
نویسندگان سایراصلی نویسندهمقاله عنوانمقاله کدردیف

-ػبعفٝ اػذی اِٟیوبس ٌشٚٞی ٚ تبثیش آٖ ثش ثٟشٜ ٚسی ؿغّی ثب٘ٛاٖ دس ؿشوت تٛصیغ ثشق اػتبٖ اصفٟب10039ٖ-اِف1

-تیىب ػٟشاةاسصیبثی ؿیٛع ثیٕبسٞبی اػىّتی ػضال٘ی دس ص٘بٖ ؿبغُ 2004-ة2

ػجذاِشضبٔؼیشیؿٟٙبص غیبثیآٔٛصؽ ٚ استمبء تٛإ٘ٙذی ص٘بٖ، تؼبدَ وبس ٚ خب٘ٛاد2015ٜ-ة3

-صٞشاػبدات ػیذیثشسػی ساٞىبسٞبی ایدبد تؼبدَ ثیٗ ٔحیظ وبس ٚ خب٘ٛاد2023ٜ-ة4

-ٚیذا خٛاخٝ ئیبٖسٚیىشدٞبی ٘ٛیٗ اثشثخؾ خٟت ثٝ وبسٌیشی ٚ تٛػؼٝ دا٘ؾ ٚ تٛإ٘ٙذی2046-ة5

-ؿیذا ثشٔٝ صیبساسصیبثی تبثیش سػب٘ٝ ٞبی ٘ٛیٗ ثشاسوبٖ خب٘ٛاد6ٜ-5001ٜ

ٝ ٞبی ٘ٛیٗ ثٝ وٕه سٚؽ 7ٜ-5005 ػٕیٝ ثیبتؿیذا لٟشٔب٘یAHP ٚ اِٚٛیت ثٙذی آٟ٘ب ثب SWOTتذٚیٗ اػتشاتظی حضٛس ص٘بٖ دس سػب٘

فبعٕٝ ػؼبدتػٕیٝ اػفٙذیبسیثشسػی فشصت ؿٙبػی ٚ تٟذیذ ٌشیضی دس ثیٗ ص٘بٖ ؿبغُ دس ؿشوت تٛصیغ ٘یشٚی ثشق اػتبٖ یضد ٘بؿی اص ؿجىٝ ٞبی اختٕبػی 8ٜ-5019

--ػٙدؾ ٔیضاٖ ػٛاد سػب٘ٝ ای دس ثب٘ٛاٖ ثب اػتفبدٜ اص ؿجىٝ ػصجی9ٜ-5038

ٝ ی پبیذاس7037-ص10 ٔحٕذسضب ثشاص٘ذٜ پٛس٘ٛؿیٗ خّیُ پٛسٔذیشیت ٔصشف، التصبد ٔمبٚٔتی ٚ تٛػؼ

فشصا٘ٝ لٙجشیبٖ ػّٛیدٝ ٘مؾ حیبتی ص٘بٖ ایشا٘ی دس ثٟیٟٙؼبصی اٍِٛی ٔصشف7044-ص11

ػؼیذ اػالٔیغضاِٝ ٘ظشی ػبسف تبثیش ٔؼٙٛیت اػالٔی ثش اخالق دس ٔحیظ وبس8003-ح12

ػٕیٝ وبظٕیثیتب حؼیٗ صادٜثشسػی ػذاِت خٙؼیتی اص دیذٌبٜ دیٗ ٔجیٗ اػال8016ْ-ح13

اِٟٝ ٞبؿٕیتٟیٝ ٚ ؿٙبػبیی ٘ب٘ٛوبتبِیضٌشٞبی پّیٕشی ٘بٍٕٞٗ ٔغ 9010-ت14

حؼٗ سضبییصٞشٜ حجیجی٘مؾ ٔیب٘دی تؼبدَ وبس ٚ ص٘ذٌی دس تأثیش حٕبیت ادسان ؿذٜ ػبصٔب٘ی ثش ػّٕىشد ػبصٔب٘ی 3019-ج15

-سضٛاٖ ثشٔٝ صیبستأثیش ػمف ؿیـٝ ای ثش فؼبِیت ٞبی دا٘ـی،اثذاع ٚ ٘ٛآٚسی ص٘بٖ ؿبغ4005ُ-د16

-ٔشیٓ راوش حٕیذیثشسػی سفتبس اعالع یبثی ٚ ػّٕىشد خؼتدٛی وبسوٙبٖ صٖ ؿبغُ دس صٙؼت ثشق ایشا2024ٖ-ة17

حؼٗ فـىی فشاٞب٘یِیّیب تیغ تیضدس یه ؿجىٝ ٞٛؿٕٙذ ثب سٚیىشد وبٞؾ تّفبت  (PHEV)سیضی ؿبسط ٚ دؿبسط خٛدسٚٞبی ثشلی لبثُ اتصبَ ثٝ ؿجىٝ ثش٘ب7013ٝٔ-ص18

٘بصیال ٘دفی خجذسلیسٚح اٍ٘یض ػجبدیثشسػی ػٛأُ ٔإثش ثش تؼبدَ وبس ٚ ص٘ذٌی وبسوٙبٖ ص2025ٖ-ة19

ٟٔیٗ ػشٌضیتٛػؼٝ پبیذاس ٔٙبثغ آة ٚ ٘مؾ آٔٛصؽ ٚ فشًٞٙ ػبصی دس دػتیبثی ثٝ آٖ دس ؿشوت آة ٔٙغمٝ ای ػیؼتبٖ ٚ ثّٛچؼتب7019ٖ-ص20

-ٞذا ٔؼّٓ پٛسؿٙبػبیی ٔٛا٘غ استمبی ص٘بٖ ثٝ پؼت ٞبی ٔذیشیتی دس ؿشوت 10037-اِف21

ٔحجٛثٝ پبوذأٗٔحجٛثٝ حك سٜاستمبء خبیٍبٜ ص٘بٖ دس ػغٛح ٔذیشیتی چبِؾ ٞب، ساٞىبس ٞب 1006-اِف22

بندی رتبه همراه به برق و آب صنعت فرهیخته بانوان همایش دومین مقاالت داوری نهائی نتایج
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ٝ ٔٙظٛس وبٞؾ تّفبت، ثٟجٛد لبثّیت اعٕیٙبٖ ٚ ٔحبػجبت 7005-ص23 ٝ وشدٖ فیٛصSAIFIا٘ؼغبف دٞی ؿجىٝ تٛصیغ ثب اتٛٔبػیٖٛ ث ػّی وٕبِیٔؼصٛٔٝ ٔالؿبٞی ثب اضبف

ٔشیٓ وٟشیضیٔشیٓ ثبلشیثشسػی ٚضؼیت اؿتغبَ ص٘بٖ دس ثخؾ صٙؼت ثشق ایشاٖ ثباػتفبدٜ اص 10027-اِف24

اثٛاِمبػٓ ػبصیاختش ّٔىیثشخٛیـتٙذاسی ثب٘ٛاٖ صٙؼت ثشق اػتبٖ یضد (ٌفتٍٛ ثبخٛد)تبثیش آٔٛصؽ چٙذسػب٘ٝ ای خٛد ٚاػظ ٌشی2033-ة25

ٝ ٞبی پبػخٍٛیی ثبس7010-ص26 ؿٟال ٔحٕذ حؼیٙی ٔیشصاییثشسػی ٘مؾ ٔـتشویٗ خبٍ٘ی دس ٔذیشیت ٔصشف ثشق ثب ٔـبسوت دس ثش٘بٔ

ػبعفٝ أیٗ دٚػتِیال حؼیٙیثشسػی  ٚضؼیت آیٙذٜ اؿتغبَ ص٘بٖ دس ایشاٖ  ثب اػتفبدٜ اص سٚیىشد پٛیبیی ػیؼت10028ٓ-اِف27

