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 ٟٔطاٖ ٞٛزجی ٔجتٕـ فٛالز ٔجبضوٝ ذبتٕٝ یبفتٝ 9/5/79 4/6/81
قٙبذت وٕیت ٚ ویفیت آِٛزٌیٟبی ٔٛثط ثطٔحصٛالت وكبٚضظی زض ٔٙغمٝ تبثیط 

ز زض وبضذب٘ٝ فٛالز ٔجبضوٝ پصیط اظ فطآیٙسٞبی تِٛی
1 

 2 اضائٝ ٚ تٙؾیٓ ضٛاثظ ٚ ٔمطضات ٔجّٕبٖ قٟطی قٟط اصفٟبٖ قٟطٜ ذساثركی قٟطزاضی اصفٟبٖ ذبتٕٝ یبفتٝ 21/12/80 7/2/84

 پیبْ ٘جفی شٚة آٞٗ اصفٟبٖ ذبتٕٝ یبفتٝ 17/10/81 16/10/84
جبٚض وبضذب٘ٝ شٚة آٞٗ اصفٟبٖ زض ٔغبِقٝ قیٕیبیی آثٟبی ظیط ظٔیٙی ٔٙبعك ْ

 اضتجبط ثب حفؼ ٔحیظ ظیؿت
3 

 ٟٔطاٖ ٞٛزجی شٚة آٞٗ اصفٟبٖ ذبتٕٝ یبفتٝ 17/4/83 17/1/85
ثطضؾی تبثیط آالیٙسٜ ٞبی وبضذب٘ٝ شٚة آٞٗ اصفٟبٖ ثط ذبن آة ٚ ٔحصٛالت 

 وكبٚضظی ٔٙغمٝ
4 

 ذبتٕٝ یبفتٝ 15/4/84 30/9/85
ٔسیطیت ٚ ؾبظٔبٖ 

 ثط٘بٔٝ ضیعی
 ٟٔطزاز زازذٛاٜ

عطح تٛظیـ ٔتٛاظٖ افتجبضات تّٕه زاضایی ٞبی ؾطٔبیٝ ای زض قٟطؾتبٖ ٞبی 

 اؾتبٖ اصفٟبٖ
5 

ذبتٕٝ یبفتٝ  5/7/85 28/12/85 ؾبظٔبٖ پعقىی لب٘ٛ٘ی  آضـ لسٚؾی  ؾبِٕٙس آظاضی، فبوتٛضٞبی ذغط ٚ ذصٛصیبت آظاض زٞٙسٌبٖ ٚ آظاض زیسٌبٖ  6 

 

15/4/86 

 

 

15/4/84 

 

 

ذبتٕٝ یبفتٝ 

ؾبظٔبٖ ٔسیطیت ٚ 

ثط٘بٔٝ ضیعی اؾتبٖ 

اصفٟبٖ 

 

 ٟٔطزاز زازذٛاٜ

 

 

تٟیٝ ٚ تسٚیٗ عطح تٛؾقٝ قٟطؾتبٟ٘بی اؾتبٖ اصفٟبٖ 
7 

ذبتٕٝ یبفتٝ  12/8/81 12/6/86
ؾبظٔبٖ ثبظیبفت 

قٟطزاضی اصفٟبٖ 
پیبْ ٘جفی 

قٟطی ٚ أىبٖ ؾٙجی ثیٛفیّتطاؾیٖٛ اٖ زض ذبن آغكتٝ ثبظیبفت پؿبة فبضالة 

ثٝ وٕپٛؾت 
8 
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ذبتٕٝ یبفتٝ  1/9/85 1/9/87
پػٚٞكىسٜ ضٚیبٖ 

اصفٟبٖ 
اوجط پیطؾتب٘ی 

افعایف پتب٘ؿیُ قیطٚاضی ٌبٚزاضیٟبی ؾٙتی ٚ ٘یٕٝ صٙقتی اؾتبٖ اصفٟبٖ اظ 

عطیك تىِٙٛٛغی تِٛیس جٙیٗ آظٔبیكٍبٞی ٚ ا٘تمبَ جٙیٗ 
9 

ذبتٕٝ یبفتٝ  16/11/86 16/3/88 ٔجتٕـ فٛالز ٔجبضوٝ 
ٔحٕس فّی 

فجبؾیبٖ 

قٙبؾبیی ؾبذتبض ٚ ٘حٜٛ فّٕىطز ؾیؿتٓ وٙتطَ ٕٞعٔبٖ ِٚتبغ ٚ تٛاٖ ضاوتیٛ 

(jvvc)  ٝزض ٚاحس ثطق ٚ ؾیبالت ٔجتٕـ فٛالز ٔجبضو
10 

 11 اضظیبثی ٚ تٛؾقٝ ثبك ٌٛ٘ٝ قٙبؾی قطوت ّٔی فٛالز ٔجبضوٝ ضاٖ ٞٛزجیٔٝ ٔجتٕـ فٛالز ٔجبضوٝ ذبتٕٝ یبفتٝ 13/3/86 13/3/88

