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 91/4/19مصوب شورای پژوهش و فناوری دانشگاه مورخ 
 کانون تفکرمرکز پژوهشی/ پژوهشکده/ محورهای فرعی محورهای اصلی  ردیف

 کیفی هٌاتع آبهذیشیت ٍ حفاظت کوّی ٍ  -1 آب ٍ هحیط صیست )اقلین گشم ٍ خطک( 1

 )گشد ٍ غثاس ٍ فشًٍطست صهیي( هخاطشات صیست هحیطی -2

ّای طسف، آب هجاصی، ّای ًَیي دستشسی تِ هٌاتع آب )اًتقال آب، آبسٍش -3

 تاسٍسی اتشّا(

 ٍسی آبّای ًَیي هشتثط تا تَلیذ یا استقای تْشُفٌاٍسی -4

 گیاّاى داسٍیی اقلین گشم ٍ خطک -5

 اجتواعی ٍ فشٌّگی آب ّای اقتصادی،جٌثِ -6

 هشکض تحقیقات هٌْذسی. 1

 هٌاطق خطک ٍ تیاتاًیپظٍّطکذُ  .2

 هعذى پظٍّطکذُ هٌْذسی. 2

 . هشکض پظٍّطی علَم اًساًی3

 . کاًَى تفکش آب                                                  4

 

 اًشطی خَسضیذی -1 (activeتجذیذپزیش تا سٍیکشد فعال )ّای اًشطی 2

 گشهاییاًشطی صهیي -2

 ساصی اًشطیرخیشُ -3

 ّای تجذیذپزیشگزاسی، هذیشیت ٍ اقتصاد اًشطیسیاست -4

 هشکض تحقیقات هٌْذسی. 1

 هشکض پظٍّطی کیفیت ٍ تْشُ ٍسی. 2

 . هشکض پظٍّطی علَم اًساًی3

 . پظٍّطکذُ هعذى 4

 تاسیخی یضد تافت دس سیضی ٍ هذیشیتتشًاهِ -1 خطک( ٍ گشم اقلین) ٍ ٌّش تَهی هعواسی، ضْشساصی، 3

 تَهی ٍ سٌتی صٌایع ٍ ٌّش -2

 سٌتی ّایٍ هعاصشساصی ساصُ ساصیهقاٍم هشهت، -3

 گلیي ّایساصُ ٍ هعواسی -4

 اًشطی دس ساخت ٍ ساصتِ ( passive) غیشفعال سٍیکشدّای -5

  پظٍّطکذُ هعواسی تَهی .1

  هشکض تحقیقات هٌْذسی. 2

 . هشکض پظٍّطی تیي الوللی تادگیش3

 . هشکض پظٍّطی علَم اًساًی4

 ادتیات اقلیوی ٍ فشٌّگ عاهِ فَلکلَس یضد -1 فشٌّگ، ادتیات ٍ گشدضگشی تَهی 4

 هطالعات سثک صًذگی دس تستش فشٌّگ تَهیتحَالت خاًَادُ ٍ  -2

 (ecotourism تَم گشدضگشی ) -3

 (geotourismصهیي گشدضگشی ) -4

 . هشکض پظٍّطی علَم اًساًی 1

 هشکض پظٍّطی هطالعات سیاستگزاسی اجتواعی . 2

  هٌاطق خطک ٍ تیاتاًیپظٍّطکذُ . 3



 کانون تفکرمرکز پژوهشی/ پژوهشکده/ محورهای فرعی محورهای اصلی  ردیف

 ، هَج هیلیوتشی ٍ اپتیک(5ّای هخاتشاتی ًَیي )ًسل تَسعِ فٌاٍسی -1 هخاتشات، فٌاٍسی اطالعات ٍ َّضوٌذساصی 5

 ّای َّضوٌذ ضْشیساهاًِ -2

فشایٌذّای پیطشفتِ طشاحی، ساخت ٍ تَلیذ هحصَالت هکاتشًٍیکی )سًَاس،  -3

 ستاتیک ٍ ...(

 اضیاء ٍ کالى دادُایٌتشًت  -4

 افضاسّای کاستشدیاهٌیت ًشم -5

 . پظٍّطکذُ ساهاًِ ّای َّضوٌذ1

 . کاًَى تفکش ضْش َّضوٌذ2

 اکتطاف ٍ استحصال تشکیثات کویاب ٍ ساّثشدی -1 فٌاٍسی ٍ هَاد پیطشفتِ دس صٌعت ٍ هعذى 6

 کاسیّای هعذىفٌاٍسی -2

 کاضی ٍ سشاهیک تَهی ساصی سٌتض سًگذاًِ ّای دیجیتال دس صٌعت -3

تَلیذ ٍ جایگضیٌی هَاد هصشفی هقشٍى تِ صشفِ تش دس تشکیة لعاب ّای هَسد  -4

 استفادُ دس صٌعت کاضی ٍ سشاهیک

                         هعذى پظٍّطکذُ هٌْذسی. 1

                                                     . هشکض پظٍّطی کاضی ٍ سشاهیک 2

 

 ّای صیستی دس تَلیذ اًثَُ گیاّاى هقاٍم تِ ضَسی ٍ خطکیفٌاٍسی -1 ّای صیستیفٌاٍسی 7

 ّای صًذُ ٍ غیش صًذُّای هقاٍم تِ تٌصّای صیستی دس ضٌاسایی طىفٌاٍسی -2

ّای صیستی دس تَلیذ تیطتش هَاد هؤثش داسٍیی ٍ گیاّاى تا اسصش دس حال فٌاٍسی -3

 اًقشاض

 هٌاطق خطک ٍ تیاتاًیپظٍّطکذُ . 1

ّای تَسعِ استاى هطالعات علن، فٌاٍسی ٍ ًَآٍسی دس حَصُ 8

 یضد

ّای ًَ، کاضی ٍ ، ًساجی، اًشطیICT)گشدضگشی، سالهت، 

 سشاهیک(

 اسصیاتی علن، فٌاٍسی ٍ ًَآٍسی -1

 ًگاسی علن، فٌاٍسی ٍ ًَآٍسیتیٌی ٍ آیٌذُپیص -2

 شکض پظٍّطی هطالعات علن ٍ فٌاٍسی                                  . ه1

ّای ساّثشدی استاى حَصُ ٍسی دسهٌْذسی کیفیت ٍ تْشُ 9

 یضد

ٍسی، ٍ کاّص قیوت توام ضذُ دس صٌعت فَالد، تْشُ یکاّص ضایعات، استقا -1

 ًساجی ٍ سشاهیک

 اسستاًْا ٍ هشاکض اٍسطاًس قاتلیت اطویٌاى دس تیوٍ ٍسی تْشُ ،هٌْذسی کیفیت -2

 ٍسی دس حَصُ هذیشیت ٍ خذهات ضْشیهٌْذسی کیفیت ٍ تْشُ -3

 هشکض پظٍّطی هٌْذسی کیفیت ٍ تْشُ ٍسی. 1

 


