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 بسمه تعالی

 

 قابل توجه دانشجویان تحصیالت تکمیلی

 

ر بها برای درج ها ، رشته ها و گرایشعناوین صحیح  فارسی و انگلیسی دانشکده

زیر است. های دکتری به شرح های کارشناسی ارشد و رسالهنامهپایان جلد  روی

خواهشمند است نام دانشکده، رشته و گرایش خود را مطابق با جداول زیر تنظیم 

 کنید در غیر اینصورت امکان تسویه حساب وجود ندارد.
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3 
 

 دانشکده علوم زمین

Faculty of Earth Sciences 

M.Sc. Thesis in Hydrogeology 

 دانشکده علوم زمین

نامه کارشناسی ارشد هیدروژئولوژیپایان  

Faculty of Earth Sciences 

M.Sc. Thesis in Petrology 

 علوم زمیندانشکده 

نامه کارشناسی ارشد پترولوژیپایان  

Faculty of Earth Sciences 

M.Sc. Thesis in Environmental Geology 

 دانشکده علوم زمین

شناسی زیست محیطینامه کارشناسی ارشد زمینپایان  

Faculty of Earth Sciences 

M.Sc. Thesis in Tectonics 

 دانشکده علوم زمین

کارشناسی ارشد تکتونیکنامه پایان  

Faculty of Earth Sciences 

M.Sc. Thesis in Economic Geology 

 دانشکده علوم زمین

شناسی اقتصادینامه کارشناسی ارشد زمینپایان  

Faculty of Earth Sciences 

M.Sc. Thesis in Geochemistry 

 دانشکده علوم زمین

نامه کارشناسی ارشد زمین شیمیپایان  

 

 دانشکده شیمی

Faculty of Chemistry 

M.Sc. Thesis in Organic Chemistry 

 دانشکده شیمی

نامه کارشناسی ارشد شیمی آلیپایان  

Faculty of Chemistry 

M.Sc. Thesis in Inorganic Chemistry 

 دانشکده شیمی

نامه کارشناسی ارشد شیمی معدنیپایان  

Faculty of Chemistry 

M.Sc. Thesis in Analytical Chemistry 

 دانشکده شیمی

نامه کارشناسی ارشد شیمی تجزیهپایان  

Faculty of Chemistry 

M.Sc. Thesis in Physical Chemistry 

 دانشکده شیمی

نامه کارشناسی ارشد شیمی فیزیکپایان  
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ایفیزیک و مهندسی هستهدانشکده   

 

Faculty of Physics and Nuclear Engineering 

M.Sc. Thesis in Solid State Physics 

ایفیزیک و مهندسی هسته دانشکده  

نامه کارشناسی ارشد فیزیک حالت جامدپایان  

Faculty of Physics and Nuclear Engineering 

M.Sc. Thesis in Nano Physics 

ایفیزیک و مهندسی هسته دانشکده  

فیزیکنامه کارشناسی ارشد نانو پایان  

Faculty of Physics and Nuclear Engineering 

M.Sc. Thesis in Atomic and Molecular Physics 

ایفیزیک و مهندسی هسته دانشکده  

نامه کارشناسی ارشد فیزیک اتمی و مولکولیپایان  

Faculty of Physics and Nuclear Engineering 

M.Sc. Thesis in Nuclear Physics 

ایفیزیک و مهندسی هسته دانشکده  

اینامه کارشناسی ارشد فیزیک هستهپایان  

Faculty of Physics and Nuclear Engineering 

M.Sc. Thesis in Particle Physics 

ایفیزیک و مهندسی هسته دانشکده  

نامه کارشناسی ارشد فیزیک ذرات بنیادیپایان  

Faculty of Physics and Nuclear Engineering 

M.Sc. Thesis in Fundamental Physics 

ایفیزیک و مهندسی هسته دانشکده  

نامه کارشناسی ارشد فیزیک بنیادیپایان  
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مهندسی کامپیوتردانشکده   

 

 