ؾبظٔبٖ ٔحیظ ظیؿت  ذبتٕٝ 15/8/86 15/8/88 فطٚك ٔطتضبیی ٘ػاز 
ٔغبِقٝ ؾیٕبی پٛقف ٌیبٞی ٚ جٕـ آٚضی ضؾتٙی ٞبی پٙبٍٞبٜ حیبت ٚحف 

لٕیكّٛ 
12 

ذبتٕٝ یبفتٝ  28/12/85 15/12/88 پعقىی لب٘ٛ٘ی  ؾبظٔبٖ آضـ لسٚؾی 
تقییٗ قیٛؿ ٚ پیف آٌٟی آؾیت ٞبی وب٘ىبقٗ زض تطٚٔبی ز٘سا٘ی زض پیٍیطی 

قف ٔبٞٝ زض ٔطاجقیٗ ثٝ ازاضٜ وُ پعقىی لب٘ٛ٘ی اؾتبٖ اصفٟبٖ 
13 

 خاتمه 21/1/87 21/1/89

ماده  "د"بند )وزارت علوم

وسازمان پارکها و (45

فضای سبسشهرداری 

اصفهان 

نجفی پیام 
تاثیر کاربرد شیرابه خروجی کارخانه کمپوست زباله شهری بر خصوصیات خاک و رشد 

درختان فضای سبس شرق اصفهان 
14 

 ذبتٕٝ یبفتٝ 21/6/87 21/6/89
قطوت آة ٚ فبضالة 

 اصفٟبٖ

ٔحٕس ٟٔسی 

 لیصطی
 15 ثطضؾی ویفیت آة آقبٔیس٘ی قٟط اصفٟبٖ

 ذبتٕٝ 1/7/87 1/7/89
ؾبظٔبٖ پبضوٟب ٚ فضبی 

ؾجع اؾتبٖ اصفٟبٖ 
ثیػٖ حبتٕی 

ثطضؾی أىبٖ ٔجبضظٜ ثب ؾٛؾه چٛثرٛاض ؾبضتب ضٚی زضذتبٖ ٘بضٖٚ اظ عطیك ضٚـ 

تعضیك ٔؿتمیٓ ثٝ تٙٝ زض فضبی ؾجع قٟط اصفٟبٖ 
16 

 ذبتٕٝ 20/12/88 19/10/89

ؾبظٔبٖ فطٍٞٙی 

تفطیحی قٟطزاضی 

اصفٟبٖ 

ثسضی قبٜ عبِجی 
زٚیٗ ٔحتٛا ٚافتجبض ؾٙجی آٔٛظقٟبی فطٍٞٙی قٟطٚ٘ساٖ ثطای ٌطٜٚ ؾٙی            ت

ؾبِٝ قٟطؾتبٖ اصفٟبٖ 14-11
17 
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 ذبتٕٝ 19/5/90 19/8/90
قطوت تِٛیس پطٚتئیٗ ٚ 

غالتیٗ آپبزا٘ب 
 ٔجیس عغیب٘ی

ثط فّٕىطز  MCHAثطضؾی تبثیط ٔیٙطاَ ٞبی ویالت قسٜ ٔٛجٛز زض وٕپّىؽ 

ٔٙی جٛجٝ ٞبی ٌٛقتی ضقس ٚ ای
18 

 ذبتٕٝ یبفتٝ 12/3/90 12/10/90
قطوت زضٔبٖ ٌؿتط 

٘یىبٖ اصفٟبٖ 

زا٘كىسٜ 

ز٘سا٘پعقىی 
ثطٌعاضی زٚضٜ آٔٛظقی ایٕپّٙت  19 

قٟطزاضی اصفٟبٖ  ذبتٕٝ 10/11/88 10/11/90 ٟٔطزاز زازذٛاٜ  ؾٕب٘س ٚثبظیبفت ٘ؾط ؾٙجی جبٔـ ذسٔبت قٟطی قٟطزاضی اصفٟبٖ زض ٔٛضز ح 20 

ذبتٕٝ یبفتٝ  15/12/89 15/11/1390 ثب٘ه ٔؿىٗ 
حؿیٗ قطیفی 

ض٘ب٘ی 
قٙبؾبئی قیٜٛ ٞبی ثبظاضیبثی ٔٙبؾت زض ثب٘ه ٔؿىٗ اؾتبٖ اصفٟبٖ  21 

قٟطزاضی اصفٟبٖ  ذبتٕٝ 5/12/88 5/12/90  22 تبٖ زض جصة آالیٙسٟٞبی ٞٛای قٟط اصفٟبٖٔمبیؿٝ ثطذی اظ زضخ احٕس ٔحٕسی

 ذبتٕٝ 10/12/88 10/12/90
قطوت ّٔی پبالیف ٘فت 

اصفٟبٖ 
پیبْ ٘جفی 

اضظیبثی ویفیت پؿبة ذطٚجی قطوت پبالیف ٘فت اصفٟبٖ ثٝ ِحبػ وبضثطز زض 

فضبی ؾجع 
23 

قطوت چیٙی ظضیٗ  ذبتٕٝ 16/11/90 16/12/90 ٞبزی ضاز ٘ػاز  ض٘بٔٝ فّٕیبتی ٔسیطیت پؿٕب٘سٞبی صٙقتی ٚ ٚیػٜ قطوت  چیٙی ظضیٗ ة 24 

