هصوبات شورای پژوهشی هورخ 70/11/70به شواره جلسه7099

پروپوزال دانشجویان دکتری
ردیف

نام و نام

شواره

خانوادگی

دانشجویی

دانشجو
پرٚیٗ

1

رشته

عنواى

930538704

تا٘ٛػظیٓ

استاد
راهنوا

ٔؽاٚر- ٜ

تذٚیٗ تعت ٝتٔٛی ٔذاخّ ٝخا٘ٛادٔ ٜحٛر ظٛي

ویٔٛرث

ٔؽاٚرٜ

ٔثتٙی تر تجارت زیعت ٚ ٝتؼییٗ احر تخؽی آٖ در

فرحثخػ

اٚغّی

استاد هشاور

أیذ ٔرادی

رأی شورا

تاییذ

ظازٌاری تا فرآیٙذ ظٛي

اظىٛیی
اتٛاِفضُ

2

940519996

حعیٙی

ٔؽاٚر- ٜ

ٔذَ ػّی ٌرایػ ت ٝعالق تر اظاض تاٚرٞای

ٔحٕٛد

حٕس ٜاحٕذیاٖ –

ٔؽاٚرٜ

ارتثاعی  ٚتٕایس یافتٍی ٘،مػ ٚاظغ ٝی

ٌٛدرزی

یحیی یاراحٕذی

تاییذ

ظرخٛردٌی ز٘اؼٛیی  ٚػّٕىرد جٙعی  ٚتؼییٗ احر
تخؽی پرٚتىُ ٔعتخرد از ٔذَ تر ویفیت ز٘اؼٛیی
جیراٖ ٔرادی

940521005

رٚا٘ؽٙاظی
-ترتیتی

3

تررظی ٘مػ ٚاظغ ٝای خٛد وارآٔذی تحصیّی در
راتغ ٝتیٗ ٛٞیت تحصیّی ٔٛفك ،تاٚرٞای ٔؼرفت
ؼٙاختی ٘،یازٞای اظاظی رٚا٘ؽٙاختی تا اٍ٘یسغ
پیؽرفت دا٘ػ آٔٛزاٖ  ٚاحر تخؽی حٕایت

ٔحٕٛد
یحیی یار
احٕذی-

تاییذ

ٌٛدرزی-أیذ
ٔرادی

اجتٕاػی ٔؼّٓ از ٘یازٞای رٚاٖ تر درٌیری تحصیّی

تذٚیٗ ٔذَ ػّی ٌرایػ ت ٝعالق ػاعفی تر
4

جٟا٘ثخػ
خعرٚی

950322263

ٔؽاٚرٜ

940521039

رٚا٘ؽٙاظی

اظاض تٕایس یافتٍی خٛد  ٚاٍِٞٛای ارتثاعی
زٚجیٗ تا ٔیا٘جی ٌری دِسدٌی ز٘اؼٛیی  ٚاحر

حٕس ٜاحٕذیاٖ
أیذ ٔرادی

تأییذ

– ٘اصر یٛظفی

تخؽی آٖ ترصٕیٕیت ز٘اؼٛیی

5

رظَٛ
ؼىارچی

تذٚیٗ ٔذَ ػّی خٛدوٙترِی تر اظاض جٛ
ػاعفی  ٚفرایٙذٞای ارتثاعی خا٘ٛاد ٜتا ٘مػ
ٚاظغ ٝای خٛدؼٙاظی ا٘عجأی  ٚاحر تخؽی

ٔریٓ
اوثری

حٕس ٜاحٕذیاٖ

تأییذ

تر٘أ ٝآٔٛزؼی ٔعتخرد از ٔذَ تر واٞػ
آٔادٌی ت ٝاػتیاد
ارائٔ ٝذِی جٟت تثییٗ اختالَ ظّٛن ٘ٛجٛا٘ی
6