Faculty of Computer Engineering 

M.Sc. Thesis in Software Engineering 
 دانشکده مهندسی کامپیوتر

افزارکارشناسی ارشد مهندسی نرمنامه پایان  

Faculty of Computer Engineering 

M.Sc. Thesis in Computer Systems Architecture 

Engineering 

 دانشکده مهندسی کامپیوتر

معماری سیستمهای نامه کارشناسی ارشد مهندسی پایان

 کامپیوتری

 

Faculty of Computer Engineering 

M.Sc. Thesis in Information Technology 

Engineering 

 دانشکده مهندسی کامپیوتر

فناوری اطالعات نامه کارشناسی ارشد مهندسیپایان  

 

 

Faculty of Computer Engineering 

M.Sc. Thesis in Artificial Intelligence 

Engineering 

 دانشکده مهندسی کامپیوتر

وعیهوش مصن نامه کارشناسی ارشد مهندسیپایان  
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مهندسی عمراندانشکده   

 دانشکده مهندسی عمران

مهندسی سازهنامه کارشناسی ارشد پایان  

Faculty of Civil Engineering 

M.Sc. Thesis in Structural Engineering 

 دانشکده مهندسی عمران

مهندسی و مدیریت منابع آبنامه کارشناسی ارشد پایان  

Faculty of Civil Engineering 

M.Sc. Thesis in Water Resources Engineering and Management 

 دانشکده مهندسی عمران

های دریاییبنادر و سازه مهندسی سواحل، نامه کارشناسی ارشدپایان  

Faculty of Civil Engineering 

M.Sc. Thesis in Coastal Engineering, Ports and Marine 

Structures  

 دانشکده مهندسی عمران

 مهندسی آب و سازه های هیدرولیکینامه کارشناسی ارشد پایان

Faculty of Civil Engineering 

M.Sc. Thesis in Water Engineering and Hydraulic Structures  

 دانشکده مهندسی عمران

 مهندسی محیط زیستنامه کارشناسی ارشد پایان

Faculty of Civil Engineering 

M.Sc. Thesis in Environmental Engineering 

 دانشکده مهندسی عمران

 مهندسی ژئوتکنیکنامه کارشناسی ارشد پایان

Faculty of Civil Engineering 

M.Sc. Thesis in Geotechnical Engineering 

 دانشکده مهندسی عمران

 مهندسی راه و ترابرینامه کارشناسی ارشد پایان

Faculty of Civil Engineering 

M.Sc. Thesis in Road and Transport Engineering 
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و مکاترونیک مهندسی مکانیکدانشکده   

 

 دانشکده مهندسی مکانیک و مکاترونیک

 مهندسی تبدیل انرژینامه کارشناسی ارشد پایان

Faculty of Mechanical and Mechatronics  Engineering 

M.Sc. Thesis in Energy Conversion Engineering 

 دانشکده مهندسی مکانیک و مکاترونیک

 های انرژیمهندسی سیستمنامه کارشناسی ارشد پایان

Faculty of Mechanical and Mechatronics  Engineering 

M.Sc. Thesis in Energy Systems Engineering 

مکاترونیکدانشکده مهندسی مکانیک و   

 یرودینامیکآ-هوا فضامهندسی نامه کارشناسی ارشد پایان

Faculty of Mechanical and Mechatronics  Engineering 

M.Sc. Thesis in Aerospace - Aerodynamic Engineering 

 دانشکده مهندسی مکانیک و مکاترونیک

 طراحی کاربردیمهندسی نامه کارشناسی ارشد پایان

Faculty of Mechanical and Mechatronics  Engineering 

M.Sc. Thesis in Applied Mechanics Engineering 

 دانشکده مهندسی مکانیک و مکاترونیک

 ساخت و تولیدمهندسی نامه کارشناسی ارشد پایان

Faculty of Mechanical and Mechatronics  Engineering 

M.Sc. Thesis in Manufacturing and Production 

Engineering 

 دانشکده مهندسی مکانیک و مکاترونیک

 های هواییزهسا -هوا فضامهندسی نامه کارشناسی ارشد پایان

 

