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هریرش

12/111111/

خیرات

11

زا

1

هحفص

مقیلل چیپ هدش ر مججل
خیرات چیپ

زعتبیر

عنوزن مجلص

نواسندگین

عنوزن مقیلص

ر اف

1282102110

معتبر زخلی

مجلص زنشکدش مهندسی

عبیس هنربخش,مهدی مونسین
علی حبیب ا از ش,رئوف

خستگی و هوک حرزرخی ر چدن

1

1286101101

علری پژوهشی

زنجرن-علوم و مهندسی سطح زارزن
علوم و خکنولوژی سطح زارزن

زحرد علی,حیمد نیک هقین
عبیس هنربخش رئوف,آمی ش

3141 4120 بررسی خأثیر عرلییل حرزرخی فول
بر مورفولوژی سطفی و مقیومت بص خور گی
پوهش فسحیخص روی – منگنز خوسط روش
)S14( زسپکتروسکوپی زمپدزنس زلکتروهیرییای

1

1281101101

 خیرجی141

DaARS3O a 3OOaA4 3SJ
taePaASJ4

عبیس هنربخش,حرید رضی زمیمیین
آقیی,زبوزلقیسم عطیای,رئوف
پور خینی

4o noitat r t ara inac corarcniaasrnah hS
ete-41 1 th i1a4 r h – tha1htani

2

1281104111

 خیرجی141

4taSrci S aa iiaa a

زحرد علی,حرید نیک هقین
عبیس هنربخش رئوف,آمی ش

1288110111

 خیرجی141

Dhta re hS r11eait tcai cit

عبیس هنربخش,حرید رضی قزوان لو
رئوف

1288110111

 خیرجی141

a tar 1hta re hS tcai ci r t
nico hehao

عبیس هنربخش,حرید رضی قزوان لو
نسیم هی فر,رئوف

1288111111

 خیرجی141

a tar 1hta re hS tcai ci r t
nico hehao

عبیس هنربخش,حرید رضی قزوان لو
نسیم هی فر,رئوف

1288111111

علری پژوهشی

1 nia rnah re 1hta re hS r11eait
i aa iiaa a aitiraco

حرید رضی,عبیس هنربخش رئوف
نسیم هی فر,قزوان لو

128/101111

 خیرجی141

a tar 1hta re hS tcai ci r t
nico hehao

حرید رضی,عبیس هنربخش رئوف
قزوان لو

SSSicn hS tt tnarn oirn nairnai n h
-aha1ohehao r t chaahtah aitatnr ci hS o
e 1ohtorni chrna a
SSSicn hS art-toaietit Setg chait rac
dieta a 1rarainiat h diet datno r t
... ni taei 1ah1ianait hS
SSSicn hS noi ieicnahti nh dhak r aei, Saeeia
tarainia r t toaieta a art no1i h diet
aihainao hS io120 tniie 1ha nt 1ahttcit
o ah hnac ne3dn, 1 tar Dhta re hS
4cai ci r t Tico hehao
SSSicn hS rac ihenrai,dieta a ctaai n r t
dieta a t1iit h Srnaati eaSi aa1rcn i iaao
... r t irt 1i inarnah hS
SSSicn hS dieta a ttaai n h Ti taei
Pah1ianait hS Ohd tra h 4niie 4oiint a
Ritatnr ci 41hn dieta a
,1 iitnaarnah hS daai Siita a t1iit
dieta a t1iit r t 1aioirna a nia1iarntai
h orat itt r t aacahtnatcntai hS diet a
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خیرات
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زا
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هحفص

مقیلل چیپ هدش ر مججل
خیرات چیپ

زعتبیر

عنوزن مجلص

نواسندگین

128/101111

 خیرجی141

DaARS3O a S3Sa4t1SStS 3SJ
S3SaTStiSaOanA

عبیس هنربخش,حرید رضی زمیمیین
علی عطیای,رئوف

128/101111

 خیرجی141

dhaet 311eait 4cai cit Dhta re

حرید رضی,عبیس هنربخش رئوف
قزوان لو

128/101111

علری پژوهشی

1 nia rnah re 1hta re hS arniaaret
i aa iiaa a r t nico hehao

عبیس هنربخش,حریدرضی زمیمیین
زمین,زبوزلقیسم عطیای,رئوف
اور خینی

128/101111

علری پژوهشی

erniaare 4cai ci Ritiraco 1 tar

عبیس هنربخش,حرید رضی قزوانلو
نسیم هی فر,رئوف

128/104110

علری پژوهشی

1 nia rnah re 1hta re hS arniaaret
i aa iiaa a r t nico hehao

حرید رضی,عبیس هنربخش رئوف
نسیم هی فر,قزوان لو

128/105110

 خیرجی141

3A4TR3O13S DaARS3O a d341t
3SJ 3PPO1SJ 4t1SStS4

حرید رضی,عبیس هنربخش رئوف
نسیم هی فر,قزوانلو

128/10110/

 خیرجی141

e3TSR13O4 L JS41nS

منصورش,کتر حیدراز ش سهی
فراز,عبیس هنربخش رئوف,زبرزهیری
مفبوبی

128/10811/

 خیرجی141

1STSRS3T1aS3O DaARS3O a
eaJSRS PiA41t4 d

حرید رضی,عبیس هنربخش رئوف
زبوزلقیسم,زمین اور خینی,زمیمیین
عطیای

128/10/111

 خیرجی141

e3TSR13O4 L JS41nS

عبیس هنربخش,زحسین غرابشیهیین
مهدی رحیریین,نی ر پروان,رئوف

عنوزن مقیلص
RoT 101-daanato tniie 1ahttcit o t3d
Pai1rarnah hS ara inac r h-cha1htani
raata oigrSiaaani ehrtit a noi hatiait
)aith-1hahtt taeacr arnaag)ete-41
1 Seti ci hS dieta a ttaai n, 3ac nhenrai
r t dieta a 41iit h irat itt r t
eacahtnatcntai dioriaha hS diet a 3141
4niie Dha n Pahttcit o t3d 4140
-1S-41TA 4ASTiS414 a e3nSST1t S3Sa
taePa41TS4 dA t1TR3TS 4aO-nSO
eSTiaJ
SSSicnt hS ah hnac ta1 rac dieta a iraar eit
h 1i inarnah r t aacahtnatcntai hS diet
a t-80 aarti tniie
4TAJA aS eSti3S1t3O PRaPSRT1S4 3SJ
.PSSSTR3T1aS a e3n dSOJ
1 Seti ci hS Saacnah tnaa dieta a iraar eit
h orat itt AT4 r t oaiet tnai ano hS
1ha nt 1ahttcnit a 44e crtn 3256
3etaa ta reeho
tha1rarnaii tntto hS noi chaahtah
ioriahta hS 1ertar anahcra taatit 3141
tniie iShai r t rSnia 1htn-hgatrnah 4140
4o noitat r t corarcniaasrnah hS
chSi1h41 a0.5s 0.5Si1h4 chai1toiee
ara inac r h cha1htani o noi din
coiaacre ahtni
Toi iSSicn hS aacahtnatcntai h orat itt
r t nhtao itt hS ehd cra h dietit tniie

