پروپوزال های مصوب سال تحصیلی 94-95
عنوان پروپوزال
استفاده از مدل پویای سیستم در مدیریت آب
شهری(مطالعه موردی نیشابور)
بررسی تأثیر شیبدار کردن وجه باالدست
سرریز لبه پهن مستطیلی بر روی
مشخصات جریان با استفاده از نرم افزار
FLOW 3D
بررسی عوارض شکست سد گلستان با
استفاده از روشهای عددی پیشرفته حجم
محدودی
مدیریت منابع آب زیرزمینی دشت نیشابور
با مدلسازی عددی بیالن و کیفیت آبخوان
مدلسازی حجم محدود جریان سیالبی و
رسوب در رودخانه های فصلی
بررسی رفتار سرریز نوک اردکی جانبی
پیش و پس از پلکانی شدن با مدل عددی
( FLOW3Dبررسی موردی:سد شهید
یعقوبی)
اثر نصب کنتورهای هوشمند بر روند افت
تراز آب زیرزمینی(مطالعه موردی :آبخوان
مه والت)
معرفی و مدلسازی زهکش های افقی منقطع
در سدهای خاکی همگن با طول تاج زیاد
بررسی رفتار مخازن ذخیره سیال تحت اثر
بار انفجار
باز تحلیل و کنترل پایداری سدهای خاکی با
استفاده از داده های رفتارنگاری
بازنگری شبکه جمع آوری آبهای سطحی
بوسیله شبیه سازی
مدیریت ریسک خشکسالی

دانشجو

استاد راهنما

رشته

تاریخ دفاع

سازمان /اداره کاربر

الهام بنی فخر

دکتر ابراهیم عالمتیان

سازه های هیدرولیکی

93/12/12

آب منطقه ای خراسان

سهیل عدالت پور

دکتر علوی مقدم

سازه های هیدرولیکی

93/12/20

آب منطقه ای خراسان

علیرضا خسروی

دکتر ابراهیم عالمتیان

سازه های هیدرولیکی

93/12/12

آب منطقه ای خراسان

صفاعلی غفاریان پناهی

دکتر ابراهیم عالمتیان

سازه های هیدرولیکی

93/12/12

آب منطقه ای خراسان

آیدا میرزااحمدی

دکتر ابراهیم عالمتیان

سازه های هیدرولیکی

93/12/12

آب منطقه ای خراسان

سامان خواجه اسحاقی

دکتر علوی مقدم

سازه های هیدرولیکی

94/2/17

آب منطقه ای خراسان

علی کوثری سیوکی

دکتر علوی مقدم

سازه های هیدرولیکی

94/2/17

آب منطقه ای خراسان

افسانه صدیقی

دکتر قزل سوفلو

سازه های هیدرولیکی

94/6/12

آب منطقه ای خراسان

سعید شکری دوغ آبادی

دکترناصرظریف مقدم

سازه های هیدرولیکی

94/6/12

شهرداری مشهد

مهدیه فالح

دکتر قزل سوفلو

سازه های هیدرولیکی

94/6/12

آب منطقه ای خراسان

مهدی امینی یزدی

دکترفغفور مغربی

سازه های هیدرولیکی

94/6/12

شهرداری مشهد

مهسا نوا

دکتر قزل سوفلو

سازه های هیدرولیکی

94/6/12

آب منطقه ای خراسان
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بررسی تاثیر جنس خاک اطراف لولههای
انتقال آب مدفون بر پاسخ آن در برابر زلزله
بررسی عملکرد هیدروسیکلونها با دو دهانه
ورودی
اولویتبندی اصالح و بازسازی کنتورهای
مشترکین بر اساس فرایند تحلیل سلسله
مراتبی
بررسی راندمان هیدرولیکی حوضچههای
اولیه تصفیه خانه ها(مطالعه موردی)
کاربرد روش تحلیل بدون شبکه در مدل
سازی جریان آب زیرزمینی
مکان یابی تصفیه خانههای فاضالب از
دیدگاه پدافند غیرعامل با استفاده از روش
تصمیمگیری چند متغیره (مطالعه موردی:
شهر مشهد)
طراحی مناسب حجم مخازن ذخیره آب با
دید حداقل مصرف انرژي در ایستگاههاي
پمپاژ (مطالعه موردي :شهر مشهد)
استفاده از مدل پویایي سیستم در مدیریت آب
شهري(مطالعه موردي :شهر مشهد)
بررسي جریان و رسوب ناشي از شكست
سد(مطالعه موردي بند گلستان)
استفاده از متابیسولفیت سدیم در كاهش
اكسیژن محلول در تصفیه خانه آب (مطالعه
موردي تصفیه خانه شهر بیرجند
بررسي رفتار اتصاالت لولههاي
 GRPاستفاده شده در خطوط انتقال آب در
برابر زلزله
خوانش نحوی تداوم و تغییر در پیکرهبندی
فضایی خانههای بومی –سنتی به منظور
ارائه الگویی برای خانههای امروزی (نمونه
موردی :بافت بومی-تاریخی سبزوار

