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 دکترمحسن  .1

 انیدریح

فناوری اطالعات و  1931

 مهندسی کامپیوتر

 مهندسی شرکت مهندسی کامپیوتر

 ساخت و طراحی

 سایپا  تجهیزات

 طراحی و ساخت ماشین اندازه گیری و تطبیق مختصات دستگاه جیک گراندیک

 دکترمحسن  .2

 انیدریح

فناوری اطالعات و  1931

 مهندسی کامپیوتر

 مهندسی شرکت مهندسی کامپیوتر

 ساخت و طراحی

 سایپا  تجهیزات

  ای حلقه های گیج در گام طول و زاویه گیری اندازه ماشین ساخت و طراحی

 دکترمحسن  .9

 انیدریح

فناوری اطالعات و  1931

 مهندسی کامپیوتر

 مهندسی شرکت مهندسی کامپیوتر

 ساخت و طراحی

 سایپا  تجهیزات

 تحقیق و مطالعه ی اصول محاسباتی، نرم افزاری و سخت افزاری ماشین اندازه گیری

 

 

 

مورد می باشد که هر سه مورد توسط دکتر حیدریان)گروه  9، 5931اطالعات و مهندسی کامپیوتر در سال تعداد کل پروپوزال های ارسالی دانشکده فناوری 

 مهندسی کامپیوتر( ارسال شده است.

 مهندسی شرکت    

 ساخت و طراحی

 سایپا  تجهیزات

دکترحسین   .4

 سلطانی جقه

آب منطقه ای استان  مهندسی عمران فنی و مهندسی 1931

 اردبیل

 خاکریزها و ها راه بستر ها، پی بستر در ساختمانی های نخاله از استفاده

دکترحسین   .1

 سلطانی جقه

 استان ای منطقه آب مهندسی عمران فنی و مهندسی 1931

 آ.ش

 لغزش در محدوده محور و مخزن سد شهید مدنی زمین خطر وقوع  بررسی پتانسیل

دکترحسین   .1

 سلطانی جقه

منطقه ای استان  آب مهندسی عمران فنی و مهندسی 1931

 اردبیل

 از ناشی امواج عددی سازی و مدل مخزن محدوده در لغزش زمین پتانسیل ارزیابی

 گیو مخزن سد در لغزش زمین



دکتر محمد   .7

 علی صائیمی

 مهندسی شرکت مهندسی مکانیک فنی و مهندسی 1931

 ساخت و طراحی

 سایپا  تجهیزات

به منظور پوشش دهی قطعات به جنس فوالد تندبر با کاربید  CVDساخت دستگاه 

 تنگستن

دکتر سجاد   .8

 نجفی

برق منطقه ای  مهندسی برق فنی و مهندسی 1931

 آذربایجان

 تعیین ساختار استراتژی بازیابی شبکه انتقال آذربایجان بویژه در حالت جزیره ای شدن

دکتر امین   .3

 صفری 

توزیع نیروی برق  مهندسی برق فنی و مهندسی 1931

 استان آ.ش

های توزیع نیروی برق با ارائه تحلیل اقتصادی و  های فنی موثر بر تلفات در شبکه مؤلفه

 برنامه شبیه سازی

دکتر یونس   .11

بیگی 

 خسروشاهی

 مهندسی شرکت مهندسی مواد فنی و مهندسی 1931

 ساخت و طراحی

 سایپا  تجهیزات

 درجه111طراحی و ساخت دستگاه فریزر زیر منفی 

 

 مورد می باشد که چهار گروه آموزشی در انجام این مهم نقش داشته اند.  7، 5931تعداد کل پروپوزال های ارسالی دانشکده  فنی و مهندسی کامپیوتر در سال 

 

دکتر سیروس   .11

 اسدیان

علوم تربیتی و  1931

 روان شناسی

 تبریز شهر در گذشته های دوره انتخابات در سیاسی پایین مشارکت علت بررسی استانداری استان آ.ش علوم تربیتی 

دکتر محسن   .12

شیرمحمد 

 زاده 

علوم تربیتی و  1931

 روان شناسی

سازمان زندان های  تربیت بدنی 

 کشور

 در برنامه ورزشی و ارتقاءکیفیت زندگی میزان تاثیر مشارکت زندانیان

 

 ارسال تربیتی و تربیت بدنی علوم آموزشی گروه توسط که باشد می مورد 2 ،5931 سال در شناسی روان و تربیتی علوم  دانشکده ارسالی های پروپوزال کل تعداد

 .است شده

 

 