ر اف
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نواسندگین

عنوزن مقیلص

مفرو حیدر,منصورش زبرزهیری چیللو
فراز,عبیس هنربخش رئوف,از ش
مفبوبی
مینی,زمیر هوهنگ مفرو ی
علی,عبیس هنربخش رئوف,هیهی
قیسریین

tta a a ian art dieta a
SSSicn hS 1ertar anaata a nia1iarntai h
noi chaahtah ioriaha hS 3141 4140 tniie
iShai r t rSnia hgatrnah
Staiaacre tntto hS rntare ch iicnah
chhea a hS ohaash nre oirn thtaci aht nit
a r tntrai criano Saeeit dano r hSetat

ر اف

128/110104

 خیرجی141

4AR 3tS L ta3T1Sn4
TStiSaOanA

128/110101

 خیرجی141

1 nia rnah re thaat acrnah t a
iirn r t ertt Tar tSia

128/110111

 خیرجی141

1 nia rnah re thaat acrnah t a
iirn r t ertt Tar tSia

مینی,زمیر هوهنگ مفرو ی
عبیس هنربخش رئوف,هیهی

ehtiea a hS ch 1tarnit oirn nar tSia a r
noack dreeit i cehttai Saeeit dano r hSetat

11

128/111101

 خیرجی141

4AR 3tS L ta3T1Sn4
TStiSaOanA

منصورش زبرزهیری,مفرو حیدر از ش
فراز,عبیس هنربخش رئوف,چیللو
مفبوبی

SSSicn hS 1ertar anahcra taasa a
nia1iarntai h noi dira ioriaha hS 3141
tniie 4140

11

12/0101111

 خیرجی141

e3TSR13O4 4t1SStS 3SJ
SSn1SSSR1Sn 3-4TRAtTAR3O
e3TSR13O4 PRaPSRT1S4
e1tRa4TRAtTARS 3SJ
PRatS441Sn

رافینص,مسعو زمیمی
عبیس هنربخش رئوف,خورهیدی

Toi a Seti ci hS 1tai Sr h noi
-aacahtnatcntai r t ni taei 1ah1ianait hS 3e
ea14a ainre arnaag cha1htani

12

12/0101115

علری پژوهشی

3tir cit erniaaret Ritiraco

عبیس هنربخش,رافینص خورهیدی
ر جعحری.ح,مسعو زمیمی,رئوف
نو وهین

Toi iihetnah hS oirn nairnai n h noi
ni taei 1ah1ianait hS Sr-ahtaSait 3e-ea14a
a tant cha1htani

14

12/0105101

 خیرجی141

1 nia rnah re thaat acrnah t a
iirn r t ertt Tar tSia

زمیر هوهنگ,مینی هیهی
عبیس هنربخش رئوف,مفرو ی

S nah1o ai iarnah tti nh rntare
ch iicnah chhea a hS r r hSetat

15

12/0106110

 خیرجی141

3A4TR3O13S DaARS3O a d341t
3SJ 3PPO1SJ 4t1SStS4

عبیس هنربخش,مرام سریعی
سید فرهید کیهینی بزرگ,رئوف

12/0106114

 خیرجی141

DaARS3O a 3OOaA4 3SJ
taePaASJ4

عبیس هنربخش,رافینص خورهیدی
D tra1 iee,مسعو زمیمی,رئوف

eacahtnatcntare r t eicor acre Siretrnah t
hS 3e13eS Sr h-tha1htani 4taSrci Oroia
Pahttcit iar aacnah 4naa Pahcitta a
Toi tntto hS Oa iSSicn h noi aacahtnatcntai
r t ni taei 1ah1ianait hS crtn 3e–ea14a
ainre arnaag cha1htani

1/
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12/0110111

 خیرجی141

DaARS3O a 3OOaA4 3SJ
taePaASJ4

عبیس هنربخش,مهدی مونسین
علی حبیب زلص از ش,فیطرص مدزح,رئوف

SSSicn hS reehoa a ieiai nt h noiaare
tohck aitatnr ci hS aaro crtn aah

18

12/0111111

 خیرجی141

iS3T TR3S4 SR RS4S3Rti

زمیر هوهنگ,مینی هیهی
عبیس هنربخش رئوف,مفرو ی

12/1110101

 خیرجی141

e3TSR13O4 L JS41nS

عبیس,زمیر حسنی,رافینص خورهیدی
مسعو زمیمی,هنربخش رئوف

12/1111111

 خیرجی141

DaARS3O a e3nSST14e 3SJ
e3nSST1t e3TSR13O4

خلیل زلص, حجیرپور.هی ق
عبیس هنربخش رئوف,قیصری

12/1101101

علری پژوهشی

3tir cit erniaaret Ritiraco

12/1101101

علری پژوهشی

3tir cit erniaaret Ritiraco

12/1101101

 خیرجی141

e3TSR13O4 L JS41nS

12/1108110

 خیرجی141

1STSRS3T1aS3O DaARS3O a
RS R3tTaRA eST3O4 L i3RJ
e3TSR13O4

12/1111111

 خیرجی141

e3TSR13O4 L JS41nS

عبیس هنربخش,حرید رضی زمیمیین
زمید,زبوزلقیسم عطیای,رئوف
حسن بیفتی,میرازئی
عبیس هنربخش,سیروس خبیازبکنیر
مفرد حسین,زبوزلقیسم عطیای,رئوف
زلف نوذری, ثقحی
منصورش,مسعو زمیمی
 کتر,عبیس هنربخش رئوف,خدز ز ی
نصیری
عبیس هنربخش,سیروس خبیا زبکنیر
مفرد حسین,زبوزلقیسم عطیای,رئوف
ثقحی
زسریعیل,مرام وزهقینی فرزهینی
عبیس,مسعو زمیمی,عری زلدان
هنربخش رئوف

Staiaacre tntto hS ch 1tarnit oirn
nar tSia a r nack dreeit nt i tt 1icnit nh r
r hSetat
4ieicnah hS r h1naare aiSa iai n
ch tanah nh rcoaiii argaata ni taei
1ah1ianait hS 3e-15lea14a cha1htani
rtit h TaP414 ainoht
torarcniaasrnah hS r hcaotnrea i ea 0.6
o 0.4 i 1 a4 thSn Siaaani to noitasit o
aeoca ai- anarni cha ttah 1ahcitt
r aacrnah h

r h tnatcntai Siaaani Shra

tra hnoiaaac Rittcnah hS eicor acreeo
-3cnairnit eha2 nh 4o noitasi Sr h
taotnreea i einreeac eh
-Toi a Seti ci hS Sa rttanah r t ohn
ignattah h noi aacahtnatcntai r t ni taei
1ah1ianait hS 3e- 15l ea1 4a cha1htani
SSSicn hS 1ahcitta a 1rarainiat h noi
aicor hcoiaacre to noitat hS
r hcaotnreea i aheo ti ta cra ati
SSSicn hS aara aiSa iai n h aicor acre
1ah1ianait r t teata a dira aitatnr ci hS
ignattit 4c-Saii 1041 retaa ta reeho