ثبثه ٞبؿٕیٔشخبٖ یبساحٕذیٔؼشفی ٔجذَ ػپیه ثٝ ٕٞشاٜ ػیؼتٓ فتِٛٚتبییه ثٝ ػٙٛاٖ ٔٙجغ تغزیٝ دس ساػتبی تٛػؼٝ پبیذاس ٚ تحمك اٞذاف التصبد ٔمبٚٔتی9016-ت28

-٘بٞیذ اِجٟـتیچبِؾ آة، تٛػؼٝ پبیذاس ٚ ٘مؾ ػذػبصی دس آ7063ٖ-ص29

ٝ ای10016-اِف30 سحٕبٖ غفبسیػٕیٝ غفبسیاػتشاتظی  ؿىؼت ػمف ؿیـ

ثٕب٘ٝ تٛوّی أیٙیبٖؿٟٙبص ٘یـبثٛسیٔذیشیت ٚ ػبٔب٘ذٞی فؼبِیت ٞبی ػّٕی وبسوٙبٖ صٙؼت تٛػظ ثب٘ٛاٖ ؿشوت آثفبی ٔـٟذ   ثب ٞذف افضایؾ ٔـبسوت دس پیبدٜ ػبصی دػتبٚسدٞبی پظٚٞـی 4009-د31

اوجش فتحیسلیٝ صسٌشیتٛإ٘ٙذػبصی ص٘بٖ سٚػتبیی دس ٔذیشیت ٔصشف ثٟیٙٝ آة دس حبؿیٝ دسیبچٝ اسٚٔی7018ٝ-ص32

--...ثشسػی ٘مؾ ٔذیشیت دا٘ؾ ٚ ػیؼتٓ اعالػبت ٔذیشیت ثب اػتفبدٜ اص 2029-ة33

فشیجب لٛخبصادٜ٘شٌغ ٘ٛصادؿٙبػبیی ٚ ستجٝ ثٙذی ٔٛا٘غ استمبی ؿغّی ص٘بٖ 10038-اِف34

-ٔشیٓ فشاصثشسػی تبثیش ثش٘بٔٝ خب٘ـیٗ پشٚسی ثش ػّٕىشد وبسوٙبٖ ثشاػبع وبست أتیبصی ٔتٛاص10044ٖ-اِف35

اِیٙبص ؿىٛسیلٕش حّیٕیچبِؾ ٞبی فشاسٚی خبیٍبٜ ػبصٔب٘ی ص٘بٖ ٚ ساٞىبسٞبی استمبء آ10045ٖ-اِف36

-ٟٔیٗ ػشٌضیثشسػی فؼبِیت ٞبی دا٘ـی ، ٔذیشیت دا٘ؾ ٚ چشخٝ آٖ دس وبسوٙبٖ ؿشوت ػٟبٔی آة ٔٙغمٝ ای4002-د37

ّٔیحٝ لشثب٘یٔحجٛثٝ سحیٓ پٛسآٔٛصؽ ٚ استمبء تٛإ٘ٙذی ص٘بٖ، تؼبدَ ثیٗ وبس ٚ خب٘ٛاد2020ٜ-ة38

ٔیٙب ٔدشةٔشیٓ ٔدشةثشسػی ٘مؾ ص٘بٖ دس تِٛیذ ػّٓ حٛصٜ ٔٛضٛػی آة ٚ ثشق ایشا4003ٖ-د39

اِٟبْ ٔٛخٛدیفشح دا٘بیبٖاسایٝ ٔذِی ثشای اسصیبثی ثب٘ٛی فشٞیختٝ دسصٙؼت آة ٚ فبضالة وـٛس40ٚ-6001

-٘ذا صبدلی پٛسثشسػی ػٛأُ ٔٛثش دس ایدبد تؼبدَ ٔیبٖ وبس ٚ خب٘ٛاد2027ٜ-ة41

ؿٛوت فذاوبسصغشی ٘صیشیبٖ فشتٛإ٘ٙذ ػبصی ص٘بٖ ، ٌبٔی دس تحَٛ صٙؼت ثشق2038-ة42

ػیذٜ فشیذٜ ٔٛػٛیؿٟٙبص احٕذیالتصبد ٔمبٚٔتی- الذاْ ٚ ػُٕ دس ساػتبی ٔذیشیت ٔصشف ا٘شطی اِىتشیىی 7060-ص43

-حّیٕٝ ػّغب٘ی ٘ظادٞبی ػبصٔب٘ی ثب تجییٗ ٘مؾ سضبیت ؿغّی¬تبثیش ص٘بٖ دس ویفیت خذٔبت ٚ فؼبِیت3005-ج44
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آٔٙٝ ػّی پٛسا٘یؼٝ حجیجی ؿبخص ٞب ٚ ٔؼیبسٞبی فشٞیختٍی ٚ خبیٍبٜ اختٕبػی ص٘بٖ             45ٚ-6007

٘ؼشیٗ حؼیٗ اّٞیػبدِٝ ٔٛحذ ٚاال(batch)خب٘ٝ تجشیض ثٝ صٛست غیش پیٛػتٝ ¬ثشسػی فشآیٙذ ٞضٓ ثیٟٛاصی ِدٗ تصفی9002ٝ-ت46

ٝ ػبصی 7007-ص47 ْ افضاس (ٔذیشیت ٔصشف ا٘شطی)ثشسػی ثٟیٙ ثٟٙٛؽ ٔتیٗ پٛس ثب سٚیىشد التصبد ٔمبٚٔتی PSATتأػیؼبت آثفبی اػتبٖ ٕٞذاٖ تٛػظ ٘ش

ٝ ای3015-ج48 -سلیٝ ٌیتی ثیٗٔذَ ػبصی تأثیش ػبصٔب٘ی ص٘بٖ ثشاػتٕبد، ویفیت خذٔبت ٚ سضبیتٕٙذی اسثبة سخٛع دس ؿشوت ٞبی تٛصیغ ٘یشٚی ثشق ٔٙغم

ٔحؼٗ لٙجشیٔحؼٗ وبٔشا٘یثشسػی ِٔٛفٝ ٞبی ٔٛثش ثش ثش٘ذ ؿخصی ص٘بٖ دس ػبصٔبٖ  ثب اٍِٛپزیشی اص سٞجشاٖ ػغح پٙدٓ  10026-اِف49

ٜ ٞب دسثبسٜ پیبٔذٞبی آٖ: حضٛس ص٘بٖ ؿجىٝ ٞبی اختٕبػی50ٜ-5006 -ٔؼصٛٔٝ ٘یه ٘یبثبصخٛا٘ی دیذٌب

ا٘ؼیٝ خٕبِیٔحجٛثٝ وشیٕیثشسػی ٘مؾ ایٙتش٘ت ثٝ ػٙٛاٖ یه سػب٘ٝ ٘ٛیٗ دس استمبی خبیٍبٜ ص٘بٖ 51ٜ-5020

ػٕیٝ اػفٙذیبسیفبعٕٝ ػؼبدتؿٙبػبیی ٚ ستجٝ ثٙذی ٔؼیبسٞبی فشٞیختٍی ص٘بٖ ثب اػتفبدٜ اص ٔٙغك فبصی52ٚ-6010

ػبسا ؿٟذادیٟٔیٗ ػشٌضیٔٛا٘غ تحمك التصبد ٔمبٚٔتی7042-ص53

اِٟبْ خجبص سحیٕیاٍِٛٞب-ساٞىبسٞب-استمبءخبیٍبٜ ػبصٔب٘ی ص٘بٖ، چبِؾ ٞب10015-اِف54

ٔحجٛثٝ س٘دجشصٞشا ٚفبیی ؿٙبػبیی ػٛأُ ٚ ؿیٜٛ ٞبی ٔٛثش دس تٛإ٘ٙذػبصی ص٘بٖ ٚ اؿتغبَ آ٘بٖ دس سٚاثظ ػٕٛٔی2048-ة55

