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 رديف عنوان گرايش -گروه  -مقطع  نگارنده استاد راهنما استاد مشاور تاريخ دفاع 

 93ؿْشيَس 
دوتش ػليشضب ًبخي 

 هيذاًي

دوتش هحوذ حؼي 

 خَاسؿىيبى
 هحوذسضب هؼبًٍيبى

تجذيل  -هىبًيه  -وبسؿٌبػي اسؿذ 

 اًشطي

ؿجيِ ػبصي خشيبى الىتشٍاػوتيه دس سيضهدشاّبي چٌذ ساِّ ثب اًؼذاد 

 هَضؼي تَػظ هيذاى الىتشيىي
1 

 93پبييض 
دوتش ػليشضب ًبخي 

 هيذاًي
 ػلي فشٍؽ صادُ دوتش ػليشضب تيوَستبؽ

تجذيل  -هىبًيه  -وبسؿٌبػي اسؿذ 

 اًشطي

 ثشسػي سؿذ لغشات دس خشيبى دٍفبصي ثخبس هبيغ هبفَق صَت دس

 ٍاگشا -يه ًبصل ّوگشا 
2 

 93اػفٌذ 
 دوتش ػليشضب ًبخي

 هيذاًي
 ػيذ وبظن صويوي دوتش ػيذ هحوذ خَادي

تجذيل  -هىبًيه  -وبسؿٌبػي اسؿذ

 اًشطي
 3 اهىبى ػٌدي اػتفبدُ ّوضهبى اص هـؼلْبي ػَخت هبيغ

 94خشداد 
.................... 

 حويذ صبدليبى هْش دوتش ثمِ االػالهي
تجذيل  -هىبًيه  -اسؿذوبسؿٌبػي 

 اًشطي
 4 هغبلؼِ ػذدي ثْجَد خَاف حشاستي ًبًَ ػيبُ ّبي ثش پبيِ اتيلي

 94 ؿْشيَس
 دوتش ػليشضب ًبخي

 هيذاًي

دوتش هحوذ حؼي خَاس 

 ؿىيبى
 هحوذ سخـي

تجذيل  -هىبًيه  -وبسؿٌبػي اسؿذ

 اًشطي
 5 افضايؾ ػولىشد آيشٍ ديٌبهيىي ثبلَاسُ ثب اػتفبدُ اص ػيلٌذس چشخبى

 94 ؿْشيَس
 دوتش ػليشضب ًبخي

 هيذاًي
 هْذي ػيذيػيذ  ػليشضب ًبخي هيذاًي

تجذيل  -هىبًيه  -وبسؿٌبػي اسؿذ

 اًشطي
 6 ثشسػي ػذدي تَصيغ دهب دس گشهبيؾ لشًيضي ػبختوبى ّبي هؼىًَي

 94ؿْشيَس 
دوتش ػليشضب ًبخي 

 هيذاًي
 7 ثشسػي ػذدي حشوت لغشُ ػيبل تحت پذيذُ الىتشٍٍتيٌگ تجذيل اًشطي –هىبًيه  –اسؿذ  اهيذ ايضدپٌبّي دوتش هحوذ پؼٌذيذُ فشد

 94ؿْشيَس 
دوتش ػليشضب ًبخي 

 هيذاًي

دوتش هحوذحؼي 

 خَاسؿىيبى
 تجذيل اًشطي –هىبًيه  –اسؿذ  ػيذ احؼبى صفَي

تبثيش اػوبل هيذاى هغٌبعيؼي ٍ تغييش خْت آى ثش اًتمبل حشاست دسٍى 

 هغ -ػيبل آة حفشُ ثبص هشثؼي پشؿذُ اص ًبًَ 
8 

 94دي 

دوتش ًبصش ثمِ 

 االػالهي

 

دوتش خَاد اثَالفضلي 

 اصفْبًي
 تجذيل اًشطي –هىبًيه  –اسؿذ  ػؼيذُ ػيؼجبى

هغبلؼِ ػذدي خشيبى وبهال تَػؼِ يبفتِ ٍ ثْجَد اًتمبل حشاست دس يه 

 ٍاگشاي هتمبسى دس اػذاد سيٌَلذص آسام –وبًبل خشيبى هَج داس ّوگشا 
9 

 11 ثشسػي خشيبى اليِ هشصي آسام ٍ خذايؾ ثش سٍي اػتَاًِ ٍ وشُ تجذيل اًشطي –هىبًيه  –اسؿذ  ًيوب صاسع دوتش ػليشضب ًبخي هيذاًي .................... 94دي 

