
خروجیعنوان پروژهکد پروژهردیف
حوزه 
تخصصی

نوع پروژه

12200000531
شبیه سازي انتشار پرتو لیزر پالسی پرتوان در طول موجهاي 532nm و 

1064nm و 10/6µm در اتمسفر در راستاي عمودي و افقی و صحه 
گذاري تجربی و آزمایشگاهی آن در شرایط جوي مختلف

دانشلیزر

مدل سازي و آزمایش علمی اثرات پرتو لیزر بر چشم موجود زنده (قرنیه 22200000532
دانشلیزرو شبکیه...)

32200000533
مدل سازي و ارزیابی علمی اثرات لیزر بر CCD و آشکارسازهاي 

IR(دوربین هاي دید در شب  و دوربین هاي مادون قرمز) در دو مد 
Pulsed و CW

دانشلیزر

سامانهلیزرلیزر فیبري فوتونیک کریستال42200000534

سامانهلیزراسپکتروسکوپی تراهرتز52200000535

سامانهلیزرتصویربرداري تراهرتز62200000536

ی  ه  عا     
عناوین رساله هاي دکتري در قالب طرح پژوهانه



خروجیعنوان پروژهکد پروژهردیف
حوزه 
تخصصی

نوع پروژه

دانشآشکار سازطراحی و ساخت لیزر اتو ثانیه 7220000053710-18

دانشپالسماآنتن پالسمایی82200000538

دانشپالسمااستتار پالسمایی92200000539

دانشاپتیکاپتیک مجتمع102200000540

دانشفوتونیکنامرئی سازي112200000541

طراحی و سنتز پپتید میکروبی و ضد سرطانی122200000713

132200000714
استفاده از qequorion به عنوان آنزیم گزارشگر نوین، مطالعات جهش 

زایی آن وآنالیز سینتیک عملکرد آن در شناسایی ترکیبات 
نیتروآروماتیک



خروجیعنوان پروژهکد پروژهردیف
حوزه 
تخصصی

نوع پروژه

تولید نانوپارتیکل VLP براي درمان سرطان142200000721

ارائه ي مدل ارتقاي ظرفیت جذب فناوري صنایع دفاعی، مطالعه ي 152200002118
موردي یکی از صنایع دفاعی

162200002119
ارائه ي مدل مناسب کسب و کار پژوهشکده هاي دفاعی، مبتنی بر 

ادبیات "مدل کسب و کار باز" هنري چس براو؛ مطالعه ي موردي یکی از 
پژوهشکده هاي دفاعی

مدل سنجش برونگی هاي اقتصادي (Externalities) صنایع دفاعی، 172200002120
مطالعه ي موردي یکی از صنایع دفاعی

ارائه ي مدلی براي ارزیابی سیاست هاي صنعتی و تحقیقاتی دفاعی، 182200002121
مطالعه ي موردي یکی از حوزه هاي سیاست گذاري

ارائه ي مدلی براي ارتقاي یادگیري فناورانه  در صنایع دفاعی، مطالعه ي 192200002122
موردي یکی از صنایع دفاعی

ارائه ي مدلی براي ارتقاي کارآفرینی فناورانه ي صنایع دفاعی، مطالعه ي 202200002123
موردي یکی از صنایع دفاعی



خروجیعنوان پروژهکد پروژهردیف
حوزه 
تخصصی

نوع پروژه

212200002124
ارائه ي مدلی براي نحوه ي انتقال حق استفاده ي دیگران از مالکیت هاي 

فکري سازمان هاي صنعتی و تحقیقاتی دفاعی، مطالعه ي موردي یکی از 
صنایع دفاعی

ارائه ي مدلی براي سرمایه گذاري دولت در صنعت دفاعی، مطالعه ي 222200002125
موردي یکی از صنایع دفاعی

ارائه ي مدلی براي اشاعه ي فناوري هاي دفاعی در داخل و خارج بخش 232200002126
دفاعی، مطالعه ي موردي یکی از صنایع دفاعی

ارائه ي مدلی براي تبدیل صنایع تعمیر و نگهداري کننده ي دفاعی به 242200002127
صنایع نوآور، مطالعه ي موردي یکی از صنایع دفاعی

