

8 1رشد

0توسعه فناوری

مرکز رشد تخصصی پسته

1پيش رشد

1 0رشد

0توسعه فناوری
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پارک عــلم و فناوری
 و 

ری
او

 فن
ش

زار
گ

زی
سا

ی 
ار

تج
شرکت های مستقر در مرکز رشد استان کرمان و مراکز رشد وابسته در شهرستان ها 

شرکت های دانش بنيان پارک علم وفناوری استان کرمان 

شرکت های مستقر در مرکز رشد بم

تعداد واحدهای مستقردوره استقرارمرکز رشد

وليعصر

10پيش رشد

13 3رشد

0توسعه فناوری

تعداد واحدهای مستقردوره استقرارمرکز رشد

مرکز رشد بم
23پيش رشد

28
5رشد

زيست فن آوری ثمن کريمان )مسئوليت محدود(الکام توسعه آماد )سهامی خاص(

شيمی گستر بوتيا سمنگان )سهامی خاص(الکترونيکی بردهای هوشمند ايرانيان )سهامی خاص(

فرآورده های تخميری جوان اکسير يوسف گل کارمانيا )سهامی خاص(ايده پردازان نوآور بوتيا )سهامی خاص(

فنی و مهندسی آرتا صنعت پيام )سهامی خاص(بازرگانی وريا صنعت گستر کارمانيا )سهامی خاص(

کشت گستر بوتيا سبز کريمان )با مسئوليت محدود(برافزار کشاورز پارس)سهامی خاص(

مهندسی پنگان الکترونيک )سهامی خاص(پرتو پژوه آينده )با مسئوليت محدود(

مهندسی تردد راهنما )سهامی خاص(پرتوصنعت کارمانيا)بامسئوليت محدود(

مهندسين مشاور پايدار سازان صنعت لرزه ای پارس )سهامی خاص(پرشين بنيان آريا )سهامی خاص(

مهيار حفار کارمانيا )تعاونی(پيشرو صنعت دانش فراز)مسئوليت محدود(

نانو صنعت رفسنجان )سهامی خاص(تام افراز کارمانيا )سهامی خاص(

نوآوران هفتواد جوان )سهامی خاص(دانا ژن پژوهان کارمانيا )سهامی خاص(

هزار زيره ماهان )سهامی خاص(دانش بنيان زرين طب مشرق زمين )سهامی خاص(

يدک جويان کوشا )سهامی خاص(دانش بنيان طوفان ساز )تعاونی (

رنگدانه سيرجان )سهامی خاص(
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Calcium And L-Histidine Interaction On Nutrients Accumula-
tion In Three Tomato Cultivars Under Nickel Stressjournal of plant nutrition

 Paleoenvironmental distribution patterns of orbitolinids in the 
LowerMarine Micropaleontology 

  Investigating the effect of drought stress on expression of 
WRKY1 and EREBP1 genes and antioxidant enzyme activi-

ties in lemon balm  (Melissa Officinalis L.)
Biotech 3

A selective and regenerable voltammetric aptasensor for deter-
mination of homocysteineMicrochimica Acta

 Competitive DNA-Binding Studies between Metal Complexes
and GelRed as a New and Safe Fluorescent DNA DyeJournal of Fluorescence

 Competitive DNA-Binding Studies between Metal Complexes
and GelRed as a New and Safe Fluorescent DNA DyeJournal of Fluorescence

 Comprative life table parameters of the Spodoptera exigua
 (Hübner) (Lepidoptera: Noctuidae) on corn hybrids under

laboratory conditions

 Journal of Entomological
Society of Iran
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 Synthesis, characterization, crystal structure, DNA and BSA
 binding, molecular docking and in vitro anticancer activities of
 a mononuclear dioxido-uranium(VI) complex derived from a

tridentate ONO aroylhydrazone

 Journal of Photochemistry
and Photobiology B-Biology

Voltammetric determination of 6-thioguanine and folic acid 
using a carbon paste electrode modified with ZnO-CuO nano-

plates and modifier

Materials Science & En-
 gineering C-Materials for

Biological Applications
 In silico evaluation of rare codons and their positions in the
structure of cytosine deaminase and substrate docking studies

 Trends in Pharmacological
Sciences

The Zn(II) nanocomplex: Sonochemical synthesis, characteri-
 zation, DNA- and BSA-binding, cell imaging, and cytotoxicity

against the human carcinoma cell lines
Journal of Fluorescence

Antioxidant activities, polyphenolic composition and their cor-
relation analysis on Hibiscus sabdarifa L. (sabdariffa) calicesداروهاي گياهي

Seed priming with cysteine modulates the growth and met-
 abolic activity of wheat plants under salinity and osmotic

stresses at early stages of growth

Indian Journal of Plant Phys-
 iology

A magnetic core–shell Fe 3 O 4 @SiO 2 /MWCNT nanocom- 
posite modified carbon paste electrode for amplified electro-

chemical sensing of amlodipine and hydrochlorothiazide
Analytical Methods

 Electrocatalytic Determination of Hydrazine and Phenol 
Using a Carbon Paste Electrode Modified with Ionic Liquids 

and Magnetic Core-shell Fe3 O4@SiO 2/MWCNT Nanocom-
posite

Electroanalysis 

 Preparation, Characterization and lectrochemical Application 
 of Zno nanorods for Voltammetric Determination of Hypercin