 94دي 

دوتش ًبصش ثمِ 

 االػالهي

 دوتش يبػوي دليمي

 

دوتش خَاد اثَالفضلي 

 اصفْبًي
 تجذيل اًشطي –هىبًيه  –اسؿذ  صيٌت وبظوي

گش ثشاي وبسثشدّبي پضؿىي، ثِ ووه ثْيٌِ ػبصي سيض هخلَط 

 الىتشٍويٌتيه غيشخغي ثب اػتفبدُ اص ليٌه ّبي سػبًب
11 
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 94دي 

دوتش ًبصش ثمِ 

 االػالهي

 دوتش يبػوي دليمي

دوتش خَاد اثَالفضلي 

 اصفْبًي
 تجذيل اًشطي –هىبًيه  –اسؿذ  سؤيب سٍحبًي

هذلؼبصي ػذدي يه سيضؿيش خذيذ دس يه سيض هدضا ثب اػتفبدُ اص 

 ًب سػبًب –حضوت الىتشٍوٌيتيه المبيي ليٌه سػبًب 
12 

 تجذيل اًشطي –هىبًيه  -اسؿذ پَسيب سٍؿٌي دوتش هدتجي هبهَسيبى  دوتش ًَػي 95تبثؼتبى 
ثشسػي پبؿؾ آة دس هحفظِ احتشاق هَتَس احتشاق داخلي خْت 

 ٍآاليٌذگي ٍافضايؾ لذست هَتَس وبّؾ هصشف ػَخت
13 

 95تبثؼتبى

 

دوتش ػليشضب ًبخي 

 هيذاًي

 

 دوتشهحوذ هميوبى
صفيِ ًضاوتي 

 هحوذدخت
 تجذيل اًشطي –هىبًيه  -اسؿذ

ؿجيِ ػبصي ػذدي اًتمبل حشاست دس ػيؼتن ّبي  گشهبيؾ اص وف 

 ٍثشسػي پبساهتش ّبي هَثش ثشدهبي وف
14 

 95ؿْشيَس

 

............... 

 

 تجذيل اًشطي -هىبًيه -اسؿذ حويذ سضب تشيه دوتش ػليشضب ًبخي هيذاًي
ثشسػي ػذدي هيذاى خشيبى اعشاف سٍتَس يه تَسثيي ثبدي ٍاثش 

 خشيبى ّبي آؿفتِ ثش سٍي لذست خشٍخي تَسثيي 
15 

 95ؿْشيَس

 

.................. 

 

 تجذيل اًشطي–هىبًيه  -اسؿذ سضب دٍػت هديذ دوتش ثمِ االػالهي
ثشسػي اثشات پبساهتش ّبي هختلف دس خشيبى تجخيش فيلن سيضاى سٍي 

 يه تؼذاد دػتِ لَلِ
16 

 95ؿْشيَس
دوتش ػليشضب ًبخي 

 هيذاًي

دوتش هحوذ حؼي 

 خَاسؿىيبى
 تجذيل اًشطي–هىبًيه  -اسؿذ وبهيبس خؼفشي

ثشسػي اثش آلَدگي َّا ًبؿي اص گشد ٍخبن ٍصثشي ػغَح ثش ػولىشد 

 تَسثيي ثبدي
17 

 تجذيل اًشطي–هىبًيه  -اسؿذ ػؼيذ اػوبػيلي دوتش فشصاد هَيذيبى ................ 95ؿْشيَس 
 همبيؼِ تدشثي ٍػذدي اثشات اًتمبل حشاست ثشاي آليلظّبي 

