
 بسمه تعالی

 اطالعیه شماره دو

 با سالم و احترام خدمت تمامی داوطلبان عزیز:

از جدول ذیل  انتخاب از تمامی داوطلبان درخواست می گردد مطابق فرم طرح واره ) پیوست یک( ، طرح واره خود را  

 نموده و در روز مصاحبه حتما بهمراه داشته باشند.

 

 های سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران طرح وارهعناوین 

عنوان رشته /  ردیف

 گرایش

 هاشماره تماس پژوهشکده  طرح وارهعنوان 

مهندسی مواد و  1

 متالورژی

 یآمورف حجم یاژهایساختار آل یجوانساز -1

 هادی پیزوالکتریكهای نیمهسنتز و مشخصه یابی سرامیك -2

 دنیجهت رس یدو فاز یفوالدها یحرارت اتیو عمل یکیترمومکان یندهایبهبود  فرآ -3

 ییخودرو عیمطلوب مورد استفاده در صنا یکیبه خواص مکان

 باال یمورد استفاده در دما یمواد و پوششها -4

http://materials.irost.org 

  52262235شماره تماس:

  خانم مرضیه قادری

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

آخرین اخبار و اطالعات آزمون دکتري در وب سایت پی اچ دي تست

http://materials.irost.org/


 یفناور ستیز رشته 2

 :یکروبیم

استخراج و شناسایی تركیبات با اثرات ضد سرطانی و یا نوروپروتکتیو ازمیکروالگ -1

 های ایران

 طراحی، بیان و ارزیابی فعالیت آنتی باكتریال اندولیزین های موثر بر سینوباكتربومانی-2

های گرم  طراحی و بیان ژن تولید كننده اندولیزین های فاژی جهت كنترل باكتری-3

 مثبت مقاوم به آنتی بیوتیك

جداسازی مخمر های بومی از خمیر ترش و بررسی خواص پرتئازی و فیتاری آنها -4

 جهت بهبود كیفیت نان

 بررسی پپتیدهای زیست فعال حاصل از پروبیوتیك ها در كنترل بیماری آلزایمر-5

اطالعات:  افتیشماره تماس جهت در

 ستیپژوهشکده ز 52262232-121

 یدیسركار خانم وح یفناور

 یرشته مهندس 3

 :یوتکنولوژیب یمیش

به خوراک  با استفاده  یستیز ونینفت خام  با افزودن  امولس  یسبك ساز-1

 یکینامیدرودهی– ونیتاسیكاو

( با افزودن  Vaccum residueدر خالء ) ریمانده برج تقط یباق یسبك ساز -2

    یکینامیدرودیه- ونیتاسیبا استفاده از  كاو  یستیز ونیامولس

اطالعات:  افتیشماره تماس جهت در

 ستیپژوهشکده ز 52262232-121

 یدیسركار خانم وح یفناور

  نگهداری مواد غذایی  یاز پسماند انار و انگور برا یکروبیضدم باتیترك یریبه كارگ-1 صنایع غذایی  4

 مواد غذائیبخاردر آلودگی زدائی از  -خال–بکارگیری فناوری بخار  -2

 تونیز یریروغن گ عاتیارزش افزوده از ضا جادیا -3

 بسته بندی فعال عملگرا بر اساس تثبیت آنزیم در نگهداری مواد غذایی -4

 بسته بندی جاذب اكسیژن در نگهداری روغن زیتون -5

 52262236پژوهشکده فناوریهای شیمیایی 
  2432 داخلی -دکتر مجید جوانمرد

 -مهندسی شیمی 5

 مهندسی شیمی

 دمانیساختار و چ ریاز آب و تاث ییدر نمك زدا یخازن ییزدا ونی ندیفرا یبررس-1

 ندیفرا ییالکترودها بر كارا

 لهیبا عاملدار كردن غشا به وس ونیلتراسیانوفننازک  هیال یتیكامپوز یغشاها هیته -2

 یو مدلساز یمطالعات تجرب -یكربن هیپا یآئروژل ها

 مدل سازی فرایندهای تبدیل كاتالیستی مونوكسید كربن مطالعه تجربی و -3

 2Nفرایندهای كاتالیستی برای تبدیل آالینده های ناكس به  -4

 52262236 :پژوهشکده فناوریهای شیمیایی
 .موضوعات یک و دو 2222داخلی  -دکتر سهیال شکراهلل زاده-

 .(3موضوع شماره ) – 2222داخلی  -دکتر ناهید خندان-

 (4) موضوع شماره -2242داخلی -مهدی لطیفی دکتر سید-

 

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

آخرین اخبار و اطالعات آزمون دکتري در وب سایت پی اچ دي تست



 52222232پژوهشکده فناوریهای شیمیایی  یمعدن یستحصال فلزات واسطه از خاک ها و باطله هاا معدنی -شیمی  2

 2224داخلی  -دکتر علیرضا صالحی راد

 شیگرا برقمهندسی  6

 مخابرات

و  یچون جانمائ یموارد( شامل WSN)  میس یحسگر ب یپژوهش در محور شبکه ها-1

 نیدر ا گریو موارد د یجهت كاهش مصرف انرژ نهیبه یابیرمسی ارائه ها،¬گره یابیباز

 طهیح

( در EMP) سیحفاظت الکترومغناط نینو یدر خصوص روش ها قیپژوهش و تحق -2

 (Data Centersمراكز داده )

 یمتریلیموج م یو ساخت رادارها یدر خصوص طراح قیپژوهش و تحق -3

پژوهشکده برق و فناوری اطالعات سركار 

 52262311خانم آذر محسنیان 

تبدیل  -مکانیك 8

 انرژی

 یسنج ها یكاربرد در دب یلبه پهن برا یدست مدل ها نییپا انیجر یمطالعه تجرب

 یی گردابه

 پژوهشکده مکانیك 

 52262232سركار خانم الماسی
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