Using Modified Carbon paste Electrode

 Analytical and Bioanalytical 
Electrochemistry
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 Magnetic core–shell Fe3O4@SiO2/graphene nanocomposite 
 modified carbon paste electrode for voltammetric determination of

ascorbic acid in the presence of L-cysteine

 Analytical and Bioanalytical 
Electrochemistry

 A new species of Platyseius Berlese (Acari: Mesostigmata: Blattiso-
ciidae) from Iran, and a key to the world species of the genusZootaxa

 New species and records of Uropodina mites from Iran (Acari, 
)MesostigmataZookeys

 Mites of the families Trachyuropodidae Berlese and Urodiaspididae 
Tr?g?rdh (Acari: Mesostigmata: Uropodina) from IranPersian Journal of Acarology

 HSP90 Inhibition Suppresses PGE2 Production via Modulating 
COX-2 and 15-PGDH Expression in HT-29 Colorectal Cancer CellsInflammation

 Comparison of ex vivo harvested and in vitro cultured materials 
from Echinococcus granulosus by measuring expression levels of 

five genes putatively involved in the development and maturation of 
adult worms

Parasitology Research 

Purification of recombinant tissue plasminogen activator (rtPA) 
protein from transplastomic tobacco plants

Plant Physiology And Biochem-
istry

Nano-Metal Oxides Induced Sulforaphane Production and Peroxi-
dase Activity in Seedlings of Lepidium draba (Brassicaceae)Progress In Biological Sciences

 Bioinformatic Identi?cation of Rare Codon Clusters (RCCs) in 
 HBV Genome and Evaluation of RCCs in Proteins Structure of

Hepatitis B virus
Hepatitis Monthly 

Bioinformatic Analysis of Codon Usage and Phylogenetic Relation- 
ships in Different Genotypes of the Hepatitis C VirusHepatitis Monthly 

 Aphids Living on Berberis in Iran: New record of Liosomaphis atra
)Hille Ris Lambers, 1966 (Hem.: Aphididae

North-Western Journal of Zool-
ogy

Aphids living on Echinops in Iran: Turanoleucon jashenkoi (Hemip-
tera, Aphididae) as a new record

 Journal of Insect Biodiversity
and Systematics

Secondary bacterial symbiont community in aphids responds to 
plant diversityOecologia

 HSP90 inhibitor enhances anti-proliferative and apoptotic effects
of celecoxib on HT-29 colorectal cancer cells via increasing BAX/

BCL-2 ratio
Journal of molecular liquids
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 Intraspecific differences in plant chemotype determine the
structure of arthropod food websOecologia 

OCT4 spliced variants are highly expressed in brain cancer 
tissues and inhibition of OCT4B1 causes G2/M arrest in brain 

cancer cells
Journal of Neuro-Oncology 

Anti-proliferative effect of the extracts and essential oil of 
Pimpinella anisum on gastric cancer cells

Journal of Herbmed Pharma-
cology

In vitro and in silico studies of the interaction of three tetra-
 zoloquinazoline derivatives with DNA and BSA and their

 cytotoxicity activities against MCF-7, HT-29 and DPSC cell
lines

International Journal of Bio-
logical Macromolecules

Gel based proteomicsGenetics In The 3rd Millen-
nium

 Molecular Identification of the Iranian Native ACC Deaminase
Producing Rhizobacteria Using 16S rDNA Sequence Analysis

Genetics In The 3rd Millen-
nium

 A new genus and species of Laelapidae (Acari: Mesostigmata)
from IranZootaxa

Electrospun Pd nanoparticles loaded on Vulcan carbon/ con-
ductive polymeric ionic liquid nanofibers for selective and 

sensitive determination of tramadol
Analytica Chimica Acta

 Bimetallic Pd–Zn nanoalloys supported on Vulcan XC-72R
 carbon as anode catalysts for oxidation process in formic acid

fuel cell

International Journal of Hy-
drogen Energy

Fe3O4 and MnO2 assembled on halloysite nanotubes: A high-
 ly efficient solid-phase extractant for electrochemical detection

of mercury(II) ions

 Sensors and Actuators
B-Chemical

Enhanced Fenton-like degradation of methylene blue by mag-
netically activated carbon/hydrogen peroxide with hydroxyl-

amine as Fenton enhancer
Journal of Molecular Liquids

Differential Expression of Hox and Notch Genes in Larval and 
Adult Stages of Echinococcus granulosus

Korean Journal of Parasitol-
ogy

Study of interaction effect between triacontanol and nitric ox-
ide on alleviating of oxidative stress arsenic toxicity in corian-

der seedlings
Journal of Plant Interactions

The sagittal otolith morphology of four selected mugilid spe-
cies from Iranian waters of the Persian Gulf (Teleostei: Mugi-

)lidae

 International Journal of 
Aquatic Biology
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Spatial distribution pattern of Diaphorina citri Kuwayama 
(Hem.: Liviidae) on Lime (Citrus aurantifolia) and Orange 

(Citrus sinensis) in citrus orchards of Iran

 Entomology and Applied Science
Letters

 Some bioecological aspects of the rose aphid, Macrosiphum
rosae (Hemiptera: Aphididae) and its natural enemies

 Acta Universitatis Sapientiae
Agriculture and Environment

 Catalytic spectrophotometric determination of Mo(VI) in water
samples using 4-amino-3-hydroxy-naphthalene sulfonic acidArabian Journal of Chemistry

