بسمه تعالی

حمایت از پایان نامه های تحصیلی
تِ اطالع ملیِ داًشجَیاى هقطع وعَل سینعاً

ٍ دمتعی داًشعااّْا هع رسعاًذ تاًعل قعی

اسحنٌِ هْی اییاى از اًجام پایاى ًاهِ ّعا ححیعیل

تعا هَاعَوا ٍ اسَیع ّعا ریع در

چارچَب آئیي ًاهِ هیتَطِ حوای هاس تعو ه آٍرد.
اولویت های پژوهشی

ردیف

اسحنٌِ هٌطثق تی شیع

1

راّنار ّا گنتیش سٌ قی

2

تیرس حطثیق گنعتیش سعٌ قعی

اسحنعٌِ در روْعَر اسعاله ایعیاى ٍ سعایی

مشَرّا اساله

3

حعییي هحیَال ٍ خذها ًَیي تاًن هتٌاسة تا تاًل قی

اسحنٌِ تا استفادُ

از هطاسعا حطثیق
4

شٌاسای تازارّا هٌاسة رْ ححقق اّذاف تاًل قی

5

تیرس وقْ  -حقَق  -اقتیاد اتزارّا تعاًن ٍ رٍش ّعا ًعَیي در وقعذ
قی

اسحنٌِ

اسحنٌِ

6

تیرس حقَق – مارتید وقذ قی

7

تیرس ایجاد تازار ثاًَیِ تیا تاز خییذ اًَاع هشارم  ،اًَاع گَاّ سعریدُ ٍ
سایی اتزارّا هاس ٍ پَس

اسحنٌِ در تاًنذار اساله

8

تیرس اقتیاد ًحَُ هذییی ینرارچِ هٌات ٍ هیعارف قعی

اسحنعٌِ درسینعتن

تاًن مشَر ٍ ایجاد صٌذٍل هشتیك

9
11

تیرس مارای  ،اثی تخش ٍ تْیُ ٍر شعة تاًل قی
تیرس راّنارّا ارحقاء اثی تخش وقذ قی
در تاًل قی

اسحنٌِ هْی اییاى

اسحنٌِ ٍ سایی اتزارّا حعمهیي هعاس

اسحنٌِ

11

تیرس ًحَُ هذییی ًقذیٌا در تاًل قی

12

تیرس ول هعَقِ شذى هطاسثا ٍام قی

13

تیرس هذییی رینل ّا وولیاح  ،تازار ٍ اوتثار در تاًل قی

14

تیرس چاًَا وولیا تازار تاز در اییاى تِ وٌَاى رایازیي رٍش ّا رار رْع
حمهیي هٌات هاس تاًل قی

15
16

اسحنٌِ ٍ پیشٌْادّای رْ تْثَد آى
اسحنٌِ
اسحنٌِ

اسحنٌِ

ارزیات مارآی تاًنذار اساله در اییاى ٍ هقاینِ تا سایی مشَرّا
سایی هَارد هیحثط تا سٌ قی

هتقاایاى در صَر

حوای ه حَاًٌذ رْ

ادارُ سازهاى ٍ ححقیقا تاًل قی

اسحنٌِ

ّونار

طیح پیشٌْاد

( )Proposalخَد را تِ

اسحنٌِ هْی اییاى ارائِ ًوایٌذ :

آدرس  :خیاتاى طاسقاً ًیسیذُ تِ چْار راُ هفتح ًثش مَچِ هژدُ ا پالك  ، 214ادارا هیمز
تاًل قی

اسحنٌِ هْی اییاى ،طثقِ پٌجن ادارُ سازهاى ٍ ححقیقا ( .گیٍُ ححقیقا )

شوارُ حلفن 121-88832477 :
sazeman@qmb.ir :Email