 ذبتٕٝ 23/12/90 23/1/91
ضیؿٙسٌی ٚثبفٙسٌی 

ٔیٟٗ ثبفت 
ٞبزی ضاز ٘ػاز 

ؾبیت ٚیعیت ٔغبثك زؾتٛضاِقُٕ ثط٘بٔٝ فّٕی ٔسیطیت پؿٕب٘س ازاضٜ وُ ٔحیظ 

ظیؿت اؾتبٖ اصفٟبٖ 
25 

قطوت  قیط ٌبظ ایطاٖ  ذبتٕٝ 17/12/90 17/1/91 ثط٘بٔٝ فّٕیبتی ٔسیطیت پؿٕب٘سٞبی صٙقتی ٚ ٚیػٜ قطوت  قیط ٌبظ ایطاٖ  ٞبزی ضاز ٘ػاز 26 

قطوت  ٘ٛ ثبفت  ذبتٕٝ 17/1/91 17/2/91 ثط٘بٔٝ فّٕیبتی ٔسیطیت پؿٕب٘سٞبی صٙقتی ٚ ٚیػٜ قطوت  ٘ٛ ثبفت  ٞبزی ضاز ٘ػاز 27 
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 ذبتٕٝ 17/1/91 17/2/91
ضوت ثیؿىٛییت ـ

فطذٙسٜ 
ٞبزی ضاز ٘ػاز  ثط٘بٔٝ فّٕیبتی ٔسیطیت پؿٕب٘سٞبی صٙقتی ٚ ٚیػٜ قطوت ثیؿىٛییت فطذٙسٜ  28 

 ذبتٕٝ 17/1/91 17/2/91
قطوت  ٍ٘یٗ فؿُ 

ٞط٘س 
ثط٘بٔٝ فّٕیبتی ٔسیطیت پؿٕب٘سٞبی صٙقتی ٚ ٚیػٜ قطوت  ٍ٘یٗ فؿُ  ٞبزی ضاز ٘ػاز 29 

قطوت ٘یطٚ وّط  ذبتٕٝ 17/1/91 17/2/91 ثط٘بٔٝ فّٕیبتی ٔسیطیت پؿٕب٘سٞبی صٙقتی ٚ ٚیػٜ قطوت ٘یطٚ وّط  ٞبزی ضاز ٘ػاز 30 

 ذبتٕٝ 19/1/91 19/2/91
قطوت حٙب٘ٝ ؾپٟط 

ؾپبٞبٖ 
 ٞبزی ضاز ٘ػاز

ؾبیت ٚیعیت ٔغبثك زؾتٛضاِقُٕ ثط٘بٔٝ فّٕی ٔسیطیت پؿٕب٘س ازاضٜ وُ ٔحیظ 

ظیؿت اؾتبٖ اصفٟبٖ 
31 

 ذبتٕٝ 19/1/91 19/2/91
قطوت ثؿتٝ ثٙسی 

آالیف عیٛض پبٔجبَ 
ٞبزی ضاز ٘ػاز 

ؾبیت ٚیعیت ٔغبثك زؾتٛضاِقُٕ ثط٘بٔٝ فّٕی ٔسیطیت پؿٕب٘س ازاضٜ وُ ٔحیظ 

ظیؿت اؾتبٖ اصفٟبٖ 
32 

قطوت ٔب ٘ب ٔطك اصفٟبٖ  ذبتٕٝ 19/1/91 19/2/91 ٞبزی ضاز ٘ػاز 
ُٔ ثط٘بٔٝ فّٕی ٔسیطیت پؿٕب٘س ازاضٜ وُ ٔحیظ ؾبیت ٚیعیت ٔغبثك زؾتٛضاِـ

ظیؿت اؾتبٖ اصفٟبٖ 
33 

قطوت وبقی ٘بئیٗ  ذبتٕٝ 16/2/91 16/3/91 ثط٘بٔٝ فّٕیبتی ٔسیطیت پؿٕب٘سٞبی صٙقتی ٚ ٚیػٜ قطوت وبقی ٘بئیٗ  ٞبزی ضاز ٘ػاز 34 

إِبؾٝ آضیٗ  ذبتٕٝ 25/2/91 25/3/91 ٞبزی ضاز ٘ػاز 
ت ٔغبثك زؾتٛضاِقُٕ ثط٘بٔٝ فّٕی ٔسیطیت پؿٕب٘س ازاضٜ وُ ٔحیظ ؾبیت ٚیعی