1/
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خیرات

12/111111/
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هحفص

11

زا

مقیلل چیپ هدش ر مججل
ر اف

دادعت

عنوزن مقیلص

نواسندگین

عنوزن مجلص

خیرات چیپ

زعتبیر

36

داحیضوت

مقیلل زرزئص هدش ر انحرزنس هی
ر اف

عنوزن مقیلص

نواسندگین

عنوزن کنحرزنس

سطح کنحرزنس

نوا مقیلص

امین

1

مقیاسص راز سیختیر بینیت رفول سیلسیوم زر
و چدن زکتیل زسترپر هدش

عبیس هنربخش رئوف

ومین کنگرش زنجرن مهندسین متیلوژی
زارزن

کنحرزنس
زخلی  -ملی

کیمل

1211101111

1

سیختیر میکروسکوپی و مکینیزم خزش آلییژ
dS54

سومین کنگرش سیلیینص زنجرن مهندسین
متیلوژی زارزن

کنحرزنس
زخلی  -ملی

کیمل

1218101116

2

مقیاسص راز سیختیر بینیت ر قسرتهیی مختلف
امینص چدن (بی گرزفیت کروی) زسترپر هدش

سومین کنگرش سیلیینص زنجرن مهندسین
متیلوژی زارزن

کنحرزنس
زخلی  -ملی

کیمل

1218101116

4

مقیاسص راز سیختیر بینیت ر قسرتهیی مختلف
امینص چدن ( بی گرزفیت کروی ) زسترپر هدش

سومین کنگرش سیلیینص زنجرن مهندسین
متیلوژی زارزن

کنحرزنس
زخلی  -ملی

کیمل

1218101116

5

JaSSiai n To1it hS tra ati a 3ttnia1iait
Jtcnaei trtn 1ah

,J.nعبیس هنربخش رئوف
Stah tt

وزا هرین کنگرش زروپیای میکروسکوپ
زلکترونی

کنحرزنس
خیرجی -بین
زلرللی

کیمل

121/10411/

6

خأثیر رهد خخلخل و ر هد فلز خورزنی بر
کربورزازانگ قطعیل متیلورژی پو ر

مجید وزثقی,مفرد
کوخینی,عبیس هنربخش
رئوف,زسریعیل عری زلدان

پنجرین هریاش ملی مهندسی سطح و
عرلییل حرزرخی

کنحرزنس
زخلی  -ملی

کیمل

1280101101

رسوآ آذری
خسروهیهی,عبیس
هنربخش رئوف,سید فرهید
کیهینی بزرگ
عبیس هنربخش رئوف,رسوآ
آذری خسروهیهی,سهیج
بززابنیبی
عبیس هنربخش رئوف,رسوآ
آذری خسروهیهی,سهیج
بززابنیبی
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خیرات

12/111111/

هحفص

6

11

زا

مقیلل زرزئص هدش ر انحرزنس هی
ر اف

عنوزن مقیلص

1

زثر عرلییل اار هحر کیری برسختی و مقیومت بص
سیاش فول سر کیر پر کرم و پر کربن

8

آلییژ سیای سطفی فول  3141 1045بی کرم
خوسط فرزاند T1n

/

آلییژ سیای سطفی فول  3141 1045بی d4tو
فروکرم خوسط فرزاند T1n

10

بررسی نقش آلییژ سیای سطفی فول 3141
 1045بی کرم خوسط فرزاند  T1nبر خوزص سیاشی

11

بررسی خأثیر عرلییل حرزرخی فول 31414120
برسیختیر پوهش هیی فسحیخص روی -منگنز

11
12

خأثیر عرلییل حرزرخی آسترپر هردمی برسیختیر و
خوزص مکینیکی بینیت ر فول i 410 4te
بررسی خأثیر عرلییل حرزرخی فول  31414120بر
مقیومت بص خور گی پوهش هیی فسحیخص روی
منگنز

14

بررسی رفتیر زحییای گندلص هیی زکسیدی سیختص
هدش زا کنستینترش .مگنتیتی سنگ آهن معی ن
سنگین خوزف ر بستر اغیآ سنگ منطقص طبس

15

خصوهییل حرزرخی و سیختیری نینو پو ر ر
هگززفرات بیرام سنتز هدش بص روش هم رسوبی

عنوزن کنحرزنس

سطح کنحرزنس

نوا مقیلص

امین

نواسندگین
ههرزم پیر هی ی
خوزندهت,علی حبیب ا
از ش,عبیس هنربخش رئوف
مفسن جریلی,عبیس
هنربخش رئوف,مفرو حیدر
از ش
مفسن جریلی,عبیس
هنربخش رئوف,سید فرهید
کیهینی بزرگ,حیدر
مقیری,مفرو حیدر از ش
مفسن جریلی,حیدر
مقیری,عبیس هنربخش
رئوف
حیمد نیک هقین,عبیس
هنربخش رئوف,زحرد علی
آمی ش
زحسین برهینی,عبیس
هنربخش رئوف

هشرین هریاش ملی مهندسی سطح
و عرلییل حرزرخی

کنحرزنس
زخلی  -ملی

کیمل

1284101110

نهرین کنگرش سیلنص زنجرن مهندسین
متیلوژی زارزن

کنحرزنس
زخلی  -ملی

کیمل

1284108114

هحترین سرینیر ملی مهندسی سطح و
عرلییل حرزرخی

کنحرزنس
زخلی  -ملی

کیمل

1285101116

هحترین سرینیر ملی مهندسی سطح و
عرلییل حرزرخی

کنحرزنس
زخلی  -ملی

کیمل

1285101116

هحترین سرینیر ملی مهندسی سطح و
عرلییل حرزرخی

کنحرزنس
زخلی  -ملی

نیمشخن

1285101116

هرین کنگرش سیلنص زنجرن مهندسین
متیلوژی زارزن

کنحرزنس
زخلی  -ملی

کیمل

1285108112

حیمد نیک هقین,زحرد علی
آمی ش,عبیس هنربخش رئوف

هرین کنگرش سیلنص زنجرن مهندسین
متیلوژی زارزن

کنحرزنس
زخلی  -ملی

کیمل

1285108112

هرین کنگرش سیلنص زنجرن مهندسین
متیلوژی زارزن

کنحرزنس
زخلی  -ملی

کیمل

1285108112

هریاش ملی موز نو

کنحرزنس
زخلی  -ملی

کیمل

1281102111

علیرضی رزستگو,عبیس
هنربخش رئوف,جلیل وحدخی
خیکی,حسین زمینی
مشهدی
علی غحیری نرری,سهیج
بززابنیبی,زبوزلقیسم
عطیای,عبیس هنربخش
رئوف