فاعٕٝ
غیرتیاٖ

950320271

حٕس ٜاحٕذیاٖ

رٚا٘ؽٙاظی

تر اظاض تذرفتاری در وٛدوی عرحٛارٜ

یحیی یار

ترتیتی

٘اظازٌار اِٚی ٝظثه ٞای دِثعتٍی  ٚدؼٛاری

احٕذی

تأییذ

– ٔریٓ اوثری

در تٙظیٓ ٞیجاٖ

7

جٛاد تالّی

ٔذیریت

950466294

آٔٛزؼی

تذٚیٗ  ٚآزٔٔ ٖٛذَ ٛٞیت حرف ٝای  ٚراتغٝ
آٖ تا فر ًٙٞیادٌیری  ٚرؼذ حرف ٝای ٔذیراٖ

حعٙی

ٔذارض ٔتٛظغٝ
ٔذَ ػّی تٟسیعتی رٙٞی تر اظاض ر ٗٞآٌاٞی

8

رأیٗ
٘یرٙٔٚذی

940519759

رٚا٘ؽٙاظی

فردیٗ ػثذاِّٟی

رفیك

تأییذ

حٕس ٜاحٕذیاٖ

ٔ ٚخثت ٌرایی تا ٘مػ ٚاظغ ٝای تاب آٚری ٚ

ٔریٓ

احر تخؽی تر٘أ ٝآٔٛزؼی ٔعتخرد از ایٗ ٔذَ

اوثری

تأییذ

تر افسایػ ویفیت ز٘ذٌی تیٕاراٖ دیاتتی

ردی
ف

٘اْ ٘ ٚاْ خا٘ٛادٌی

ؼٕار ٜدا٘ؽجٛیی

دا٘ؽجٛ

رؼت-ٝ
ٌرایػ

.1

کامیار پارسایی

182072061

مهندسی
کامپیوتر

.0

قاسم مرادیانی

152007230

مهندسی
برق

.5

مونا استیفایی

132018657

ماریا شاه ویسی

152561157

.3

یوسف قادری
افشاری

132052811

.8

بهمن فتح اللهی

.7

بها الدین آرام

102155116
8
102308110

.0

ػٛٙاٖ

اظتاد رإٙٞا

مهندسی
معماری
مهندسی
معماری
مهندسی
معماری
مهندسی
کامپیوتر
مهندسی
معماری

اظتاد

٘تیج ٝؼٛرا

ٔؽاٚر
سیدامبر شیخ احمدی

ارائه الگوریتمی برای تشخیص انجمن ها در
شبکه های اجتماعی بزرگ با استفاده از روش
ترکیبی فاصله مشخصه و ترکیبی فاصله
مشخصه و تجزیه و تحلیل کالن داده ها
طراحی و ساخت ردیاب خورشیدی  032وات محمد ناصح حسن
زاده
دو محوره
ارتقای کیفیت مکان از طریق برساخت هویت
فرهنگی ،مطالعه موردی:طراحی گذر فرهنگی
دیدگاه سنندج
طراحی سالن کنفرانس همایش های بین المللی با
رویکرد انرژی کارایی
طراحی پژوهشکده فرهنگ دیجیتالی با رویکرد
مکان مند کردن الگوهای ارتباطی نوین
شهروندان در شهر سنندج
بهینه سازی هزینه آزمون مبتنی بر جهش با
استفاده الگوریتم کولونی مورچه ها
بررسی و طراحی مدارس اجتماعی با رویکرد
استاندادهای فیزیکی مدارس در سطح شهرستان
بانه