ظیؿت اؾتبٖ اصفٟبٖ 
35 

 ذبتٕٝ 10/3/91 10/4/91
قطوت تقبٚ٘ی وكتبضٌبٜ 

صٙقتی ٔطك ٕٞب 
ٞبزی ضاز ٘ػاز 

ؾبیت ٚیعیت ٔغبثك زؾتٛضاِقُٕ ثط٘بٔٝ فّٕی ٔسیطیت پؿٕب٘س ازاضٜ وُ ٔحیظ 

ظیؿت اؾتبٖ اصفٟبٖ 
36 

 ذبتٕٝ 17/3/91 17/4/91
قطوت ٌطٜٚ صٙقتی 

ؾپبٞبٖ 
ٞبزی ضاز ٘ػاز 

ؾبیت ٚیعیت ٔغبثك زؾتٛضاِقُٕ ثط٘بٔٝ فّٕی ٔسیطیت پؿٕب٘س ازاضٜ وُ ٔحیظ 

 ظیؿت اؾتبٖ اصفٟبٖ

 

37 
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زاضٚ ؾبظی أیٗ  ذبتٕٝ 3/3/91 3/4/91 ٞبزی ضاز ٘ػاز  یؿت اؾتبٖ اصفٟبٖ ثط٘بٔٝ فّٕیبتی ٔسیطیت پؿٕب٘س ازاضٜ ی وُ ٔحیظ ظ 38 

ؾبظٔبٖ ٔحیظ ظیؿت  ذبتٕٝ 31/5/89 31/5/91 فطٚك ٔطتضبئی ٘ػاز  تٟیٝ اعّؽ ٌیبٞی پٙبٍٞبٜ حیبت ٚحف لٕیكّٛ  39 

ؾبظٔبٖ جٟبز وكبٚضظی  ذبتٕٝ 25/5/89 25/5/91 فجساِطضب التساضی 
فٙصط آٞٗ زض ٔحیظ  اثطات اؾتفبزٜ اظ ظئِٛیت ثٝ فٙٛاٖ ٔٙجـ وٙس ضٞب وٙٙسٜ

وبقت ثسٖٚ ذبن ذیبض ٌّرب٘ٝ ای 
40 

ؾبظٔبٖ جٟبز وكبٚضظی  ذبتٕٝ 25/5/89 25/5/91 فجساِطضب التساضی 
تقییٗ ظٔبٖ ٔٙبؾت آثیبضی زض وكت ثسٖٚ ذبن ذیبض ٌّرب٘ٝ ای اظ عطیك اذتالف 

زض جٟت حطاضت ثطي ٚ ٞٛا 
41 

ْ پطزاظ قطوت پیب ذبتٕٝ 1/5/91 1/6/91 ؾیس ٟٔسی ؾجبزیٝ  ثطضؾی ضٔعٞبی وّیس فٕٛٔی ذٓ ثیضٛی  42 

قطوت لغقٝ ؾبظاٖ ثط٘ب  ذبتٕٝ یبفتٝ 7/5/91 7/6/91  ٞبزی ضاز ٘ػاز
ؾبیت ٚیعیت ٔغبثك زؾتٛضاِقُٕ ثط٘بٔٝ فّٕی ٔسیطیت پؿٕب٘س ازاضٜ وُ ٔحیظ 

ظیؿت اؾتبٖ اصفٟبٖ 
43 

وت ٔبقیٗ ؾبظی ٘ٛض قط ذبتٕٝ یبفتٝ 7/5/91 7/6/91  ٞبزی ضاز ٘ػاز
ؾبیت ٚیعیت ٔغبثك زؾتٛضاِقُٕ ثط٘بٔٝ فّٕی ٔسیطیت پؿٕب٘س ازاضٜ وُ ٔحیظ 

ظیؿت اؾتبٖ اصفٟبٖ 
44 

تِٛیسی ثط٘ب ثبعطی  ذبتٕٝ یبفتٝ 7/5/91 7/6/91  ٞبزی ضاز ٘ػاز
ؾبیت ٚیعیت ٔغبثك زؾتٛضاِقُٕ ثط٘بٔٝ فّٕی ٔسیطیت پؿٕب٘س ازاضٜ وُ ٔحیظ 

ظیؿت اؾتبٖ اصفٟبٖ 
45 

قطوت ؾحط صٙقت  ذبتٕٝ یبفتٝ 7/5/91 7/6/91  ٞبزی ضاز ٘ػاز
ؾبیت ٚیعیت ٔغبثك زؾتٛضاِقُٕ ثط٘بٔٝ فّٕی ٔسیطیت پؿٕب٘س ازاضٜ وُ ٔحیظ 

ظیؿت اؾتبٖ اصفٟبٖ 
46 

قطوت ؾپبٞبٖ ثط٘ب  ذبتٕٝ یبفتٝ 7/5/91 7/6/91  ٞبزی ضاز ٘ػاز
زؾتٛضاِقُٕ ثط٘بٔٝ فّٕی ٔسیطیت پؿٕب٘س ازاضٜ وُ ٔحیظ ؾبیت ٚیعیت ٔغبثك 

ظیؿت اؾتبٖ اصفٟبٖ 
47 

قطوت صٙبیـ پالؾتیه  ذبتٕٝ یبفتٝ 7/5/91 7/6/91  ٞبزی ضاز ٘ػاز
ؾبیت ٚیعیت ٔغبثك زؾتٛضاِقُٕ ثط٘بٔٝ فّٕی ٔسیطیت پؿٕب٘س ازاضٜ وُ ٔحیظ 