هریرش

RPT_62518225824//26061_c21k

خیرات

12/111111/

هحفص

1

11

زا

مقیلل زرزئص هدش ر انحرزنس هی
ر اف

عنوزن مقیلص

16

Pai1rarnah r t cha1aioi taii
… corarcniaasrnah hS raata

11

خولید نینو پو ر فرات کبیلت بی زستحی ش زا روش
هیرییای پلیررزسیون کرپلکس و بررسی خوزص
مغنیطیسی آن

18

خیثیر می ر فرزاند نیتروژن هی پجسریی فول
3141 4140

1/

خیثیر می ر فرآاند نیتروژن – کربن هی پجسریای
فول ...

10

11

11

12

14

15

نواسندگین
حرید رضی زمیمیین,عبیس
هنربخش رئوف,زبوزلقیسم
عطیای
عبیس هنربخش رئوف,حرید
رضی زمیمیین,زبوزلقیسم
عطیای,زمین اور خینی
منصورش زبرزهیری,عبیس
هنربخش رئوف,فراز
مفبوبی,مفرو حیدر از ش
منصورش زبرزهیری,عبیس
هنربخش رئوف,مفرو حیدر
از ش,فراز مفبوبی

عنوزن کنحرزنس

سطح کنحرزنس

نوا مقیلص

امین

ومین کنگرش بین زلرللی علوم و فنیوری
نینو

کنحرزنس
زخلی  -بین
زلرللی

کیمل

1281108101

کنحرزنس
زخلی  -ملی

کیمل

1281108118

کنحرزنس
زخلی  -ملی

کیمل

1281108118

کنحرزنس
زخلی  -ملی

کیمل

1281111112

کیمل

1288101101

کیمل

128/104111

کنحرزنس
زخلی  -ملی

کیمل

128/101111

کیمل

128/101115

128/108104

128/108114

ومین هریاش مشترک زنجرن
مهندسین متیلوژی زارزن و جیمعص راختص
گرزن زارزن
ومین هریاش مشترک زنجرن
مهندسین متیلوژی زارزن و جیمعص راختص
گرزن زارزن
سرپوااوم فول 81

کنحرزنس
زخلی  -بین
زلرللی
کنحرزنس
خیرجی -بین
زلرللی

er tSrcntaa a r t 1 iitnaarnah h noi
eicor acre Pah1ianait hS 3O Pahttcnt dano
daahtre Sr hcaotnreea i eacahtnatcntai
4o noitat hS r htnatcntai eh4a1 1hdtia o
-aicor acreeo rttatnit tieS-1ah1rarna a oaao
nia1iarntai to noitat e34i4
زثر خعدز پیس فرآاند جوهکیری زهطکیکی هم
انندش بر رازسیختیر لاص هیی سطفی
نینوکیمپواات 3eS13e
iSSicnt hS 1ahcitt 1rarainia iraarnah hS
diet aicor acre 1ah1ianait a noi ehd cra h
tniie a art ainre rac dieta a
زستحی ش زا روشِ جوهکیری زهطکیکی هم انندش
جهت زاجی لاص هیی نینو کیمپواات سطفی
ِ 3O131S

علیرضی جنگجو ,کتر
پیادزر,عبیس هنربخش رئوف

کنحرزنس بین زلرللی آلومینیوم

رزمین مشکی از ش,حسن
عبدزلص پور,عبیس هنربخش
رئوف
مرام سریعی,سید فرهید
کیهینی بزرگ,عبیس
هنربخش رئوف

34eS 1010, 10no a ire ch Siai ci
h i aa iiaa a totniat titaa r t
(r reotat)S4J3 1010
ایا هرین سرینیر ملی مهندسی سطح
و هشرین هریاش و نریاشگیش بین
زلرللی آبکیری

عبیس هنربخش
رئوف,زحسین غرابشیهیین

1 t 1 nia rnah re tt1ia-oaao
tnai ano tniie

کنحرزنس
خیرجی -بین
زلرللی

مرام سریعی,سید فرهید
کیهینی بزرگ,عبیس
هنربخش رئوف

ایا هرین کنحرزنس ملی جوش و
بیارسی

کنحرزنس
زخلی  -ملی

کیمل

بررسی زثر  Oaو  Srبر رازسیختیر مقیطع نیاک
کیمپواات رجی3e-ea14a

رافینص خورهیدی,مسعو
زمیمی,عبیس هنربخش رئوف

چهیرمین هریاش مشترک زنجرن
مهندسی متیلورژی وجیمعص علری راختص
گرزن زارزن

کنحرزنس
زخلی  -ملی

کیمل

هریرش

RPT_62518225824//26061_c21k

خیرات

12/111111/

هحفص

8

11

زا

مقیلل زرزئص هدش ر انحرزنس هی
عنوزن مقیلص

نواسندگین

عنوزن کنحرزنس

سطح کنحرزنس

نوا مقیلص

امین

ر اف

زثر سرعت و چرخش ر فرآاند زهطکیکی هم
انندش بر خوزص لاص هیی سطفی نینو کیمپواات
3eS13e
بررسی زثر پیرزمترهیی می سرعت هم ا ن و
میززن نینو ذرزل  3e1a2ر پوهش هیی کیمپوااتی
 Sa-3e1a2زاجی هدش بص روش آبکیری زلکتراکی بر
روی اار لاص آلومینیم

مرام سریعی,سید فرهید
کیهینی بزرگ,عبیس
هنربخش رئوف

چهیرمین هریاش مشترک زنجرن
مهندسی متیلورژی وجیمعص علری راختص
گرزن زارزن

کنحرزنس
زخلی  -ملی

کیمل

128/108114

فیرواش هراعتی,عبیس
هنربخش رئوف,مفرو حیدر
از ش

چهیرمین هریاش مشترک زنجرن
مهندسی متیلورژی وجیمعص علری راختص
گرزن زارزن

کنحرزنس
زخلی  -ملی

کیمل

128/108114

18

هبیص سیای زلرین مفدو جوهکیری زغتشیهی
زهطکیکی و خیثیر پیرزمتر هیی موثر بر آن
رآلییژ6061آلومینیم

عبیس هنربخش
رئوف,زحسین
غرابشیهیین,مفردزمین
غراب هیهیین

چهیرمین هریاش مشترک زنجرن
مهندسی متیلورژی وجیمعص علری راختص
گرزن زارزن

کنحرزنس
زخلی  -ملی

کیمل

128/108114

1/

خعیین هرزاط بهینص ی خولید آلییژ آمورف ر
سیستم  Sa-4ر حضور خیتینیوم بص روش آلییژ
سیای مکینیکی بی زستحی ش زا روش خیگوچی