تایید

تایید
تایید

وریا اساسی
الهام فاطمی
مهرداد یوسف
زمانی
انور بهرام پور
مهرداد یوسف
زمانی

تایید
تایید
تایید
تایید

ردیف

٘اْ ٘ ٚاْ

ؼٕار ٜدا٘ؽجٛیی

رؼتٌ-ٝرایػ

ػٛٙاٖ

اظتاد رإٙٞا

اظتاد ٔؽاٚر

تاییذ ٟ٘ایی

خا٘ٛادٌی
دا٘ؽجٛ
.1

فریثا ظاػذی

940163105

ٟٔٙذظی

ارزیاتی احر تازؼ ٛتر ػّٕىرد

دوتر آرغ

ػٕراٖ

ظیعتٕٟای دیٛار ظاز ٜای تتٗ ٔعّح

ظیاری

-----

97/11/2

ترویثی تا حروت ٌٟٛار ٜای
.1

آٚات

950312735

حعّٛٙئی

.2

ػثذاهلل ٘ٛری

944000414

.3

پیٕاٖ یاری

950331330

.4

وازی ٜٛداٚری

940432207

دوتری-

تاحیر تٕریٙات اظتمأتی اختیاری ٚ

خاِیذ ٔحٕذ

ظیذ ػّی

تاییذ ؼذ

ترتیت تذ٘ی –

اجثاری ٔ ٚصرف شَ رٚیاَ تر فاوتٛر

زاد ٜظالٔت

حعیٙی-صٕذ

97/10/16

فیسیِٛٛشی

رٛ٘ٚیعی  ٚnf-kbآ٘سیٓ ٞای آ٘تی

ٚرزؼی لّة ٚ

اوعیذا٘ی در ٔٛغ ٞای صحرایی

ػرٚق

آِسایٕری ؼذ ٜتاتری ٔتیُ تیٗ

اوثرزادٜ

دوتری

ارایٔ ٝذَ  ٚتثییٗ احر تمٛیٕی ٔاٜ

ػغااِٝ

تخصصی

ٔثارن رٔضاٖ تر تازارٞای ظرٔایٝ

ٔحٕذی

حعاتذاری

ٔٛرد ٔغاِؼ ٝوؽٛرٞای اظالٔی

ایرد ٘ٛرٚغ

ػٛدتی –
تغییر اظتاد
رإٙٞا ت ٝدِیُ
پرتٛدٖ
ظرفیت اظتاد
رإٙٞا

دوتری

تررظی احرات ٔحّ َٛپاؼی ظیّیعیٓ

تاته

خعرٚ

تاییذ ت ٝؼرط

زراػت

ٌٌٛ،رد ٔ ٚحرن ٌُ دٞی –دا٘ٝ

پاظاری-اظؼذ

ٔحٕذی

اصالح -ترای

تٙذی تر صفات زراػی ٚ

رخسادی

رٚغ وار
ٔٙاتغ ٔؼتثر

ٔٛرفِٛٛشیه وّسا

ارائٌ ٝردد.
دوتری

احرات وارترد پاوّٛتٛترازٔ ٚ َٚادٜ

اظؼذ

زراػت

ٔحرن رؼذ دیعپر وّرٚفیُ تر تجٕغ

رخسادی-

ٔاد ٜخؽه  ٚصفات فیسیِٛٛشیه

خعرٔٚحٕذی

ٌّرً٘ در ؼرایظ تٙػ وٓ آتی

تاته پاظاری

تاییذؼذ
97/11/7
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ردیف

عنواى

ارائٔ ٝذِی جٟت ارزیاتی
1

نام و نام خانوادگی

استاد راهنوا

دانشجو

حذیج ػّی پٛر

ٞیرغ ظّغاٖ پٙاٜ

استاد هشاور

ػادَ فاعٕی

شواره
دانشجویی

940520390

رشته تحصیلی

تصوین شورا

دوتری ٔذیریت

تاییذ ٌردیذ

ٔذیریت ػّٕىرد ز٘جیرٜ

صٙؼتی -تِٛیذ ٚ

تأیٗ ظثس در صٙؼت

ػّٕیات

پترٚؼیٕی
ارائٔ ٝذِی جٟت حذاوخر

صالح

ظازی اجرای تصٕیٕات

ٚویّی لصریاٖ

ػادَ صّٛاتی

جّیُ ظحاتی

950336154

در ظازٔاٖ ٞای دِٚتی تر
2

دوتری ٔذیریت

ػٛدتی

ٔثا٘ی

دِٚتی – ٔٙاتغ

٘ظری تمٛیت ٌردد

ا٘عا٘ی

ٔٙاتغ التیٗ اضافٝ

اظاض تٛظؼٙٔ ٝغم ٝتی

ٌرددٙٔ ٚ .اتغ تر

تفاٚتی در ٔجریاٖ ٔٛرد

٘ٛؼتAPA ٝاظاض

ٔغاِؼ : ٝظازٔاٖ تٛظؼٚ ٝ

ؼٛد .

تجارت ایراٖ
ػٛدتی
رفر٘عٟا وأآل اؼتثاٜ
ٔی تاؼذ (عثك
عراحی ٔذَ ظأا٘ذٞی

فرٔت

ٔٙاتغ ا٘عا٘ی تا رٚیىرد
3

ظثس در ظازٔاٖ ٞای
دِٚتی ایراٖ ٔٛرد ٔغاِؼٝ
ادار ٜوُ أٛر ٔاِیاتی
اظتاٖ ایالْ

دوتری ٔذیریت

ػادَ فاعٕی
یذاِ ٝرحیٕی

حعٗ رٍ٘ریس

930710789

) APA
رفر٘عٟا یا تایذ تر

دِٚتی ٙٔ-اتغ

اظاض حرٚف اِفثا

ا٘عا٘ی

تاؼذ یا تر اظاض
رجٛع در ٔتٗ .