ظیؿت اؾتبٖ اصفٟبٖ 
48 
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ٞبزی ضاز ٘ػاز  قطوت پطتٛ فٛالز فبْ ذبتٕٝ یبفتٝ 7/5/91 7/6/91
ؾبیت ٚیعیت ٔغبثك زؾتٛضاِقُٕ ثط٘بٔٝ فّٕی ٔسیطیت پؿٕب٘س ازاضٜ وُ ٔحیظ 

ظیؿت اؾتبٖ اصفٟبٖ 
49 

 ذبتٕٝ 10/5/91 10/6/91

قطوت تِٛیس وٙٙسٜ 

فطآٚضزٜ ٞبی ِجٙی ظضیٗ 

قبز 

ٞبزی ضاز ٘ػاز 
ِی ٔسیطیت پؿٕب٘س ازاضٜ وُ ٔحیظ ؾبیت ٚیعیت ٔغبثك زؾتٛضاِقُٕ ثط٘بٔٝ فٓ

ظیؿت اؾتبٖ اصفٟبٖ 
50 

٘ٛیٗ ٌٛقت جی قطوت  ذبتٕٝ 10/5/91 10/6/91 ٞبزی ضاز ٘ػاز  ثط٘بٔٝ فّٕیبتی ٔسیطیت پؿٕب٘س ازاضٜ ی وُ ٔحیظ ظیؿت اؾتبٖ اصفٟبٖ  51 

صٙبیـ غصایی اصبِت  ذبتٕٝ 10/5/91 10/6/91 ٞبزی ضاز ٘ػاز  تی ٔسیطیت پؿٕب٘س ازاضٜ ی وُ ٔحیظ ظیؿت اؾتبٖ اصفٟبٖ ثط٘بٔٝ فّٕیب 52 

10/6/91 10/5/91  ذبتٕٝ 
قطوت ظضیٗ قبز 

 ؾپبٞبٖ
 ٞبزی ضاز ٘ػاز

ؾبیت ٚیعیت ٔغبثك زؾتٛضاِقُٕ ثط٘بٔٝ فّٕی ٔسیطیت پؿٕب٘س ازاضٜ وُ ٔحیظ 

ظیؿت اؾتبٖ اصفٟبٖ 
53 

ٌیتی آؾب قطوت  ذبتٕٝ 10/5/91 10/6/91 زی ضاز ٘ػاز ٞب  54 ثط٘بٔٝ فّٕیبتی ٔسیطیت پؿٕب٘س ازاضٜ ی وُ ٔحیظ ظیؿت اؾتبٖ اصفٟبٖ

ٞبزی ضاز ٘ػاز  قطوت ٌّتبـ ذبتٕٝ 10/5/91 10/6/91 ثط٘بٔٝ فّٕیبتی ٔسیطیت پؿٕب٘س ازاضٜ ی وُ ٔحیظ ظیؿت اؾتبٖ اصفٟبٖ  55 

ْ ؾبظٜ اؾپبزاٖ ٚف ذبتٕٝ 10/5/91 10/6/91 ٘ػاز  ٞبزی ضاز ثط٘بٔٝ فّٕیبتی ٔسیطیت پؿٕب٘س ازاضٜ ی وُ ٔحیظ ظیؿت اؾتبٖ اصفٟبٖ  56 

قطوت  اصفٟبٖ لیط  ذبتٕٝ 9/6/91 9/7/91 ثط٘بٔٝ فّٕیبتی ٔسیطیت پؿٕب٘سٞبی صٙقتی ٚ ٚیػٜ قطوت  لیط اصفٟبٖ  ٞبزی ضاز ٘ػاز 57 

قطوت  اصفٟبٖ لیط  ذبتٕٝ 9/6/91 9/7/91 ثط٘بٔٝ فّٕیبتی ٔسیطیت پؿٕب٘سٞبی صٙقتی ٚ ٚیػٜ قطوت  لیط اصفٟبٖ  ٞبزی ضاز ٘ػاز 58 

 ذبتٕٝ 11/6/91 11/7/91
قطوت  وٙؿب٘تطٜ اضْٚ 

ؾب٘ىٛن 
 ٞبزی ضاز ٘ػاز

ثط٘بٔٝ فّٕیبتی ٔسیطیت پؿٕب٘سٞبی صٙقتی ٚ ٚیػٜ قطوت  وٙؿب٘تطٜ اضْٚ 

ؾب٘ىٛن 
59 



 (خوراسگان)اصفهانطرح های برون دانشگاهی دانشگاه آزاد اسالمی واحد 

ذبتٕٝ  27/1/1391 27/7/1391 ی ذٛضاؾٍبٖ قٟطزاض ضضب اؾٕبفیّی 
ٚ ثط٘بٔٝ اؾتطاتػیه ٚ ثط٘بٔٝ اؾتطاتػیه پٙج ؾبِٝ  1404تٟیٝ چكٓ ا٘ساظ ؾبَ 

قٟطزاضی ذٛضاؾٍبٖ 
60 

قطوت ٌع ؾىٝ  ذبتٕٝ یبفتٝ 29/6/91 29/7/91  ٞبزی ضاز ٘ػاز
ؾبیت ٚیعیت ٔغبثك زؾتٛضاِقُٕ ثط٘بٔٝ فّٕی ٔسیطیت پؿٕب٘س ازاضٜ وُ ٔحیظ 

