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هایتحصیلیرشتهمقطعتحصیلیخروجیموردانتظار/عنوانردیف

بهینهسازیانرشیدربخشصنعت

 هٌْذسی صٌایع/ التصاد اًزصی دکتزا/ ارشذ ساسی اًزصی کشَر تْیٌِتذٍیي الگَی تجاری در ًظام تاًکذاری ٍ تیوِ در رًٍك تاسار  1

ّای گاس ٍ تخار در ٍاحذّای  سٌجی فٌی ٍ التصادی تاسیافت حزارت در تَرتیي اهکاى 2

 ...(هطالعِ هَردی )پاالیشگاّی ٍ پتزٍشیوی 

/ هٌْذسی سیستن ّای اًزصی کارشٌاسی ارشذ

 هکاًیک

/ هکاًیک/ هٌْذسی شیوی کارشٌاسی ارشذ ٍ فلز off-gasّای گاسی جْت تاسیافت گاسّای  سٌجی استفادُ اس هیکزٍتَرتیي اهکاى 3

 ّای اًزصی سیستن

بهینهسازیانرشیدربخشحملونقل

ّای سَخت تز کیفیت تٌشیي ٍ گاسٍئیل ٍ تاثیز آى تز  افشٍدًی اثز تزرسی ٍ هطالعِ 4

 (هَرد گاسٍئیل 3هَرد تٌشیي ٍ  5حذالل )ّای خَدرٍ  کاّش آالیٌذُ

 ًفتهٌْذسی / هٌْذسی شیوی کارشٌاسی ارشذ

ای تٌشیي ٍ گاسٍئیل در  تذٍیي ٍ هحاسثِ ضزایة اًتشار آالیٌذگی ٍ گاسّای گلخاًِ 5

 خَدرٍّای سثک ٍ سٌگیي

 هٌْذسی هحیط سیست کارشٌاسی ارشذ

بهینهسازیانرشیدربخشساختمان

ّای  ساسی اًزصی در ساختواى ٍ تذٍیي تستِ راّکار تْیٌِ 40ارسیاتی فٌی ٍ التصادی  6

 التصادی راّکارّای هذکَر

 هٌْذسی سیستن ّای اًزصی کارشٌاسی ارشذ

هٌْذسی / هٌْذسی هکاًیک کارشٌاسی ارشذ جْت دستیاتی تِ ًمطِ کاری هطلَب   GHPساسی ٍ تحلیل کٌذاًسَر هجوَعِ  شثیِ 7

 ّای اًزصی سیستن

ٍ چیلز تزاکوی  GHPّای  ارسیاتی فٌی ٍ التصادی ٍ همایسِ تطثیمی تکارگیزی ساهاًِ 8

 در یک ساختواى ًوًَِ ( تزلی)

هٌْذسی / هٌْذسی هکاًیک کارشٌاسی ارشذ

 ّای اًزصی سیستن

انرشیمذیریت

ّای  سیستن/ هٌْذسی هکاًیک کارشٌاسی ارشذ ّای گاس ٍ تخار جَیی اًزصی در تَرتیي ّای صزفِ تذٍیي هعیارّای فٌی ٍ فزصت 9

 اًزصی

آالت کشاٍرسی تا رٍیکزد اثزتخشی  ّای هعیار هصزف اًزصی در هاشیي تذٍیي شاخص 10

 آالت ًَساسی هاشیي

 /هکاًیک/ هٌْذسی کشاٍرسی کارشٌاسی ارشذ

 ّای اًزصی سیستن

هاریسیوسیستمبرنامه

 تا هصزف سَخت ساسی ریشی استزاتضیک تْیٌِ ّای تلفیمی تزًاهِ تذٍیي شاخص 11

 SWOT و  AHPتحلیل رٍیکزد تزکیثی

 هٌْذسی صٌایع/ التصاد اًزصی کارشٌاسی ارشذ

در ّای ساختواى، صٌعت ٍ حول ٍ ًمل  ٍری اًزصی در تخش ّای تْزُ تزرسی شاخص 12

 ایزاى ٍ همایسِ تطثیمی در کشَرّای هٌتخة

 هٌْذسی سیستن ّای اًزصی کارشٌاسی ارشذ

ّای  در تخش (IOT)ارسیاتی فٌی ٍ التصادی تکارگیزی فٌاٍری ًَیي ایٌتزًت اشیا  13

 ساختواى ٍ صٌعت ٍ ًمش آى در کاّش هصزف اًزصی

/ تزق/ هٌْذسی هکاًیک کارشٌاسی ارشذ

 ّای اًزصی سیستن

وفناوریپصوهش

پوپ ) GHPفٌاٍری  راُ تَسعِ ٍ تذٍیي ًمشِ (TIS)تذٍیي ًظام ًَآٍری فٌاٍراًِ  14

 (حزارتی گاسسَس

 هذیزیت تکٌَلَصی دکتزا

هیکزٍ ) MGTفٌاٍری راُ تَسعِ  ٍ تذٍیي ًمشِ (TIS)تذٍیي ًظام ًَآٍری فٌاٍراًِ  15

 (تَرتیي گاسی

 هذیزیت تکٌَلَصی دکتزا

 


