
 علوم دامیگروه مهندسی 

 تاریخ دفاع استاد راهنما عنوان پایان نامه ورودی دانشجو ردیف

اثرات سطوح مختلف بلوط بر عملکرد پرواری  ٨٧ عيسی فروتن ١
 ٢٧/٧/٩٠ احمد کریمی بزغاله های مرخز

 ٨٧ فاطمه کریمی ٢
اثرات اسانس نعناع، اسانس آنيس واسيد 

آلی بر عملکرد، جمعيت ميکربی 
 وهيستومرفولوژی روده در جوجه گوشتی

قربانعلی 
 ٢٠/١٢/٩٠ صادقی

 ٨٧ ناصر وهابی ٣

های تعيين فراوانی آللی و شناسایی جهش
گاوهای بومی  TLR4و  TLR2های جدید در ژن

و هلشتاین در استان کردستان با استفاده از 
PCR – RFLP- PCR – SSCP 

 ٢٨/٧/٩٠ امير رشيدی

زهرا حيدری  ۴
 ٨٧ صفر

استفاده از تفاله سيب عمل آوری شده به 
همراه آنزیم در جيره رشد و پایانی جوجه 

 های گوشتی
 ٢٠/٧/٩٠ 

 ٨٧ پوریا پویا فرد ۵
برآورد مولفه های کو واریانسی و روند ژنتيکی 

صفات توليدی در گاوهای هلشتاین استان 
 کردستان

 ٢٣/١١/٩٠ امير رشيدی

گوگرد آلی در معرفی بر اثر سطوح مختلف  ٨٧ صادق شادمان ۶
   کميت و کيفيت الياف موهر بز مرخز

اثر حفاظت کننده های انجمادی مختلف بر  ٨٧ فاطمه زارعی ٧
 ٢٧/۶/٩٠ عباس فرشاد انجماد پذیری اسپرم گوسفند

اثرات سطوح مختلف پودر خشک ميوه سماق  ٨٨ شلير فيضی ٨
 بر عملکرد جوجه های گوشتی

قربانعلی 
 ١۴/١٢/٩٠ صادقی

برآورد پارامترهای ژنتيکی و فنوتيپی برخی  ٨٨ شيوا بغدادی ٩
 ٢٣/١١/٩٠  خصوصيات توليد مثل در گوسفند قزل

اثرات سطح کلسيم بر پاسخ جوجه های  ٨٨ طاهره مومنه ١٠
 گوشتی به افزودن آنزیم ميتاز

قربانعلی 
 ١۴/١٢/٩٠ صادقی

گلوتایون و ليکوپن اثرات تائورین ، هایپوتائورین،  ٨٨ه محمد رضا زاد ١١
 ٢۴/٢/٩١ عباس فرشاد بر انجمادپذیری اسپرم بز مرخز

 ٨٨ رامين حبيبی ١٢
اثرات سطوح مختلف پودر و اسانس زنجبيل بر 

عملکرد و وضعيت آنتی اکسيدانی جوجه 
 های گوشتی تحت استرس گرمائی

قربانعلی 
 ٧/١٢/٩٠ صادقی

 ٨٨ زهرا دارابی ١٣
اسانس زردپوبه بر تاثير سطوم مختلف پودر و 

عملکرد و وضعيت آنتی اکسيدانی جوجه 
 تحت استرس گرمائی

 ١۴/١٢/٩٠ احمد کریمی

اثرات نانوسيلور بر واکنش اسپرم ـ غشائی  ٨٨ ناصر کارشی ١۵
 ٢٣/٧/٩١ پورامجد فرزین پری ویتلن بلدرچين در شرایط آزمایشگاهی

سوسن  ١۶
 ٨٨ محمدی

بوجاری  تاثير جایگزینی سطوح مختلف ضایعات
گندم با و بدون عمل آوری برر عملکرد جوجه 

 های گوشتی

قربانعلی 
 ١۴/١٢/٩٠ صادقی

حسين سمنانی  ١٧
 ٨٨ نژاد

تعيين ترکيب شيميائی و عوامل ضد تغذیه ای 
ميوه بلوط و ارزیابی اثرات بلوط خام و عمل 
 آوری شده بر عملکرد جوجه های گوشتی

قربانعلی 
 ٧/١٢/٩٠ صادقی

 ٨٨ شيریانسارا  ١٨
اثرات سطوح مختلف پودر و اسانس ميخک بر 

عملکرد و وضعيت آنتی اکسيدانی جوجه 
 های گوشتی تحت استرس گرمائی

قربانعلی 
 ٠٩/٠٧/٩١ صادقی

 ٨٨ بدری اميری ١٩
بررسی اثر سطوح مختلف ميوه بلوط بر 
ساختار جمعيت و تنوع ژنتيک باکتریایی 

در   PCR – SSCP شکمبه با استفاده از تکنيک
 ٢٢/٠٧/٩١ عثمان عزیزی



 بز مرخز

عبدالرحمن  ٢٠
ارزیابی سيالژ بستر جوجه های گوشتی بر  ٨٩ امينی

 ٢/١٢/٩١ عثمان عزیزی عملکرد بزغاله های مرخز

محمد مهدی  ٢١
 " غالم بابائيان

برآورد ضریب هم خونی و اثرات آن بر صفات 
قبل از شيرگيری و زنده مانی در گوسفند 

 مغانی
رشيدیامير   ٢٩/١١/٩١ 

برآورد ضریب هم خونی و اثرات آن بر صفات  " محمد الماسی ٢٢
 ٢٨/١١/٩١ امير رشيدی وزن تولد و زنده مانی در بزهای مرخز

 " ابراهيم قرقانی ٢٣
اثرات رقم وسطح گندم بر پاسخ جوجه های 

 گوشتی به افزودن مکمل آنزیمی
 

  احمد کریمی

فرشته بيگی  ٢۴
 " علی آبادی

سطوح مختلف پودر گياه خوشاربزه یر روی  اثر
آنتی ،وضعيتالشهخصوصياتعملکرد،

و جمعيت ميکربی دستگاه گوارش اکسيدانی
 جوجه های گوشتی

 

قربانعلی 
 ٣٠/٧/٩١ صادقی

 " فاطمه چوبداریان ٢۵
اثرات سطوح مختلف نانو ذرات نقره بر روی 

برخی پارامترهای سيستم ایمنی در بلدرچين 
 ژاپنی

 ٢٢/١٢/٩١ اسعد وزیری

 " شاهو محمودی ٢۶

مقایسه تاثير گذاری اسيدهای چرب لينولنيک 
ولينولئيک با وبدون ترکيب با قندهای تره هالوز 
 و ساکارز بر روی انجمادپذیری اسپرم بز مرخز

 
 

 امجد
فرزین پورـ 

 عباس فرشاد
١٣/١٢/٩١ 

 " یاسر آصفی ٢٧
وزن بررسی پارامترهای ژنتيکی زنده مانی و 

 تولد در گوسفند مغانی
 

 ٢٨/١١/٩١ امير رشيدی

 " ناصر بيگلری ٢٨
ارزیابی تنوع ژنتيکی اسب کردی با استفاده 

 AFLPاز مارکر
 

 جالل
 ٢٣/١٢/٩١ رستم زاده

 " مادح جانفداه ٢٩

تاثير سطوح مختلف پودر و اسانس گياه 
جاشير بر عملکرد رشد، خصوصيات الشه و 

جوجه های وضعيت آنتی اکسيدانی در 
 گوشتی

قربانعلی 
 صادقی ـ

 احمد کریمی
٢٣/٧/٩٢ 

نگين دلفانی  ٣٠
اثر مس مازاد در جيره بر پاسخ بلدرچين های  " آبباریکی

 مادر به سطوح مختلف فسفر غير فيتاتی

احمد کریمی ـ 
قربانعلی 
 صادقی

 