Genetics of resistance to blue mould in apple: inocula- 
tion-based screening, transcriptomics and biochemistryActa Horticulturae 

 Pre-breeding for future challenges in Nordic apples: suscepti-
bility to fruit tree canker and storage diseasesActa Horticulturae 

 Applicability of cloud point extraction for the separation trace 
amount of lead ion in environmental and biological samples 

prior to determination by flame atomic absorption spectrometry
Arabian Journal of Chemistry

 Sub-pixel classification of hydrothermal alteration zones using 
a kernel-based method and hyperspectral data; A case study 

of Sarcheshmeh Porphyry Copper Mine and surrounding area, 
Kerman, Iran

Journal of Mining and Environ- 
ment

 Applicability of cloud point extraction for the separation trace 
amount of lead ion in environmental and biological samples 

prior to determination by flame atomic absorption spectrometry
Arabian Journal of Chemistry

 Sub-pixel classification of hydrothermal alteration zones using 
a kernel-based method and hyperspectral data; A case study 

of Sarcheshmeh Porphyry Copper Mine and surrounding area, 
Kerman, Iran

Journal of Mining and Environ- 
ment

High-level extracellular secretion of organophosphorous hy-
drolase of Flavobacterium sp. in Escherichia coli BL21(DE3)

pLysS

Biotechnology and Applied Bio-
chemistry

Localized surface plasmon resonance based gold nanobiosen-
sor: Determination of thyroid stimulating hormoneAnalytical Biochemistry

 Surface charge modification increases firefly luciferase rigidity
without alteration in bioluminescence spectra

Enzyme and Microbial Technol-
ogy

88



پژوهشکده علوم محیطی
مقاالت

ت
ارا

ش
انت

عنوان مجلهعنوان مقاله

 Distinctive expression pattern of OCT4 variants in different
types of breast cancer

Cancer Biomarkers

 Date seed extract ameliorates b-amyloid-induced impairments
in

Biomedicine & Pharmaco-
therapy

Aqueous Date Fruit Extract can't Ameliorate ?-amyloid In-
ducedMemory Impairments in Male Rats

Journal of Biological Sci-
ences

Conductive Polymeric Ionic Liquid/Fe 3 O4 Nanocomposite 
as an Efficient Catalyst for the Voltammetric Determination of 

Amlodipine Besylate
Journal of Aoac International

Antioxidant activities, polyphenolic composition and their cor-
relation analysis on Hibiscus sabdarifa L. (sabdariffa) calicesداروهاي گياهي

جداسازي و غربالگري سويه هاي بومي ريزوبيوم توليد کننده ACC دآميناز و 
سيدروفور

زيست شناسي ميکروارگانيسم ها

بررسي تاثير منابع کربن و نيتروژن بر توليد اسيدهاي چرب امگا3 در سويه جديد 
DR31 بومي شيزوکيتريوم

علوم و صنايع غذايي ايران

بررسي اثر منابع کربن و نيتروژن بر توليد کاروتنوئيدها در سويه بومي ترائوستوکيتريوم 
Gh71

زيست شناسي ميکروارگانيسم ها

کاهش تنش ناشي از سميت آرسنيک در سوياGlycine max L.(با استفاده از سديم 
نيتروپروسايد

اکوفيزيولوژي گياهان زراعي

ارزيابي خشکسالي هيدرومتئورولوژيکي برپايه شاخص تلفيقي خشکسالي و پيش بيني 
آن با زنجيره مارکوف در حوضه رودخانه سرباز )جنوب شرق ايران(

علوم آب و خاک

پژوهش هاي گياهيCitrus Sinensis بررسي تاثير نانو ذرات نقره بر ماندگاري ميوه پرتقال

اثرات متقابل اترل و موينولين بر ترپنوئيدهاي پالستيدي گياه شاهدانه
)Cannabis sativa(

فرآيند و کارکرد گياهي

هندسه بال در جمعيت هاي Diaphorina citri )Hemiptera: Liviidae( از 
ايران و آمريکا )فلوريدا(: مدرکي از نابرابري داده هاي مولکولي و ريخت سنجي.

نامه ي انجمن حشره شناسي ايران

 بررسي هاي دورسنجي و مغناطيس هوابرد در ذخاير مس پورفيري براي شناسايي
 مناطق با تمرکز باالي کانه زايي طال، مطالعه موردي بخش مياني کمربند دهج

ساردوئيه کرمان، ايران
زمين شناسي اقتصادي

ژنتيک نوينمدل سازي نرم افزاري پروتئين تنش گرمايي HSP70 70 طيور

بررسي اثر يونهاي مس و روي بر فعاليت آنزيم ميروزيناز و تشکيل سولفارافان در گياه 
Lepidium draba

بيوتکنولوژي کشاورزي
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IIIپژوهشنامه اصالح گياهان زراعيجداسازي و کلونينگ ژن ايزوفالون سنتتاز از گياه سويا رقم ويليامز

يافته هاي نوين در علوم زيستيجداسازي و شناسايي باکتري هاي توليد کننده آنزيم کوتيناز

فصلنامه تحقيقاتی حشره شناسیگزارش جديد ده گونه پسيل (Hemiptera: Psylloidea( براي فون استان کرمان، ايران