بهزز نیطب,عبیس هنربخش
رئوف,جلیل وحدخی خیکی

کنحرزنس
زخلی  -ملی

کیمل

128/108114

20

بررسی زثر فجکس حیوی پتیسیم بر خوزص
کششی کیمپواات امینص فلزی 3e-ea14a

کنحرزنس
زخلی  -ملی

کیمل

128/108114

21

طرزحی وسیخت ستگیش جدزاش
زلکترومغنیطیسی برنرور جدز کر ن ذرزل راز

هشترین کنگرش سرزمیک زارزن

کنحرزنس
زخلی  -ملی

کیمل

12/0101112

21

بررس زثر سورفکتینت  414بر مورفولوژی پوهش
هیی کیمپوااتی  Sa-3O1a2زاجی هدش بص روش
آبکیری زلکتراکی بر روی اار لاص آلومینیم

وزا هرین سرینیر ملی مهندسی
سطح

کنحرزنس
زخلی  -ملی

کیمل

12/0101110

22

Staiaacre 4aaternah hS aacnah 4naa dieta a
Pahcitt r t SSSicn hS Pahcitt Prarainia Sha
3e6061-T6

1 nia rnah re ch aaitt h 3tir cit
a dieta a 4cai ci r t Tco hehao
Sha th tnatcnah , S iaao r t
Tar t1hanrnah 4otniat, 3d4T 1011,
Ttakio

کنحرزنس
خیرجی -بین
زلرللی

کیمل

16

11

رافینص خورهیدی,عبیس
هنربخش رئوف,مسعو
زمیمی
مفرو غجمی,بهروا
قیسری,عبیس هنربخش
رئوف
فیرواش هراعتی,عبیس
هنربخش رئوف,مفرو حیدر
از ش,سید مفرد لری بقیآ
عبیس هنربخش
رئوف,زحسین
غرابشیهیین,مفردزمین
غراب هیهیین

چهیرمین هریاش مشترک زنجرن
مهندسی متیلورژی وجیمعص علری راختص
گرزن زارزن
چهیرمین هریاش مشترک زنجرن
مهندسی متیلورژی وجیمعص علری راختص
گرزن زارزن

12/0108101

هریرش
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خیرات

12/111111/

هحفص

/

11

زا

مقیلل زرزئص هدش ر انحرزنس هی
ر اف

عنوزن مقیلص

نواسندگین

24

SSSicn hS Pahcitt Prarainiat h 3 atera
Jatnhanah a 4n 21-1 narti 4niie Dha nt
Pahttcit o ne3d

حریدرضی قزوان لو,.عبیس
هنربخش رئوف,نسیم
هی فر

25

بررسی عوزمل موثر بر فرزاند خولید زکسید روی
نینو سیختیر بص روش سنتز زحترزقی ر مفلوآ

26

بررسی زثر می ش زفزو نی سیخیران بر مرفولوژی
پوهش هیی کیمپوااتی  Sa-3e1a2زاجی هدش بص
روش آبکیری زلکتراکی بر روی اار لاص آلومینوام

21

بررسی خیثیر لیتیم بر رفتیر سیاشی کیمپواات
راختگی 3e-ea14a

28

a ani ieiai n taaternah hS oirn nar tSia a
4d

2/

خیثیر نسبت مولی سوخت بص زکسندش بر روی
سیختیر و خوزص مغنیطیسی فرات نینو سیختیر
منیزام-روی خولیدی بص روش سنتز زحترزقی
گجاسین نیترزل

40

هبیص سیای زلرین مفدو جوهکیری زغتشیهی
زهطکیکی و خیثیر پیرزمترهیی موثر بر آن ر
آلییژهیی  5051آلومینیوم

41

بررسی خیثیر خیتینیم و اارکونیم بر خوزص کششی
و خوزص سیاشی آلییژ آلومینیوم 1041

مرام زنشجو,عبیس
هنربخش رئوف,جلیل وحدخی
خیکی
فیرواش هراعتی,عبیس
هنربخش رئوف ,کتر حیدراز ش
سهی,سید مفرد لری
بقیآ
رافینص خورهیدی,عبیس
هنربخش رئوف,مسعو
زمیمی,زمین بهرزمی
زحسین غراب
هیهیین,عبیس هنربخش
رئوف
هی ق حجیرپور,خلیل زلص
قیصری,عبیس هنربخش
رئوف
عبیس هنربخش
رئوف,زحسین غراب
هیهیین,مفردزمین غراب
هیهیین
مرام وزهقینی
فرزهینی,زسریعیل
عری زلدان,مسعو
زمیمی,عبیس هنربخش رئوف

عنوزن کنحرزنس
1 nia rnah re ch aaitt h 3tir cit
a dieta a 4cai ci r t Tco hehao
Sha th tnatcnah , S iaao r t
Tar t1hanrnah 4otniat, 3d4T 1011,
Ttakio
پنجرین هریاش مشترک زنجرن
مهندسین متیلورژی زارزن و زنجرن
علری راختص گرزن زارزن
پنجرین هریاش مشترک زنجرن
مهندسین متیلورژی زارزن و زنجرن
علری راختص گرزن زارزن
پنجرین هریاش مشترک زنجرن
مهندسین متیلورژی زارزن و زنجرن
علری راختص گرزن زارزن
1 t a nia rnah re rtir ci a r11eait
Pootact r t arniaaret tcai ci
ch aaitt
زولین هریاش بین زلرللی و هشرین
هریاش مشترک زنجرن مهندسی
متیلورژی و زنجرن علری راختص گری
زارزن
زولین هریاش بین زلرللی و هشرین
هریاش مشترک زنجرن مهندسی
متیلورژی و زنجرن علری راختص گری
زارزن
چهیر هرین سرینیر ملی مهندسی
سطح

امین

سطح کنحرزنس

نوا مقیلص

کنحرزنس
خیرجی -بین
زلرللی

کیمل

12/0108101

کنحرزنس
زخلی  -ملی

کیمل

12/0108102

کنحرزنس
زخلی  -ملی

کیمل

12/0108102

کنحرزنس
زخلی  -ملی

کیمل

12/0108102

کنحرزنس
خیرجی -بین
زلرللی

خجهص

12/1101101

کنحرزنس
زخلی  -بین
زلرللی

کیمل

کنحرزنس
زخلی  -بین
زلرللی

کیمل

12/1108116

کنحرزنس
زخلی  -ملی

کیمل

12/1101116

12/1108116

هریرش
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خیرات

12/111111/
10

هحفص

11

زا

مقیلل زرزئص هدش ر انحرزنس هی
ر اف

عنوزن مقیلص

نواسندگین

عنوزن کنحرزنس

سطح کنحرزنس

نوا مقیلص

41

خیثیر زفززاش عوزمل جوزنص از (حیوی  Taو  )oaو
عرلییل حرزرخی بر رازسیختیر وخوزص کششی
آلییژ آلومینیوم 1041