صٞشا سػیتی٘مؾ ص٘بٖ ثٝ ٚیظٜ ٔبدساٖ دس اِمبء ٔذیشیت ٔصشف آة ثٝ فشص٘ذا7045ٖ-ص56

ػحش وـٕیشیتبثیش ثب٘ٛاٖ دس اصالح اٍِٛی ٔصشف ثشق7014-ص57

صٞشا حیذسیANP,DEMATELؿٙبػبیی ٚ اسصیبثی ػٛأُ وّیذی ٔٛفمیت ص٘بٖ فشٞیختٝ ثب58ٚ-6009

ػٕیٝ وـبٚسصٔشیٓ اسدؿیشیٞب ثش ٞٛیت ص٘بٖ ایشاٖ¬ٞبی ٘ٛیٗ ٚ تٟذیذٞبی آٖ¬ثشسػی ٘مؾ سػب59ٜ-5022ٝ٘

-ٔشیٓ ٘صش اصفٟب٘یساٞىبسٞب ٚاٍِٛٞب- استمبء خبیٍبٜ ػبصٔب٘ی ص٘بٖ، چبِـٟب 10012-اِف60

ػب٘تشا ػبویاٍِٛٞب-ساٞىبسٞب -استمبءخبیٍبٜ ػبصٔب٘ی ص٘بٖ ؛چبِؾ ٞب10014-اِف61

ػبعفٝ لبػٓ پٛساوشْ ػبدات ٘ظادػّیثشسػی اثش ٔٛا٘غ استمبء ؿغّی ثب٘ٛاٖ ثش ثٟشٜ ٚسی ٘یشٚی ا٘ؼب٘ی دس ؿشوت آة ٚ فبضالة ٔـٟذ10017-اِف62

ثشسػی ؿبخصٟب ٚ ٔؼیبسٞبی فشٞیختٍی ص٘بٖ ثب تٛخٝ ثٝ  چبِـٟبی پیؾ سٚی آ٘ب63ٚ-6003ٖ

 ٚ اسائٝ ساٞىبسٞبی ٔإثش
ػیذٜ ِیال وشٔب٘یػیذٜ ٟٔش٘بص وشٔب٘ی

-اػٕب ٘بٔذاسیثشسػی تبثیش ٘ٛآٚسی  ثش ػّٕىشد اص دیذٌبٜ ص٘بٖ ؿبغُ دس ؿشوت تٛصیغ ٘یشٚی ثشق اٞٛاص4001-د64

ٔحٕذسضب فخشی ٔشیٓ ساثی ٞبی دا٘ـی صٖ دس ٌؼتشٜ تبسیخ تىبُٔ ٚ ایشاٖ¬خاللیت ٚ فؼبِیت8004-ح65

صٞشا سخبییوبسآفشیٙی ص٘بٖ اص ٔٙظش تؼّیٓ ٚ تشثیت8008-ح66
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٘ؼیٓ ؿشوت لٙبد٘ؼیجٝ ِغفی٘یشٌٚبٜ ٞبی خٛسؿیذی ساٞىبس دػتیبثی ثٝ تٛػؼٝ پبیذاس7059-ص67

ٟٔٙبص ٔحٕذػّیضادٜٔشیٓ داٚدی ٘یبص٘بٖ ٚ سػب٘ٝ ٞبی ٘ٛیٗ، فشصت ٞب ٚ چبِؾ ٞب68ٜ-5034

-صیٙت ثبلشی ٘ظاداستمبء خبیٍبٜ ػبصٔب٘ی ص٘بٖ، ٔٛا٘غ ٚ ساٞىبسٞب10013-اِف69

پشی خؼشٚاٖسلیٝ ٔحتـٕی ثشٚت دس خبٔؼٝ لؼش ٞشْ سیـٝ وٙی فمش اص عشیك وبسآفشیٙی ٚ ػٛدآٚسی7065-ص70

-٘یّٛفش سضبییاستمب خبیٍبٜ ػبصٔب٘ی ص٘بٖ دس ایشا1003ٖ-اِف71

-ػیذٜ ثٙت اِٟذی اصفٟب٘یص٘بٖ ٚ سػب٘ٝ ٞبی ٘ٛیٗ ، تٟذیذٞب ٚ فشصت ٞب72ٜ-5027

-اِٟٝ ػجبدیص٘بٖ ٚ سػب٘ٝ ٞبی ٘ٛیٗ، فشصت ٞب ٚ تٟذیذٞب73ٜ-5033

ػبعفٝ أیٗ دٚػتِیال حؼیٙیتجییٗ تبثیش فـبس سٚا٘ی ٔحیظ وبس ٚ سضبیت ؿغّی ثش اثش ثخـی ػبصٔب٘ی ثب٘ٛاٖ ؿبغُ دس ؿشوت تٛصیغ ٘یشٚی ثشق اػتبٖ فبسع3007-ج74

ؿفیؼٝ وشٔیػبعفٝ وشٔیخب٘ٛادٜ-ٌشی ثبصتؼشیف ٔٛفمیت ٚ سضبیت ؿغّی دس ساثغٝ ثیٗ آٔٛصؽ ص٘بٖ ٚ تؼبدَ وبس¬ثشسػی ٘مؾ ٔیب٘دی2030-ة75

آػیٝ ػبدات ٔالثبؿی٘ؼیٓ خٟب٘فشتأثیشاخشای لبٖ٘ٛ وبٞؾ ػبػت وبسی ثب٘ٛاٖ ؿبغُ ثش تؼبدَ ثخـی ثٝ وبس ٚ ص٘ذٌی 2034-ة76

ػیذٜ غضاِٝ ٔشػـیٞب٘یٝ ظٟٛس فبضّی٘مؾ ص٘بٖ دس ص٘دیشٜ تبٔیٗ دا٘ؾ ٚ ٘ٛآٚسی ػبصٔبٟ٘ب4011-د77

-ؿٛوت لبػٕیبٖ ٔمذْاستمبء خبیٍبٜ ػبصٔب٘ی ص٘بٖ ، چبِـٟب ، ساٞىبسٞب ، اٍِٛٞب 1008-اِف78

آػیت ؿٙبػی اؿتغبَ ص٘بٖ دس خب٘ٛادٜ ٚ خبٔؼٝ 2005-ة79

(ٔغبِؼٝ ٔٛسدی ص٘بٖ ؿبغُ دس ؿشوت ثشق ٔٙغمٝ ای غشة)
ٔشیٓ ثبلشی دٜ ثبغیٔشیٓ وٟشیضی

-ؿجٙٓ پیٕب٘فشص٘بٖ ٚ حضٛس دس فضبی ٔدبصی ،فشصت ٞب ٚ تٟذیذٞب :ػٙٛاٖ ٔمبِٝ 80ٜ-5013

صٞشا اسدٚیی٘ؼیٕٝ خضشیتٟذیذٞب ٚ فشصت ٞب, ص٘بٖ ٚ سػب٘ٝ ٞبی ٘ٛیٗ 81ٜ-5014

آٔٙٝ اٚیؼیآػیت ؿٙبػی ایٙتش٘ت ٚ ؿجىٝ ٞبی اختٕبػی ٚ تأثیش آٖ ٞب ثش ص٘بٖ ٚ دختشا82ٜ-5017ٖ

ػبسا ثٙی ٘ؼیٕٝوجشی لٙجشیوبسآفشیٙی ٔذیشاٖ صٖ دس فشًٞٙ ؿٙبختی اػالٔی8009-ح83

-ٟٔـیذٜ پیه ؿبٞؼٖٛتحّیّی ثش ٔفْٟٛ تٛإ٘ٙذػبصی ٚ وبسثشد آٖ دس وبسوٙبٖ صٖ صٙؼت آة ٚ ثشق 2036-ة84