اصفٟبٖ  ظیؿت اؾتبٖ
61 

قطوت ٟٔطاؼ پرت  ذبتٕٝ یبفتٝ 29/6/91 29/7/91  ٞبزی ضاز ٘ػاز
ؾبیت ٚیعیت ٔغبثك زؾتٛضاِقُٕ ثط٘بٔٝ فّٕی ٔسیطیت پؿٕب٘س ازاضٜ وُ ٔحیظ 

ظیؿت اؾتبٖ اصفٟبٖ 
62 

 ذبتٕٝ 3/11/90 3/11/91

ؾبظٔبٖ ٔیطاث فطٍٞٙی، 

صٙبیـ زؾتی ٚ 

ٌطزقٍطی 

اٜ فط٘ٛـ زا٘ف پٗ تسٚیٗ اؾتب٘ساضز وبضٌبٜ ٞبی ؾفبَ، ؾطأیه ٚ وبقی  63 

 ذبتٕٝ 14/9/1391 14/11/91
ٔؤؾؿٝ آٔٛظـ فبِی  

آظاز صسض  

ٔقبٚ٘ت پػٚٞكی 

زا٘كٍبٜ  
ثٝ صٛضت ٔكتطن ثیٗ ٔؤؾؿٝ ٚ زا٘كٍبٜ  RTETLاجطای ٕٞبیف  64 

 ذبتٕٝ 1/12/90 1/12/91
ا٘جٕٗ عطحٟبی صٙقتی 

اٖ اؾتبٖ اصفٝ
ٔحٕٛز ٔبِٕیط 

ؾیبؾت حمٛلی جٕٟٛضی اؾالٔی ایطاٖ زض ضاثغٝ ثب ٔؿبیُ ٌٕطوی ٔمبیؿٝ آٖ ثب 

ثٝ قطح پطٚپٛظاَ  WTOاؾٙبز ثیٗ إِّّی  
65 

ذبتٕٝ  2/10/91 2/12/91
قطوت فطظاز ٔقسٖ 

ؾپبٞبٖ 
ٔطیٓ فطٚغی اثطی  اضظیبثی ظیؿت ٔحیغی اثطات پطٚغٜ احساث ٔقسٖ ؾًٙ آٞٗ فطیسٚ٘كٟط  66 

 ذبتٕٝ 23/12/90 23/12/91
قطوت ٘ؿبجی ٔیٟٗ 

ثبفت 
ثط٘بٔٝ فّٕیبتی ٔسیطیت پؿٕب٘سٞبی صٙقتی ٚ ٚیػٜ قطوت ٘ؿبجی ٔیٟٗ ثبفت  ٞبزی ضاز ٘ػاز 67 

قٟطزاضی ثٟبضؾتبٖ  ذبتٕٝ 7/3/91 7/1/92 احٕس جالِیبٖ  ٔغبِقبت ذبن ٚآة ٔٙغمٝ جٍّٙی قٟط ثٟبضؾتبٖ  68 

 ذبتٕٝ 13/2/90 13/2/92
ٔٛؾؿٝ پػٚٞكی 

فطًٞٙ، ٞٙط ٚ اضتجبعبت 

ٚظاضت فطًٞٙ ٚ اضقبز 

ٔطیٓ لبؾٕی  ٔؿتٙس ؾبظی ذب٘ٝ ٞبی تبضیری اضظقٕٙس زض حبَ ترطیت اصفٟبٖ  69 



 (خوراسگان)اصفهانطرح های برون دانشگاهی دانشگاه آزاد اسالمی واحد 

اؾالٔی 

ازأٝ زاضز  ازأٝ زاضز  20/11/89
قطوت پبالیف ٘فت 

اصفٟبٖ 
ٞبزی ضاز٘ػاز 

 RS  ٚGISایجبز یه ثب٘ه زازٜ ظٔیٙی ثب اؾتفبزٜ اظ  عطاحی جبٔـ فضبی ؾجع ٚ

ٔٙغمٝ صٙقتی قطوت پبالیف ٘فت اصفٟبٖ 
70 

ازأٝ زاضز   ذبتٕٝ یبفتٝ 20/7/90
قطوت پبالیف ٘فت 

اصفٟبٖ 
پیبْ ٘جفی 

 8پٛ٘س OILجٟت اصالح ویفیت پؿبة ٚ وبٞف NFTاؾتفبزٜ اظ ؾیؿتٓ 

پبالیكٍبٜ اصفٟبٖ 
71 

ازأٝ زاضز  زض حبَ اجطا  90ٔبٜ  زی
قطوت ؾٟبٔی ثطق 

ٔٙغمٝ ای اصفٟبٖ 
فّیطضب پبضؾبئی 

ثطضؾی ضٚـ ٞبی وبٞف صسای ٘بقی اظ تطا٘ؿفٛضٔبتٛض زض پؿت ٞبی قٟطی ثب 

تبویس ثط ایعِٚٝ وطزٖ فٛ٘ساؾیٖٛ 
72 

ازأٝ زاضز  اؾتب٘ساضی اصفٟبٖ  زض حبَ اجطا 2/9/89 ٔٛض ٔغبِقبتی ٚ پػٚٞف ٞبی فطٍٞٙی ا٘جبْ ا پیبْ ٘جفی 73 