علی دکترمحمد  .19

 قیصدی میصائ

 مهندسی شرکت مهندسی مکانیک فنی و مهندسی 1931

 ساخت و طراحی

 سایپا  تجهیزات

 موانع کنار جاده ایطراحی مستهلک کننده ضربه ناشی از برخورد خودرو با 

محمد دکتر  .14

 زیساورضا 

 مهندسی شرکت مهندسی مکانیک فنی و مهندسی 1931

 ساخت و طراحی

 سایپا  تجهیزات

 بررسی و تحلیل دینامیکی و کنترلی سیستم فرمان الکتریکی خودرو

دکترمحمد   .11

 رضا ساویز

شرررکت بهررره برررداری   مهندسی مکانیک فنی و مهندسی 1931

 قطار شهری تبریز

بررسی، محاسبات و شیبه سازی پدیده سایش چرخ و ریل واگن های مترو تبریز بمنظور 

 کاهش سایش و افزایش طول عمر

 

دکتر محسن   .11

 فالح

کارخانه کشمش  مهندسی مکانیک فنی و مهندسی 1931

 شکوه بناب

طراحی و ساخت ریگ تبت دما، رطوبت، فشار و جریان هوا  به منظور بررسی علت و 

 طوالنی شدن پروسه خشک شدن انگور یا عوامل

دکتر مرتضی   .17

 رحمان پور

شرکا آب و فاضالب  مهندسی مکانیک فنی و مهندسی 1931

 استان آ.ش

روش  به آب آشامیدنی از سختیگیری صنعتی پلنت نیمه ساخت و طراحی

 سیالی بستر رآکتور در کریستالیزاسیون

محمد  دکتر  .18

 یبنائرضا 

 برداری بهره شرکت برق مهندسی فنی و مهندسی 1931

 تبریز شهری قطار

 کارهای برگشت انرژی در سیستم تراکشن متروارائه راه

دکتر محمد   .13

 رضا  بنائی

شرکت مدیریت برق  مهندسی برق فنی و مهندسی 1931

 ایران

بررسی عوامل آلودگی هارمونیکی شبکه برق کشور با تاکید بر نیروگاه های تجدید 

 پذیر

دکتر محمد   .21

 بنائیرضا 

توزیع نیروی  مهندسی برق فنی و مهندسی 1931

 برق استان آ.ش

طراحی، تدوین دانش فنی و ساخت سیستم الکتریکی خنک کاری دیزل ژنراتور 

 به همراه سیستم کنترلی آن جهت جایگزینی آن با سیستم مکانیکی موجود

 

دکتر محمد   .21

 رضا بنائی

 نیروی توزیع مهندسی برق فنی و مهندسی 1931

 ش.آ استان برق

طراحی، تدوین دانش فنی و ساخت پک هیدرولیکی تست های عملکردی 

 سکوئنس ولو ) مربوط به سیستم هیدرولیک راچت(



 

دکتر محمد   .22

 رضا بنائی 

 برق نیروی توزیع مهندسی برق فنی و مهندسی 1931

 ش.آ استان

 «درایو با قابلیت کنترل از راه دور  LEDطراحی و ساخت مدار »