سلیٝ لبػّٕٛفبعٕٝ فشخیٞب ٚ تٟذیذٞب دس ص٘ذٌی ثب٘ٛاٖ¬ٞبی ٘ٛیٗ دس ایدبد فشصت¬ثشسػی ٘مؾ سػب85ٜ-5021ٝ٘

ػٕیٝ سحیٕی سیٍیٔشضیٝ ؿٕغ لٟفشخیثشسػی تؼبسض ثیٗ ٘مؾ ٞبی خب٘ٛادٌی ٚ ؿغّی ص٘بٖ ؿبغُ ٔتبُٞ 10020-اِف86

-فشصا٘ٝ ٔشادیٞبی فشٞیختٍی صٖ ایشا٘ی¬ٞبی حبوٓ ثش ؿبخص¬ثبیؼت87ٚ-6002ٝ

ٟٔـیذ وٓ آصاسفشیذٜ ػٟیّیفشٞیختٍی دس ص٘بٖ، ٔؼیبسٞب ٚ ٍ٘شؽ ٞب88ٚ-6011
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-ٟٔذیٝ ثبدافشٜاستمبء خبیٍبٜ ػبصٔب٘ی ص٘بٖ ، چبِؾ ٞب ، ساٞىبسٞب ، اٍِٛٞب1007-اِف89

-ػٕیٝ حضشتیآٔٛصؽ ٚ استمب تٛإ٘ٙذی ص٘بٖ ، تؼبدَ وبس ٚ خب٘ٛاد2007ٜ-ة90

-ٔؼصٛٔٝ سحیٕیٔمبیؼٝ خٛدوبسآٔذی ٚ تبة آٚسی دس فشص٘ذاٖ خب٘ٛادٜ ٞبی پذس ٚ ٔبدس ؿبغُ ٚ خب٘ٛادٜ ٞبی پذس ؿبغُ 2049-ة91

 آػبیؾ حشاستی ٚ تغییشات ٔیضاٖ ثبس ٔصشفی ٔتٙبػت ثب تغییشات دٔب ٚ سعٛثت ثشای ػبوٙبٖ ٔٙغمٝ غشة  ٔبص٘ذساٖ خٟت ٔذیشیت 7001-ص92

ٔصشف ثشق دس تبثؼتبٖ
ػٕیٝ ػیٝ چٟشٜ خّشدی

ػّی اوجش صیبستیفشیجب ثیٙـیبٖ٘مؾ ص٘بٖ دس وبٞؾ ٔصشف ا٘شطی دس تصفیٝ خب٘ٝ فبضالة ؿٟش ٟٔذیـٟش ثب سٚیىشد التصبد ٔمبٚٔتی 7051-ص93

ػّی اوجش صیبستیفشیجب ثیٙـیبٖ٘مؾ ص٘بٖ دس وبٞؾ ٔصشف ا٘شطی دس تصفیٝ خب٘ٝ فبضالة ؿٟش ٟٔذیـٟش ثب سٚیىشد التصبد ٔمبٚٔتی 7052-ص94

-وّثْٛ ٌّی خّٛداسٞب¬ٞب، ساٞىبسٞب، اٍِٛ¬استمبء خبیٍبٜ ػبصٔب٘ی ص٘بٖ، چبِؾ10011-اِف95

ػٕیٝ لضَ تیشٜ٘مؾ ص٘بٖ دس ٔذیشیت ٔصشف آة، التصبد ٔمبٚٔتی ٚ تٛػؼٝ پبیذاس            7054-ص96

ػیذٜ ٟٔش٘بص وشٔب٘یػیذٜ ِیال وشٔب٘ی٘مؾ ٔذیشاٖ ٘بٔشئی دسٔؼیش تٛػؼٝ پبیذاس، ٔذیشیت ٔصشف ٚحفظ ٔحیظ صیؼت7058-ص97

-ِیال خبٔٝ ثضسيثشسػی ٘مؾ ص٘بٖ دس استمبء ػغح ویفی خذٔبت ػبصٔب3003ٖ-ج98

٘ٛؿیٗ ٔٙصٛسیبٖؿشیٗ ٔٙصٛسیبٖٔذیشیت ٔصشف، التصبد ٔمبٚٔتی ٚ تٛػؼٝ پبیذاس7035-ص99

ػٕیٝ ٔحٕٛدیٔشیٓ ٘صشآثبدی ٘مؾ ص٘بٖ دس تٛػؼٝ فشًٞٙ اػالٔی ایشا٘ی دس صٙؼت آة ٚ ثشق8013-ح100

-٘شٌغ تبصیىیٔشٚسی ثش خبیٍبٜ ص٘بٖ دس ویفیت خذٔبت ػبصٔب٘ی3016-ج101

-ٔیٙب حؼٙیٔٛا٘غ ٚ ساٞىبسٞب: تٛإ٘ٙذػبصی ٚ استمبء ؿغّی ص٘بٖ دس ػبصٔبٖ ٞب2040-ة102

فشاص٘ٝ خب٘ذا٘یػبدِٝ ٔٛحذٚاالٔؼیبسٞبی فشٞیختٍی صٖ دس ا٘ذیـٝ ٚ فالػفٝ ی غشة ادیبٖ اِٟی ٚ اػال103ٚ-6013ْ

ٔشیٓ ویٜٛ ایپشیؼب خٕـیذیاستمب خبیٍبٜ ػبصٔب٘ی ص٘بٖ، چبِؾ ٞب ٚ ساٞىبسٞب1004-اِف104

ٔحٕذ ٞبؿٕیٔشخبٖ یبساحٕذیثشسػی آثبس پذیذٜ ٞبی ویفیت تٛاٖ دس ػیؼتٕٟبی لذست ثٕٙظٛس وبٞؾ اثشات ٘بٔغّٛة آٖ دس ساػتبی تحمك اٞذاف التصبد ٔمبٚٔتی7006-ص105

ٖ ٞب3020-ج106 اصغش ٔحجؼّی پٛسٟٔٙبص ٔحجؼّیضادٜ٘مؾ ٞبی ٔذیشیتی ص٘بٖ دس سٚاثظ ػٕٛٔی ٞبی ػبصٔب

اصغش ٔحجؼّی پٛسٟٔٙبص ٔحجؼّیضادٜ فشد دسن صحیح خبیٍبٜ صٖ دس خبٔؼ8005ٝ-ح107

ٔشیٓ ٘دفیٔذیشیت ٔصشف ، التصبد ٔمبٚٔتی ٚ تٛػؼٝ پبیذاس7040-ص108

فبعٕٝ خشلب٘یافضایؾ ایٕٙی، وبٞؾ تّفبت، حفظ ٔحیظ صیؼت: وبثُ ٞبی فبصّٝ داس7024-ص109

-ػیذٜ ثٟٙبص ٔحذث استمب خبیٍبٜ ػبصٔب٘ی ص٘بٖ، چبِؾ ٞب، ساٞىبسٞب1002-اِف110
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ؿیشیٗ اِفتی ٘ظادپشٚا٘ٝ ػّیٕب٘یساٞىبسٞب-استمبء خبیٍبٜ ػبصٔب٘ی ص٘بٖ، چبِؾ ٞب10010-اِف111

-ٔیٙب حدبصیثشسػی خبیٍبٜ اؿتغبَ ص٘بٖ  ثؼٙٛاٖ یه ؿبخص تٛػؼٝ یبفتٍی 7061-ص112

-سٚح اهلل اػتٛاسآٔٛصؽ ٚ استمبء تٛإ٘ٙذی ص٘بٖ تؼبدَ وبس ٚ خب٘ٛاد2009ٜ-ة113

ٔحجٛثٝ پبوذأٗعبٞشٜ پٛسػجضػّیتبثیشآٔٛصؽ ثشتٛإ٘ٙذػبصی ص٘بٖ دسؿشوت ػٟبٔی ثشق ٔٙغمٝ ای ٞشٔضٌب2035ٖ-ة114