نواد عطیای,مرام وزهقینی
فرزهینی,مسعو
زمیمی,زسریعیل
عری زلدان,جعحر رزثی
از ش,عبیس هنربخش رئوف

ومین هریاش بین زلرللی و هحترین
هریاش مشترک زنجرن مهندسی
متیلورژی زارزن و زنجرن علری راختص
گری زارزن

کنحرزنس
زخلی  -بین
زلرللی

کیمل

42

بررسی خیثیر وزنی ام بر چدن نشکن راختگی و
آسترپر هدش

حیمد بخشی نژز ,عبیس
هنربخش رئوف,حسن عبدزلص
پور

ومین هریاش بین زلرللی و هحترین
هریاش مشترک زنجرن مهندسی
متیلورژی زارزن و زنجرن علری راختص
گری زارزن

کنحرزنس
زخلی  -بین
زلرللی

کیمل

12/1108108

44

4o noi tat hS dr i11 h1/ ete-41 ara inac
h h –cha1htani

زبوزلقیسم عطیای,حرید رضی
زمیمیین,عبیس هنربخش
رئوف

Sr h –tca Tico 1008

کنحرزنس
خیرجی -بین
زلرللی

خجهص

1008100101

خعدز

امین

12/1108108

44

خوضیفیل

طرح هیی پژوهشی
ر اف

عنوزن طرح

نیم مجری

1

خأثیر کروم بر خوزص فیزاکی و مکینیکی مس

عبیس هنربخش رئوف

1281102110

عبیس هنربخش رئوف

128610510/

1
2
4

بررسی و خفقیب جهت رفع مشکل قیلبهیی چدنی
lمصرفی ر راختص گری مرز فروسیلیسیم 15
بررسی خولید مولیبدن زا مولیبدنیت بی زستحی ش زا
روش آلییژ سیای مکینیکی
 thai- toieeسنتز نینو ذرزل مغنیطیسی بی سیختیر

نیم هرکیر

بهروا قیسری
عبیس هنربخش رئوف

علی عطیای,سهیج
بززابنیبی,زمین اور خینی,حرید
رضی زمیمیین

نیم زور

خیرات خیخرص

عبیس هنربخش رئوف

1288111118

علی حبیب ا از ش

128/102111

هریرش
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خیرات

12/111111/
11

هحفص

زا

11

طرح هیی پژوهشی
ر اف

عنوزن طرح

نیم مجری

نیم هرکیر

نیم زور

خیرات خیخرص

5

زا طراب متیلورژی  3e-6ltt14atسیخت کیمپواات
پو ر وبررسی زستفکیم وپجستیسیتص آن

زمیر حسنی

عبیس هنربخش رئوف

مر علی اوسف پور

128/102121

5

خعدز
خوضیفیل

پیاین نیمص
ر اف
1

عنوزن پیاین نیمص
خهیص لعی

ضد زسید بر روی چدن

نیم زنشجو
 غجمفسین هیش حسینیپیاین نیمص کیرهنیسی زرهد

کنترآ خوزص مکینیکی فول مور زستحی ش ر پرش
متفرک خوربین خوربو هیرژر
بررسی خأثیر راز سیختیر و عنیهر کم آلییژی بر
مقیومت بص هوک حرزرخی چدنهی

حسین حسینیین  -پیاین نیمص
کیرهنیسی زرهد
مهدی مونسین  -پیاین نیمص
کیرهنیسی زرهد

4

بررسی واژگیهیی خص بیرش کورش خهیص فروسیلیس

جوهن پهلوزنی  -پیاین نیمص
کیرهنیسی زرهد

5

خأثیر پیرزمتر هیی عرلییل حرزرخی برروی فول هیی
پر کرم و پر کربن

 ههرزم پیر هی ی خوزندهتپیاین نیمص کیرهنیسی زرهد

6

خأثیر پیرزمتر هیی عرلییل حرزرخی برروی فول هیی
پر کرم و پر کربن

 ههرزم پیر هی ی خوزندهتپیاین نیمص کیرهنیسی زرهد

1
2

نیم زستی رزهنری
عبیس هنربخش
رئوف ,کتر
آقیبیبیاز ش
عبیس هنربخش
رئوف ,کتر آقیاز ش
عبیس هنربخش
رئوف
عبیس هنربخش
رئوف ,کتر میر
حبیبی
عبیس هنربخش
رئوف,علی حبیب
ا از ش
عبیس هنربخش
رئوف,علی حبیب
ا از ش

نیم زستی مشیور

زستی

زور

خیرات فیا

 .نیمشخن

1282104116

 .نیمشخن

1282104112

 .نیمشخن

1282104118

 .نیمشخن

1282110101

 .نیمشخن

1284106108

 .نیمشخن

1284106108

هریرش
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خیرات

12/111111/
11

هحفص

زا

11

پیاین نیمص
ر اف
1

8
/
10

عنوزن پیاین نیمص
مطیلعص زحیی پلت زکسیدی خهیص هدش زا
کنستینترش سنگ آهن سنگین خوزف بی زستحی ش زا
اغیآ سنگ منطقص طبس
بهینص سیای پیرزمترهیی ممثر ر پروسص هیی
فورجینگ و عرلییل حرزرخی فول هیی انگ نزن
 3141204آستنیتی
بررسی زثر پیرزمترهیی عرلییل حرزرخی بر خوزص
 ....مکینیکی و مورفولوژی و خوااع
 T1nآلییژ سیای سطفی فول خوسط فرزاند

نیم زنشجو
علیرضی رزستگو  -پیاین نیمص
کیرهنیسی زرهد
رضی مسن آبی ی  -پیاین نیمص
کیرهنیسی زرهد
زحسین برهینی  -پیاین نیمص
کیرهنیسی زرهد
مفسن جریلی  -پیاین نیمص
کیرهنیسی زرهد

نیم زستی رزهنری
جلیل وحدخی
خیکی,عبیس
هنربخش رئوف
زمیر
حسنی,عبیس
هنربخش رئوف
عبیس هنربخش
رئوف
عبیس هنربخش
رئوف,مفرو حیدر
از ش
زحرد علی
آمی ش,عبیس
هنربخش رئوف