 CK45ٍDX53D دس فشآيٌذ وـؾ ػويك 
18 

 95ؿْشيَس 
دوتش ػليشضب ًبخي 

 هيذاًي
 اًشطيتجذيل –هىبًيه  -اسؿذ صّشُ اهيٌي دوتش هحوذ هميوبى

همبيؼِ ػيؼتن گشهبيؾ لشًيضي ثبػبيش ػيؼتن ّب ثب اػتفبدُ اص ؿجيِ 

 ػبصي ػذدي
19 

 95دي 
دوتش ػليشضب ًبخي 

 هيذاًي
 دوتش حؼيي ػدن

هحوذ ػظين صفشي 

 سًدجش
 تجذيل اًشطي–هىبًيه  -اسؿذ

تحليل تَليذ آًتشٍپي ثِ هٌظَس عشاحي ٍثْجَد يه ػيؼتن رخيشُ   

 گشهب ي ًْبى
21 

 دوتش ػليشضب ًبخي هيذاًي ................. 95صهؼتبى
اهيش ًبدػلي صادُ 

 عشلجِ
 تجذيل اًشطي–هىبًيه  -اسؿذ

ثشسػي ٍ ؿجيِ ػبصي ػذدي يه هخضى رخيشُ ّيذسٍطى ثب سٍؽ 

 ّيذسيذ فلضي
21 
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 تجذيل اًشطي–هىبًيه  -اسؿذ ػلي ؿشيؼتي دوتشًبصش ثمِ االػالهي ................. 96ؿْشيَس 
ثشسػي ػذدي اثشات پبساهتش ّبي اثش گزاس دس هـؼل ّبي ثب هحيظ 

 هتخلخل ثب ّذف افضايؾ ساًذهبى ٍوبّؾ آلَدگي 
22 

 96ؿْشيَس 
دوتش ػليشضب ًبخي 

 هيذاًي
 تجذيل اًشطي–هىبًيه  -اسؿذ هدتجي خَاى ٍحيذ ًدبتي

تحليل ػذدي اثش پبساهتش عَل ٍؿؼبع ثش ػولىشد هتؼبدل وٌٌذُ ًيشٍي 

 هحَسي پوپ ّبي چٌذ عجمِ 
23 

 96ؿْشيَس 
دوتش ػليشضب ًبخي 

 هيذاًي
 24 ثشسػي ؿيبس ػومي ثش ػولىشد پشُ ػَصًي ؿىل تجذيل اًشطي–هىبًيه  -اسؿذ هحوذ صهيٌي  دوتش هحوذ ثبلش آيبًي

 25 هغبلؼِ ػذدي اثش ايدبد ؿيبس خبًجي سٍي پشُ ػَصًي ثش اًتمبل حشاست  تجذيل اًشطي–هىبًيه  -اسؿذ ػؼيذ ػبدل صادُ دوتش هحوذ ثبلش آيبًي ....................... 96هْش

 تجذيل اًشطي–هىبًيه  -اسؿذ هشتضي ثْشُ ٍس دوتشًبصش ثمِ االػالهي ..................... 96ثْوي

ؿجيِ ػبصي ػذدي اثش پبساهتش ّبي ّيذسٍديٌبهيىي ٌٍّذػي ثش 

دس حبلت ػِ ثؼذي ، دٍ فبصي  NACA0015ػولىشد ػىبى ثب همغغ 

 دس حضَس وبٍيتبػيَى

26 

 ..................... 96ثْوي
دوتش هحوَد اثَ الحؼي 

 ػلَي 
 تجذيل اًشطي–هىبًيه  -اسؿذ ػؼيذ دالٍسي

هغبلؼِ ػذدي خشيبى اًتمبل حشاست خبثدبيي اخجبسي دس يه وبًبل 

 ثخـي پش ؿذُ اص هحيظ هتخلخل دس هحذٍدُ ي اػذاد سيٌَلذس آسام 
27 

 دوتش فشصاد هَيذيبى ....................... 96صهؼتبى
ػجبع ػجبػي 

 ثشخَسداس
 28 ذ ّيذسٍفشهيٌگثشسػي ػذدي چشٍويذگي ديَاسُ دس فشآيٌ عشاحي وبسثشدي–هىبًيه  -اسؿذ

 عشاحي وبسثشدي–هىبًيه  -اسؿذ ػلي هؼوبسيبًي دوتش فشصاد هَيذيبى .................... 96صهؼتبى
ثشسػي سفتبس استؼبؿي ٍسق ػبًذٍيچي اًحٌبداس حبٍي سٍغي َّؿوٌذ 

 ( ثب اػتفبدُ اص تئَسي هشتجِ ثبالي ثْجَديبفتِ ERالىتشيىي )
29 

 عشاحي وبسثشدي–هىبًيه  -اسؿذ داسيَؽ ثصيشي دوتش فشصادهَيذيبى ....................... 96صهؼتبى
پالػتيه  –وبسثشد سٍؽ حل اػبػي دس حل هؼبلِ پيچؾ اال ػتيه 

