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 هرس با آن مقایسه و دوار هرس ارزیابی و ساخت طراحی کاربردي 1383 پیرادکتر هیوا گل
 بشقابی

 خصوصیات از استفاده با گردو میوه کیفیت تعیین  بنیادي 1384 پیرادکتر هیوا گل
 آن فیزیکی

 میوه بندي دانه ماشین ارزیابی و ساخت طراحی کاربردي 1385 پیرادکتر هیوا گل

 مقاومت گیري اندازه جهت غیرمستقیم روش بکارگیري بنیادي 1388 دکتر جالل خدایی
 ورزي خاك ماشینهاي برخی کششی

دکتر هادي صمیمی 
 اخیچهانی

 رقم فرنگی توت مکانیکی و فیزیکی خواص تعیین  بنیادي 1390
 )کردستان استان در شده کشت( نکردستا

Vitis ( رشه انگور مکانیکی و فیزیکی خواص تعیین بنیادي 1390 دکتر جالل خدایی

L. vinifera( )ن)کردستا استان در شده کشت 

 غالت متداول هاي کمباین در گندم برداشت کیفیت کاربردي 1393 پیرادکتر هیوا گل
 ماشین ارزیابی و سازي بهینه سازي، مدل ساخت، طراحی، کاربردي 1393 پیرادکتر هیوا گل

 نخود چین غالف

بررسی و تخمین شاخص هاي ساختاري در ارزیابی سطح  کاربردي 1394 دکتر سمیرا زارعی
 کردستانتوسعه مکانیزاسیون کشاورزي استان 

 طراحی سامانه درجه بندي انجیر با ماشین بینایی کاربردي 1395 دکتر جالل خدایی

دامی و ارزیابی پتانسیل تولید بیوگاز از فضوالت 30T  کاربردي 1396 دکتر سمیرا زارعی
  GISپسماند هاي روستایی در استان کردستان با استفاده از

بیو راکتور تولید بیوگاز از کود دامی در  اندازيراه   کاربردي 1396 دکتر سمیرا زارعی
 دانشگاه کردستان

تعیین غیرمخرب عارضه قهوه اي شدن در قارچ دکمه اي با  کاربردي 1396 دکتر کاوه مالزاده
 تصویربرداري چندطیفیاستفاده از 

دکتر ناصر بهروزي 
 خزاعی

طراحی، ساخت و ارزیابی خشک کن آزمایشگاهی  کاربردي 1398
 مایکروویو براي خشک کردن توت فرنگی

طراحی، ساخت و ارزیابی سامانه مبتنی بر روش  کاربردي 1398 مالزادهدکتر کاوه 
تصویربرداري پس پراکنش نور لیزر به منظور بازرسی غیر 

 مخرب کیفیت میوه سیب

دکتر هادي صمیمی 
 خیجهانیا

طراحی و ساخت دستگاه نیمه اتوماتیک برداشت توت فرنگی  کاربردي 1399
 مجهز به سامانه خورشیدي
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