ػبعفٝ خؼفشی سادؿبخص ٞب ٚ ٔؼیبسٞبی فشٞیختٍی ص٘ب115ٚ-6006ٖ

صیٙت یٛػفیوشأت اػالٔی صٖ ٚ تٛإ٘ٙذی ٞبی اختٕبػی ص٘ب8010ٖ-ح116

صٞشاسئیؼیبٖؿشاسٜ ؿبّٔٛئی پشفشط٘ض ثشای اِٚیٗ ثبس دستصفیٝ خب٘ٝ ٞبی  آة تٟشاٖ ثشسػی وّؼتشیذی9003ْٛ-ت117

ػٕیٝ وـبٚسصسؤیب ٔشادصادٜتؼییٗ ویفیت پؼبة تصفیٝ خب٘ٝ فبضالة ؿٟش ثٛؿٟش ثب سٚیىشد التصبد ٔمبٚٔتی ٚ تٛػؼٝ پبیذاس خٟت اػتفبدٜ دس وـبٚسصی9009-ت118

-فبعٕٝ تیٕٛسیٔشٚسی ثش ٘مؾ ص٘بٖ دس تٛػؼٝ التصبدی خٛأغ3017-ج119

وجشیب غفبسی چشاتی   ٘مؾ ص٘بٖ دس تٛػؼٝ فشًٞٙ اػالٔی8014-ح120

ٞبخش ػجذیآصیتب آؿٛسیخبٔؼٝ یبدٌیش٘ذٜ ساٞىبسی خٟت تغییش ٚضؼیت ص٘بٖ دس وـٛس ثش ٔجٙبی ٔذَ تحَٛ ٚ تؼبِی2042-ة121

صٞشٜ ٔٛػبییٔذیشیت ٔصشف ، تحمك التصبد ٔمبٚٔتی ٚ تٛػؼٝ پبیذاس ٔجتٙی ثش اؿتغبَ ص٘ب7028ٖ-ص122

-ػٕب٘ٝ اصِٛی تجشیضیٔـىالت استمبء ص٘بٖ ثٝ پؼتٟبی ٔذیشیتی ٚ ساٜ حُ ٞب10041-اِف123

ٟٔیٗ ػشٌضیٔذیشیت ٔصشف آة ٚ الذأبت ا٘دبْ ؿذٜ دس ساػتبی ٔذیشیت ٔصشف دس ؿشوت آة ٚ فبضالة اػتبٖ ػیؼتبٖ ٚ ثّٛچؼتب7031ٖ-ص124

--تٛػؼٝ پبیذاس ٚ ٘مؾ ص٘بٖ ثب تىیٝ ثش ٔذیشیت ٔصشف آة7062-ص125

-ٔشیٓ فشاصتٛإ٘ٙذػبصی ص٘بٖ دس فضبی ص٘ذٌی ؿٟشی2039-ة126

اؿشف احٕذِٛإٞیت ٘مؾ ٔبدس دس ص٘ذٌی ا٘ؼب8002ٖ-ح127

سٚیب پّٟٛاٖ حؼیٙیػٕب٘ٝ پٛسٔحٕذیتٛإ٘ٙذیٟب، تٛػؼٝ پبیذاس ٚ استمبء ویفیت خذٔبت تٛػظ ثب٘ٛاٖ فشٞیختٝ ٔشوض ّٔی تحمیمبت ٚ ٔغبِؼبت ثبسٚسی اثشٞب3008-ج128

٘بٞیذػبدات ٔؼتٕذػّی ؿشٔیاستمبء تٛإ٘ٙذی ص٘بٖ ، تؼبدَ وبس ٚ خب٘ٛاد2001ٜ-ة129

-صٞشا ػبدات صسٌشص٘بٖ ٚ سػب٘ٝ ٞبی ٘ٛیٗ ، تٟذیذٞب ٚ فشصت ٞب130ٜ-5025

فبئضٜ خٛؿجٛآتٙب ػبثذیتٛػؼٝ ٔذیشیت دا٘ؾ ثب٘ٛاٖ ثب ثىبسٌیشی ٔذیشیت تىِٙٛٛطی دس ؿشوت تٛصیغ ٔشوضی3010-ج131

تٛفیك ػّیضادٜٔٙیظٜ ػّیٕب٘یتؼییٗ ٔیضاٖ تبثیش آٔٛصؽ ثش استمبی ػبٔت ٚ تٛإ٘ٙذی ص٘ب2037ٖ-ة132
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-ػبعفٝ دیٕٝ ٚستٛخٝ ثٝ تؼبدَ وبس ٚ خب٘ٛادٜ دس ص٘بٖ ؿبغُ ساٞی ثشای تٛػؼٝ وبسآفشیٙی        2041-ة133

-فبعٕٝ ثبسا٘یتأثیش ص٘بٖ دس فؼبِیتٟبی ػبصٔب٘ی3004-ج134

فبئضٜ خٛؿجٛآتٙب ػبثذیٚ تبثیش آٖ ثش استمبی خاللیت ٚ ٘ٛآٚسی (ثب٘ٛاٖ)تٛخٝ ثٝ دا٘ؾ ضٕٙی ٚ ػشٔبیٝ اختٕبػی3009-ج135

-ٔشضیٝ ِٛاف لضٛیساٞىبسٞب ٚ اٍِٛٞب- استمبء خبیٍبٜ ػبصٔب٘ی ص٘بٖ، چبِؾ ٞب1009-اِف136

ٟٔیٗ ػشٌضی(ٔحٛس التصبد ٔمبٚٔتی ٚ ٕٞجؼتٍی ّٔی  )التصبد ٔمبٚٔتی 7003-ص137

ِیّیب تیغ تیضٞبی تدذیذپزیش ثٝ ػٙٛاٖ ؿبخص تٛػؼٝ پبیذاس ٚ التصبد ٔمبٚٔتی            ٘مؾ ص٘بٖ دس تٛػؼٝ ا٘شطی7050-ص138

-آٔٙٝ اسصا٘یثشسػی ساثغٝ ثیٗ خٛدوبسآٔذی ص٘بٖ ؿبغُ ٚ ٞٛؽ ػبصٔب٘ی3001-ج139

سوؼب٘ب اػالٔی سادفشًٞٙ اػالٔی ٚ صٖ دس خٟبٖ أشٚص             8007-ح140

ٟٔـیذ وـبٚسصیآریتب ٘یىب٘فشاٍِٛٞب –ساٞىبسٞب  –استمب خبیٍبٜ ػبصٔب٘ی ص٘بٖ ، چبِؾ ٞب 1005-اِف141

ثٟٙبص یٛػفی تّٛویٔشیٓ ػبصٚاسیتجییٗ التصبد ٔمبٚٔتی ٚ ٔذیشیت ٔصشف دس دػتیبثی ثٝ تٛػؼٝ التصبدی پبیذاس7016-ص142

-صذیمٝ حیذسیٞب ٚ ساٞىبسٞب¬چبِؾ ;ص٘بٖ دس ػشصٝ اختٕبع ٚ دس لّٕشٚ وبس3013-ج143

ٟٔـیذ وـبٚسصیاِٙبص سٞتبة ِغفیحبَ ٚ آیٙذٜ: ٔـبسوت ص٘بٖ دس حفظ ٔٙبثغ آة7041-ص144

-٘بٞیذ ثذیؼیایشا٘ی دس صٙؼت آة ٚ ثشق-٘مؾ ص٘بٖ ٚ تٛػؼٝ فشًٞٙ اػالٔی8018-ح145

-فبعٕٝ فخبسیتبثیش ص٘بٖ دسویفیت خذٔبت ٚفؼبِیت ٞبی ػبصٔب٘ی3006-ج146

ػب٘بص ٘ٛثختپذیذٜ ٘ٛثخت ٔذیشیت ٔصشف ا٘شطی دس ٔٙض7032َ-ص147

ٔحٕذ ٞبؿٕیٔشخبٖ یبساحٕذیالتصبد ٔمبٚٔتی دس صٙؼت ثشق ٚ ٔثبِی اص ساٞىبس ٔذیشیت ٔصشف7004-ص148