فرایند نوآوري از منظر علوم و فناوري هاي شناختی252200002128

تحلیل کارکردي نظام نوآوري دفاعی و موتورهاي نوآوري262200002129

پیمایش نوآوري دفاعی272200002130



خروجیعنوان پروژهکد پروژهردیف
حوزه 
تخصصی

نوع پروژه

اقتصاد شبکه شرکت هاي دانش بنیان اقماري بخش دفاعی282200002131

آینده نگاري فناوري دفاعی، مطالعه ي موردي یکی از صنایع دفاعی292200002132

توسعه ي مدل نوآوري خاص بخش دفاعی302200002133

طراحی مدل تاثیر آینده پژوهی بر سیاست گذاري علم، فناوري و نوآوري312200002134

ارایه مدلی براي طراحی و تولید محصوالت جدید پیچیده دفاعی322200002135

دانشبیو فوتونیکتاثیر امواج ELF بر مجود زنده ( ارگانیسم بدن)332200011200

طراحی، شبیه سازي و کد نویسی(قابل پیاده سازي بر روي سخت افزار) 342201000665
باند پایه و IF رادیوي موج میلی متري

 (VHDL نظیر) کد قابل پیاده سازي بر روي سخت افزار
به همراه گزارش هاي مرتبط

مخابرات 
سامانه/ فناوريسیستم



خروجیعنوان پروژهکد پروژهردیف
حوزه 
تخصصی

نوع پروژه

352201000666
طراحی شبیه سازي و کد نویسی (قابل پیاده سازي بر روي سخت افزار) 

باند پایه و IF لینک مخابراتی مبتنی بر MIMO-OFDM مورد 
UAV استفاده بر روي

 (VHDL نظیر) کد قابل پیاده سازي بر روي سخت افزار
به همراه گزارش هاي مرتبط

مخابرات 
سامانه/ فناوريسیستم

طراحی شبیه سازي و کد نویسی (قابل پیاده سازي بر روي سخت افزار) 362201000667
SDH و PDH رادیوهاي پر ظرفیت نظیر IF باند پایه و

 (VHDL نظیر) کد قابل پیاده سازي بر روي سخت افزار
به همراه گزارش هاي مرتبط

مخابرات 
سامانه/ فناوريسیستم

طراحی و پیاده سازي یک نمونه شبکه حسگر بی سیم (WSN) جهت 372201000668
تشخیص اهداف متحرك (زمینی یا هوایی)

پیاده سازي آزمایشگاهی یک شبکه WSNنوعی به 
همراه گزارش هاي مربوطه

مخابرات 
سیستم/ 
کامپیوتر

سامانه/ فناوري

382201000669cognitive Radio  طراحی شبیه سازي و ارایه راهکارهاي عملی جهت و امکان بکارگیري آن در سیستم هاي مخابراتی
استفاده در سیستم هاي نظامی

مخابرات 
سامانه/ فناوريسیستم

392201000670MIMO طراحی شبیه سازي و ارایه راهکارهاي عملی جهت آشکارسازي و ترکینگ در رادارهاي
استفاده در سیستم هاي نظامی

مخابرات 
سامانه/ فناوريسیستم

طراحی شبیه سازي و ساخت کوپلر مونوپالس جهت طراحی و ساخت کوپلر مونوپالس TE21 باند وسیع402201000671
فناوريمخابرات میدانتولید سیگنال خطا در دو محور سمت و ارتفاع

طراحی شبیه سازي و ساخت آنتن SAR که قابلیت طراحی شبیه سازي و ساخت آنتن SAR قابل نصب روي پرنده412201000672
فناوريمخابرات میداننصب روي پرنده هاي سبک را داشته باشد



خروجیعنوان پروژهکد پروژهردیف
حوزه 
تخصصی

نوع پروژه

طراحی و ساخت مقایسه گر مونو پالس باند وسیع422201000673
طراحی و ساخت زیر سیستم مقایسه گر مونو پالس که با 
چهار ورودي سیگنال هاي جمع - خطاي سمت و خطاي 