ارزيابي روابط صفات مورفولوژيک با عملکرد زيره سبز
پژوهشنامه اصالح گياهان زراعي)Cuminum cyminum L(در شرايط رطوبتي تحت تنش و بدون تنش

تجزيه ژنتيکي عملکرد و صفات وابسته به آن در گندم نان
پژوهشنامه اصالح گياهان زراعي )Triticum aestivum( در شرايط تنش خشکي

مجله زيست شناسي ايران - انجمن زيست مطالعه ميانکنش نانوذره اکسيد مس با آلبومين سرم انساني با استفاده از تکنيک فلورسانس
شناسي ايران

 تجمع رزمارينيک اسيد و بيان ژن آنزيم تيروزين آمينوترانسفراز در گياهچه هاي بادرنجبويه
(Melissa officinalis( پژوهش هاي سلولي و ملکوليتيمار شده با نانو ذره اکسيد مس

 اثر متيل جاسمونات و فسفر بر فعاليت آنزيم فنيل آالنين آمونيالياز، فالوونوئيدها و برخي
اکوفيزيولوژي گياهيپارامترهاي فيزيولوژيکي در برگ و ميوه ي فلفل قرمز

فرآيند و کارکرد گياهيپاسخ هاي فيزيولوژيکي گياه گشنيز به تري اکونتانول در شرايط سميت آرسنيک

مطالعه الگوي بيان پروتئين و برخي خصوصيات مورفولوژيکي و بيوشيميايي در پايههاي 
بيوتکنولوژي کشاورزيپسته بادامي زرند تحت تنش شوري

تحليل ريزساختارها و سازوکارهاي دگرشکلي بخش شرقي مجموعه اولترامافيک- مافيک 
علوم زمين سازمان زمين شناسي کشورده شيخ، منطقه اسفندقه

پژوهشنامه اصالح گياهان زراعيبررسي تجزيه عليت و همبستگي اثر الگو و تراکم کاشت بر دو رقم کلزا

پژوهشهاي دانش زمين)ريزرخساره ها و مدل رسوبگذاري سازند قم در ناحيه خورآباد )جنوب شرقي قم

پژوهشکده علوم محیطی

پژوهشکده مهندسی کامپیوتر

عنوان مجلهعنوان مقاله

Automatic channel selection in EEG signals for classification of left 
or right hand movement in Brain Computer Interfaces using im-

proved binary gravitation search algorithm

 Biomedical Signal Processing
and Control

کيفيت و بهره وري صنعت برق ايرانارائه راهکار دو مرحله اي جهت شناسايي الگوهاي مصرف برق
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پژوهشکده  فوتونیک
مقاالت

ت
ارا

ش
انت

عنوان مجلهعنوان مقاله

 Theoretical study of functionalized single-walled carbon nanotube
(5, 5) with Mitoxantrone drugNanomedicine Journal

The study of temperature effect on the performance characteristics 
of the InGaN-based vertical cavity surface emitting laser (VCSEL) 

by solving the rate equations

 International Journal of Modern
Physics B

Theoretical Studies of the Vibrational Spectra and Molecular Struc-
tures of Dosulepin and DoxepinPhysical Chemistry Research

 Controlling the entanglement of a \Lambda-type atom in a bimodal
cavity via atomic motion

 Journal of the Optical Society of
America B-Optical Physics

Theoretical Calculations of the Effect of Finite Length on the Struc-
tural Properties of Pristine and Nitrogen-doped Carbon NanotubesPhysical Chemistry Research

 Kinetic study of terahertz generation based on the interaction of
two-color ultra-short laser pulses with molecular hydrogen gasPhysics of Plasmas

A magnetic core–shell Fe 3 O 4 @SiO 2 /MWCNT nanocomposite 
modified carbon paste electrode for amplified electrochemical sens-

ing of amlodipine and hydrochlorothiazide
Analytical Methods

A Numerical Study of the Sour Gas Reforming in a Dielectric Barri-
er Discharge Reactor

 Iranian Journal of Oil and Gas
Science and Technology

عنوان مجلهعنوان مقاله

Tungstosilicic acid as an efficient catalyst for the one-pot multicom-
 ponent synthesis of triazolo[1,2-a]indazole-1,3,8-trione derivatives

under solvent-free conditions
Arabian Journal of Chemistry

Synthesis of Xanthene Derivatives over Acid Activated Clay in Ker-
man Province and Kinetic Modeling

Chemical Engineering Commu-
nications

In vitro and in silico studies of the interaction of three tetrazolo-
 quinazoline derivatives with DNA and BSA and their cytotoxicity

activities against MCF-7, HT-29 and DPSC cell lines

International Journal of Biologi-
cal Macromolecules

 Removal of Lead and Zinc Ions from Aqueous Solutions Using
Naphthalene Modified with Malononitrile Derivative

Iranian Journal of Animal Bio-
systematics

 Catalytic spectrophotometric determination of Mo(VI) in water
samples using 4-amino-3-hydroxy-naphthalene sulfonic acidArabian Journal of Chemistry

پژوهشکده مواد
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مقاالت

ت
ارا

ش
انت

پژوهشکده انرژی
عنوان مجلهعنوان مقاله

 Generation expansion planning by considering energy-efficiency
programs in a competitive environment

International Journal of Electri-
cal Power & Energy Systems

Energy and exergy analysis of a two-stage cascade refrigeration 
system

 Building Services Engineering
Research & Technology

Comparison of global radiative models in two-dimensional enclo-
sures at radiative equilibrium