هادی ناصری

دکترجواد عالمتیان

سازه های هیدرولیکی

94/6/17

شرکت آبانگان توس

مسعود محمدی

دکتر ابراهیم عالمتیان

سازه های هیدرولیکی

94/6/17

آب و فاضالب مشهد

ساسان نیک خصلت

دکتر بینا

عمران -آب و فاضالب

94/8/23

آب و فاضالب مشهد

الهه چرو

دکتر بینا

سازه های هیدرولیکی

94/8/23

آب و فاضالب مشهد

الهام قدرتی

دکتر بینا

سازه های هیدرولیکی

94/8/23

آب منطقه ای خراسان

امیر آدینی

دکتر بینا

عمران -آب و فاضالب

94/8/23

آب و فاضالب مشهد

حسینعلي اسالمینیا

دکتر ابراهیم عالمتیان

عمران -آب و فاضالب

94/10/15

شرکت آبریز سازه توس

حمیدرضا مهربان مقدم

دکتر ابراهیم عالمتیان

عمران -آب و فاضالب

94/10/15

شرکت آبریز سازه توس

علیرضا جعفري

دکتر ابراهیم عالمتیان

عمران -آب وسازه
هیدرولیکی

94/10/15

شرکت آبریز سازه توس

سمیه رحماني

دکتر ابراهیم عالمتیان

عمران -آب و فاضالب

94/10/15

آب منطقه ای بیرجند

سید محسن كامراني

دکتر جواد عالمتیان

عمران -آب و فاضالب

94/10/15

شرکت آبانگان توس

آرش صیادی

دکتر سید مهدی مداحی

معماری

94/11/10

شرکت عمران و مسکن سازان منطقه شرق
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واکاوی عوامل موثر برای ارتقا هویت
کالبدی در طراحی ساختمان شهرداری
(نمونه موردی :طراحی ساختمان شهرداری
منطقه  12مشهد)

الهه اسفندیانی مقدم

دکتر هیرو فرکیش

معماری

94/11/10

شهرداری منطقه  12مشهد

خوانش اقلیمی پوستههای نمایی بنا در
خانههای بومی-سنتی به منظور ارائه
الگوهایی برای مسکن امروز با بهرهگیری
از معماری پارامتریک (نمونه موردی:
محدوده بافت فرسوده شهر بشرویه)

اشکان معماریانی

دکتر سید مهدی مداحی

معماری

94/11/10

شرکت عمران و مسکن سازان منطقه شرق

ارائه راهکارهای مهندسی ارزش در
پروژههای ساختمانهای مرتفع با استفاده از
نرمافزار MSP

حسین خیرایی

دکتر مانا قهرمانزاده

عمران -مدیریت ساخت

94/12/16

تعاونی مسکن قرارگاه منطقه ای شمال شرق

بررسی راهکارهای مدیریت کیفیت در
عملکرد کیفی طرحهای عمرانی و تاثیرات
آن بر روی هزینه ساخت و بهرهبرداری

سیدجواد محمدی

دکتر مانا قهرمانزاده

عمران -مدیریت ساخت

94/12/16

شرکت مهندسان مشاور طاق

ارزیابی شرایط کارگاهی با رویکرد HSE
بر مبنای مطالعات میدانی پروژههای ساخت
و ساز(مطالعه موردی :شهر مشهد)