٢٢/١٢/٩١ 

 " ثریا محمدی ٣١

ارزیابی ارزش تغذیه ای برخی از گونه های 
 Inمرتعی استان کردستان به روش توليد گاز 

vitro 
 

 ٢٣/١٢/٩١ عثمان عزیزی

اسرین  ٣٢
 " عبداللهی

اثرات بذر سياه دانه بر عملکرد جوجه های 
 گوشتی

 

احمد کریمی ـ 
قربانعلی 
 صادقی

٢٢/١٢/٩١ 

عملکرد خونی وکبدی ـ اثرات نانوذرات نقره بر  " ئاکو رضایی ٣٣
 کليوی در بلدرچين مولد

 امجد
فرزین پورـ اسعد 

 وزیری
١٣/١٢/٩١ 

گلباغ صيدی  ٣۴
 " اقبالق

(محلول اسيد امينه BMEاثرات ال گلوتامين 
(٣ای) اسيدهای چرب امگا  n3 ( ۶) و n6  بر (

 انجماد پذیری اسپرم بز مرخز

 امجد
فرزین پورـ 

 عباس فرشاد
٢٩/٧/٩٢ 

 ٢٩/٧/٩٢امجد فرین پور ـ اثرات ذرات نانو سيلور بر سيستم توليد مثل  " رنجبریمهدی  ٣۵



 اسعد وزیری بلدرچين

ابوالفضل حيدر  ٣۶
در  ٣٢بررسی ساختار ژن اووکاليکسين ـ  ٩٠ نژاد

 بلدرچين ژاپنی
امجد فرزین پور ـ 

  اسعد وزیری

ارزیابی غلظت تستوسترون خون ومایع منی و  " مونا خلقی ٣٧
آن بر نسبت جنسی اسپرم گاو هلشتاین اثر   عثمان عزیزی 

اثرات استفاده از پودر سير به عنوان جایگزینی  " ليال صفره ٣٨
 آنتی بيوتيک بر عملکرد جوجه های گوشتی

قربانعلی 
صادقی ـ احمد 

 کریمی
 

منصور محمد  ٣٩
 " پناه

اثرات سطوح مختلف کلسيم بر پاسخ جوجه 
در جيره های  های گوشتی به آنزیم فيتاز

 غذائی بر پایه کنجاله کانوال

قربانعلی 
صادقی ـ احمد 

 کریمی
 

سيده سحر  ۴٠
 " مصطفوی

های اثرات منبع پروتئين جيره بر پاسخ جوجه
گوشتی به سطوح مختلف ترئونين مازاد به 

 نياز

احمد کریمی ـ 
قربانعلی 
 صادقی

 

فعاليت کبد، تأثير نانو ذرات اکسيد روی بر  " سجاد سليمانی ۴١
  عباس فرشاد کليه وپانکراس در بلدرچين

آمنه ملک  ۴٢
تأثير نانو ذرات اکسيد روی بر عملکرد توليد  " محمدی

 مثلی  بلدرچين مادر
امجد فرزین پور ـ 

  اسعد وزیری

سجاد  ۴٣
تأثير نانو ذرات اکسيد روی بر عملکرد توليد  " عمورضایی

 مثلی  بلدرچين نر
امجد فرزین پور ـ 

  اسعد وزیری

دو های غشای پری ویتلن درمقایسه پروتئين " ابوالفضل نوجوان ۴۴
  عثمان عزیزی SDS PAGE گونه پرنده با روش 

سيده ملوک  ۴۵
 " ابراهيم نيا

برآورد انرژی قابل سوخت و ساز و قابليت 
با  ٢هضم پروتئين گندمهای گاسکوزن و آذر

گوشتیآنزیم یا بدون آنزیم برای جوجه های   

احمد کریمی ـ 
قربانعلی 
 صادقی

 

-حميد بخشی ۴۶
آناليز ژنتيکی زنده مانی بره ووزن تولد در  " زاده

  محمد رزم کبير گوسفند ماکوئی

مقایسه توان توليدی نژادهای سنتز شده  " مليحه مقيم ۴٧
 ایران و آرمان با گوسفند بلوچی

اردشير شيخ 
  احمدی

 " ریبوار عبداللهی ۴٨
سطوح مختلف پود شاهی آبی بر  اثرات 

عملکرد وضعيت آنتی اکسيدانی و و ضعيت 
 سيستم ایمنی در جوجه های گوشتی

  امير رشيدی

 " علی حسن زری ۴٩
اثر اسيد آلی و دو مخلوط تجاری  گياهان 

داروئی بر عملکرد و ضعيت ایمنی و توسعه 
 دستگاه گوارش جوجه های گوشتی

  جالل رستم زاده

جرجندی کبری  ۵٠
 " زاده

اثرات عصاره الکلی پياز، سير و سرخارگلبر 
عملکرد، جمعيت ميکربی دستگاه گوارش و 

 وضعيت ایمنی جوجه های گوشتی
  جالل رستم زاده

 " بهمن پایروند ۵١

بررسی ارزش غذایی  برخی از گياهان 
مرتعی بومی استان کردستان در مقایسه با 

گياهان به عنوان یئنجه و ارزیابی پتانسيل این 
 جایگزینی یونجه در شرایط برون تنی

احمد کریمی ـ 
قربانعلی 
 صادقی

 

ای  اثرات اسانس دارچين بر تخمير شکمبه " بهمن تاليجاری ۵٢
  عباس فرشاد پارامترهای خونی و عملکرد بره های پرواری

 " فاطمه حجازی ۵٣
تأثير نانو ذرات اکسيد روی بربرخی پارامترهای 

ایمنی سلولی و همورال در بلدرچين سيستم 
 ژاپنی

  عباس فرشاد

تعيين بقایای نانوذرات نقره در برخی از  " کمال نيرومند ۵۴
 بافتهای توليد مثلی بلدرچين

ـ اسعد وزیری 
  امجد فرزین پور ـ

تأثير نانو ذرات روی بر عملکرد کبد کليه و  " سلمان قيصر ۵۵
  رشيدیامير  پانکراس در بلدرچين تخمگذار

  برآورد پارامترهای ژنتيکی دوقلوزائی در  " فرهاد محمدی ۵۶



 گوسفندان زندی

 ٩١ دیمن رحمت اهللا ۵٧
اثرات مخلوطی از اسانسهای آویش، دارچين 
و ميخک بر پارامترهای تخمير در شرایط برون 

 ) in vitroتنی ( 

امجد فرزین پور ـ 
  اسعد وزیری

 ٩١ نگار خسروزاد ۵٨
پلت دورهع آغازین بر عملکرد، اثرات قطر 

توسعه و جمعيت ميکربی دستگاه گوارش 
 جوجه های گوشتی

  عثمان عزیزی

 " حميد خسروی ۵٩
اثرشکل مصرفی اسيد آلی و گياهان داروئی 
بر عملکرد، وضعيت ایمنی و توسعه دستگاه 

 گوارش جوجه های گوشتی

قربانعلی 
صادقی ـ احمد 

 کریمی
 

 " آزاده بهلولی ۶٠
اثرات سطوح مختلف سدیم جيره در مرحله 
آغازین بر عملکرد جوجه های گوشتی و 