 International Journal of Thermal
Sciences

Energy and exergy performance comparison of different configura-
 tions of an absorption-two-stage compression cascade refrigeration

system with carbon dioxide refrigerant
Applied Thermal Engineering

The effect of cooling loads management on electric power supply 
system of Kerman province by the year 2031

Environmental Progress & Sus-
tainable Energy

 A statistical framework for estimating air temperature using MODIS
land surface temperature data

International Journal of Clima-
tology

 Numerical simulation of hydrodynamics of an inverse liquid-solid
fluidized bed using combined lattice boltzmann and smoothed pro-

file methods

Journal of Dispersion Science 
and Technology

An enhanced bat algorithm approach for reducing electrical pow-
 er consumption of air conditioning systems based on differential

operator
Applied Thermal Engineering

A novel metaheuristic method for solving constrained engineering 
optimization problems: Crow search algorithmComputers & Structures

Technical and economic assessments of grid-connected photovoltaic 
power plants: Iran case studyEnergy

An efficient combination of transcritical CO2refrigeration and mul-
tieffect desalination: Energy and economic analysis

Energy Conversion and Manage-
ment

 پياده سازي پردازش موازي روي کارت گرافيک براي شبيه سازي جريان سيال با روش
مهندسي مکانيک مدرسشبکه بولتزمن و نمايه هموار

GPS علوم زمين سازمان زمين شناسي کشورالگوسازي چرخه زمين لرزه اي در گسل شمال تبريز بر پايه داده هاي
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ت
ارا

ش
انت دانشکده علوم و فناوری های نوین

مقاالت

عنوان مجلهعنوان مقاله

 Determination of the Surface Area of Mesoporous Silicates by
 X-ray Diffraction Patterns Using Partial Least Squares and Multiple

Linear Regressions

Particulate Science and Technol-
ogy

Imprinted polymer grafted from silica particles for on-line trace 
enrichment and ICP OES determination of uranyl ionMicrochemical Journal

 An orthogonality in normed linear spaces based on angular distance
inequalityAequationes Mathematicae

Density functional theory (DFT) study of a new novel bionanosen-
sor hybrid; tryptophan/Pd doped single walled carbon nanotube

 Physica E-Low-Dimensional
Systems & Nanostructures

 Controlling the entanglement of a \Lambda-type atom in a bimodal
cavity via atomic motion

 Journal of The Optical Society
of America B-Optical Physics

The role of solvent polarity in the electronic properties, stability and 
reactivity trend of a tryptophane/Pd doped SWCNT novel nanobio-

sensor from polar protic to non-polar solvents
Rsc Advances

Highly nanofilled polystyrene composite: Thermal and dynamic 
behavior

Journal of Elastomers and Plas-
tics

Filler networking in the highly nanofilled systemsJournal of Elastomers and Plas-
tics

Simultaneous determination of 6-mercaptopruine, 6-thioguanine and 
dasatinib as three important anticancer drugs using nanostructure 

voltammetric sensor employing Pt/MWCNTs and 1-butyl-3-methyl 
imidazolium hexafluoro phosphate

Biosensors & Bioelectronics

Fullerene-C60 and crown ether doped on C60 sensors for high sen-
sitive detection of alkali and alkaline earth cations

 Physica E-Low-Dimensional
Systems & Nanostructures

Optimization of electrocoagulation process for efficient removal of 
ciprofloxacin antibiotic using iron electrode; kinetic and isotherm 

studies of adsorption
Journal of Molecular Liquids

Liquid phase determination of adrenaline uses a voltammetric sen-
 sor employing CuFe2O4 nanoparticles and room temperature ionic

liquids
Journal of Molecular Liquids

Electrochemical determination of cysteamine in the presence of 
guanine and adenine using a carbon paste electrode modified with 
N-(4-hydroxyphenyl)-3,5-dinitrobenzamide and magnesium oxide 

nanoparticles

Analytical Methods
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دانشکده علوم و فناوری های نوین
مقاالت

ت
ارا

ش
انت

عنوان مجلهعنوان مقاله

 Synergic effect of Pt-Co nanoparticles and a dopamine derivative in
a nanostructured electrochemical sensor for simultaneous determi-

nation of N-acetylcysteine, paracetamol and folic acid
Microchimica Acta

Cobalt (II) Adsorption from Aqueous Solution Using Algi-
 nate-SBA-15 Nanocomposite: Kinetic, Isotherm, Thermodynamic

Studies and Neural Network Modeling
Materials Focus

 Comparative Sorption Potential of Gaseous Iodine Onto
Nanoporous Silicate SBA-15 Supported Various dElement NitratesEnergy and Environment Focus

Electronic properties and reactivity trend for defect functionaliza-
tion of single-walled carbon nanotube with B, Al, Ga atomsSynthetic Metals

 Solvents effect on the stability and reactivity of Tamoxifen and its
nano metabolites as the breast anticancer drug

Journal of Molecular Liquids

The role of boron nitride nanotube as a new chemical sensor and 
potential reservoir for hydrogen halides environmental pollutants

Superlattices and Microstruc-
tures

Localized surface plasmon resonance based gold nanobiosensor: 
Determination of thyroid stimulating hormoneAnalytical Biochemistry