-الِٝ دؿتیثشسػی ٔفْٟٛ ػمف ؿیـٝ ای دس ػبصٔبٟ٘ب10023-اِف149

-ػیذٜ ػبِیٝ ٔیشیٔذیشیت تؼبدَ وبس ٚ خب٘ٛاد2047ٜ-ة150

--ؿبخصٟب ٚ ٔؼیبسٞبی فشٞیختٍی ص٘ب151ٚ-6014ٖ

عیجٝ اػٕبػیّی٘مؾ ص٘بٖ دس ٔذیشیت ٔصشف، التصبد ٔمبٚٔتی ٚ تٛػؼٝ ثبیذاس7055-ص152

فبعٕٝ صّح ٔیشصائیثشسػی تبثیش فشآیٙذ ؿؼتـٛی فیّتش دس دٚساٖ ػبصٌبسی صبفی 9001-ت153

اػظٓ ػؼىشیٔحٕذ خٛاد ػٙجّیPASٔغبِؼٝ ثٟجٛد لبثّیت اعٕیٙبٖ ؿجىٝ فٛق تٛصیغ ثشق اصفٟبٖ ثب اػتفبدٜ اص ػیؼتٓ ٘شْ افضاسی 9015-ت154
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ٓ ٞبی اعالػبت ٔىب٘ی9017-ت155 ٔشضیٝ ٔحٕذػّیحىیٕٝ ٔحٕٛدیبٖٞٛؿٕٙذی وؼت ٚ وبس دس ػیؼت

ػٕیٝ ػیٝ چٟشٜ  (صٙؼت ٚ ٔؼذٖ)یبفتٗ سٚؽ ػّٕی ثشای ا٘تخبة التصبدی تشیٗ ٌضیٙٝ خشیذ ثشق دس تؼشفٝ ٔصبسف تِٛیذی : ػٙٛاٖ ٔمب9018ِٝ-ت156

-٘ؼیٕٝ ٔحٕٛدیص٘بٖ ٚ سػب٘ٝ ٞبی ٘ٛیٗ ، تٟذیذٞب ٚ فشصت ٞب157ٜ-5024

-اوشْ ػّیضادٜص٘بٖ ٚػب٘ٝ ٞبی ٘ٛیٗ تٟذیذٞب ٚ فشصت ٞب158ٜ-5037

خٛاد حؼٗ ٘ظادػب٘بص ٔصغفی پٛسثشسػی  ٘مؾ ٚ خبیٍبٜ لب٘ٛ٘ی ٚصاست ٘یشٚ دس خٟت تحمك اٞذاف تٛػؼٝ پبیذاس ٔٙبثغ آة وـٛس7011-ص159

-ِیّی وشیٕیاٍِٛٞب-ساٞىبسٞب-ٞب¬خبیٍبٜ ػبصٔب٘ی ص٘بٖ، چبِؾ10034-اِف160

ِیال ٟٔشثبٖفبعٕٝ ٟٔشثبٖخبیٍبٜ صٖ دس ٘مؾ ٞبی ٔذیشیتی ٚ خب٘ٛادٌی2043-ة161

ٞذیٝ ٟٔذٚیٔشخبٖ ٔشادیبٖ ػشخیتبثیش ص٘بٖ دس تشػیٓ یه خبٔؼٝ ثش پبیٝ التصبد ٔمبٚٔتی7015-ص162

اِٟٝ ؿٕغ ٘بظشیاِٟبْ ؿٕغ ٘بظشیػبصی ص٘بٖ ثش خب٘ٛادٜ ٚ خبٔؼٝ¬ٞبی تٛإ٘ٙذ¬پیبٔذ2032-ة163

سٚیب ٔشادی صادٜٔشضیٝ دسخـبٖؿبخص ٞب ٚ ٔؼیبس ٞبی ؿبیؼتٍی صٖ اص دیذٌبٜ لشآٖ ٚ ػٙت164ٚ-6004

ٔٙیشٜ تبخیهعبٞشٜ ٘ذسیبٖآٔٛصؽ ٚ استمبی تٛإ٘ٙذی ص٘بٖ، تؼبدَ وبس ٚ خب٘ٛاد2010ٜ-ة165

٘بدس خٛاخٝ پٛسخیشاٖ خٛ٘ؼبسیٔذیشیت دا٘ؾ ٚتشٚیح فشًٞٙ وتبثخٛا٘ی ثب سٚیىشد تِٛیذ دا٘ؾ دس ؿشوت تٛصیغ ؿٕبَ اػتبٖ وشٔب4008ٖ-د166

پشیٕب ٔحٕذیبٖٟٔشی ّٔىی فشدتٟذیذٞب ٚ فشصت ٞب- ص٘بٖ ٚ سػب٘ٝ ٞبی ٘ٛی167ٜ-5031ٗ

-صٞشٜ وٛٞؼتب٘یؿٙبػبیی چبِؾ ٞبی ص٘بٖ ثشای استمبء ثٝ ٔـبغُ ٔذیشیتی دس صٙؼت آة ٚ ثشق 10036-اِف168

-وجشی حـٕتی٘مؾ ص٘بٖ دس صٙؼت آة ٚ ثشق3018-ج169

ِیذا یٛػفیٍ٘بس آٞٛخؾتبثیش ایٙتش٘ت ٚ ؿجىٝ ٞبی اختٕبػی ثش ص٘ب170ٜ-5003ٖ

-سٚح اهلل اػتٛاسصٖ ٚ سػب٘ٝ ٞبی ٘ٛیٗ ، تٟذیذات ٚ فشصت ٞب171ٜ-5009

-ػٕیٝ سصٍ٘بسیص٘بٖ ٚ تجذیُ چبِؾ ٞبی آ٘بٖ ثٝ فشصت دس ثؼتش سػب٘ٝ ٞبی ٘ٛی172ٜ-5012ٗ

-پشٚیٗ ػبثذیٗص٘بٖ ٚ سػب٘ٝ ٞبی ٘ٛی173ٜ-5015ٗ

٘ضٞت اِؼبدات ٔؼمَٛپیٕب٘ٝ ػغبثخؾثشسػی آػیت ؿٙبػی سػب٘ٝ ٞبی ٘ٛیٗ دس خب٘ٛادٜ ٚ ٘مؾ ص٘بٖ 174ٜ-5018

-ثٟبسٜ وٛؿؾتجؼیضبت ٚ دس حبؿیٝ لشاس دادٖ ص٘بٖ:تٛػؼٝ حشفٝ حؼبثذاساٖ سػٕی10032-اِف175

-ػٛٔب وشٔیثشسػی تأثیش ػمف ؿیـٝ ای ٚ ػبیش ٔٛا٘غ ثش تٛإ٘ٙذی ٚ استمبء خبیٍبٜ ػبصٔب٘ی ص٘ب10018ٖ-اِف176
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اػٕب حبخی سخجی٘مؾ صٖ دس التصبد ٔمبٚٔتی7047-ص177

-ػٕیٝ احٕذیٌشا¬٘مؾ ص٘بٖ دس استمبء خبیٍبٜ دا٘ـی ػبصٔبٖ ثب ٔیب٘دیٍشی سفتبس ػبصٔب٘ی ٔثجت4010-د178

سٚیب ٔشادصادٜػٕیٝ وـبٚسصآٔٛصؽ حُ ٔؼئّٝ ثٝ ػٙٛاٖ ٟٔبست وّیذی الصْ ثشای ٔٛفمیت ٚ استمبی تٛإ٘ٙذی ص٘ب2006ٖ-ة179