امیررضا مهردوست

دکتر جواد عالمتیان

عمران -مدیریت ساخت

94/12/16

شرکت آبانگان توس

آنا طهرانی

دکتر مانا قهرمانزاده

عمران -مدیریت ساخت

94/12/16

اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی

پوریا ایلدرآبادی

دکتر جواد عالمتیان

عمران -مدیریت ساخت

94/12/16

شرکت آبانگان توس

گلناز فقیه سادات
سبزواری

دکتر سیامک گلنرگسی

عمران -مدیریت ساخت

94/12/16

شرکت مهندسان مشاور طاق

بهزاد نجمالدینی

دکتر عباسعلی قزلسوفلو

عمران -آب وسازه
هیدرولیکی

94/12/16

آب منطقه ای خراسان

سید احمد صدیقیان
آستانه

دکتر عباسعلی قزلسوفلو

عمران -آب وسازه
هیدرولیکی

94/12/16

آب منطقه ای خراسان

فاضل افسرپناه

دکتر عباسعلی قزلسوفلو

عمران -آب وسازه
هیدرولیکی

94/12/16

آب منطقه ای خراسان

شناسایی ریسکها در پروژههای راهسازی
و ارزیابی تاثیرات آنها بر هزینه و زمان
پروژه
ارائه تابع عملکرد نوین برای مدیریت
ریسک مالی پروژههای عمرانی
ارزیابی ایمنی پروژههای ساختمانی با
رویکرد احتمال اندیشانه
مطالعه و بررسی تنش و تغییر مکان در
سدهای بتنی در حضور ترک به کمک تحلیل
دینامیکی غیرخطی
بررسی و تحلیل دینامیکی تنش=کرنش در
سدهای خاکی ناحیهبندی شده با المان آّببند
دیواره بتن پالستیک
بررسی آلودگی آبهای سطحی تحت تاثیر
فعالیتهای انسانی(مطالعه موردی :رودخانه
کشفرود)
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بررسی استهالک انرژی در سرریزهای
پلکانی همگرا با استفاده از مدل Flow 3D

سیدسجاد عالی

دکتر عباسعلی قزلسوفلو

عمران -آب وسازه
هیدرولیکی

94/12/16

آب منطقه ای خراسان

بررسی تعرفههای آب و تاثیر آن بر الگوی
مصارف خانگی(مطالعه موردی:شهر
تربتجام)

فاطمه صادقیان راد

دکتر عباسعلی قزلسوفلو

عمران -آب و فاضالب

94/12/16

آب و فاضالب استان خراسان رضوی

مدیریت بحران شکست سد با رویکرد پدافند
غیرعامل(مطالعه موردی:سد قردانلو)

اعظم فرامرزی

دکتر سیدمحمد علویمقدم

عمران-سازه هیدرولیکی

94/12/16

آب منطقه ای خراسان

دکتر ابراهیم عالمتیان

عمران -آب وسازه
هیدرولیکی

94/12/16

آب منطقه ای خراسان

دکتر محمد سلطانی اصل

عمران -آب و فاضالب

94/11/21

آب و فاضالب استان خراسان رضوی

دکتر کیوان بینا

عمران -آب و فاضالب

94/11/21

آب و فاضالب استان خراسان رضوی

دکتر وحید احمدی

معماری

94/12/17

شرکت عمران و مسکن سازان منطقه شرق

دکتر وحید احمدی

معماری

94/12/17

شرکت عمران و مسکن سازان منطقه شرق

دکتر سید مهدی مداحی

معماری

94/12/17

شرکت مهندسین مشاورطرح و ساخت آریانام

مدلسازی عددی یک بعدی امواج ناشی از
شکست سد روی بستر متحرک
تخمین غلظت جامدات معلق کل پساب
خروجی تصفیه خانههای فاضالب
ناصر الله
شهرکهای صنعتی با استفاده از شبکههای
مصنوعی(مطالعه موردی:شهرک صنعتی
چناران
ارزیابی تاسیسات آبرسانی شهری با نگاه
پوریا دبیری
پدافند غیرعامل با استفاده از نرمافزار
TOPSIS
طراحی مسکن ارزان قیمت با رویکرد
درآمدزایی برای قشر کم درآمد( نمونه
آیدا ثابتی
موردی :محدوده بافت های فرسوده
شهرستان سبزوار)
ارائه الگوی مسکن با رویکرد حفظ هویت
کالبدی در محدوده مصوب بافتهای فرسوده سمیرا قوچانیان حقوردی
شهر قوچان
طراحی الگوریتمیک پلی کلینیک فوق
تخصصی مغز و اعصاب و روان با تاکید
مهسا درانی
ویژه بر نورو آناتومی انسان (نمونه موردی:
شهرک دانش و سالمت دانشگاه علوم
پزشکی مشهد
مهدی معینیپور

تدوین الزامات طراحی جهت ارتقاء تعامالت
اجتماعی در فضاهای جمعی مجتمعهای
مسکونی (نمونه موردی :مجتمع مسکونی
ششصد دستگاه شهر مشهد

محمدرضا تارخ

دکتر امیر احمد امینیان

معماری

94/12/17

شرکت مهندسین مشاورطرح و ساخت آریانام
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تحلیل و بررسی نقش عوامل کالبدی موثر
بر کاهش جرمخیزی و ارائه راهبردهای
طراحی محله (نمونه موردی:محله آبکوه
مشهد

زهرا ریگی راد

طراحی مجموعه مسکونی در بافت فرسوده
با رویکرد اقلیمی(توجه ویژه به نور روز)
(نمونه موردی :قلعه وکیل آباد مشهد

عاطفه یگانه مهر

طراحی مرکز تندرستی با رویکرد معماری
عرفانی (واستا پروشا)
شبیهسازی سازمان فضائی متاثر از
سیستمهای غیرفعال خورشیدی جهت ارائه
راهبرد طراحی مجتمع توریستی تفریحی
قنات قصبه گناباد