The effect of solvents on formaldehyde adsorption performance 
on pristine and Pd doped on single-walled carbon nanotube using 

density functional theory
Journal of Molecular Liquids

Application of CdO/SWCNTs Nanocomposite Ionic Liquids Car-
 bon Paste Electrode as a Voltammetric Sensor for Determination of

Benserazide

Current Analytical Chemistry

 Powerful greenhouse gas nitrous oxide adsorption onto intrinsic and
Pd doped Single walled carbon nanotubeApplied Surface Science

بررسي پيش نشانگرهاي  ابر زلزله و تغييرات دمايي در شناسايي گسل هاي مسبب زمين لرزه. 
اطالعات جغرافيايي سپهرمورد مطالعاتي؛ زلزله محمدآباد ريگان )7 بهمن 1389(

اعمال روش SURE-LET با استفاده از موجک هاي مختلف به منظور تضعيف نوفه هاي 
پژوهشهاي ژئوفيزيک کاربرديتصادفي مقاطع لرزه اي

GPS علوم زمين سازمان زمين شناسي کشورالگو سازي چرخه زمين لرزه  در گسل شمال تبريز بر پايه داده هاي

 ساختار سرعتي پوسته در منطقه کرمان با برگردان همزمان توابع گيرنده و پاشندگي سرعت
مجله فيزيک زمين و فضاگروه امواج رايلي
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دانشکده عمران و نقشه برداری
مقاالت

ت
ارا

ش
انت

عنوان مجلهعنوان مقاله

Prediction of maximum scour depth around piers with debris accu-
 mulation using EPR, MT, and GEP modelsJournal of Hydroinformatics

 Application of a Neuro-Fuzzy GMDH Model for Predicting the
Velocity at Limit of Deposition in Storm Sewers

 Journal of Pipeline Systems
Engineering and Practice

 A statistical framework for estimating air temperature using MODIS
land surface temperature data

 International Journal of
Climatology

The role of soil moisture accounting in estimation of soil
evaporation and transpirationJournal of Hydroinformatics

 Determination of modal damping ratios for non-classically damped
rehabilitated steel structures

 Iranian Journal of Science and
 Technology Transaction B Civil

Engineering
 Uniform Damping Ratio for Non-classically Damped Hybrid Steel

Concrete Structures
 International Journal of Civil

Engineering
 Application of model tree and Evolutionary Polynomial Regression

for evaluation of sediment transport in pipes
KSCE Journal of Civil Engi-

neering

Mesh-Free Analysis Applied in Reinforced Soil Slopes Computer and Geotechnics,
Elsevier

 Effect of Soil Overburden Pressure on Mechanical Properties of
Carbon FRP Strips

Structural Engineering and Me-
chanics an International Journal

Mechanical properties of roller compacted concrete pavement
 containing coal waste and limestone powder as partial replacements 

of cement, Construction and Building Materials

Construction and Building Ma-
terials

 The mechanical and durability characteristics of Roller Compacted
)Concrete Pavement )RCCPSharif Journal 2016

The Influence of Ultrafine Filler Materials on Mechanical and Dura-
.bility Characteristics of Concrete

 Civil Engineering Infrastructures
Journal

 Application of coal waste in sustainable roller compacted concrete
pavement-environmental and technical assessment

International Journal of Pave-
ment Engineering

 Prediction of Resilient Modulus of Lime Treated Subgrade Soil
Using Different kernels of Support Vector Machine

ASCE International Journal of 
Geomechanics (USA)

 A new design equation for prediction of ultimate bearing capacity of
shallow foundation on granular soils

 Journal of Civil Engineering and
Management

Prediction of plastic zone size around circular tunnels in non-hydro-
static stress field

 International Journal of Mining
Science and Technology
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دانشکده عمران و  نقشه برداری
مقاالت

ت
ارا

ش
انت

عنوان مجلهعنوان مقاله

 Study of geosynthetic clay liner layers effect on decreasing soil
pollution in the bed of sanitary landfills

 International Journal of Water
 Resources and

Environmental Engineering

Analysis of stress and displacement of Taham earth dam Indian Journal of Science and
Technology

 Analysis of Resistance Properties Effect of Backfilling on the
Stability of Full Mechanized Tunnels

 International Journal
 of Civil Engineering &

GeoEnvironmental
)IJCEG)

 Numerical analysis of dissipation of pore water pressure using
Natural Element Method

 Bulletin of Environment,
Pharmacology and Life Sciences

Laboratory study of the effect of temperature on strength and strain-
stress curve of lime-stabilized soil

 Bulletin of Environment,
Pharmacology and Life Sciences

Interface Behavior Between Carbon-Fiber Polymer and Sand Fournal of Testing and
Evaluation. ASTM

Finite Element Analysis of a CFRP Reinforced Retaining WallGeomechanics and  Engineering
Techno-press

 Constrained Optimization Based F.E. Mesh Deforming Algorithm
for Unconfined Seepage Problems

 Applied Mathematical
Modelling, Elsevier

مهندسی زير ساختهای حمل و نقل،بررسی آزمايشگاهی تثبيت و تسليح ماسه با استفاده از الياف و اپوکسی رزين
علمی پژوهشی دانشگاه سمنان

مجله علمی پژوهشی شريفتعيين خطا در پاسخ اتعاشی سازه های نامظم دارای ميرايی غير کالسيک