 هحَس ّبي ًب ّوؼبًگشد
31 

 96صهؼتبى
دوتش ػليشضب ًبخي 

 هيذاًي

دوتش هحوَد اثَ الحؼي 

 ػلَي 
 اًشطيتجذيل –هىبًيه  -اسؿذ سضب هٌصَسي 

تحليل ػذدي خشيبى داخلي لَلِ ّبي تحت فـبس گبص ٍ ثشسػي ًـت 

 خشيبى گبص دس صاًَيي لَلِ
31 

 عشاحي وبسثشدي–هىبًيه  -اسؿذ ػيذ هحوذ خؼفشي دوتش فشصادهَيذيبى ....................... 96اػفٌذ 

ثشسػي سفتبس ووبًـي ٍسق ػبًذٍيچي اًحٌبداس حبٍي سٍغي َّؿوٌذ 

ثب اػتفبدُ اص تئَسي هشتجِ ثبالي ثْجَد يبفتِ  (MRهغٌبعيؼي )اثشپزيش 

(IHSAPT) 

32 

 97ثْبس 
دوتش ػليشضب ًبخي 

 هيذاًي

ػيذهحوَد اثَالحؼي دوتش 

 ػلَي

حؼبم الِ فبضلي 

 لدي
 تجذيل اًشطي–هىبًيه  -اسؿذ

حزف گبص وَلش دس تبػيؼبت تمَيت فـبس گبص ثِ هٌظَس صشفِ خَيي 

دس اًشطي ثب خبيگزاسي ػبيك ّبي خذيذ ٍ فٌبٍسي عشاحي ثْيٌِ 
33 
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 ّب تدْيضات ايؼتگبُ

 عشاحي وبسثشدي–هىبًيه  -اسؿذ هيثن اثشاّيوي دوتش فشصادهَيذيبى ....................... 97اسديجْـت 
ثب اػتفبدُ اص سٍؽ ثذٍى هؾ ٍ همبيؼِ ثشسػي ػذدي هؼئلِ پيچؾ 

 آى ثب سٍؽ الوبى هحذٍد
34 

 97خشداد 
دوتش ػليشضب ًبخي 

 هيذاًي
 تجذيل اًشطي–هىبًيه  -اسؿذ اهيي حدي صادُ دوتش ػيذسضب صبلح

عشاحي ػيىل ٍ ؿجيِ ػبصي تشهَديٌبهيىي ثِ ّوشاُ آًبليض اًشطي 

ثب اػتفبدُ اص هٌجغ گشهبي اتالفي تشويجي  SSHP  ٍAWHPٍاگضسطي 

 خْت گشهبيؾ، ػشهبيؾ ٍ تَليذ آة گشم هَسد ًيبص ػبختوبى

35 

 عشاحي وبسثشدي –هىبًيه  -اسؿذ ػلي گلؼتبًي دوتش فشصاد هَيذيبى ....................... 97خشداد 
ثشسػي تضسيك اوؼيظى دس لبلت دايىؼت ٍ تحليل ًتبيح آى ثشاي 

 هىبًيىي هحصَل تَليذ ؿذُخَاف 
36 

 دوتش فشصاد هَيذيبى ....................... 97ؿْشيَس 
هصغفي ّوتي 

 تَپىبًلَ
 عشاحي وبسثشدي –هىبًيه  -اسؿذ

هغبلؼِ ػذدي هخبصى تحت فـبس وبهپَصيتي اػتَاًِ اي ؿىل ثب 

 اػتفبدُ اص سٍؽ الوبى هحذٍد
37 

 عشاحي وبسثشدي –هىبًيه  -اسؿذ ػويشا همذم وبفي فشصاد هَيذيبىدوتش  ....................... 97ؿْشيَس 
ثشسػي ػذدي اثش لغش فَاصل غلته ّب ثش هحصَل ًْبيي آلَهيٌيَم 

 دس فشايٌذ ًَسد
38 

 تجذيل اًشطي –هىبًيه  -اسؿذ ػدبد تدشد فشيوبًي دوتش ػيذ حؼيي ًَػي ....................... 97ؿْشيَس 

اًتمبل حشاست خشيبى ًبًَػيبل تحت تبثيش تحليل ٍ ثْيٌِ ػبصي 

ًيشٍّبي هغٌبعيؼي دس وبًبل ّبي هَج داس ثِ سٍؽ ديٌبهيه ػيبالت 

 هحبػجبتي

39 

 41 ضؼيف لَلِثشسػي پبساهتشّبي هَثش دس فشآيٌذ ّيذسٍفشهيٌگ فـبس  عشاحي وبسثشدي –هىبًيه  -اسؿذ ػزسا فخشيبى دوتش فشصاد هَيذيبى ....................... 97تبثؼتبى 