زثر عرلییل حرزرخی بر مقیومت بص خور گی فول
 پوهش ز ش هدش بی فسحیل روی 31414120منگنز
بررسی و مقیاسص خوزص مکینیکی چدن زکتیل
خولید هدش بص روههیی راختص گری پوستص زی و
راختص گری ر میسص
بررسی خیثیر اون سولحیل بر میی بفرزنی ححرش
زر هدن فول انگ نزن وگینص ردد
خولید نینو کیمپواات مغنیطیسی هیمل نینو سیم
هیی هگزز فرات بیرام ر امینص نینو متخلخل
بررسی خوزص مکینیکی ،عیو و راز سیختیر
ر هنعت فول  e3nجوش روش
خولید و بررسی خصوهییل راز سیختیری و مکینیکی
بی رازسیختیر وخیای 3O

زمیر ضییای مواد  -پیاین نیمص
کیرهنیسی زرهد

عبیس هنربخش
رئوف

هدی بخشی  -پیاین نیمص
کیرهنیسی زرهد
حرید رضی زمیمیین  -پیاین نیمص
کیرهنیسی زرهد
حرید رضی قزوان لو  -پیاین نیمص
کیرهنیسی زرهد
علیرضی جنگجو  -پیاین نیمص
کیرهنیسی زرهد

11

مطیلعص زکسیدزسیون پجسریای فول کربو نیترادش
هدش

منصورش زبرزهیری  -پیاین نیمص
کیرهنیسی زرهد

18

سیخت فوم آلومینیومی مقیوم بص سیاش بی
 neخصوهییل

حسن بیفتی  -پیاین نیمص
کیرهنیسی زرهد

عبیس هنربخش
رئوف ,کتر مواد
عبیس هنربخش
رئوف,علی عطیای
عبیس هنربخش
رئوف
عبیس هنربخش
رئوف
عبیس هنربخش
رئوف,مفرو حیدر
از ش
علی حبیب ا
از ش

11

11
12
14
15
16

حیمد نیک هقین  -پیاین نیمص
کیرهنیسی زرهد

نیم زستی مشیور

زستی

زور

خیرات فیا

فرزمرا هرمزی

1284101101

 .نیمشخن

1285104101

 .نیمشخن

1285104111

 .نیمشخن

1285104115

 .نیمشخن

1285106111

 .نیمشخن

1285111118

 .نیمشخن

1281101114

 .نیمشخن

1281101115

 .نیمشخن

1281101120

 .نیمشخن

1281111112

 .نیمشخن

1281111111

کتر رازقیین,عبیس
هنربخش رئوف

1281111110

هریرش
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خیرات

12/111111/
12

هحفص

زا

11

پیاین نیمص
ر اف

عنوزن پیاین نیمص

نیم زنشجو

نیم زستی رزهنری

1/

بررسی خوزص متیلورژاکی پوهش هیی خک لاص و
 Ta -3a -Tac ...چند لاص

10

چدن هیی کم آلییژ مقیوم بص سیاش

11

خیثیر عنیهر آلییژی بر مقیومت بص خور گی ورقص
هیی فول ی بی پوهش گیلوزنیزش گرم

11

زهجح هیرییای سطح خیتنینیم ر مفلوآ زسیدی

نیری موحدی  -پیاین نیمص
کیرهنیسی زرهد
سیلر هی قی نژز  -پیاین نیمص
کیرهنیسی زرهد
مفسن مفرد نژز  -پیاین نیمص
کیرهنیسی زرهد
زمیر ازرعی وست  -پیاین نیمص
کیرهنیسی زرهد

12

بص روش سنتز  ea411خولید پو ر خرکیب بین فلزی
زحترزقی

رزمین مشکی از ش  -پیاین نیمص
کیرهنیسی زرهد

علی حبیب ا
از ش,علی هحیعی
علی حبیب ا
از ش,زمیر حسنی
علی حبیب ا
از ش
مر علی اوسف
پور,بهروا قیسری
حسن عبدزلص
پور,عبیس
هنربخش رئوف

14

پوهش هی بی خرکیب کیربید مولیبدن بص روش
بر روی فول زبززر 1aS PO3T1Sn

مفرد انگی  -پیاین نیمص
کیرهنیسی زرهد

حسن عبدزلص
پور ,کتر مجتهداز ش

15

جیاگزانی آلومینیوم بجیی سیلیسیوم ر چدن
()3J1آسترپر هدش زکتیل

رضی قنی  -پیاین نیمص
کیرهنیسی زرهد

16

 S1خیثیر زفزو نی بر روی آمور فیززسیون ر سیستم
بی زستحی ش زا آلییژسیای مکینیکی -4S

بهزز نیطب  -پیاین نیمص
کیرهنیسی زرهد

عبیس هنربخش
رئوف,زمیر حسنی
عبیس هنربخش
رئوف,جلیل وحدخی
خیکی
بهروا
قیسری,عبیس
هنربخش رئوف

11

18

1/
20

سیخت ستگیش جدزکنندش مغنیطیسی و خیثیر
پیرزمترهیی موثر ر رزندمین خشواص مغنیطیسی
موز زولیص
سیخت فوم هیی مسی بص روش متیلورژی پو ر بی
و بررسی خوزص آن پس زا زعریآ  neخیهیت
پوهش نیکل  -فسحر بر روی آن
بررسی خیثیر عنیهر بهسیا لیتیم سدام و نرکهیی
حیوی پتیسیم بر راز سیختیر و خوزص کششی
 re-aa1taکیمپواات
سنتز نینو پو ر کیربید وزنی اوم بص روش
مکینوهیرییای

نیم زستی مشیور

مر علی اوسف پور
سهیج بززابنیبی

زستی

زور

کتر رازقیین,عبیس
هنربخش رئوف
کتر رازقیین,عبیس
هنربخش رئوف
کتر رازقیین,عبیس
هنربخش رئوف
عبیس هنربخش
رئوف ,کتر وزعری

خیرات فیا
1281111110
1288111110
1288111110
1288111104

کتر رازقیین,بهروا
قیسری

128/102116

کتر عبیسی,عبیس
هنربخش رئوف

128/104101

علی حبیب ا
از ش,مفرد خجلی

128/10111/

زمید میرازئی,بهروا
قیسری

128/10111/

مفرد خجلی,حسن
عبدزلص پور

128/101111

جوز مفردی گنگر  -پیاین
نیمص کیرهنیسی زرهد

علی حبیب ا
از ش

عبیس هنربخش
رئوف,مفرد خجلی

128/110111

رافینص خورهیدی  -پیاین نیمص
کیرهنیسی زرهد

عبیس هنربخش
رئوف,مسعو
زمیمی

حسن عبدزلص
پور,بهروا قیسری

128/111115

مفسن هحی  -پیاین نیمص
کیرهنیسی زرهد

زمید میرازئی

عبیس هنربخش
رئوف,مفرد خجلی

128/111116

مفرو غجمی  -پیاین نیمص
کیرهنیسی زرهد

مهندس
سیدی,مهندس
هدری

بهروا قیسری

هریرش
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خیرات

12/111111/
14

هحفص

زا

11

پیاین نیمص
ر اف
21
21
22

عنوزن پیاین نیمص
خهیص هدش  3e-4atبررسی خیثیر خخلخل کیمپوااتهیی
بروش متیلورژی پو ر بر رفتیر فشیری زان کیمپواات
هی
زا  i3e13e1a2بررسی چگونگی سنتز نینوکیمپواات
هریخیت بص روش مکینوهیرییای
زستحی ش زا فرزاند هم ان زهطکیکی جهت زاجی
لاص سطفی نینو کیمپواات