بررسی تأثير جرم حجمی خشک بر پارامترهای دوام و مقاومت روسازی بتن غلتکی با 
مجله علمی پژوهشی اميرکبيراستفاده از روش رويه پاسخ

مجله مصالح و سازه های بتنیبررسی تأثير ژل نانو سيليس و دوده سيليسی بر خواص مکانيکی مواد پايه سيمانی،

مجله علمی پژوهشی شريفبررسی مشخصات بتن هاي حاوي حجم باالي توف آتشفشانی و دوده سيليسی

مجله علمی پژوهشی شريفبررسی مشخصه هاي دوام و مقاومت روسازي بتن غلتکی

مجله علمی پژوهشی عمران شريفبررسی قابليت اعتماد پذيری احتماالتی اتصاالت پای ستون ها در سازه های فوالدی
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دانشکده  برق و کامپیوتر
مقاالت

ت
ارا

ش
انت

عنوان مجلهعنوان مقاله

 A low profile, broadband linearly and circularly polarized cavity
backed antenna Using halved-dual mode SIW cavity

Applied Computational Electro-
magnetics Society Journal

Opportunistic source-pair selection for multi-user two-way ampli-
fy-and-forward wireless relaying networksIET Communications

Prediction of maximum scour depth around piers with debris accu-
mulation using EPR, MT, and GEP modelsJournal of Hydroinformatics

 An energy efficient multi-level route-aware clustering algorithm for
wireless sensor networks: A self-organized approach

Computers & Electrical Engi-
neering

A regressor-free robust adaptive controller for autonomous under-
water vehicles

 Proceedings of the Institution
 of Mechanical Engineers Part
 M-Journal of Engineering for

the Maritime Environment
 Active chaos control of a heavy articulated vehicle equipped with

magnetorheological dampersNonlinear Dynamics

 Effect of different polymers on morphology and particle size of
silver nanoparticles synthesized by modified polyol method

Superlattices and Microstruc-
tures

A Numerical Study of the Sour Gas Reforming in a Dielectric Barri-
er Discharge Reactor

 Iranian Journal of Oil and Gas
Science and Technology

 Automatic channel selection in EEG signals for classification of left
or right hand movement in Brain Computer Interfaces using im-

proved binary gravitation search algorithm

 Biomedical Signal Processing
and Control

تشخيص حرکات دست براي تعامل انسان و رايانه با استفاده از کدگذاري خط سير حرکت و 
ماشين بينايي و پردازش تصوير شبکه عصبي مصنوعي

مهندسي مکانيک مدرستاثير ضريب جذب هوا بر کارکرد کلکتورهاي خورشيدي صفحه تخت
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تألیف، 

کتـاب
ترجـمه 

و تدویــن ت
ارا

ش
انت

نام ناشرنوع فعاليتنويسنده/ مولف/ مترجم و...عنوان کتاب

مقدمه اي بر فناوري پالسما- علوم، 
تايمازترجمهعليرضا گنجويیمهندسي و کاربردها

مشخصات عملکردی و دوام رويه های بتن 
غلتکی

سيد حسام مدنی، عليرضا 
پورخورشيدی، جعفر سبحانی، طيبه 

پرهيزکار، اميرمازيار رئيس قاسمی
مرکز تحقيقات راه، مسکن تاليف

و شهرسازی

نگرشی بر مصالح در مقررات ملی برخی 
کشورها

علی اکبر رمضانيان پور، سيد حسام 
دفتر تدوين مقررات ملی تاليفمدنی، اميرمحمد رمضانيان پور

ساختمان

کتاب کاربرد شبکه های عصبی مصنوعی در 
علوم مهندسی

عبد النبی انوری، فضل اله سلطانی، 
انتشارات حاير تهرانتاليففواد  قاسمی، احمد قاسمی

 La Construction Economique
Sur Sols Gonfolantپلکترجمهفضل اله سلطانی
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ها
ی 

مای
ده

گر

کنفرانس شبکه های هوشمند انرِژی 95 )کرمان، ايران(
                                                                                          زمان برگزاری:     30 آذر و 1 دی

پنجمين کنفرانس ساالنه انرژی پاک )کرمان، ايران(
                                                                                          زمان برگزاری:     4و5 اسفند 

دومين دوره جشنواره تجاری سازی فناوری های پيشرفته )شهر دبی، امارات(
                                                                                                      زمان برگزاری:     7و 8 بهمن 

سومين دوره جشنواره تجاری سازی فناوری های پيشرفته )جزيره کيش(
                                                                                          زمان برگزاری:     7و 8 بهمن

همایش ها و سمینارها
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ها
ی 

مای
ده

همایش ها و سمینارهاگر
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کاربرد مالت سبز در مهدسی عمران

 )ISC( آشنايی با پايگاه استنادی علوم جهان اسالم

راهکارهای عملی نوشتن متن های فنی مناسب برای دانشجويان مهندسی

الزامـات جامعـه در کشـاورزی اورگانيـک

Multiwfn روش کار با نرم افزار
ايمنی در آزمايشگاه

)word، math type، note pad (نرم افزارهاي نگارشي
Fluent & Gambit
Windpro

کارگاه های آموزشی
ها

ی 
مای

ده
گر
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مرجع اعطا عنواننام شرکت

اداره کل تعاون ، کار و رفاه کارآفرين برتر استان کرمان در حوزه صنعتتردد راهنما
اجتماعی استان کرمان 