 معدنی شدن استخوان درشت نی

قربانعلی 
صادقی ـ احمد 

 کریمی
 

 " مهدی غفاری ۶١

اثرات غلظتهای مختلف سریسين ( پروتئين 
ابریشم ) در انجماد پذیری اسپر موش با توجه 

توسعه به ارزیابی لقاح داخل آزمایشگاهی و 
 جنين در آن

احمد کریمی ـ 
قربانعلی 
 صادقی

 

اثرات نانو ذرات اکسيد آهن بر عملکرد توليد  " منا قاسمی ۶٢
  عباس فرشاد در بلدرچين تخمگذار

اثرات نانو ذرات اکسيد آهن بر عملکرد توليد  " هاوژین محمدی ۶٣
 مثلی در بلدرچين نر ژاپنی

امجد فرزین پور ـ 
  اسعد وزیری

اسماعيل  ۶۴
 " عبدالوند

اثرات مخلوطی از اسانس های دارچين، 
آویشن و ميخک بر پارامترهای تخمير شکمبه، 

متابوليتهای خونی و قابليت هضم ظاهری 
 مواد مغذی در گوسفندان کردی

امجد فرزین پور ـ 
  اسعد وزیری

 " ناصر خاطری ۶۵
اثرات تغادل آنيون ـ کاتيون در دوره آغازین بر 

 ۴٢جوجه های گوشتی در سن عملکرد 
 روزگی

  عثمان عزیزی

سهيال  ۶۶
براورد روند ژنتيکی صفات اقتصادی در مرغان  " آذرزرتشت

 بومی آذربایجان غربی

احمد کریمی ـ 
قربانعلی 
 صادقی

 

معصومه  ۶٧
 " باباخانی

اثرات نانوذرات ذره دی اکسيد تيتانيوم و 
بر عملکرد و برخی پارامترهای Eویتامين 

 بيوشيميائی خون در بلدرچين مولد
  محمد رزم کبير

زینب فيروزی  ۶٨
برآورد ضریب همخونی و اثرات آن بر صفات  " فرد

 توليد مثلی در بزهای مرخز
اردشير شيخ 

  احمدی

 " پيمان محمودی ۶٩
 Eاثرات نانو ذرهدی اکسيد تيتانيوم و ویتامين 

در  TLRو  IL 6و  1B ILبر بيان ژن های 
 ژاپنی بلدرچين

  امير رشيدی

زهرا حيدری  ٧٠
 " هلشی

و نانو ذره دی اکسيد تيتانيوم  Eاثرات ویتامين 
بر بيان نيتریک اکسيد سينتاز قابل القاء و 
 ژنهای گيرنده آندروژنی در بلدرچين ژاپنی

  جالل رستم زاده

 " هيوا جاللی ٧١
اثرات سطوح مختلف فيتاز، شکل غله و نوع 

) در دوره آغازین بر  خوراک ( خشک و مرطوب
 عملکرد جوجه های گوشتی

  جالل رستم زاده

 " ميثم رحمانی ٧٢
  Eو ویتامين   BMEاثرا محلول اسيد امينه ای 

در  زمانهای مختلف نگهداری ، انجماد و یخ 
 گشائی اسپرم ایزوله شده

احمد کریمی ـ 
قربانعلی 
 صادقی

 

 " بيان محمدی ٧٣

درجه سانتيگراد و ٥اثرات نگهداری اسپرم در 
تاثير انجمادپذیری بر اسپرم بخشهای مختلف 
جنب بيضوی در دوره های مختلف بر صفات 

 مختلف اسپرم

  عباس فرشاد



ارزیابی بيان ژن آروماتاز در اندامهای توليد  " امير محمدی ٧۴
  عباس فرشاد مثلی بز نر

برآورد ضریب همخونی و اثرات آن بر صفات  " کيوان سبحانی ٧۵
 در بزهای مرخز بيده 

ـ اسعد وزیری 
  امجد فرزین پور ـ

برآورد ضریب همخونی و اثرات آن بر صفات  " پریناز کریمی ٧۶
  امير رشيدی در بزهای مرخز بيده 

 

 

 و اصالح نباتات گروه زراعت

 تاریخ دفاع استاد راهنما عنوان پایان نامه ورودی دانشجو ردیف

 ٨٧ مسعود کریمپور ١
اثرکودهای نيتروژن و وری بر خصوصيات  
فيزیولوژیک و عملکرد دو رقم گندم پایيزه 

 تحت تنش خشکی
 ٢٢/٤/٩٠ 

 ٨٧ بهزاد مهرشاد ٢
اثر عصاره دودی گياهان بر خواب، جوانه 
 ٣زنی و خصوصيات پس از جوانه زنی بذور 

 گياه داروئی بومی ایران
 ٢٦/٧/٩٠ شيوا خالص رو

تاثير کودهای زیستی بر عملکرد وکيفيت  ٨٧ ایرج زارعی ٣
 ٢٦/٧/٩٠  دانه دورقم سویا

 ٨٨ قدرت اهللا زینلی ۴
بررسی مقاومت به شوری و ساختار 

حاصل از تالقی   BC1F4 ژنومی الین های
 گندم تریتی پایروم

 ٠٥/٠٧/٩١ 

 ٨٨ وریا حيدری ۵
دانه در ارزیابی انتقال مجدد ازت و پروتين  

اکوتيپ های گندم سرداری تحت شدت 
 های مختلف  تنش  خشکی

-وسهعادل سی
٣٠/٠٧/٩١ مرده  

 ٨٨ درخشان فيروزی ۶

عنوان ارزیابی انتقال مجدد ماده خشک و 
های محدودیت منبع و مقصد تحت شدت

های گندم مختلف خشکی در اکوتيپ
 سرداری

-وسهعادل سی
 ٣٠/٧/٩١ مرده

 ٨٨ هيوا فرهمندی ٧
اثرات کود نيتروژن و تاریخ برداشت بر آناليز 
رشد و برخی خصوصيات کيفی در ذرت 

 علوفه ای به عنوان کشت دوم
 ١٩/٠٧/٩١ غالمرضا حيدری

های شبه همسان سازی و مطالعه ژن ٨٨ سميرا ترکمن ٨
 ٢٤/٧/٩١ بهمن بهرام نژاد سایکلوتاید در گندم

 ٨٨ هادی محمدزاده ٩
گندم نان از لحاظ بررسی تنوع ژنتيکی 

محتوی روی دانه با استفاده از نشانگرهای 
 ریز ماهواره

 ١٥/١٢/٩٠ هدیه بدخشان

اثر کودهای گوگرد و روی بر خصوصيات  ٨٨ امير احمدی ١٠
 ١٧/١٢/٩٠ یوسف سهرابی فيزیولوژیکی و مورفولوژیکی ذرت

 ٨٨ نازنين کودری ١١
کد کننده  هایکلونينگ و بررسی ژن

 violaهای سایکلوتاید در گياه پروتئين
modesta fenzel 

 ٢٤/٧/٩١ بهمن بهرام نژاد

 ٨٨ هادی محمدزاده ١٢
بررسی تنوع ژنتيکی گندم نان از لحاظ 

محتوی روی دانه با استفاده از نشانگرهای 
 ریز ماهواره

 ١٥/١٢/٩٠ هدیه بدخشان

 ٨٨ ٨٨خبات ورمزیاریان ١٣
تأثير تنش خشکی بر عملکرد و برخی 

 Cicerصفات فيزیولوژیکشش رقم نخود (
arietium L 

 ١٩/٧/٩١ یوسف سهرابی

اثر سطوح تنش خشکی، کود گوگرد و  ٨٨ بهنام حسن زاده ١۴
 ٢٤/١١/٩١ غالمرضا حيدریمحلول پاشی منگنز بر عملکرد و برخی 