ازأٝ زاضز  زضحبَ اجطا  27/3/91 قٟطزاضی فالٚضجبٖ 
ضضب اؾٕبفیّی 

 

ٚ ثط٘بٔٝ اؾتطاتػیه پٙج ؾبِٝ  1404تٟیٝ ؾٙس چكٓ ا٘ساظ ؾبَ 

 
74 

ازأٝ زاضز  قطوت زیسٜ پطزاظ صجب  زض حبَ اجطا 11/10/91
ٔحٕس ضٚح اهلل 

 یعزا٘ی

ویّٛ  8زض عطاحی ٚ ؾبذت یه ٔٙجـ تغصیٝ ی ایعِٚٝ ثب لبثّیت ذطٚجی پػٚٞف 

ٚات  20ِٚت ٚ تٛاٖ 
76 

 زض حبَ اجطا 1/11/91 ازأٝ زاضز
قطوت ؾپبٞبٖ زا٘ٝ 

پبضؾیبٖ 

ٔحٕس ٟٔسی 

لیصطی 

ا٘ساظٜ ٌیطی غّؾت فّعات ؾٍٙیٗ زض ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبی ٞضٓ قسٜ زض ٔجتٕـ تِٛیسی 

ظیبثی آٖ  ؾپبٞبٖ زا٘ٝ پبضؾیبٖ ٚ اض
77 

 

ازأٝ زاضز 

 

16/10/91 

 

زض حبَ اجطا 

 

قطوت ظیؿت فطآٚضزٜ 

ؾپبٞبٖ 

 

ٔجیس عغیب٘ی 

ثطضؾی تأثیط ؾغٛح ٔرتّف ٚیٙبؼ ثط فّٕىطز ٚ پبؾد ٞبی ایٕٙی جٛجٝ ٞبی 

ٌٛقتی 
78 

 زض حبَ اجطا 1/6/1392 29/12/1392
قطوت ؾٟبٔی شٚة 

 آٞٗ
 ثٟطاْ ججُ فبّٔی

ٜ اظ ؾطثبضٜ ٞبی ضبیقبتی وٙٛضتٛض شٚة آٞٗ جٟت تِٛیس ثتٗ ٔمبْٚ ٚ اؾتفبز

التصبزی 
79 



 (خوراسگان)اصفهانطرح های برون دانشگاهی دانشگاه آزاد اسالمی واحد 

 NIST 80ثطضؾی اؾتب٘ساضزٞبی ضٔعٍ٘بضی زض ؾبظٔبٖ ؾیس ٟٔسی ؾجبزیٝ قطوت پیبْ پطزاظ زض حبَ اجطا 1/5/92 29/9/92

زض حبَ اجطا  21/10/92 21/10/93
قطوت چىبٚن زا٘ٝ 

آضیب٘ب 

ٟٔسی ٔحٕس 

لیصطی 
تقییٗ ویفیت ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبی ذٛضان زاْ ٚ عیٛض ٚ اضظیبثی آٖ  81 

زض حبَ اجطا  6/11/92 6/11/93
قطوت آفطیٗ زا٘ٝ 

ؾپبٞبٖ 

ٔحٕس ٟٔسی 

لیصطی 

اضظیبثی  ا٘غجبق ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبی ذٛضان زاْ ٚ عیٛض ثب ٔكرصبت فٙی ٔصٛة ثیٗ 

زا٘كٍبٜ آظاز اؾالٔی ٚاحس ذٛضاؾٍبٖ  
82 

زض حبَ اجطا  16/11/92 16/11/93
ٔؤؾؿٝ ثیٗ إِّّی 

صّح ٚ زٚؾتی 
ظٞطٜ ٔكىبتی  زض ؾالٔت ٚ تٛؾقٝ جبٔقٝ  "ثطای تٛ٘یه"ٔطٚضی ثط  83 

ذبتٕٝ یبفتٝ  6/10/91 23/11/91
قطوت ّٔی پرف 

فطآٚضزٜ ٞبی ٘فتی ایطاٖ 
ٞبزی ضاز ٘ػاز 

اضظیبثی آالیٙسٜ ٞبی ظیؿت ا٘جبْ وّیٝ أٛض ٔطثٛط ثٝ ا٘ساظٜ ٌیطی ، ؾٙجف ٚ 

ٔحیغی زض قطوت ّٔی پرف فطآٚضزٜ ٞبی ٘فتی ایطاٖ 
84 

زض حبَ اجطا  21/08/92 30/08/93 ٟٔطاؼ پرت  ٞبزی ضاز ٘ػاز  ا٘جبْ عطح ذٛز اؽٟبضی ٔحیظ ظیؿت  85 