Faculty of Mechanical and Mechatronics  Engineering 

 Space Structures -Aerospace  M.Sc. Thesis in

Engineering 

مهندسی مکانیک و مکاترونیکدانشکده   

 مکاترونیکمهندسی نامه کارشناسی ارشد پایان

Faculty of Mechanical and Mechatronics  Engineering 

M.Sc. Thesis in Mechatronics Engineering 
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و رباتیک مهندسی برقدانشکده   

 

 دانشکده مهندسی برق و رباتیک

 مهندسی مدارهای مجتمع الکترونیکنامه کارشناسی ارشد پایان

Faculty of Electrical Engineering and Robotic 

M.Sc. Thesis in Electronic Integrated Circuits Engineering 

 دانشکده مهندسی برق و رباتیک

 کنانوالکترونی و میکرو هایمهندسی افزارهنامه کارشناسی ارشد پایان

Faculty of Electrical Engineering and Robotic 

M.Sc. Thesis in Micro and Nano Electronic Devices Engineering 

 دانشکده مهندسی برق و رباتیک

 دیجیتال الکترونیک هایمهندسی سیستمنامه کارشناسی ارشد پایان

Faculty of Electrical Engineering and Robotic 

M.Sc. Thesis in Digital Electronic Systems Engineering 

 دانشکده مهندسی برق و رباتیک

 قدرت هایمهندسی سیستمنامه کارشناسی ارشد پایان

Faculty of Electrical Engineering and Robotic 

M.Sc. Thesis in Electrical Power Systems Engineering 

 دانشکده مهندسی برق و رباتیک
 الکتریکی هایماشین و قدرت الکترونیکمهندسی نامه کارشناسی ارشد پایان

Faculty of Electrical Engineering and Robotic 

M.Sc. Thesis in Power Electronic and Machine Engineering 

 دانشکده مهندسی برق و رباتیک

 مهندسی مخابرات میدان و موجنامه کارشناسی ارشد پایان

Faculty of Electrical Engineering and Robotic 

M.Sc. Thesis in Electromagnetic Wave and Field 

Engineering 

 دانشکده مهندسی برق و رباتیک

 مهندسی مخابرات سیستم نامه کارشناسی ارشدپایان

Faculty of Electrical Engineering and Robotic 

M.Sc. Thesis in Communication Systems Engineering 

مهندسی برق و رباتیکدانشکده   

 مهندسی کنترلنامه کارشناسی ارشد پایان

Faculty of Electrical Engineering and Robotic 

M.Sc. Thesis in Control Engineering 

 دانشکده مهندسی برق و رباتیک

 مهندسی رباتیکنامه کارشناسی ارشد پایان

Faculty of Electrical Engineering and Robotic 

M.Sc. Thesis in Robotic Engineering 
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کشاورزیدانشکده   

 

 

 دانشکده کشاورزی

نامه کارشناسی ارشد فیزیولوژی و فناوری پس از پایان

 برداشت محصوالت باغبانی

Faculty of Agriculture 

M.Sc. Thesis in  Postharvest Physiology and Technology 

of Horticultural Products  

 دانشکده کشاورزی

بیوتکنولوژی و ژنتیک مولکولی نامه کارشناسی ارشد پایان

 محصوالت باغبانی

Faculty of Agriculture 

M.Sc. Thesis in Biotechnology and Molecular Genetics of 

Horticultural Products  

 دانشکده کشاورزی

صنایع غذایینامه کارشناسی ارشد پایان  

 

Faculty of Agriculture 

M.Sc. Thesis in Food Industry 

 
 دانشکده کشاورزی

علوم مواد غذایینامه کارشناسی ارشد پایان  

 

Faculty of Agriculture 

M.Sc. Thesis in Food Sciences 

 دانشکده کشاورزی

 حاصلخیزی خاکو  شیمینامه کارشناسی ارشد پایان

Faculty of Agriculture 

M.Sc. Thesis in Soil Chemistry and Fertility 
 

 دانشکده کشاورزی

 نامه کارشناسی ارشد حشره شناسی کشاورزیپایان

Faculty of Agriculture 

M.Sc. Thesis in Entomology 

 دانشکده کشاورزی

 مهندسی زراعتنامه کارشناسی ارشد پایان

Faculty of Agriculture 

M.Sc. Thesis in Agronomy 

کشاورزیدانشکده   

کشاورزی اکولوژیکنامه کارشناسی ارشد پایان  

 