خصوصيات فيزیولوژیکی آفتابگردان 
(Helianthus annuus L 

 ٨٩ سونيا غالمی ١۵

رابطه بين تجمع اسموليت های بررسی 
سازگار و فعاليت آنزیم سوپر اکسيد 

دیسموتاز در ژنوتيپ های نخود تحت تنش 
 خشکی

 

عادل سی و 
 ٧/١٢/٩١ سه مرده

 سيامک ١۶
 سيف پناهی

" 
 

تأثير کود گوگرد بر خصوصيات فيزیولوژیکی و 
 عملکرد و اجزای عملکرد سيب زمينی

 
 ١٩/١٢/٩١ یوسف سهرابی

 " صدیق کمانگرمحمد  ١٧
بررسی تنوع ژنتيکی ارقام توت فرنگی با 

 استفاده از نشانگرهای مولکولی
 

 ٢٨/٧/٩٢ هدیه بدخشان

 " نسرین امانی ١٨

تأثير کودهای بيولوژیک وشيميایی بر 
عملکرد و کيفيت دانه ذرت تحت تنش 

 خشکی
 

 ١٩/١٢/٩١ یوسف سهرابی

 " فریده صادقی ١٩

پلی فنل  ارزیابی رابطه فعاليت آنزیم
اکسيداز با کاهش پرکسيداسيون چربی 
های غشایی و برخی صفات فيزیولوژیکی 

 زنوتيپ های نخود تحت تنش خشکی
 

عادل سی وسه 
 ٧/١٢/٩١ مرده

 " شهرام باميران ٢٠
اثر تيمارهای مختلف پرایمينگ بر روند رشد 

 وعملکرد نخود تحت تنش خشکی
 

 ٢٣/١٢/٩١ ایرج طهماسبی

تأثير سيستم های مختلف حاصلخيزی بر  " سامان صادقی ٢١
 ١٩/١٢/٩١ غالمرضا حيدری عملکرد و اجزای عملکرد دو رقم گياه ذرت

 " سيروان نصری ٢٢
بهينه سازی انتقال ژن با استفاده از 

اگروباکتریوم به ارقام رایج توت فرنگی در 
 استان کردستان

 بهمن
 ١٩/١٢/٩١ بهرام نژاد

کلونينگ وشناسایی ژن های دفنسين در  " بهزاد ظهير نژاد ٢٣
 توت فرنگی

 بهمن
 ٧/٧/٩٢ بهرام نژاد

محمد حسن شمسی  ٢۴
 " فرد

ارتباط بيان ژرانيل دی فسفات سنتاز در 
سطح رونوشت با ميزان تایموکينون در گياه 

 دارویی سياه دانه

 قادر
 ٢٨/١/٩٢ ميرزا قادری

 " خالد ميرزایی ٢۵
بررسی تنوع ژنتيکی اکوتيپ های ایرانی 

 AFlpسياه دانه با استفاده از نشانگر 
 

 قادر
 ٢٨/٧/٩٢ ميرزا قادری

 " محمد سيفی سلسله ٢۶

تأثير کاربرد کودهای آلی، بيولوژیکی و 
شيميایی بر عملکرد و کيفيت محصول دو 

 ) Helianthus annuusرقم آفتابگردان ( 
 

 ـ غالمرضا حيدری

 ٩٠ زندیشيوا  ٢٧
های بررسی تنوع ژنتيکی در برخی گونه

دیپلوئيد تریتيکوم و آجيلوپس با استفاده از 
 scot – est - ssrنشانگرهای 

  هدیه بدخشان

 " حميده ویسی ٢٨
اثر قارچ  ميکروریزا و اسيد هيوميک در 

سطوح مختلف کود شيميایی بر عملکرد و 
 کيفيت آفتابگردان

  غالمرضا حيدری

 " ملکيانحميد  ٢٩
ارزیابی کاربرد ورمی کمپوست و اسيد 

هوميک بر عملکرد، درصد و ترکيبات اسانس 
 در کشت ارگانيک گيا ه دارویی زنيان

 شيوا
روخالص   

 -وسهعادل سیاثر محلول پاشی اوره بر پروتئين دانه و  " برزان رجبی ٣٠



های گندم انتقال مجدد ازت در اکوتيپ
 سرداری

 مرده

 " مرادی وحدتمریم  ٣١

های امر بررسی تنوع ژنتيکی در گندم
 Triticum turgidum L . sspوحشی ( 

Dicococcoides Archers   با استفاده از (
 EST - PCRنشانگرهای  

  قادر ميرزاقادری

 " سرشتسوما گل ٣٢

های امر بررسی تنوع ژنتيکی در گندم
 Triticum turgidum L . sspاهلی ( 

Dicococcoides Schubl   با استفاده از (
 EST – PCRنشانگرهای  
 

  قادر ميرزاقادری

 " پروین محمدی ٣٣
مقایسه الگوی متيالسيون در ژنوم ارقام 
مقاوم و حساس نخود نسبت به بيماری 

 پژمردگی فوزاریومی

نژاد ـ بهمن بهرام
  هدیه بدخشان

 " لعيا نجف پور ٣۴
تغييرات فعاليت آسکوربات پراکسيداز در 

های نخود تحت تنش سرما و ارتباط ژنوتيپ
 آن با عملکرد در شرایط پایيزه و انتظاری

-وسهعادل سی
مرده ـ ایرج 
 طهماسبی

 

 " نرگس دولتمند شهری ٣۵
اثر تراکم و کود ازت بر کيفيت علوفه و 

در   Mv500   عملکرد و اجزای دانه ذرت رقم
 ومکشت د

  ایرج طهماسبی

ارزیابی تأثير مایکوزیرا بر عملکرد و اجزای  " مریم کرمی ٣۶
 ذرت تحت تنش خشکی

یوسف سهرابی 
ـ ایرج 

 طهماسبی
 

آميرین سنتاز   B جداسازی و الگوی بيان ژن " ژیال حسين پناهی ٣٧
  اسعد معروفی در گياه دارویی کاسنی

بيان ژن  جداسازی و بررسی الگوی " ریزان الياسی ٣٨
  محمد مجدی مونوترپن سنتازها در گياه دارویی سياهدانه

تأثير محلول پاشی عناصر ميکرو بر  توليد  " محمد سعيد همتی ٣٩
 Ksc 704علوفه و دانه ذرت  رقم 

ایرج طهماسبی 
ـ غالمرضا 

 حيدری
 

 " زینب زرده نالوس ۴٠
تأثير کودهای شيميایی و زیستی بر 

دو رقم نخود تحت عملکرد و کيفيت دانه 
 شرایط دیم

  یوسف سهرابی

 " شيوا قاسمی ۴١
اثر تنش خشکی بر خصوصيات فيزیولوژیکی 

های نخود در ارتباط با و روابط آبی ژنوتيپ
 عملکرد

و سه عادل سی
 مرده

 
 

 

 " سيامک غزالی ۴٢
مطالعه ساختار ژنومی و مورفولوژی برخی 

های حاصل از تالقی گندم نان و از الین
 تریتی پایروم

قادر ميرزاقادری 
  ـ محمد مجدی

تأثير کودهای شيميایی و زیستی بر  " طيبه نادری ۴٣
  یوسف سهرابی عملکرد و کيفيت ذرت تحت تنش خشکی

 " هدی محمدی ۴۴
تأثير کودهای بيولوژیک و کالت آهن بر 

ای در سطوح عملکرد و کيفيت ذرت علوفه
 مختلف کود نيتروژن

  غالمرضا حيدری

 مریم محمدی ۴۵
 " 

