نام خانوادگي و نام
عنوان

نام خانوادگي و نام
سال ورود

استاد

دانشجو

تًسعٍ ريش وًار محذيدياجشائ محذيدطبقبتي در تئًري
االستيل مًسرات

سعبدتپًر محمذمُذي

78

ضُيذي ريشي سيذعليزضب

بزرسي امنبن افشايص ضنل پذيزي ي ببس تًسيع لىگز در تيزَبي
سزاسزي قبة َبي بته مسلح تقًيت ضذٌ بب يرق َبي
مبمپًسيتCFRP

مستًفي وضاد دايد

79

فزحبذ فزَىگ

بزرسي تئًريل ديًار بزضي فًالدي سخت وطذٌ بب يرق وبسك
جبن جشء:1رفتبر تىص َبي اصلي در ميذان مطص جشء :2رفتبر
غيز خطي ديىبميني ي تقبضبي ضنل پذيزي

سعبدتپًر محمذمُذي

79

معمبر سادٌ پزَبم

بزرسي ارتعبش ،پبيذاري ي تعبدل غيزخطي يرقُبي پيًستٍ
داراي سزعت طًلي

اسَزي مجتبي

79

حبتمي ضُبة الذيه

تحليل االستيل ي پالستيل محيطُبي پيًستٍ ديبعذي بب
استفبدٌ اس ريضُبي بذين ضبنٍ

بزيمىذقُىًيٍ بيضن

80

وجبر محمذ

اثزات آرايص آرمبتًرَبي خمطي ي تسليح خبرجي ريي
جذاضذگي يرق َبي تقًيتي در تيزَبي بته آرمٍ تقًيت ضذٌ
بب صفحبت CFRP

مستًفي وضاد دايد

80

افتخبر محمذرضب

بُيىٍ سبسي تًپًلًصي سبسٌ َبي پيًستٍ صفحٍ اي بب رفتبر
غيزخطي َىذسي تحت اثز ببرگذاري استبتيني ي ديىبميني

بزيمىذقُىًيٍ بيضن

81

بزمتيه عليزضب

تقًيت بزضي-پيچطي تيزَبي بته آرمٍ بب استفبدٌ اس مبمپًسيت
َبي FRP

مستًفي وضاد دايد

82

طالئي طببء سيذبُشاد

حل مسبئل منبويل جبمذات در محيطَبي محذيد ي وبمحذيد
بب استفبدٌ اس ريشَبي ويمٍتحليلي ي اجشاء محذيد

بزيمىذقُىًيٍ بيضن

83

مسيبي بزسي فزضيذ

ارائٍ ريضي جذيذ مبتىي بز ضبيٍ سبسي مبمپيًتزي جُت تخميه
چگبلي چيذمبن ( )PDمخلًط سىگذاوٍ َب در طزح اختالط بته مستًفي وضاد دايد

84

رئيسي محمذ

استفبدٌ اس ريش اجشاء محذيد طيفي در تحليل ارتعبضي اجشاء
سبسٌاي ،تحت اثز ويزيَبي ضزبٍ ي ببرَبي متحزك

سعبدتپًر محمذمُذي

84

عشيشي ويمب

بزرسي رفتبر لزسٌ اي مخبسن اوعطبف پذيز سيبل بب پالن مستطيلي
ي جذاسبسي ضذٌ اس پبيٍ تحت اثز حزمت قًي سلشلٍ

سعبدتپًر محمذمُذي

86

َبضمي ضمس الذيه

مقبيم سبسي دال َبي تخت بزاي بزش مىگىٍ اي بب استفبدٌ اس
ميلٍ  ،FRPضبنٍ  FRPي  FRPببدبشوي ي مقبيسٍ آن بب سبيز
ريضُب

مستًفي وضاد دايد

86

ميثمي محمذحسه

مبربزد ريش بذين المبن گبلزميه در تحليل پبيذاري ي ارتعبش
آساد يرق¬َب بب اضنبل َىذسي مختلف

اسَزي مجتبي

86

جببزسادٌ عزفبن

آوبليش استبتيني يرقَبي ييسنً االستيل ي بزرسي پبيذاري
آنَب بٍ ريش وًار محذيد

اسَزي مجتبي

86

عمًضبَي حسيه