نیم زنشجو

نیم زستی رزهنری

طیهرش کجبیف  -پیاین نیمص
کیرهنیسی زرهد

زمیر حسنی

فراز هرس -
کیرهنیسی
مرام سریعی -
کیرهنیسی

پیاین نیمص
زرهد
پیاین نیمص
زرهد

نیم زستی مشیور

زمید میرازئی,عبیس
هنربخش رئوف

بهروا قیسری
عبیس هنربخش
رئوف ,کتر کیهینی

24

بررسی خوزص سیاشی و پیادزری حرزرخی
 33 1114- nhel15eh4aکیمپواات

فیطرص پیی ش  -پیاین نیمص
کیرهنیسی زرهد

حسن عبدزلص پور

25

da - 45 Pخولید رانگ او گدزاآلییژاوخکتیک
و رسو
بر روی آن  3t-3a-ttهی زلکتراکی

 علی زکبر بیبیکوهی زهرفیپیاین نیمص کیرهنیسی زرهد

علی حبیب زلص
از ش,بهروا قیسری

26

خولید کیربید خنگستن نینو سیختیربی زستحی ش زا
فرآاند مکینوهیرییای

رضوزنص وستدزرهنیاع  -پیاین
نیمص کیرهنیسی زرهد

زمید میرازئی

21

خولید نینو ذرزل زکسید روی بص روش سنتز زحترزقی
ر مفلوآ

مرام زنشجو  -پیاین نیمص
کیرهنیسی زرهد

28

خولید نینوذرزل زکسید روی بص روش مکینوهیرییای

اهرزسی زل بینش طراب  -پیاین
نیمص کیرهنیسی زرهد

2/

زندر کنش خور گی و خستگی ر زراایبی سیاش
بیآ و بدنص هوزپیری

عبدزلص وجی نژز  -پیاین نیمص
کیرهنیسی زرهد

حسن عبدزلص پور

40

بص روش آلییژسیای  ct-aiخولید اک آلییژ نینوبلوران
مکینیکی و بررسی عنیهر آلییژی بر خوزص آلییژ

مفبوبص نرراین سیمینی  -پیاین
نیمص کیرهنیسی زرهد

حسن عبدزلص
پور,زمید میرازئی

عبیس هنربخش
رئوف,جلیل وحدخی
خیکی
عبیس هنربخش
رئوف,جلیل وحدخی
خیکی

زستی

زور

بهروا قیسری

عبیس هنربخش
رئوف,مفرد خجلی
مفرد خجلی,علی
حبیب ا از ش
علی حبیب زلص
از ش,عبیس هنربخش
رئوف
حسن عبدزلص
پور,عبیس هنربخش
رئوف
عبیس هنربخش
رئوف,حسن عبدزلص
پور

خیرات فیا
128/111120
12/0101104
12/0101105
12/0101110

12/0101114

12/010810/

بهروا قیسری

زمید میرازئی,حسن
عبدزلص پور

12/0110116

بهروا قیسری

زمید میرازئی,مر
علی اوسف پور

12/0110116

مجتبی بزرگرهر

مر علی اوسف
پور,عبیس هنربخش
رئوف
علی حبیب زلص
از ش,عبیس هنربخش
رئوف

12/0111111

12/1101112

هریرش
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خیرات

12/111111/
15

هحفص

زا

11

پیاین نیمص
ر اف
41

41

42

44
45
46
41

48

4/
50

عنوزن پیاین نیمص
خیثیر زفزو ن نینوذرزل آلومینیی پوهش ز ش هدش بص
روش مکینیکی بر راز سیختیر و خوزص مکینیکی
خولید هدش بص روش  3256- r h re1h2کیمپواات
راختص گری گر زبی
بررسی خیثیر زفزو ن نینوپو ر کیمپوااتی
2سنتز هدش بص روش مکینوهیرییای و برni13e1a
3256روی خوزص مکینیکی آلییژِِ
بررسی خیثیر عرلییل حرزرخی بر رفتیر مکینیکی و
 3141410خور گی فول انگ نزن میرخنزاتی
راز سیختیر و خوزص مغنیطیسی فرات نینو سیختیر
منیزام-روی خولیدی بص روش سنتز زحترزقی
گجاسین  -نیترزل
 tt-3eخولید و مشخصص ایبی آلییژنینوسیختیر پیاص
خوسط روش خغییر هکل پجستیک هداد
بررسی پیرزمترهیی موثر بر سنتز مکینو هیرییای
کیربید مولیبدن نینو کراستیلی
بررسی خیثیر خیتینیم اارکونیم و عرلییل زکستروژن
بر رازسیختیر و خوزص کششی میی بیلی آلییژ
آلومینیوم  1041بدون زسکیندام
بی زستحی ش زا  oسنتز نینوذرزل فرات هگززگونیآ نوا
روش سل ژآ زحترزقی و بررسی خوزص سیختیری
و مغنیطیسی
بررسی خیثیر عرلییل حرزرخی بین بفرزنی و
پیرزمترهیی آن بر رازسیختیر و خوزص مکینیکی
فول کم آلییژ کرم
سنتز نینو کیمپواات هیی پیاص زکسید روی – زکسید
منگنز

نیم زنشجو

نیم زستی رزهنری

مفرد کربجای زکبری  -پیاین
نیمص کیرهنیسی زرهد

زمید
میرازئی,حریدرضی
بهیروندی

مفسن حسین از ش  -پیاین نیمص
کیرهنیسی زرهد

زمید میرازئی

میج زلوندی  -پیاین نیمص
کیرهنیسی زرهد
هی ق حجیرپور  -پیاین نیمص
کیرهنیسی زرهد
 سیدمفردمهدی موسوی ازپیاین نیمص کیرهنیسی زرهد
سیروس خبیا زبکنیر  -پیاین نیمص
کیرهنیسی زرهد
مرام وزهقینی فرزهینی  -پیاین
نیمص کیرهنیسی زرهد
اوسف علیزز فراان  -پیاین نیمص
کیرهنیسی زرهد
زمیر مختیری  -پیاین نیمص
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پیاین نیمص
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خعدز
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کتی
نیهر

هیبک

خیرات نشر

هریرگین

نوبت
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سوپر پجستیسیتی ر جیمدزل چند
بلوری
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زنتشیرزل آبرش ,زنتشیرزل زنشگیش
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مبینی متیلوژی فیزاکی و علم موز

خألیف
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