-بهينه سازی محيط کشت و تأثير تنظيم
ها ی رشد بر باززایی شاخساره در کننده

 ( بادام  * هلو ) GF677پایه رویشی 
 

هدیه بدخشان ـ 
  عيسی ارجی

 " مهدی حسينی ۴۶
القای ریشه مویين و توليد رسوراترول در 

چند رقم انگور وحشی بااستفاده از 
 رایزوژنزآگروباکترویوم 

  بهمن بهرام نژاد



های شبه  بررسی الگوی بيان ژن " هيمن صالحی ۴٧
  بهمن بهرام نژاد سایکلوتاید در ذرت

 ٩١ بهروز خورنگ ۴٨
اثرات سطوح تنش خشکی بر روابط آبی و 

تنظيم اسمزی در سه رقم گندم تحت 
 شرایط مزرعه

عادل سی و 
سه مرده ـ فرزاد 

 حسين پناهی
 

-مشهدی ملکعاطفه  ۴٩
 " زاده

بررسی الگوی بيان ژن های گاماترپينن 
های   P450و سيتوکروم   DXRسنتاز، 

دخيل در بيوسنتز تيمول در گياه داروئی 
 آویشن

  محمد مجدی

 " شرمين مجيدی ۵٠
ارزیابی تاثير مایکوریزا بر خصوصيات 

مورفوفيزیولوژیکی گياه ریحان تحت تنش 
 خشکی

  یوسف سهرابی

سليمیوحيده  ۵١  " 
 -&3-5جداسازی و بيان الگوی ژن 

hydroysteroid dehydrogenase  در گياه
 داروئی انگشتانه بومی ایران

  اسعد معروفی

 " سارا قبادی ۵٢
جداسازی و الگوی بيان ژن گاما ترپينن 

سنتاز در گياه داروئی مرزه ( 
Saturejahortensis l  ( 

  اسعد معروفی

 " همایون جعفری وفا ۵٣
بررسی اثر ابياری تکميلی و کودهای 

بيولوژیک بر عملکرد اجزای عملکرد و کيفيت 
 گندم دیم

  غالمرضا حيدری

 " نسرین تيموری ۵۴
اثر محلول پاشی آهن و اسيدد هيوميک بر 
عملکرد و کيفيت دانه اکوتيپ های مختلف 

 گندم سرداری

غالمرضا حيدری 
ـ فرزاد حسين 

 پناهی
 

تاریخ کاشت بر علف های هرز و عملکرد  اثر " احسان فتحی ۵۵
  ایرج طهماسبی برخی ژنوتيپهای نخود در شرایط دیم

 " محمد باقری ۵۶
تاثير گونه های مختلف ميکوریزا بر 

خصوصيات مورفيزیولوژیکی گياه مرزه تحت 
 تنش خشکی

  یوسف سهرابی

 " سارا عوض بيگی ۵٧
تاثير کودهای زیستی و شيميائی نيتروژنه 

های هرز ، ذعملکرد و کيفيت نخود  بر علف
 در شرایط دیم

ایرج طهماسبی 
ـ یوسف 
 سهرابی

 

 " زینب رحيمی ۵٨
ارزیابی شاخص های رشد و کارائی مصرف 

آب و نور در ارقام حساس و مقاوم به 
 خشکی گندم تحت سطوح مختلف

فرزاد حسين 
پناهی ـ عادل 

 سی وسه
 

 " ليدا صوفی ۵٩
و اسيد اثرات محلول پاشی سولفات 

هيوميک بر عملکرد، اجزا عملکرد و کيفيت 
 دانه اکوتيپهای گندم سرداری

غالمرضا حيدری 
ـ عادل سی و 

 سه مرده
 

 " آرزو یاری ۶٠
اثر سطوح مختلف آبياری و کود نيتروژن بر 
عملکرد و انتقال مجدد نيتروژن و محتوای 

 پروتئين دانه گندم

عادل سی و 
سه مرده ـ ایرج 

 طهماسبی
 

 " امير ملکی ۶١
تاثير کاربرد اسيد هيوميک و کود مرغی بر 
عملکرد، اجزای عملکرد و اسانس گياه 

 داروئی بابونه آلمانی
  شيوا خالص رو

 " ندا فتحی ۶٢
بررسی سيتوژنتيکی هيبریدهای حاصل از 
تالقی برخی از ارقام گندم نان و آجيلوپس 

 تریانسياليس
  قادر ميرزا قادری

کرمیسميرا ویس  ۶٣  " 
های پيشرفته ارزیابی تنوع نتيکی در ژنوتيپ

عدس با استفاده از صفات مورفولوژیکی و 
 scotنشانگرهای مولکولی 

  هدیه بدخشان

پرستو زارعی  ۶۴
بررسی تنوع ژنتيکی و سيتوژتيکی در  " احمدآبادی

  هدیه بدخشان های وحشی و زراعی یوالفبرخی ژنوتيپ



سميرا احمدیان  ۶۵
 " تختگاهی

بررسی سيتوژنتيکی هيبریدهای حاصل از 
تالقی برخی ارقام گندم و آجيلوپس 

 سيليندریکا
  قادر ميرزا قادری

اثر محلول پاشی روی و مس بر صفات  " ساناز صفری ۶۶
  شيوا خالص رو کمی و کيفی ارقام مختلف گندم دیم

 " عرفان شاه منصوری ۶٧
همسانه سازی و بررسی بيان ژن گلوکوزیل 

 Crocus danfordia Mawترانسفراز در گونه 
subsp . kurdistanicus Maroofi & assadi 

  بهمن بهرام نژاد

 " سهيال فاطمی ۶٨
ها   microRNAشناسائی بيوانفورماتيکی 

در انگور و تائيد توالی دقيق آنها به روش 
miR-RACE 

  بهمن بهرام نژاد

 " سعيد احدی یولقونلو ۶٩
بررسی الگوی بيان برخی از ژنهای تنظيمی 

تحت تنش شوری در چند رقم گندم 
Triticum aestivum 

  اسعد معروفی

 " سيد محمد دبيری ٧٠
آناليز الگوی بيان ژن های دخيل در بيوسنتز 

 Chrysanthemumپيرترین در گياه پيرتروم 
cinerariafolium 

  محمد مجدی

خالدیانپریسا  ٧١ بيان موقت پروتئين اسپایک ویروس  " 
  بهمن بهرام نژاد برونشيت عفونی طيور در گياه توتون

 

 باغبانیعلوم گروه 

 تاریخ دفاع استاد راهنما عنوان پایان نامه ورودی دانشجو ردیف

فری ناز  ١
بررسی فعالعيت برخی آنتی اکسيدان های آنزیمی و  ٨٩ رحمتی

 ۶/١٢/٩١ تيمور جوادی مختلف رشد ميوه توت فرنگیغير آنزیمی در مراحل 

بررسی باززایی درون شيشه ای ریز نمونه های سه  " عمر قریشی ٢
 ٢٠/١٢/٩١ علی اکبر مظفری رقم انگور

 سعيده ٣
 نور محمدی

" 
" 

و مورفولوژیکی توت برخی پاسخ های فيزیولوژیکی
 ١۶/١٢/٩١ ناصر قادری فرنگی به تنش خشکی

محمدرضا  ۴
و مورفولوژیکی ارزیابی برخی پاسخ های فيزیولوژیکی " حاتمی

 توت فرنگی به تنش شوری
ناصر قادری ـ علی 

 ٢٧/۶/٩٢ اکبر مظفری

سودابه  ۵
برخی خصوصيات  تاثير تنش خشکی و پاکلوبوترازول بر " پروین

 ٢٠/١٢/٩١ تيمور جوادی مورفولوژیکی توت فرنگی و فيزیولوژیکی

مهتاب  ۶
 ٩٠ ذوالنوری

اثر محلول پاشی برگی اسيد اسکوربيک بر روی برخی 
های رویشی، فيزیولوژیکی و بيوشيميایی انگور ویژگی