Faculty of Agriculture 

M.Sc. Thesis in Agroecology 

 دانشکده کشاورزی

 نامه کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی کشاورزیپایان

Faculty of Agriculture 

M.Sc. Thesis in Agricultural Biotechnology 

 دانشکده کشاورزی

نامه کارشناسی ارشد مهندسی سازه های آبیپایان  

 

Faculty of Agriculture 

M.Sc. Thesis in Water Structures Engineering 
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علوم ریاضیدانشکده   

 

 دانشکده علوم ریاضی

 آنالیزعددینامه کارشناسی ارشد پایان

Faculty of Mathematical Sciences 

M.Sc. Thesis in  Numerical Analysis 

انشکده علوم ریاضید  
تحقیق در عملیاتنامه کارشناسی ارشد پایان  

 

Faculty of Mathematical Sciences 

M.Sc. Thesis in  Operations Research 

 دانشکده علوم ریاضی

 نامه کارشناسی ارشد گراف و ترکیبیاتپایان

Faculty of Mathematical Sciences 

M.Sc. Thesis in  Graph and Combinatory 

 دانشکده علوم ریاضی

نامه کارشناسی ارشد ریاضی مالیپایان  

 

Faculty of Mathematical Sciences 

M.Sc. Thesis in  Financial Mathematics 

انشکده علوم ریاضید  

 نامه کارشناسی ارشد آنالیزپایان

Faculty of Mathematical Sciences 

M.Sc. Thesis in  Analysis 

انشکده علوم ریاضید  

نامه کارشناسی ارشد جبرپایان  

 

Faculty of Mathematical Sciences 

M.Sc. Thesis in  Algebra 

 دانشکده علوم ریاضی
هندسهنامه کارشناسی ارشد پایان  

 

Faculty of Mathematical Sciences 

M.Sc. Thesis in  Geometric 

ریاضیدانشکده علوم   

آمارنامه کارشناسی ارشد پایان  

 

Faculty of Mathematical Sciences 

M.Sc. Thesis in  Statistics 
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صنایع و مدیریتمهندسی دانشکده   

 

 دانشکده مهندسی صنایع و مدیریت

 مدیریت صنعتینامه کارشناسی ارشد پایان

Faculty of Industrial Engineering and 

Management 

M.Sc. Thesis in  Industrial Management 

 دانشکده مهندسی صنایع و مدیریت

 مدیریت کسب و کارنامه کارشناسی ارشد پایان

Faculty of Industrial Engineering and 

Management 

M.Sc. Thesis in  Master Of Business Administration 

 دانشکده مهندسی صنایع و مدیریت

مهای ریزی سیستبرنامه-کارشناسی ارشد اقتصادنامه پایان

 اقتصادی

Faculty of Industrial Engineering and 

Management 

M.Sc. Thesis in  Economics -Economical Systems 

Planning 

 

تربیت بدنیدانشکده   

 

تربیت بدنیدانشکده   

مدیریت اوقات فراغت و ورزشهای نامه کارشناسی ارشد پایان

 تفریحی

Faculty of Physical Education 

M.A. Thesis in  Leisure Time and Recreation 
Management 

تربیت بدنیدانشکده   

 مدیریت رویدادهای ورزشینامه کارشناسی ارشد پایان

Faculty of Physical Education 

M.A. Thesis in  Sports  Event Management 

تربیت بدنیدانشکده   

 فعالیت بدنی و تندرستینامه کارشناسی ارشد پایان

Faculty of Physical Education 

M.A. Thesis in  Physical Activity and Health 

تربیت بدنیدانشکده   

 تغذیه  ورزشنامه کارشناسی ارشد پایان

Faculty of Physical Education 

M.A. Thesis in  Sports Nutrition 
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معدن، نفت و ژئوفیزیکدانشکده مهندسی   