 عشاحي وبسثشدي –هىبًيه  -اسؿذ ػلي هشادي دوتش فشصاد هَيذيبى ....................... 97تبثؼتبى 
ثشسػي تغييش ؿىل ٍسق تحت وـؾ ثب سٍؽ ّبي ثذٍى هؾ حل 

 اػبػي ٍ حل خصَصي
41 

 عشاحي وبسثشدي –هىبًيه  -اسؿذ سضب ثشًب دوتش فشصاد هَيذيبى ....................... 97تبثؼتبى 
ثشسػي ػذدي الوبى هحذٍد ؿىل پزيشي ٍسق فَالدي ثب ضخبهت ثبال 

 تَػظ فشايٌذ وـؾ ػويك گشم چٌذ هشحلِ اي
42 

 دوتش ػليشضب ًبخي هيذاًي ....................... 97تبثؼتبى 
هديذ ػجبػي 

 ػيذآثبدي
 تجذيل اًشطي–هىبًيه  -اسؿذ

تؼييي ًمغِ خذايي سٍي سػي ٍ حل خشيبى اليِ هشصي آسام ٍ ثش

 اػتَاًِ ثب همبعغ دايشٍي ٍ ثيضَي ٍ سٍي وشُ ثِ سٍؽ ػذدي
43 

 تجذيل اًشطي–هىبًيه  -اسؿذ سضب وويلي دوتش ػليشضب ًبخي هيذاًي ....................... 97تبثؼتبى 
اگضسطي ػيؼتن تَليذ ّن صهبى ثشق ٍ حشاست ثش پبيِ تحليل اًشطي ٍ 

 ًيشٍگبُ هدتوغ هلل هـْذهَتَس سفت ٍ ثشگـتي 
44 

دوتش ػيذهحوَد اثَالحؼي  ....................... 97هْش  ثشسػي تبثيش دهبي وٌذاًؼَس، دهبي ٍسٍدي ٍ پشاهتشّبي ٌّذػي ثش  تجذيل اًشطي–هىبًيه  -اسؿذ ّبدي ثبثتي 45 



(98تيرليست پايان نامه هاي گروه مكانيك موجود در كتابخانه )تا پايان   
 سٍي ػولىشد لَلِ حشاستي ًَػبًي ػلَي

 عشاحي وبسثشدي –هىبًيه  -اسؿذ هْذي خلَُ هبػَلِ فشصاد هَيذيبىدوتش  ....................... 97پبييض 
ؿجيِ ػبصي ٍ تدضيِ ٍ تحليل تدشثي فشآيٌذ وـؾ ػويك فٌدبى ّبي 

 ST 12   ،AL 1050  ٍDC 03اػتَاًِ اي ثش سٍي ٍسق 
46 

 دوتش فشصاد هَيذيبى ....................... 97پبييض 
هحوذثبلش اهبهي 

 وـفي
 وبسثشدي عشاحي – هىبًيه -اسؿذ

اثشات پبساهتشّبي اثشگزاس دس ديؼه ّبي هذسج تبثؼي ثشسػي ػذدي 

 چشخـي 
47 

 تجذيل اًشطي–هىبًيه  -اسؿذ هحوذخَاد داػي دوتش ػليشضب ًبخي هيذاًي ....................... 97پبييض 
تحليل ػذدي ٍ ثْيٌِ ػبصي تبثيش ًبًَػيبل ٍ تشاون تَصيغ فيي ثش 

 يه هجذل حشاستي ثب هيىشٍفيي ّبي ثيضَي ؿىلػولىشد حشاستي 
48 

 تجذيل اًشطي–هىبًيه  -اسؿذ ػؼيذ اثغحي دوتش ػليشضب ًبخي هيذاًي ....................... 97پبييض 
ّبي فشآيٌذّبي تجخيش ٍ هيؼبى دس آة ؿيشيي ويؿجيِ ػبصي ػذدي 

 پشاوٌـي
49 

 هيذاًيدوتش ػليشضب ًبخي  ....................... 97دي 
ػليشضب غفبسيبى 

 ؿشلي همذم
 51 ؿجيِ ػبصي ٍ حل ػذدي هَتَسّبي احتشاق داخلي چْبس صهبًِ تجذيل اًشطي–هىبًيه  -اسؿذ