 تحت تنش خشکی
 

ناصر قادری ـ تيمور 
  جوادی

 " علی گوران ٧
-مطالعه جنينی زایی سوماتيکی حاصل از برخی اندام

 ) . vitis vinifera L( های مختلف انگور
 

 ۴/٨/٩٢ علی اکبر مظفری

های مختلف ميوه انگور تعيين برخی ترکيبات در قسمت " ساالر دارابی ٨
 رقم رشه

 ناصر قادری
  

بختيار  ٩
 " شکری

های فيزیولوژیکی و مورفولوژیکی توت بررسی پاسخ
 فرنگی به مالچ پالستيکی تحت شرایط کم آبياری

 
 ٢۶/٧/٩٢ ناصر قادری

نيتروکسين ونيتروژن بر خصوصيات بررسی اثر کودهای  " زهرا نورایی ١٠
 مرفوفيزیولوژیکی توت فرنگی تحت شرایط کم آبی

ناصر قادری ـ تيمور 
 ٢٧/۶/٩٢ جوادی

صباح  ١١
بررسی اثر قندهای مختلف بر روی باززایی دو رقم انگور  " ظاهری

  علی اکبر مظفری بومی استان کردستان در شرایط درون شيشه

 ٢۵/٧/٩٢ تيمور جوادیبررسی اثر محلول پاشی برگی سولفات پتاسيم بر  " الناز زارعی ١٢



کيفيت ميوه و فعاليت انتی اکسيدانی در انگور رقم 
 رشه

ليلی  ١٣
قارچ مایکرو ریزا بر جذب برخی عناصر و تحمل تاثير  " محمدی

 خشکی در دو رقم توت فرنگی

تيمور جوادی 
یونس رضایی 

 دانش ـ
 

فرزاد  ١۴
برخی پاسخ های مورفوـ فيزیولوژیکی توت فرنگی به  ٩١ مریوانی

  ناصر قادری دگرد و خاک و تنش خشکی

محمد  ١۵
) بر باززائی انگور در   nspاثر سدیم نيتروپروساید (  " جيرانی

  علی اکبر مظفری شرایط درون شيشه ای

سميه نوری  ١۶
روی مقاومت   ABAتاثير کاربرد خارجی آبسزیک اسيد  " حسن گاویار

  تيمور جوادی به خشکی هلو رقم آلبرتا

اثرگرد و خاک و تنش خشکی بر روی برخی خصوصيات  " ليال کرمی ١٧
  ناصر قادری مورفوـ فيزیولوژیکی انگور

سيد سحر  ١٨
اثرات کاربرد اسيد ساليسيک بر برخی صفات  " حسينی

جوادیتيمور  موفوفيزیولوژیکی زرد آلو در شرایط تنش خشکی   

دریا روح  ١٩
 " اللهی

تاثير کاربرد خارجی بتا ـ امينوبوتيریک بر روی برخی 
خصوصيات مورفوـ فيزیولوژیکی گيالس رقم تک دانه 

 مشهد تحت تنش خشکی
  تيمور جوادی

حسن  ٢٠
 " مرادیان

بررسی اثر کود بيولوژیک نيتروکسين و هيومی اسيد بر 
تحت کاربرد برخی خصوصيات موفولوژیکی توت فرنگی 

 مالچ

ناصر قادری ـ 
محمود کوشش 

 صبا
 

 

 گياهپزشکیگروه 

 تاریخ دفاع استاد راهنما عنوان پایان نامه ورودی دانشجو ردیف

 ٨٧ نسرین بابائی ١
بررسی امکان استفاده از باکتریهای آنتگونيت 

برای کنترل بيولوژیک بيماری پوسيدگی 
 سفيد سر در آزمایشگاه

 ٢٧/۴/٩٠ 

 ٨٧ حنانیصغری  ٢
مطالعه مقایسه ای خصوصيات فنوتيپی و 
مولکولی باکتری مولد پوسيدگی نرم در 

 استان کردستان
 ٢٧/۴/٩٠ 

تاثير عصاره های برخی از گياهان همزیست  ٨٧ آمنه اسدی سرداری ٣
   بر کود مرغی و نماتدکش شيميائی

 )شناسائی و تنوع گونه ای مگس های گل   ٨٨ سارا حسن بيگی ۵
family: syrphidae ) ١۶/١١/٩٠ امين صادقی در سنندج 

 ٨٨ زینب عزیزی برشاهی ۶
شناسائی و بيماری زائی گونه های 

phytephthor , pythium  جدا شده از بعضی
 درختان ميوه در استان کردستان

 ٧/١٢/٩٠ جهانشير امينی

 ٨٨ مسلم رحيمی ٧
شناسائی فون نماتدهای انگل گياهی در 

زمينی شهرستانهای قروه و مزارع سيب 
 دهگالن و بيجار در استان کردستان

علی اکبر حجت 
 ٢٠/١٢/٩٠ جاللی

مطالعه تاکسونومی گونه های تریکودرما در  ٨٨ مژگان روغنيان ٨
 ٧/١٢/٩٠  استان کردستان

 ٨٨ منيره دل دوله ٩
تعيين جایگاه تاکسونوميکی باکتری عامل 

سوختگی برگی سياه تلو در استان 
 کردستان

 ١۶/١٢/٩٠ بهروز حریقی

های تيره و فيلوژنی قارچتاکسونومی ٨٨ سيده فریبا حسينی 
 ٢٩/٧/٩١  بوتریوسفریاسه در استان گلستان

تعيين خصوصيات فنوتيپی و ژنوتيپی عامل  ٨٨ نصراهللا مالیی ١٠
 ٣١/٠٢/٩١  بيماری آتشک گالبی در استان کردستان

 ١۵/١٢/٩٠ جواد ناظمیشناسائی گونه ای زنبورهای خانواده  ٨٨ ویدا عليپناه ١١



pteromalida  در باغات سنندج 

 ٨٨ ساجده ذوالفقاری ١٢
بررسی امکان تفکيک گونه های متعلق به 

تيره بوتریوسفریاسه توسط نشانگر مولکولی 
prc – Rep 

 ٢٩/٠٧/٩١ 

های  مطالعه اثر ضدباکتریایی بعضی عصاره ٨٨ نگين کوالنی مطلق ١٣
 ٢٩/٧/٩١  گياهی عليه باکتری

١۴      

 ٨٩ صنعان ميرزایی ١۴

مطالعه ميکوفلور مرتبط با لکه برگی، شانکر 
سرشاخه ميری و پوسيدگی ميوه گردو در 

 استان کردستان
 

 جعفر
 ١۴/٧/٩٢ عبداهللا زاده

 " سعدی رایگان ١۵
بررسی برخی خصوصيات تله های فرمونی 

خوار انگور در دلتا در جلب شب پره خوشه 
 مناطقی از استان کردستان

 جواد
 ٢٩/١١/٩١ ناظمی رفيع

شناسایی و بيولوژی زنبور گالزای اکاليپتوس  " آیسا جعفری ١۶
 ١٣/١٢/٩١ امين صادقی در شهرستان جویبار استان مازندران

 جمال ١٧
 نحوی مقدم

" 
 