طاِٝ سؿچی٘مؾ ثب٘ٛاٖ ٔتصذی دس ثشداؿت آٔبس ٚ اعالػبت پبیٝ ٔٙبثغ اة دس ؿجىٝ ػٙدؾ  آثٟبی ػغحی وـٛس7043-ص180

-ؿیٛا ویب٘یتبثیش حضٛس ص٘بٖ دس ػشصٝ فؼبِیت ٞبی ٔذیشیتی ػبصٔب٘ی4004-د181

٘بٞیذػبدات ٔؼتٕذػّی ؿشٔیص٘بٖ ٚ سػب٘ٝ ٞبی ٘ٛیٗ ، تٟذیذٞب ٚ فشصت ٞب182ٜ-5026

اٍِب ػظیٕیٔشیٓ خبخشٔی خیبطتـخیص آة ؿشة اص آة غیش لبثُ ؿشة تٛػظ پشداصؽ تصٛیش ٚ تـخیص ا9008ٍِٛ-ت183

 ٔبسیب  عالیی فشحزف ػٛسفبوتب٘ت ٞب اصٔحیغٟبی آثی9011-ت184

حىیٕٝ ٔحٕٛدیبٖ سٚؽ ؿٙبػی ثشداؿت ٚ ثشٚصسػب٘ی اعالػبت ؿجىٝ تٛصیغ ٘یشٚی ثشق9012-ت185

ػیذٜ ِیال وشٔب٘یػیذٜ ٟٔش٘بص وشٔب٘یٔٛا٘غ استمبء خبیٍبٜ ػبصٔب٘ی ثب٘ٛاٖ، ٔصبدیمی اص چبِـٟبی پیـشٚی ثب٘ٛاٖ، ساٞىبسٞبی ٔإثش10042-اِف186

-٘فیؼٝ خؼفشیتٟذیذٞب ٚ فشصتٟب: ص٘بٖ ٚ سػب٘ٝ ٞبی ٘ٛیٗ 187ٜ-5023

ٔشیٓ ویٜٛ ایپشیؼب خٕـیذیخب٘ٛادٜ ص٘بٖ- ٘مؾ ػبصٔبٖ ٞب دس ٔذیشیت تؼبسض وبس2050-ة188

--التصبد ٔمبٚٔتی ، ص٘بٖ ٚ خب٘ٛادٜ اص دیذٌبٜ ٔمبْ ٔؼظٓ سٞجشی7064-ص189

-ػٛداثٝ ٘دبسیبٖآٔٛصؽ ٚ استمبء تٛإ٘ٙذی ص٘بٖ، تؼبدَ وبس ٚ خب٘ٛاد2014ٜ-ة190

-صٞشٜ اخاللیآٔٛصؽ ٚ استمبء تٛإ٘ٙذی ص٘بٖ، تؼبدَ وبس ٚ خب٘ٛاد2011ٜ-ة191

-ٟٔذیٝ ثبدافشٜص٘بٖ ٚ سػب٘ٝ ٞبی ٘ٛیٗ ، تٟذیذٞب ٚ فشصت ٞب192ٜ-5029

ٟٔذی صیشيا٘ذیـٝ الجبِیٞب دس ٔٛفمیت ٔذیشیت ثحشاٖ ثب سٚیىشد تفىش ػیؼتٕی¬ثشسػی تٟذیذ ٞب ٚ فشصت7008-ص193

ٟٔیٗ ػشٌضیػبسا ؿٟذادیصٖ، دایٝ ٟٔشثبٖ عجیؼت7022-ص194

فبعٕٝ ثبسا٘یٔذیشیت ٔصشف دس ثخؾ خبٍ٘ی ٚ ساٞىبسٞبی ٔذیشیت ٔصشف دس ایٗ ثخؾ7034-ص195

ػیذٜ ػزسا لّؼٝ ثٙذیػیذٜ خبتٖٛ ٞبدیبٖ٘مؾ ص٘بٖ دس التصبد ٔمبٚٔتی ثب سٚیىشد ٔذیشیت ٔصشف7046-ص196

-صذیمٝ أیشی ٘ظادخبیٍبٜ ص٘بٖ دس ػشصٝ ٞبی ٔذیشیت؛ چبِؾ ٞب؛ ٔٛا٘غ؛ ساٞىبسٞب: ػٙٛاٖ ٔمبِٝ 10033-اِف197

-ٔظدٜ اوجشیچبِـٟبی ص٘بٖ ؿبغُ دس ص٘ذٌی ؿغّی ٚ خب٘ٛادٌی ٚ ساٞىبسٞب2044-ة198
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پیٛ٘ذ پبپٟٗػبسا ٘ؼیٕٝافضایؾ تٛػؼٝ پبیذاس التصبدی ٚ اختٕبػی دس پشتٛ تٛإ٘ٙذ ػبصی ص٘بٖ دس ٔذیشیت7002-ص199

ساضیٝ وشٔیٔذیشیت ٔصشف ،التصبد ٔمبٚٔتی ،تٛػؼٝ پبیذاس7029-ص200

ػیذخبتٖٛ ٞبدیبٖػیذٜ ػزسا لّؼٝ ثٙذیتبثیش ٔبٞٛاسٜ دس تٟبخٓ فشٍٞٙی ص٘بٖ ، تٟذیذٞب ٚ فشصتٟب201ٜ-5004

-ػیٕب ٌیال٘یسػب٘ٝ ٚ خبیٍبٜ ص٘بٖ دس خبٔؼٝ أشٚص202ٜ-5008

-فشصا٘ٝ ٔشادی(لؼٕت اَٚ- ؿشح حبَ یىی اص ثب٘ٛاٖ صٙؼت آة وـٛس)چشا احؼبع ٔٛفمیت ٚ پیشٚصی ٔی وٙٓ؟3011-ج203

ػٕیشا اػالٔیٟٔذی ٘ٛس٘ظادچبِؾ ٞبی ص٘بٖ ثشای استمب ثٝ ٔـبغُ ٔذیشیتی10035-اِف204

ٔحجٛثٝ حك سٜٔحجٛثٝ پبوذأٗٔٛا٘غ استمبء ص٘بٖ دس ػبصٔبٟ٘ب10043-اِف205

ٟٔـیذ وـبٚسصیصفیٝ لّیضادٜآٔٛصؽ ٚ استمبء تٛإ٘ٙذی ص٘بٖ، تؼبدَ وبس ٚ خب٘ٛاد2013ٜ-ة206

اصغش ٔحجؼّی صادٜٟٔٙبص ٔحجؼّیضادٜتبثیش فشًٞٙ ػبصٔب٘ی ثش خزة ص٘بٖ دس پؼتٟبی ٔذیشیتی10031-اِف207

سٚیب ٔشادصادٜػٕیٝ وـبٚسص٘مؾ ص٘بٖ دس ٔذیشیت ٔصشف آة ثٝ ػٙٛاٖ یىی اص اسوبٖ تٛػؼٝ پبیذاس7053-ص208

صٞشٜ ػضیضی دٚػتٔیتشا سیبحی دٞىشدی٘مؾ ص٘بٖ دس ٔذیشیت ٔصشف، التصبد ٔمبٚٔتی ٚ تٛػؼٝ پبیذاس7056-ص209

ػؼیذ افالویبٖاػظٓ ػؼىشی خـٛئیPAS تٛػظ ػیؼتٓ اتٛٔبػیٖٛ صٙؼتی تحّیّی Unmannedٞبی ¬ ٚ ٘ت تدٟیضات ؿجىٝ لذست دس ایؼتٍبRCMٜثٟجٛد9005-ت210

ٔحٕذ خٛاد ػٙجّیاػظٓ ػؼىشی خـٛئیثٟیٙٝ ػبصی پیـشفتٝ ػیؼتٓ آالسْ دیؼپبچیًٙ فٛق تٛصیغ اصفٟبٖ ثب اػتفبدٜ اص تىٙیىٟبی ػیؼتٓ اتٛٔبػی9006ٖٛ-ت211