اداره کل تعاون ، کار و رفاه کارآفرين برتر استان کرمان در حوزه کشاورزیپرشين بنيان آريا
اجتماعی استان کرمان

کسب عنوان طرح پژوهشی فناورانه منتخب جشنواره مهندسی فناوری سورنا
هفته پژوهش

وزارت علوم، تحقيقات و فناوری 

استانداری کرمان و سازمان برنامه طراحی و پياده سازی سامانه سانپامهندسی فناوری سورنا
و بودجه استان

مرکز ملی رتبه بندی ايران گواهينامه رتبه سيمين   رنگدانه سيرجان 

سازمان صنعت معدن و تجارت گواهينامه رعايت حقوق مصرف کنندگان رنگدانه سيرجان
استان کرمان 

از سوی ستاد ويژه نانو جزو ده شرکت برتر فناوری نانو رنگدانه سيرجان 

دریافت جوایز و لوح های تقدیر و کسب رتبه 

ت
ارا

تخ
اف

مشارکت در هیات های تحریریه مجالت و... 

نام نشريهنام ونام خانوادگی

نوع همکاری

ول
سئ

ر م
مدي

بير
رد

س

ريه
حري

ت ت
هيا

ضو 
ع

شی
وه

 پژ
می

عل

جی
روي

ی ت
علم

*Journal of Ethno pharmaceutical productsامین باقی زاده

*Journal of Ethno pharmaceutical productsحکیمه علومی

اميرحسين رحيمی نژاد
 A member of the editorial board of the

Taylor & Francis Journal Historical Biol-
ogy since January 201

*

*North – Western Journal of Zoologyمحسن مهرپرور

 Journal of Applied Research in Water and
)Wastewater (JARWW

**
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عنوان فعاليت
محل ثبت

مرجع تأييد کننده
نام واحد 
يا سازمان 

استفاده کننده خارج کشورداخل کشور 

دستگاه بورينگ داخل تراش و پيشاني تراش 
*تمام هيدروليک

ثبت در سازمان اسناد و امالک و تاييد  
بنياد نخبگان استان کهگيلويه و بوير 

احمد
صنايع مس ايران

توليد طال و نقره بصورت شمش و نانو پودر 
از کنسانتره فلزات گرانبها و جامد باقيمانده 

ليچينگ کنسانتره مس
شرکت ملي صنايع سازمان ثبت اسناد و امالک*

مس ايران

دستگاه بسته بندی توت فرنگی با قابليت 
ايمان سازهاداره ثبت اختراعات*ماندگاری

دنيای سالمتاداره ثبت اختراعات*کيک بدون شکر

ترمز موتور الکتريکی سه فاز با منحرف کردن 
ايده سازان رعد اداره ثبت اختراعات*هارمونيک های جريان از مسير اصلی

کارمانيا

کاوه باالبراداره ثبت اختراعات*باالبر نخل

پالسما فناوران اداره ثبت اختراعات*دستگاه استريليزاسيون پالسمايی
پيشرو

اداره ثبت اختراعات*سيستم ترمز آنی
هدايت گردان تفکر 
حيات و فرآوری نادر 

فلز کرمان

توليد طال و نقره به صورت شمش و نانو پودر 
از کنسانتره فلزات گرانبها و جامد باقيمانده 

ليچينگ کنسانتره مس
فرآوری نادر فلز اداره ثبت اختراعات*

کرمان

اداره ثبت اختراعات*منقل همراه
هدايت گردان تفکر 
حيات و فرآوری نادر 

فلز کرمان

يونيت کاليبراسيون و شبيه ساز عملکرد 
حامی صنعت کاويان اداره ثبت اختراعات*شيرهای سروو

کوير

دستگاه الکترومکانيک باز وبسته کردن اتومات 
پيشروان صنعت پويااداره ثبت اختراعات*انواع دربهای لواليی با يک موتور کوچک

رنگدانه سيرجانستاد ويژه توسعه فناوری نانو تاييديه نانو مقياس

REACH کسب گواهينامه*Elbacertرنگدانه سيرجان

 کسب ايزو 4427..2007، ايزو 
4437..2014، ايزو 17025..2005، 
EN ايزو EN ،2008..9001  ايزو 

 OH SAF ،2004..14001
SF ، 2007..182001

Elbacertرنگدانه سيرجان

تولید دانش فنی/ اختراع یا اکتشاف 
ت

ارا
تخ

اف
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گـزارش در یـک نگاه

5تعداد پژوهشکده ها

3تعداد دانشکده ها

62تعداد اعضای هيات علمی پژوهشی

46تعداد اعضای هيات علمی آموزشی

27تعداد طرح های تحقيقاتی مصوب سال 95

541تعداد دانشجويان کارشناسی ارشد

67تعداد دانشجويان دکتری

146تعداد فارغ التحصيالن کارشناسی ارشد

5تعداد فارغ التحصيالن دکتری

179تعداد پايان نامه ها

27تعداد اختراعات و ايده های به ثبت رسيده

184تعداد مقاالت ژورنالی

3تعداد کتب تاليف شده

2تعداد کتب  ترجمه شده

8تعداد کارگاه های برگزار شده

4تعداد همايش های برگزار شده

7تعداد جوايز و لوح تقدير دريافت شده
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مقاالت ژورنالی طرح اساتید
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فارغ التحصیل پایان نامھ دانشجویان
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