مطالعه ميکوفلور مرتبط با لکه برگی، شانکر 
انگور در شهرهای  زوال و پوسيدگی ميوه

 سنندج و مریوان
 

 جعفر
  عبداهللا زاده

 " سارا صالحی ١٨

بررسی تنوع ژئومتریک و مورفومتریک سن 
در  Eurygaster integriceps (Putton )گندم 

 استان کردستان
 

 جواد
 ١۴/٧/٩٢ ناظمی رفيع

 " وحيد فرهنگ ١٩

بررسی اثرات ضد قارچی برخی اسانس 
های شيميایی در های گياهی و قارچ کش 

کنترل بوته ميری ناشی از شبه قارچ فيتو 
 فتورا در گياهان خانواده کدوویان و بادمجانيان

 ٢١/٧/٩٢ جهانشير امينی

 " سحر پيره ٢٠

بررسی خصوصيات فنوتيپی و ژنوتيپی  و 
تعيين دامنه ميزبانی 

Rastoniasolanacearum جدا شده از سيب
 زمينی در استان کردستان

یقی ـ بهروز حر
 ۵/٨/٩٢ جالل سلطانی

 رضوان ٢١
 عرفان پور

" 
 

اندازه گيری و تععين کربوهيدراتها و پلی الل 
 ٢٧/٧/٩٢ امين صادقی ـ های موثر در دیاپوز سن گندم

 زینب ٢٢
 خير اندیش

" 
 

کنترل بيولوژیک پژمردگی باکتریایی سيب 
 زمينی ایجاد شده توسط

بهروز حریقی ـ 
 ۵/٨/٩٢ جالل سلطانی

 " شادی عليرضایی ٢٣

بررسی توان همستيزی سودوموناس های 
فلورسنت جداسازی شده از مزارع شرق 

استان کردستان بر وری عامل پوسيدگی نرم 
 سيب زمينی

 ٢١/٧/٩٢ بهروز حریقی

 ٩٠ حدیث لطيفی شعار ٢۴
-مطالعه گروههای سازگار رویشی و بيماری

 Neofeusicoccumزایی جمعيت قارچ  
parvum  درشمال ایران 

جعفر عبداهللا 
  زاده

 " اسماعيل خالدی ٢۵
های مرتبط با زوال انگور و شناسایی قارچ
زایی گونه غالب در برخی از بررسی بيماری

 مناطق استان کردستان

جعفر عبداهللا 
  زاده

-شناسایی و بررسی بيولوژی سوسک برگ " سونيا سيفی ٢۶
  امين صادقی خوار پيچک صحرایی در شهرستان سنندج

 " نسرین حاجيان ٢٧
مينوز گوجه   شناسایی و بررسی بيولوژی

فرنگی بر روی ارقام رایج توت فرنگی در 
 شرایط گلخانه

 ٢٨/٧/٩٢ امين صادقی

 ٢١/٧/٩٢جواد ناظمی مورفومتریک وتنوع ژئومتریکتعيين نژاد " رضا محمدی ٢٨



 های زنبور عسل در استان کردستانجمعيت
 

 رفيع

بررسی حساسيت زنبور عسل به بعضی از  " فرهنگ رسولی ٢٩
 های رایجآفت کش

جواد ناظمی 
رفيع ـ امين 

 صادقی
 

 " آسو حاجی زاده ٣٠
مطالعه ميکروفلور مرتبط با برگ و شاخه 
درختان بلوط در برخی از مناطق استان 

 کردستان
  جهانشير امينی

 " همایون زارع ٣١

بررسی امکان کنترل بيولوژیکی 
phytofphthroa cacorum  عامل پوسيدگی

طوقه و ریشه بادام توسط قار چ های 
آنتاگونيست در شرایط آزمایشگاهی  وگلخانه 

 ای

جهانشير امينی 
ـ مهيار شيخ 

 االسالمی
 

 " ساسان فيضی ٣٢
   Botrytis cineereaکنترل بيولوژیک قارچ  

عامل پوسيدگی کپک خاکستری توت فرنگی 
و   .Trichodermaبا استفاده از  Bacillus 

  جهانشير امينی

 " ناهيد نوری ٣٣
مطالعه گروه های سازگاری رویشی 
 Botryosphaeriaوبيماریزائی جمعيت 

dothea  در ایران  

جعفر عبداهللا 
  زاده

 " منوچهر گرجی پور ٣۴
ارزیابی تاثير پارامترهای اقليمی و جغرافيائی 

بر تراکم جمعيت سن گندم در شهرستان 
 روانسر استان کرمانشاه

امين صادقی ـ 
جواد ناظمی 

 رفيع
 

 " روژین مرادی ٣۵

بررسی بيماری زنگ زرد گندم در استان 
کرمانشاه و ارزیابی مقاومت ژنوتيپهای 

مختلف نسبت به آن در شرایط گلخانه و 
 مزرعه

جهانشير امينی 
_ غالمحسين 

 احمدی
 

 -RTردیابی ویروس های مهم انگور با روش  " سيروان حسينی ٣۶
pcr از تاکستانهای استان کردستان 

محمد حاجی 
  زاده

 

 مهندسی آبگروه علوم و 

 تاریخ دفاع استاد راهنما عنوان پایان نامه ورودی دانشجو ردیف

ارزیابی راندمان سيستم آبياری نواری مزارع  ٨٧ حجت وطن خواه ١
 دشت زرینه رود مياندواب

عيسی معروف 
 ١٧/١٢/٨٩ پور

 ٨٧ مسعود جواهری ٢
مدل سازی عددی موقعيت زمانی جبهه 

رطوبتی تحت یک منبع قطره ای با استفاده از 
 روش حجم کنتری

 ٢٧/٧/٩٠ پرویز فتحی

بررسی و ارزیابی فنی سيستم های آبياری  ٨٧ زینب موالئی ٣
 ١٧/١٢/٨٩ پرویز فتحی بارانی کالسيک

 ٨٨ مرضيه ابراهيمی ٤
پيش بينی نوسانات سطح آب زیرزمينی 

دشت دهگالن با استفاده از شبکه عصبی و 
 سيستم های استنتاج نروفازی

-عيسی معروف
 ٢٧/٧/٩٠ پور

 بهروز ۵
 رضایی فر

 
٨٩ 

بررسی تبخير و تعرق مرجع با استفاده از 
فازی( مطالعه موردی  –سيستم عصبی 

 شهر سنندج )
 ١٠/٧/٩١ پرویز فتحی

 نسيبه ۶
 آذر بو

" 
" 

بررسی تاثير جوی بر عملکرد هيدروليکی 
 آبپاش آمبو در فشارهای کارکرد متفاوت

 عيسی
 ٣٠/٧/٩١ معروف پور

در Zk30ارزیابی عملکرد هيدروليکی آبپاش  " بهاره رستميان ٧
سيستم آبياری بارانی کالسيک ثابت آبپاش 

 عيسی
 ٢٩/٧/٩١ معروف پور



 متحرک

 فروغ ٨
 فرزان کيا

" 
" 

بررسی تلفات تبخير وباد و یکنواختی الگوی 
در سيستم آبياری بارانی   پاششی آبپاش

 Zm22کالسيک ثابت آبپاش متحرک 

 عيسی
 ٢۶/٧/٩١ معروف پور

شبيه سازی عددی جریان در سيستم منابع  " ارشاد رمضانی ٩
 ٢٩/۶/٩١ پرویز فتحی آب زیر زمينی دشت مریوان

 " مهرناز زرداری ١٠
آزمایشگاهی اثر پساب تصفيه شده بررسی 

شهر سنندج و آب معمولی برگرفتگی قطره 
 چکان ها در سيستم آبياری قطره ای

 ١۵/٧/٩١ پرویز فتحی

بررسی اثر دما و فشار بر عملکرد هيدروليکی  ٩٠ سارا عبدی ١١
 دار رایج در بازارهای قطره چکان لوله