معدن، نفت و ژئوفیزیکدانشکده مهندسی   

 اکتشاف مواد معدنینامه کارشناسی ارشد پایان

Faculty of Mining, Petroleum and Geophysics 

Engineering 

M.Sc. Thesis in Mineral Exploration 

معدن، نفت و ژئوفیزیکدانشکده مهندسی   

 شناسیلرزهنامه کارشناسی ارشد پایان

Faculty of Mining, Petroleum and Geophysics 

Engineering 

M.Sc. Thesis in Exploration Seismology 

معدن، نفت و ژئوفیزیکدانشکده مهندسی   

 سنجیگرانینامه کارشناسی ارشد پایان

Faculty of Mining, Petroleum and Geophysics 

Engineering 

M.Sc. Thesis in Gravimetry 

معدن، نفت و ژئوفیزیکدانشکده مهندسی   

 سنجیمغناطیسنامه کارشناسی ارشد پایان

Faculty of Mining, Petroleum and Geophysics 

Engineering 

M.Sc. Thesis in Magnetics 

معدن، نفت و ژئوفیزیکدانشکده مهندسی   

 ژئوالکتریکنامه کارشناسی ارشد پایان

Faculty of Mining, Petroleum and Geophysics 

Engineering 

M.Sc. Thesis in Geoelectrics 

معدن، نفت و ژئوفیزیکدانشکده مهندسی   

 کتشافا-نفت مهندسی  نامه کارشناسی ارشدپایان

Faculty of Mining, Petroleum and Geophysics 

Engineering 

M.Sc. Thesis in Petroleum Engineering - 

Exploration 

معدن، نفت و ژئوفیزیکدانشکده مهندسی   

 اریحف-نفت مهندسینامه کارشناسی ارشد پایان

Faculty of Mining, Petroleum and Geophysics 

Engineering 

M.Sc. Thesis in Petroleum Engineering - 

Drilling 

معدن، نفت و ژئوفیزیکدانشکده مهندسی   

 مواد معدنی استخراجنامه کارشناسی ارشد پایان

Faculty of Mining, Petroleum and Geophysics 

Engineering 

M.Sc. Thesis in Mineral Exploitation 

معدن، نفت و ژئوفیزیکدانشکده مهندسی   

 مکانیک سنگنامه کارشناسی ارشد پایان

Faculty of Mining, Petroleum and Geophysics 

Engineering 

M.Sc. Thesis in Rock Mechanics 

معدن، نفت و ژئوفیزیکدانشکده مهندسی   

 مواد معدنی رآوریفنامه کارشناسی ارشد پایان

Faculty of Mining, Petroleum and Geophysics 

Engineering 

M.Sc. Thesis in Mineral Processing 

معدن، نفت و ژئوفیزیکدانشکده مهندسی   

 تونل و فضاهای زیرزمینینامه کارشناسی ارشد پایان

Faculty of Mining, Petroleum and Geophysics 

Engineering 

M.Sc. Thesis in Tunnel and Underground 

Spaces 
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و شهرسازی معماریدانشکده مهندسی   

و شهرسازی معماریدانشکده مهندسی   
 معماریمهندسی نامه کارشناسی ارشد پایان

Faculty of Architectural Engineering and Urbanism 

M.Sc. Thesis in Architectural Engineering 

 

 

 

زبان انگلیسیروه گ  

 گروه زبان انگلیسی
 پایان نامه کارشناسی ارشد آموزش زبان

 

English Language Department 

M.Sc. Thesis in Language Teaching 
 

 

 های مجازیشتهمثال از ر

المللی خوارزمیپردیس بین  

مدیریت اوقات فراغت و ورزشهای نامه کارشناسی ارشد پایان

 تفریحی

Kharazmi International Campus 

M.Sc. Thesis in  Leisure Time and Recreation 

Management 

 

 مرکز آموزشهای الکترونیکی

مدیریت اوقات فراغت و ورزشهای نامه کارشناسی ارشد پایان

 تفریحی

Department of Electronic Learning 

M.Sc. Thesis in  Leisure Time and Recreation 

Management 
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 رساله دکتریمثال از 
معدن، نفت و ژئوفیزیکدانشکده مهندسی   

 اکتشاف مواد معدنی رساله دکتری

Faculty of Mining, Petroleum and Geophysics 

Engineering 

Ph.D. Thesis in Mineral Exploration 

 