وحید دکتر  .29

 بهجت

 برق نیروی توزیع مهندسی برق فنی و مهندسی 1931

 بزرگ تهران

 1111مطالعه و تخمین عمر مفید ترانسفورماتورهای با عمر باالی بیست سال و ظرفیت 

 آمپر و بیشتر در شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگکیلو ولت

وحید دکتر  .24

 بهجت

منطقه ای برق  مهندسی برق فنی و مهندسی 1931

 آذربایجان

-برداری در شرایط فنیتعیین طول عمر ترانسفورماتورهای توزیع مورد بهره

 آزمایشگاهی و ارائه راهکارهای عملی جهت افزایش طول عمر باقیمانده

وحید دکتر  .21

 بهجت

شرکت گاز استان  مهندسی برق فنی و مهندسی 1931

 آ.ش

 حفاظت پیرامونی ایستگاه های تقلیل فشار گاز

وحید دکتر  .21

 بهجت

 برق نیروی توزیع مهندسی برق فنی و مهندسی 1931

 بزرگ تهران

 1111مطالعه و تخمین عمر مفید ترانسفورماتورهای با عمر باالی بیست سال و ظرفیت 

 آمپر و بیشتر در شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگکیلو ولت

 دیدکتروح  .27

 بهجت

 برق نیروی توزیع مهندسی برق فنی و مهندسی 1931

 آ.ش

ای باختر جهت سنجی نوسازی ترانسفورماتورهای قدرت فرسوده برق منطقهامکان

 های فنیبکارگیری آنها با در نظر گرفتن محدودیت

 دیوح دکتر  .28

 بهجت

 برق منطقه ای شبکه مهندسی برق فنی و مهندسی 1931

 آذربایجان

و فوق توزیع با عمر بیش از بررسی و تخمین عمر باقیمانده ترانسفورماتورهای انتقال 

 سال در شبکه برق آذربایجان 21

شهرام دکتر  .23

 حسین زاده

 برق منطقه ای شبکه مهندسی برق فنی و مهندسی 1931

 آذربایجان

تدوین استاندارد برای حفاظت فیزیکی زیرساخت های انتقال و فوق توزیع شبکه برق 

 کشور

ی دکترمرتض  .91

 رادی فرخ

 برق نیروی توزیع مهندسی برق فنی و مهندسی 1931

 تبریز

توزیع برق با ی ها وعایق های شبکه متوسط وضعی جلوگیری از یخ زدگی هاد

 استفاده از فناوری های نوین

دکتر جواد   .91

 صالحی

 برق نیروی توزیع مهندسی برق فنی و مهندسی 1931

 آ.ش

های امکان سنجی فنی و اقتصادی تبدیل شبکه های توزیع سنتی به ریز شبکه 

تعیین ظرفیت رزرو بهینه پست های توزیع بر اساس سطح اتوماسیون و "و  "چندگانه

 میزان هوشمندی شبکه



موسی دکتر  .92

 یوسفی

شرکت برق منطقه  مهندسی برق فنی و مهندسی 1931

 ای آذربایجان

 برای قرائت کنتور GPRSو GSMطراحی مودم

دکتر امین   .99

 صفری

 برق نیروی توزیع مهندسی برق فنی و مهندسی 1931

 ش.آ

 امکان سنجی طراحی پایدارسازهای سیستم قدرت در شبکه انتقال آذربایجان

امین دکتر  .94

 صفری

 برق نیروی توزیع مهندسی برق فنی و مهندسی 1931

 آ.ش

 طراحی و ساخت سنسورهای جریانی خاص شبکه های توزیع هوشمند

دکتر امین   .91

 صفری

 برق نیروی توزیع مهندسی برق فنی و مهندسی 1931

 تبریز

های توزیع براساس اقلیم  و تهیه اطلس ارتینگ شبکه تعیین مقاومت ویژه خاک

 «شبکه توزیع برق تبریز جغرافیایی هر منطقه در

دکتر نوید تقی   .91

 زادگان

 برق نیروی توزیع مهندسی برق فنی و مهندسی 1931

 ش.آ

 طراحی و ساخت فیلترهای هارمونیکی برای مصارف صنعتی

حسین دکتر  .97

 سلطانی

 برداری بهره شرکت مهندسی عمران فنی و مهندسی 1931

 تبریز شهری قطار

 در مسیر متوری خط یک تبریز ارائه راهکار بهبود و اصالح بتن هوازده

 

در این راستا نقش چشمگیری داشته گروه مهندسی برق  که باشد می مورد 21 ،5936 سال در کامپیوتر مهندسی و فنی  دانشکده ارسالی های پروپوزال کل تعداد

  .است

 

دکتر علیرضا   .98

 امانی 

 پایش کیفیت آب در منابع و مخازن خصوصی تبریز شرکت آب و فاضالب  تبریز آب و فاضالب تبریز شیمی علوم پایه 1931

دکتر علیرضا   .93

 امانی 

آب و فاضالب  شیمی علوم پایه 1931

 روستائی اردبیل

اقتصادی فناوری های نوین در حذف نیترات، سولفات و بررسی و ارزیابی فنی و 

 فسفات در آب شرب اردبیل  )آب و فاضالب روستائی اردبیل (

دکتر علیرضا   .41

 امانی

 فاضالب و آب شیمی علوم پایه 1931

 اردبیل روستائی

بررسی میزان باقیمانده سموم شیمیایی مصرفی در باغات و اراضی کشاورزی در آب 

روستایی و ارائه راههای حذف آن در منطقه)آب و فاضالب روستائی آشامیدنی 

 31اردبیل (آذر 



دکتر علیرضا   .41

 امانی

آب و فاضالب  شیمی علوم پایه 1931

 روستائی اردبیل

بررسی امکان حذف آنیون و کاتیون های خاص از منابع آب شرب با استفاده از 

فاضالب روستائی اردبیل فناوری نانو در بخش آب شرب روستایی اردبیل)آب و 

 31(آذر 

حسین دکتر  .42

عبدالمحمدزا

 ده

 شبکه توزیع برق شیمی علوم پایه 1931

 تبریز

های شبکه ها و عایقزدگی هادیهای نوین برای جلوگیری از یخاستفاده از فناوری

 توزیع برق

دکتر حسین   .49

عبدالمحمدزا

 ده

شرکت آب و  شیمی علوم پایه 1931

 فاضالب استان آ.ش

 شرب های آب از نیترات حذف بتنی پیشرفته و تلفیقی سیستم ساخت و طراحی

امیر عباس   .44

 متین

استان  فاضالب و آب شیمی علوم پایه 1931

 آ.غ

پایش کیفی فاضالب خام ورودی به تصفیه خانه در طول خط انتقال و بررسی تاثیر »