-عيسی معروف
 ١/٨/٩٢ پور

شيالن حسن  ١٢
ای در ارزیابی گرفتگی نوار تيپ آبياری قطره " زاده

 ٣/٧/٩٢ پرویز فتحی های مختلف ذرات ریزاندازه ها و غلظت

 " مجيد جعفری ١٣
اندازه گيری تبخير و تعرق و ضریب گياهی 

ای در گلخانه با استفاده از ميکرو فلفل دلمه
 الیسيمتر

  پرویز فتحی

برآورد منحنی مشخصه رطوبتی خاک با  " سارا اعتمادی ١۴
 soilpar2استفاده از توابع انتقالی مدل 

پرویز فتحی ـ 
  اميد بهمنی

عملکرد و خصوصيات هيدروليکی نوارهای  " فرنوش گوازی ١۵
 ای در فشارها و دماهای متفاوتآبياری قطره

-عيسی معروف
 ١/٨/٩٢ پور

ضریب گياهی توت اندازه گيری نياز آبی و  " نسيم صحرائی ١۶
  پرویز فتحی فرنگی در شرایط گلخانه ای

سيما اصغرزاد  ١٧
تخمين پارامترهای منحنی مشخصه ای  " دانش

 رطوبتی خاک با استفاده از روش معکوس
بهروز مهدی 

  نژادیانی

 " چنور عبدی ١٨
ارزیابی عملکرد عدم گرفتگی قطره چکانهای 

آزمون آبياری قطره ای با استفاده از روش 
 کوتاه مدت

  پرویز فتحی

 " آرزو گلزاری ١٩
اثر شستشو بر کاهش گرفتگی قطره چکانها 

در شرایط استفاده از فاضالب تصفيه شده 
 شهر سنندج

  پرویز فتحی

اثر ابياری نواری سطحی و بارانی روی بهره  " پروانه خزائی ٢٠
 وری آب و عملکرد گندم در شهرستان کنگاور

عيسی معروف 
  پور

محمد مرتضی  ٢١
مقایسه روشهای اندازه گيری نفوذ استوانه  " زاده

 منفرد و دوگانه در خاکهای با بافت متفاوت
عيسی معروف 

  پور

 " ندا کریمی ٢٢
ارزیابی عملکرد هيدروليکی آبپاش ضربه ای 

و توربينی الکسور در شرایط های   R8  کامت 
 متفاوت جوی و هيدروليکی

عيسی معروف 
  پور

 

 اقتصاد کشاورزیگروه 

استاد  عنوان پایان نامه ورودی دانشجو ردیف
 تاریخ دفاع راهنما

عبداهللا عبدل  ١
 ٨٨ قوزلوجه

های تخمين تعيين ارزش اقتصادی آب آبياری با روش
 -ریزی خطی در دشت همدان تابع توليد و مدل برنامه

 بهار
 ٢٤/٧/٩١ حامد قادرزاده

 ٢۴/٧/٩١ حامد قادرزاده زیست محيطی تاالب زریوار –ارزش اقتصادی برآورد  ٨٩ مهرنوش اسدی ٢

سميه جعفری  ٣
بررسی اقتصادی ساختار توليد شير در گاوداری های  " خروسه

 ٢۵/٧/٩١ حامد قادرزاده صنعتی استان کردستان



تحليل ساختارتقاضا وبررسی اثرات بيمه بر مزارع  " غزال شالودگی ۴
 دشت دهگالن کشاورزی : مطالعه موردی

 محمود
حاجی 
 رحيمی

٢۵/٧/٩١ 

بررسی تطبيقی تاثير روش های آبياری سطحی و  " مجتبی زارعی ۵
 بارانی بر کارایی مزارع کشاورزی در استان کردستان

 محمود
حاجی 
 رحيمی

٢٣/١١/٩١ 

های پرورش تحليل اقتصادی ساختار توليد مجتمع ٩٠ فاطمه کنعانی ۶
 ٢٧/٧/٩٢ حامد قادرزاده کردستاندر استان قزل آالماهی 

 " اکرم زنگنه ٧
تحليل اقتصادی توليد و بازاریابی محصول سيب 

های همدان و کردستان ( مطالعات زمينی در استان
 موردی : بهار و قروه )

حامد قادرزاده 
 ٧/٨/٩٢ ـ حميد باللی

 " ميترا رستميان ٨
بررسی وجود انتخاب نامساعد در بيمه محصوالت 

های فرنگی شهرستان سنندج : تحليل انگيزهتوت 
 ریسک گریزی اطالعات نامتقارن و سوبسيد

محمود حاجی 
 ٢٧/٧/٩٢ رحيمی

مرضيه احمدی  ٩
ای ارزش و تحليل توان رقابتی محصول بررسی زنجيره " جاللی مقدم

 کيوی در استان گيالن
محمود حاجی 

 ٢٨/٧/٩٢ رحيمی

سميرا شایان  ١٠
آب در تعيين ارزش اقتصادی آب کشاورزی جایگاه بازار  " فر

 ٢٧/٧/٩٢ حامد قادرزاده دشت قروه ـ دهگالن

تحليل ساختار توليد و بازاریابی گوشت قرمز در  " صابر رستمی ١١
  حامد قادرزاده های صنعتی استان کردستانگاوداری

گریفرهاد فعله ١٢ بررسی ساختار توليد و هزینه محصوالت عمده  " 
 و دهگالنزراعی قروه 

حامد قادرزاده 
ـ فخرالدین 

 معروفی
٢٨/٧/٩٢ 

 " محمود محمدی ١٣
تحليل توان وهزینه محصول زیتون در شهرستان طارم 

زنجان: تعيين اندازه بهينه و بررسی منطقی بودن  –
 هااستفاده از نهاده

محمود حاجی 
 ٢٧/٧/٩٢ رحيمی

تقاضای آب در توليد تعيين ارزش اقتصادی و تابع  ٩١ آزاده جزایری ١۴
  حامد قادرزاده محصول یونجه در استان کردستان ( دشت دهگالن )

تعيين ارزش زمين کشاورزی در بخش مرکزی شهر  " زانيار رحمانی ١۵
 سنندج با استفاده از روش قيمت گذاری هدانيک

محمود حاجی 
  رحيمی

مزارع بررسی اقتصادی علل و اثرات پراکندگی  " داوود امين پور ١۶
 کشاورزی: مطالعه موردی شهرستان سقز

محمود حاجی 
  رحيمی

بررسی اقتصادی واحدهای پرواربندی گوساله:  " ميثم جمادی ١٧
  حامد قادرزاده مطالعه موردی استان کردستان

 " نرگس فتاحی ١٨
بررسی اقتصادی توليد عسل و براورد ارزش گرده 

افشانی زنبور عسل در استان کردستان ( 
 شهرستانهای سقز، سنندج و مریوان

محمود حاجی 
  رحيمی

تعيين ارزش اقتصادی و تابع تقاضای آب در توليد  " آزاده جزایری ١٩
  حامد قادرزاده محصول یونجه در استان کردستان ( دشت دهگالن )

 

 مکانيک بيوسيستمگروه 

 تاریخ دفاع استاد راهنما عنوان پایان نامه ورودی دانشجو ردیف

١ 
سيامند 
محمودی 

 آذر
مدل سازی برهم کنش بين تيغه قلمی  ٩١

  جالل خدائی DEMکوليتواتور و خاک به روش المان گسسته 

مصطفی  ٢
مدل سازی و بهينه ساز ی سيستم انتقال بادی  " کوليوند

   دانه نخود

 