دکتر هیرو فرکیش

معماری

94/12/17

شرکت عمران و مسکن سازان منطقه شرق

دکتر وحید احمدی

معماری

94/12/17

شرکت عمران و مسکن سازان منطقه شرق

مهدونه ضیاء قزوینی

دکتر هیرو فرکیش

معماری

94/12/17

شرکت عمران و مسکن سازان منطقه شرق

فاطمه داوودی مقدم

دکتر هیرو فرکیش

معماری

94/12/17

شرکت مهندسین مشاورطرح و ساخت آریانام

طراحی مسکن اقلیمی در راستای شناسایی
عملکرد حرارتی جدارههای خارجی
ساختمان با رویکرد کاهش مصرف انرژی
(نمونه موردی :بافت آبکوه در شهر مشهد

لیال عباسی

دکتر سید مهدی مداحی

معماری

94/12/17

شرکت عمران و مسکن سازان منطقه شرق

نقش خوانش اقلیمی حیاطهای سنتی دوره
قاجار بر طراحی مجتمع مسکونی با
محوریت حیاط شخصی (نمونه موردی:
مجتمع مسکونی در شهر مشهد)

علی گلپرور

دکتر رضا میرزایی

معماری

94/12/17

سازمان نظام کاردانی استان خراسان

شناسایی و اولویتبندی ریسکهای
پروژههای ساختمانی در مهندسی ارزش با
استفاده از روش شبیهسازی مونت کارلو

علیرضا جاودانیان

دکتر ابراهیم عالمتیان

عمران-مدیریت ساخت

94/12/17

شرکت آبریز سازه توس

واکاوی و اولویتبندی ریسکها در
قراردادهای ساختمانی (مطالعه موردی:
قراردادهای سه عاملی

پیمان امیدوار

دکتر ابراهیم عالمتیان

عمران -مدیریت ساخت

95/1/29

اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی

ارزیابی و اولویتبندی موثر توسعه در
صنعت ساختمان (مطالعه موردی :شهر مشهد

مرتضی حسینی

دکتر جواد عالمتیان

عمران -مدیریت ساخت

95/1/29

شرکت مهندسان مشاور طاق

تحلیل حساسیت پارامترهای طراحی شبکه
جمعآوری فاضالبهای صنعتی (مطالعه
موردی :شهرک صنعتی دوین)

امید ایلبیگی

دکتر کیوان بینا

عمران -آب و فاضالب

95/1/29

شرکت آبانگان توس
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کاربرد نرمافزار آکابوس در بررسی
هیدرودینامیک جریان روی سرریزهای
پلکانی

سید مهدی تقدیسی

دکتر ابراهیم عالمتیان

عمران -آب وسازه
هیدرولیکی

95/1/29

شهرداری مشهد

پیشبینی دینامیک تقاضای آب مصرفی شهر
نیشابور با استفاده از روش الگوریتم ژنتیک

محمد شاهسونی

دکتر محمد سلطانی اصل

عمران -آب و فاضالب

95/1/29

آب و فاضالب استان خراسان رضوی

سلماز عامری
اختیارآبادی

دکتر عباسعلی قزلسوفلو

عمران -آب و فاضالب

95/1/29

آب منطقه ای خراسان

سهیال حسینی دلویی

دکتر ابراهیم عالمتیان

عمران -آب و فاضالب

95/1/29

آب و فاضالب استان خراسان رضوی

علی عمران یوسفی

دکتر علی اکبر عباسی

عمران-سازه هیدرولیکی

95/1/29

سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی

ارزیابی روش توسعه کم اثر ( )LIDدر
کاهش روانابهای سطحی (مطالعه موردی:
مسیل دالوران(سرافرازان) مشهد)

امیررضا حلبچی

دکتر سیدمحمدرضا علویمقدم

عمران-سازه هیدرولیکی

95/1/29

آب منطقه ای خراسان

تحلیل اثر عمق بر میزان رطوبت زمین
کشاورزی جهت سازههای آبیاری و زهکشی

کاظم محمدی

دکتر علی قیامی

عمران-سازه هیدرولیکی

95/1/29

آب منطقه ای خراسان

شناسایی چهره با استفاده از سیستم طبقه
بندی فازی

محمدرضا محمدحسینی

دکتر شیرازی

مخابرات

94/8/14

شرکت مخابرات

بررسی کارایی گیاهان در پاکسازی
محیطهای آبی آلوده به عناصر سنگین
ارزیابی تغییرات کیفی منابع آب زیرزمینی
(مطالعه موردی :شهرقوچان
ارزیابی روشهای موجود در صدور مجوز
برداشت مصالح رودخانه و ارائه
پیشنهادهای اصالحی (مورد مطالعه:
رودخانههای اطراف مشهد