ذبتٕٝ یبفتٝ  21/08/92 30/09/92 قطوت اضْٚ ؾب٘ىٛن   ٞبزی ضاز ٘ػاز  ؽٟبضی ٔحیظ ظیؿت ا٘جبْ عطح ذٛز ا 86 

ذبتٕٝ یبفتٝ  07/09/91 28/12/92 ٌطٜٚ صٙقتی ٌّجبفت  ٞبزی ضاز ٘ػاز  ٕ٘ٛ٘ٝ ثطزاضی اظ فبوتٛضٞبی ظیؿت ٔحیغی  87 

زض حبَ اجطا  30/03/92 30/03/93

ازاضٜ وُ ٘ٛؾبظی، 

تٛؾقٝ ٚ تجٟیع ٔساضؼ 

اصفٟبٖ 

ٔطیٓ لبؾٕی 
قٙٛایبٖ ٚ ٘یٕٝ قٙٛایبٖ وكٛض، ٔغبِقٝ ٔٛضزی اضائٝ اٍِٛ ثطای عطاحی ٔساضؼ ٘ب

ٔساضؼ اصفٟبٖ 
88 

ذبتٕٝ یبفتٝ  4/4/91 3/4/92
ٔسیطیت وُ ٘ٛؾبظی 

ٔساضؼ اؾتبٖ اصفٟبٖ 
ٔطیٓ لبؾٕی  اضئٝ ضٛاثظ ٚ ضاٞىبضٞبی عطاحی ثطای فضبٞبی آٔٛظقی وٛزوبٖ اتیؿٓ  89 



 (خوراسگان)اصفهانطرح های برون دانشگاهی دانشگاه آزاد اسالمی واحد 

 

 

زض حبَ اجطا  10/02/93 10/02/94 اٖ زا٘ٝ قطوت ؾپبٜ
ٔحٕس ٟٔسی 

لیصطی 

اضظیبثی ا٘غجبق ٚیتبٔیٗ ٞب ٚ فّعات ؾٍٙیٗ زض ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبی ذٛضان زاْ ٚ عیٛض ثب 

ٔكرصبت فٙی ٔصٛة 
90 

ذبتٕٝ یبفتٝ  1/11/92 30/01/93
ازاضٜ وُ اؾتب٘ساضز 

اؾتبٖ اصفٟبٖ 

ٔحٕس ٟٔسی 

لیصطی 

اظ ٘ؾط ) ٞبی ذٛضاوی ٔغبِقٝ ٚ وٙتطَ ٔبیىٛتٛوؿی ٞب ٚ اؾیسٞبی چطة ا٘ٛاؿ ٔغع

( فؿبز ٚ ٘ٛؿ چطثی
91 

زض حبَ اجطا  01/11/92 31/03/93
قطوت ٟٔٙسؾی ایسٜ 

آزان 
ؾیس ٟٔسی ؾجبزیٝ  ثط وبٔپیٛتط ٔٛضز ٘ؾط  Mbyte/s 30اضایٝ یه اٍِٛضیتٓ جسیس ثب ؾطفت حسالُ  92 

ازأٝ زاضز  زض حبَ اجطا  18/12/92

ٔطوع تحمیمبت 

ٔٙبثـ وكبٚضظی ٚ 

عجیقی اؾتبٖ اصفٟبٖ 

فجساِطضب التساضی  پػٚٞف تِٛیس ثصض ٞیجطیس فّفُ ؾجع ٌّرب٘ٝ ای  93 

 

28/12/93 

                                                                                                                                                                     

09/01/93 
زض حبَ اجطا 

ازاضٜ وُ أٛض التصبزی ٚ 

زاضائی اؾتبٖ اصفٟبٖ 

ؾقیس زائی وطیٓ 

ظازٜ 

ثطضؾی فضبی وؿت ٚ وبض اؾتبٖ اصفٟبٖ ثب تأویس ثط اجطای عطح ؾٙجف ٚ اضظیبثی 

قبذصٟبی فضبی وؿت ٚ وبض ٚ اضائٝ ضاٞىبضٞبی ثٟجٛز آٖ 
94 

زض حبَ اجطا  09/01/93 08/08/93
ازاضٜ وُ أٛض التصبزی ٚ 

زاضائی اؾتبٖ اصفٟبٖ 

حؿیٗ قطیفی 

ض٘ب٘ی 

ثطضؾی پتب٘ؿیُ ٞب ٚ ؽطفیت ٞبی ثبِمٜٛ التصبزی اؾتبٖ اصفٟبٖ ٚ ٔٛا٘ـ ٚ چبِف 

ٞبی پیف ضٚ 
95 

زض حبَ اجطا  01/01/93 01/05/93
قطوت قیط پبؾتٛضیعٜ 

پٍبٜ اصفٟبٖ 
ٔجیس عغیب٘ی 

) ؾتفبزٜ اظ ثطذی ٔحصٛالت قطوت قیط پبؾتٛضیعٜ پٍبٜ اصفٟبٖ ثطضؾی أىبٖ ا

زض جیطٜ جٛجٝ ٞبی ٌٛقتی ( پٛزض آة پٙیط تطـ، قیط ذكه ٚ تطویجی اظ آٟ٘ب
96 

       