 وبسثشدي عشاحي – هىبًيه -اسؿذ هْذي لصبثبى دوتش فشصاد هَيذيبى ....................... 97ثْوي 
فـبس اػتَاًِ ؿجيِ ػبصي الوبى هحذٍد فشآيٌذ اتَ فشتبط هخبصى تحت 

 پالػتيه -اي ثب ٍيظگيْبي االػتيه 
51 

 وبسثشدي عشاحي – هىبًيه -اسؿذ ػؼل ػتبسي دوتش فشصاد هَيذيبى ....................... 97صهؼتبى 
هؼيبس تؼلين ثشصيٌؼىي تَػؼِ يبفتِ ثشاي هَاد ًبّوؼبًگشد ثب اػتفبدُ 

 اص لبًَى خشيبى ٍاثؼتِ دس تئَسي پالػتيؼيتِ
52 

 دوتشًبصش ثمِ االػالهي ....................... 97صهؼتبى 
اهيشحؼيي صسگشاى 

 همذم
 تجذيل اًشطي–هىبًيه  -اسؿذ

ؿٌبٍسّبي ّيذسٍفَيلي ٍ ثشسػي تبثيشات ؿجيِ ػبصي ٍ تحليل ػذدي 

اًحٌب، صاٍيِ حولِ ٍ ضخبهت ثش سٍي آًْب ثب اػتفبدُ اص ديٌبهيه 

 ػيبالت هحبػجبتي

53 

 97صهؼتبى 
ػليشضب ًبخي  دوتش

 هيذاًي
 تجذيل اًشطي–هىبًيه  -اسؿذ هْذي اهبًي دوتش ٍحيذ ًدبتي

خذاوٌٌذُ اػتبيشى  221ؿجيِ ػبصي ٍ وٌتشل ًبپبيب ثشج تمغيش ٍاحذ 

هٌَهش پتشٍؿيوي پبسع ٍ ثشسػي افضايؾ ظشفيت ثب اػتفبدُ اص آوٌِ 

 ّبي ػبختبس يبفتِ

54 

 تجذيل اًشطي–هىبًيه  -اسؿذ ػحش فيض ػبسفي دوتشًبصش ثمِ االػالهي ....................... 97صهؼتبى 

ؿجيِ ػبصي خشيبى دٍثؼذي تشاون ًبپزيش ٍ پبيبي هـؼل ديفيَطى ثشل 

ثشاي اػتفبدُ اص ثيَگبص ثِ ػٌَاى ػَخت خبيگضيي گبص عجيؼي ٍ تبثيش 

 آى ثش ػولىشد هيضاى آاليٌذگي

55 

ؿجيِ ػبصي ػذدي اثش ضخبهت تيغِ دس خشيبى هتالعن ثش ػولىشد  تجذيل اًشطي–هىبًيه  -اسؿذ هيثن خغيجي دوتشًبصش ثمِ االػالهي ....................... 97صهؼتبى  56 



(98تيرليست پايان نامه هاي گروه مكانيك موجود در كتابخانه )تا پايان   

 

 

 دسخِ 4ؿٌبٍس ّيذسٍفَيلي ػشي ًبوب ثب صاٍيِ حولِ 

 وبسثشدي عشاحي – هىبًيه -اسؿذ ػليشضب ػجبػي دوتش فشصاد هَيذيبى ....................... 97اػفٌذ  
ؿجيِ ػبصي ٍ ثشسػي پبساهتشّبي ٌّذػي، ػشػت غلته ٍ اصغىبن 

 دس ًَسد ٍسق ّبي آلَهيٌيَهي ٍ هٌيضيوي
57 

 وبسثشدي عشاحي – هىبًيه -اسؿذ ًبّيذ ػذاستي دوتش فشصاد هَيذيبى ....................... 97اػفٌذ 
ؿجيِ ػبصي ٍ ثشسػي پبساهتشّبي دهب، ػشػت پبًچ ٍ ًيشٍي پبًچ دس 

 فشآيٌذّبي اوؼتشٍطى هؼتمين ٍ غيشهؼتمين 
58 

 تجذيل اًشطي–هىبًيه  -اسؿذ ػبسا ًؼوتي دوتش ٍحيذ ًدبتي دوتشًبصش ثمِ االػالهي 97اػفٌذ 
تحليل ػذدي خشيبى ثبًَيِ داخل لَلِ ّبي اًحٌبداس ٍ ثشسػي 

 خشيبى دسّن داخل آىپبساهتشّبي 
59 