.
ػٛدتی
رٚغ تحمیك ت ٝعٛر

ػادَ صّٛاتی
عراحی اٍِٛی ػٛأُ
4

ٔٛحر تر اتخار ظیاظت
٘ٛآٚری تاز در فذراظیٖٛ

ظؼیذ ٔمذْ تما

ترتیت تذ٘ی ٚ

ٔصٌاٖ خذأرادپٛر

950463256

ٔ -ظفر یىتایار

ػّٚ ْٛرزؼی –
ٔذیریت ٚرزؼی

ٞای ٚرزؼی ٔٙتخة

وأُ تیاٖ ٌردد.
تاؼرح  ٚتعظ وافی
 ٚرور ٔٙثغ ٔؼتثر -
رفر٘ط ٘ٛیعی تٝ
ترتیة حرٚف اِفثا
رػایت ٌردد

ارائٔ ٝذِی جأغ از ٔفْٟٛ
5

جا٘ؽیٗ پرٚری در
ظازٔاٟ٘ای ٚرزؼی وؽٛر

ٔظفر یىتایار -
ؼیال فرٍٙٞیاٖ

ترتیت تذ٘ی ٚ

رظ٘ َٛظری
950320024

ٔصٌاٖ خذأرادپٛر

تاییذ ٌردیذ

ػّٚ ْٛرزؼی –
ٔذیریت ٚرزؼی

درخٛاظت ٞا:
 -1تادرخٛاظت خا٘ٓ ٔ٘ٛا حثیثی در خصٛؾ ػذْ پرداخت ؼٟری ٝدر ٘یٕعاَ د 98-97 ْٚت ٝدِیُ پر تٛدٖ وذی ًٙاظتاد رإٙٞا ٚ
آٔاد ٜتٛدٖ پایاٖ ٘أ ٝدا٘ؽجٛٔ ٛافمت ٌردیذ.
 -2تا درخٛاظت آلای ظجاد ٔالزاد ٜدا٘ؽجٛی وارؼٙاظی ارؼذ رؼتٔ ٝذیریت تازرٌا٘ی ٔثٙی تر تغییر ػٛٙاٖ پرٚپٛزاَ از "
ٚاتعتٍی تیٗ ؼروتی اػتٕاد تیٗ ؼروتی  ٚػّٕىرد ػّٕیاتی :احر ٔیا٘جیٍری یىپارچٍی وعة  ٚوار اِىتر٘ٚیىی " ت" ٝ
ٚاتعتٍی تیٗ ؼروتی اػتٕاد تیٗ ؼروتی  ٚػّٕىرد ػّٕیاتی :احر ٔیا٘جیٍری یىپارچ ٝظازی وعة  ٚوار اِىتر٘ٚیىی "
ٔٛافمت ٌردیذ .
 -3تا درخٛاظت آلای ظیذ حعٗ حعیٙی خٛدالٖ دا٘ؽجٛی وارؼٙاظی ارؼذ رؼت ٝرٚا٘ؽٙاظی ٚرزؼی ٔثٙی تر تغییر ػٛٙاٖ
پرٚپٛزاَ از " احر تٕریٗ ٚرزؼی ٚیُ تریٙر ٕٞرا ٜتا ٔصرف ػصار ٜتات ٝ٘ٛتر آظیة ٕٞاٍٙٞی حروتی اِما ؼذ ٜتا اظىٛپالٔیٗ در
ٔٛغ ٞای صحرایی" ت " ٝاحر تٕریٗ ٚرزؼی ٚیُ تریٙر ٕٞرا ٜتا ٔصرف ػصار ٜتات ٝ٘ٛتر آظیة ٕٞاٍٙٞی حروتی در ٔذَ تری
ٔتیُ ٘یٙی تیٕاری اِسایٕر " ٔٛافمت ٌردیذ .
-4

تا درخٛاظت آلای ظأاٖ احٕذی دا٘ؽجٛی وارؼٙاظی ارؼذ رؼت ٝترتیت تذ٘ی ٔثٙی تر ٔالن لرار دادٖ تاریخ تصٛیة
ؼٛرای ٌر ٜٚتخصصی جٟت دفاع ٛٔ ،افمت ٌردیذ .

-5

تا درخٛاظت آلای ٔحٕذ ٔؼافی دا٘ؽجٛی وارؼٙاظی ارؼذ رؼتٔ ٝذیریت تازرٌا٘ی ٔثٙی تر ٔالن لرار دادٖ تاریخ تصٛیة
ؼٛرای ٌر ٜٚتخصصی جٟت دفاع در ٘یٕعاَ د ْٚظاَ تحصیّی جاری ٛٔ ،افمت ٌردیذ .