ورودی و تخلیه پساب خروجی از فعالیت های صنعتی خاص بر کیفیت فاضالب 

 «فرآیندهای تصفیه در شهر بوکان

دکتر امیر   .41

 عباس متین 

آب و فاضالب  شیمی علوم پایه 1931

 روستائی اردبیل

بررسی و مطالعه فلزات سنگین مانند آرسنیک و سرب در آبهای سطحی بخصوص 

رودخانه ارس و ارائه راهکارهای عملی برای کاهش فلزات فوق)آب و فاضالب 

 (روستائی اردبیل 

دکتر رحیم   .41

 محمد رضائی 

شرکت آب و  شیمی علوم پایه 1931

 فاضالب استان آ.ش

کاهش سختی آب با استفاده از ماسه اصالح شده با اکسید گرافن و نقاط کوانتومی 

 گرافن: کاربرد در تصفیه صنعتی آب

 

 

 .است داشته فعالیت راستا این در شیمی گروه تنها که باشد می مورد 3 ،5936 سال در پایه علوم  دانشکده ارسالی های پروپوزال کل تعداد

 

 

 



دکتر یوسف  2 .47

 یاوری

علوم تربیتی و  1931

 روان شناسی

و ورزش اداره کل  تربیت بدنی

استان جوانان 

 آذربایجان شرقی

 نقش ارتباطات با کشور های همجوار در پیشرفت ورزش استان آذربایجان شرقی

دکتر کریم   .48

 صالح زاده 

علوم تربیتی و  1931

 روان شناسی

شرکت آب و  تربیت بدنی

فاضالب شهری 

استان آذربایجان 

 غربی

شناسایی، سنجش و بررسی عوامل تأثیرگذار برنشاط سازمانی کارکنان و ارائه »

 «راهکارهای علمی برای شرکت آب و فاضالب شهری استان آذربایجان غربی

حسن دکتر  .43

 یعقوبی

علوم تربیتی و  1931

 شناسیروان 

های هویتی در میان دانشجویان تبیین رفتارهای پرخطر بر اساس تعهد مذهبی و سبک استانداری آ.ش روان شناسی

 های مختلف مذهبیها و گروهاز قومیت

دکتر صمد  2 .11

 رسول زاده 

علوم تربیتی و  1931

 روان شناسی

درساختار و کارکرد خانواده و مسائل ناشی از آن در مطالعه تاثیر فرایند نوسازی » استانداری آ.ش مطالعات خانواده

 «خانواده های شهر تبریز

دکتر صمد   .11

 رسول زاده 

علوم تربیتی و  1931

 روان شناسی

 تحکیم و تعالی نهاد خانواده در شهر تبریز ،مطالعه نقش شهرداری در تشکیل استانداری آ.ش مطالعات خانواده

دکتر صمد  2 .12

 رسول زاده

تربیتی و علوم  1931

 روان شناسی

شرکت آب و  مطالعات خانواده

فاضالب شهری 

استان آذربایجان 

 غربی

شناسایی، سنجش و بررسی عوامل تأثیرگذار برنشاط سازمانی کارکنان و ارائه »

 «راهکارهای علمی برای شرکت آب و فاضالب شهری استان آذربایجان غربی

جواد  دکتر  2 .19

 ادی مصر آب

 علوم تربیتی و 1931

 روان شناسی

سازمان بهزیستی کل  علوم تربیتی

 کشور

 های مهارت آموزش اثربخشی با رابطه در گرفته انجام های پژوهش فراتحلیل

 زندگی

دکتر سیروس   .14

 اسدیان

علوم تربیتی و  1931

 روان شناسی

دفتر  –وزارت علوم  علوم تربیتی

 ارتباط با صنعت

دانشگاه های دولتی استان آذربایجان نیازسنجی آموزش های مهارتی دانشجویان 

 شرقی

 

 



 

 ر این راستا نقش فعالی داشته اندد  آموزشی گروه چهار که باشد می مورد 8 ،5936 سال در شناسی روان و تربیتی علوم  دانشکده ارسالی های پروپوزال کل تعداد

 

دکتر محمد   .11

 رضائی

تاریخ فرهنگ و  الهیات 1931

 تمدن اسالمی

 تشکیل تا مغول حمله از ایران در تشیع رسمیت و گسترش های زمینه و بستر بررسی 

 صفویه سلسله

 

 باشد. می مورد 5، 5936الهیات در سال   دانشکده ارسالی های پروپوزال کل تعداد

 

 

 