٘ؼشیٗ ٘بدسی ساد٘شٌغ ٔالوبظٕیArcView GISپیؾ ثیٙی سفتبس وّش ثبلی ٔب٘ذٜ دس ؿجىٝ تٛصیغ ثب ایدبد ٔذَ سیبضی دس ٔحیظ 9007-ت212

ٟٔذیٝ فشصا٘ٝ وٙتشَ ٞٛؿٕٙذ فیّتشاوتیٛ ػٝ فبص ثب اػتفبدٜ اص ٔٙغك فبصی 9013-ت213

٘شٌغ ٔالوبظٕی ٘ؼشیٗ ٘بدسی سادArcView GISٔب٘یتٛسیًٙ ویفیت فیضیىی ٚ ؿیٕیبیی ٔٙبثغ آثی ؿٟشػتبٖ ػٕٙبٖ دس ٔحیظ  9014-ت214

-ٔشیٓ عبسٔیثشسػی چٍٍٛ٘ی ایدبد تؼبدَ ٔیبٖ وبس ٚ ص٘ذٌی دس خب٘ٛادٟٞبی ص٘بٖ ؿبغ2022ُ-ة215

-اػظٓ وبظٕیخبیٍبٜ صٖ دس اػال8017ْ-ح216

عبٞشٜ پٛسػجضػّیٚخیٟٝ صذالت٘مؾ یبدٌیشی ػبصٔب٘ی دس استمب تٛإ٘ٙذی ص٘بٖ دسؿشوت ػٟبٔی ثشق  ٔٙغمٝ ای ٞشٔضٌب2051ٖ-ة217

ٔحٕذسضب اثشاٞیٕی٘شخغ ٔـٟذیؿٙبػبیی ٚ اِٚٛیت ثٙذی ٌٌّٛبٜ ٞبی فؼبدخیض دس ػبصٔب3014ٖ-ج218

-صٞشٜ وٛٞؼتب٘یٔذیشیت ص٘بٖ صیش ػمف ؿیـٝ ای10040-اِف219

-ػیذٜ ٟٔشی ٘جٛیص٘بٖ ٚسػب٘ٝ ٞبی ٘ٛیٗ ،تٟذیذٞبٚفشصت ٞب220ٜ-5036
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ٔیتشا خبوؼبسٔذیشیت ٔصشف ثشق ، التصبد ٔمبٚٔتی ٚ تٛػؼٝ پبیذاس ٚ ٔـبسوت ٟ٘بدٞب ٚ ٔإػؼبت 7033-ص221

ػیشٚع وشأتی فشح آثبدیپشیؼب ػبدات حؼیٙیساٞىبسٞبی صشفٝ خٛیی دس ٔصشف ا٘شطی7021-ص222

-وجشی وِٛیٛ٘ذص٘بٖ ٚ سػب٘ٝ ٞبی ٘ٛیٗ ، تٟذیذٞب ٚ فشصت ٞب223ٜ-5028

-ٟٔش٘ٛؽ تشاثیثشسػی ٔٛا٘غ استمب ص٘بٖ دس ػغٛح ٔذیشیتی ٚ اسائٝ ساٞىبسٞب10024-اِف224

ٟٔٙبص تشویبٖایشا٘ی دس صٙؼت آة ٚ ثشق              _ ٘مؾ ص٘بٖ دس تٛػؼٝ فشًٞٙ اػالٔی8015-ح225

ٔٙصٛسٜ ٟٔذٚیفبعٕٝ صٕذا٘یص٘بٖ ٚ سػب٘ٝ ٞبی ٘ٛیٗ تٟذیذٞب ٚ فشصت ٞب226ٜ-5032

-ػیذٜ صٞشٜ اػالٔیآٔٛصؽ ٚ استمبءتٛإ٘ٙذی ص٘بٖ ،تؼبدَ وبس ٚ خب٘ٛادٜ 2018-ة227

فبعٕٝ دا٘ـٕٙذیحٕیذٜ دٞمبٖثشسػی ػٛأُ ٔإثش ثش تٛإ٘ٙذػبصی ص٘ب2026ٖ-ة228

-ػیذٜ ِیال اػٕبػیّیثشسػی تأثیش ػٛأُ اٍ٘یضؿی ٚ ٘ٛع اٍ٘یضؽ دس سفتبسٞبی ثٝ اؿتشان ٌزاسی دا10019ٖ-اِف229

ٔشیٓ اسدؿیشیوبٔیُ ثشغٙذاٖثشسػی ٚضؼیت ٔٛا٘غ استمبء خبیٍبٜ ػبصٔب٘ی ص٘بٖ دس ایشا10029ٖ-اِف230

ٔیتشا لبػٓ ؿشثیب٘یپشیؼب اٚالغفبسی٘مؾ ص٘بٖ دس ٔذیشیت ٔٙبثغ آثی دس ٍٞٙبْ تغییشات الّیٕی7057-ص231

ػٕیٝ وـبٚسصسٚیب ٔشادصادٜثشسػی ٘مؾ ص٘بٖ وبسآفشیٗ دس تٛػؼٝ پبیذاس ٚ التصبد ٔمبٚٔتی7009-ص232

ػبسا احٕذیػٟیال صاسع پٛس٘مؾ ص٘بٖ دس تحمك التصبد ٔمبٚٔتی ٚ تٛػؼٝ وـٛس ٍٕٞبْ ثب دیذٌبٜ اػال7049ْ-ص233

ػیذٜ غزسا لّؼٝ ثٙذیػیذٜ خبتٖٛ ٞبدیبٖساٞىبسٞبی حضٛس ٔٛثش ص٘بٖ دس ػشصٝ فؼبِیت ٞبی ػبصٔب٘ی2045-ة234

پشػتٛ ثبثبیی صادٜساثغٝ ثیٗ التصبد ٔمبٚٔتی ٚ ٘مؾ ص٘بٖ دس ٔذیشیت ٚ اصالح اٍِٛی ٔصشف دس خب٘ٛاسٞب7039-ص235

ٟٔش٘ٛؽ سفیؼیسضٛاٖ سفیؼیثشسػی ٚضؼیت ص٘بٖ دس اػتفبدٜ اص سػب٘ٝ ٞبی ٘ٛی236ٜ-5002ٗ

آریتب ٘یىب٘فشٔشیٓ لّی پٛستٟذیذٞب ٚ  فشصتٟب : ص٘بٖ دس سػب٘ٝ ٞبی ٘ٛی237ٜ-5011ٗ

فبعٕٝ ٔدّؼی سادٔذیشیت اػتؼذادٌبٔی دس ساػتبی تحمك خظ ٔـی ػبصٔب238ٚ-6012ٖ

-ػب٘تشا ػبویآٔٛصؽ ٚ استمبء تٛإ٘ٙذی ص٘بٖ؛تؼبدَ وبس ٚ خب٘ٛاد2017ٜ-ة239

ٔشیٓ فشیذٚ٘یبٖٔذیشیت ٔصشف ، التصبد ٔمبٚٔتی ، تٛػؼٝ پبیذاس7038-ص240

سٚح اهلل خذاثخؾِیٙذا ثیبتفضبی فشًٞٙ ػبص ٔدبصی ثشای ص٘ب241ٜ-5039ٖ

ٔشیٓ ثیبسیؿٕؼی حؼیٗ صادٜتؼبدَ وبس ٚ خب٘ٛادٜ, آٔٛصؽ ٚ استمب تٛإ٘ٙذی ص٘بٖ 2008-ة242
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-ػیذٜ ثٟٙٛؽ ٔحذثآٔٛصؽ ٚ استمبی تٛإ٘ٙذی ص٘بٖ ،تؼبدَ وبسٚ خب٘ٛادٜ 2019-ة243


