
اهاگشناد يروانف  یشهوژپ و  مرتحم  نینواعم 

مارتحا ، مالس و  اب 

شناد ناـیم  زا  دراد  رظن  رد  ناردـنزام  هاگـشناد  هک  دـناسر  یم  راضحتـسا  هـب  یتمالـس ، تحـص و  قـیفوت ، يوزرآ  نـمض 
هاگشناد يرتکد  اسپ  هرود  ییارجا  همان  هویـشو  زاین  دروم  كرادم  لوا ، هلحرم  ناوخارف  اب  قباطم  يرتکد  عطقم  ناگتخومآ 

.دیامن يرتکداسپ  رگـشهوژپ  شریذپ  هب  مادقا  یلیصحت 1400-1401  لاس  لوا  لاسمین  يارب  یتسویپ ) مئامـض  ) ناردنزام
/04 خیرات 20 / ات  رثکادح  ندوب ، طیارـش  دجاو  تروص  رد  یتسویپ و  مئامـض  یـسررب  هدهاشم و  اب  دـنناوت  یم  نایـضاقتم 

.دنیامن مادقا  هاگشناد  نیا  هب  دوخ  كرادم  لاسرا  يارب   1400
ساـمت هرامـش  اـب  هاگـشناد ) يرواـنف  یـشهوژپ و  روما  ریدـم  نواـعم   ) درف یمـالغ  هللا  ترـصن  سدـنهم  ياـقآ  نمـضرد ،

دوب  .  دهاوخ  نازیزع  امش  تالاوس  یلامتحا  يوگخساپ   01135303313

یشهوژپ و تنواعم  مود - هقبط  ناردنزام -  هاگشناد  يزکرم  نامزاس  نارادساپ - هاپـس  يوربور  رـسلباب - ناردنزام -  سردآ :
4741613534 یتسپ :  دک  يروانف -

33/20490 1400/04/05

ناتسا نیعم  عماج و  هاگشناد  یلاع ، شزومآ  زکرم  نیرتگرزب  ناردنزام ، هاگشناد 

يریگیپ هرامش 
1508602

یلاصخ اضریلع 
هاگشناد يرواّنف  شهوژپ و  نواعم 

 : تشونور

راضحتسا يارب  فتع  ترازو  يروانف  شهوژپ و  مرتحم  نواعم  یمیحر  رتکد  ياقآ  بانج  - 
راضحتسا يارب  هاگشناد  مرتحم  سییر  يرذون  شوروک  رتکد  ياقآ  بانج  - 

راضحتسا يارب  عفنیذ  ياه  هدکشناد  مرتحم  ياسور  - 
يروانف یشهوژپ و  روما  مرتحم  ریدم  یئاقآ  دیجم  رتکد  ياقآ  بانج  - 

تروصب یناسر  عالطا  يارب  مزال  تاروتسد  رودص  عالطا و  يارب  يزاجم  ياضف  تینما  تاعالطا و  يروانف  مرتحم  ریدم  یگناگی  دیعس  رتکد  ياقآ  بانج  - 
یشهوژپ هاگشناد و  تیاس  رد  ناوخارف 

اههاگشناد ریاس  رد  یناسر  عالطا  تاغیلبت و  صوصخ  رد  مزال  تامادقا  عالطا و  يارب  یمومع  طباور  مرتحم  ریدم  هداز  ییحی  نیسح  ياقآ  بانج  - 
يزکرم هناخریبد  هرادا  مرتحم  سیئر  یناهج  همطاف  مناخ  راکرس  - 



 دانشگاه مازندران پسا دکتری  فراخوان مرحله اول

 رشته های مورد نیاز/  عنوان پژوهش  دانشکده  ردیف 

 رشته علوم سیاسی-رشته حقوق خصوصی  -رشته حقوق جزا و جرم شناسی حقوق و روابط بین الملل 1

 چندجزییعنوان پژوهش : سنتز ترکیبات هتروسیکل جدید با استفاده ازواکنشهای -1 شیمی 2

 عنوان پژوهش : سنتز نانوکاتالیزگرهای جدید و کاربرد آنها در سنتز مواد آلی-2

 ها در فرآیندهایی نظیر تخریب فوتوکاتالیستی سنتز هترونانوساختارها برپایه نانومواد متخلخل و بررسی عملکرد آن عنوان پژوهش : -1 شیمی 3

 ابرخازن هیبریدی با کارایی باال-باتریمدلسازی و ساخت عنوان پژوهش :  -2

 ای نوینهای سوختی میکروبی تک محفظهغشای کارآمد و مقرون به صرفه برای کاربرد در پیل –های الکترود طراحی و ساخت مجموعه عنوان پژوهش: -3

4  

 

 علوم ریاضی

 حسابان کسری در مدل سازی و حل مسائل زیستی-1

 حمل و نقل و لجستیک -2

3. On multiplicity of real and complex solutions for some differential equations 

4. well posed-ness of variational inclusions problems 

5. machine learning in Banach spaces 

 احاطه کنندگی دو برابر رومی در گراف ها -6

 احاطه کنندگی دو برابر ایتالیایی در گراف ها -7

 احاطه کنندگی رنگی در گراف ها-8

 رنگ آمیزی راس در گراف ها )کاربردهای آن(-9

 بررسی الگوریتم های عددی برای حل معادالت دیفرانسیل کسری وکاربرد آنها در ریاضیات مالی و زیستی -10

 

 

 

 

5 

 

 

 

 علوم ورزشی

 سالمندان مبتال به چاقی سارکوپنیک در MIITو  HIITمکمل های گیاهی آنتی اکسیدانی/ضدالتهابی و پروتکلهای  -1

 بررسی اثر تمرین با شدتهای متفاوت به همراه مکملهای گیاهی بر انتقال دهندهای روی و آهن -2

 تاثیر مصرف کافئین به همراه تحریکات فراجمجمه ای بر محتوای فرکانسی عضالت منتخب اندام تحتانی ورزشکاران -3

 افق گام دوم انقالب اسالمی ایران توسعه دیپلماسی ورزشی ایران در -4

 داری فوتبال ایرانطراحی مدل مدیریت ریسک زنجیره تامین پایدار صنعت باشگاه -5

 بررسی اثر ویژگی های هیجانی بر تبلیغات ورزشی : بر اساس  روش های بازاریابی عصبی -6

 بازنویسی فرهنگی مفاهیم نظری فراغت با رویکرد ورزش نوجوانان -7

 لعه اثر تبلیغات ورزشی بر رفتار مشتریان محصوالت ورزشی با تأکید بر تکنیک های بازاریابی عصبیمطا -8

 اقتصاد مالی-1 علوم اقتصادی و اداری 6

 اقتصاد مالی-2

 