ارتفاع تشکیل دهد
فناوريمخابرات میدان

طراحی و ساخت گیرنده رهگیري432201000674
این گیرنده در ایستگاه هاي زمینی ماهواره براي تولید 

سیگنال خطا از سیگنال بیکن یا سیگنال حاوي اطالعات 
ماهواره استفاده می گردد

فناوريمخابرات میدان

 ارائه الگوریتم بهینه در بحث زمانبندي 2- مدیریت -1بهبود فرآیند زمانبندي در یک رادار آرایه فازي چند کاره442201000675
سامانهرادارمنابع راداري 3- بهبود فرآیندهاي ضد جنگ الکترونیک

بهبود فرآیند نشانه روي و جهت یابی در رادارهاي آرایه فازي مجهز به 452201000676
سالح

 ارائه الگوریتم جهت یابی بهبود یافته 2- ارائه -1
 الگوریتم ردگیري دقیق موشک و هدف تا برخورد نهایی
 ارائه الگوریتم هایی براي چند موشک و چند هدف -3

همزمان

سامانهرادار

پیاده سازي الگوریتم هاي ضد جنگ الکترونیک در یک رادار آرایه فازي 462201000677
مجهز به سالح

 ارائه الگوریتم هاي ضد جنگ الکترونیک 2- شبیه -1
 سازي و بهینه سازي الگوریتم ها 3- ارائه روش هاي

پیاده سازي نرم افزاري و سخت افزاري در رادار
سامانهرادار

472201000678MEMS گزارش طراحی و ساخت به همراه نتایج شبیه سازي طراحی و ساخت تراشه هاي قرائت سنسورهاي خازنی
شماتیک و layout و مشخصات تراشه ساخته شده

برق و 
فناوريالکترونیک

482201000679MEMS برق و گزارش طراحی و ساختطراحی و ساخت ژایروسکوپ با استفاده از تکنولوژي
فناوريالکترونیک



خروجیعنوان پروژهکد پروژهردیف
حوزه 
تخصصی

نوع پروژه

492201000680MEMSبرق و گزارش طراحی و ساختطراحی و ساخت میکروفلومتر با استفاده از تکنولوژي
سامانهالکترونیک

502201000681MEMS با استفاده از تکنولوژي RF برق و گزارش طراحی و ساختطراحی و ساخت سوئیچ هاي
فناوريالکترونیک

512201000682(STEREO) برق و گزارش طراحی و ساختطراحی و ساخت سیستم لیتوگرافی برجسته
سامانهالکترونیک

گزارش طراحی و مدلسازيطراحی و مدلسازي کریستال هاي فوتونیکی و سوئیچ هاي اپتیکی522201000683
برق و 

الکترونیک و یا 
فیزیک

دانشی

انجام تصحیحات هندسی تصاویر سنجش از دور بدون استفاده از داده 532201000684
مستندات الگوریتم و شبیه سازيهاي وضعیت و موقعیت و نقاط کنترل زمینی

مهندسی 
مخابرات و 
کامپیوتر

دانشی

اسناد طراحیطراحیFrame Synchronizer بر پایه رادیو نر م افزاري542201000685
مهندسی 
مخابرات و 
کامپیوتر

فناوري

دانشیبرق- کنترلگزارش و مستنداتاثبات پایداري برنامه ریزي بهره در سیستم کنترل غیر خطی552201000686



خروجیعنوان پروژهکد پروژهردیف
حوزه 
تخصصی

نوع پروژه

562201000687Data Fusion  دانشیبرق- کنترلگزارش و مستنداتافزایش دقت سیستم هاي ناوبري به روش

بهینه سازي مسیر موشک هاي پدافند هوایی با هدف به حداقل رساندن 572201000688
دانشیبرق- کنترلگزارش و مستنداتتلفات انرژي

دانشیبرق- کنترلگزارش و مستنداتطراحی روش هاي هدایت موشک هاي بالستیک در مرحله میانی و نهایی582201000689

دانشیبرق- کنترلگزارش و مستنداتطراحی سیکر راداري تصویري592201000690

استفاده از سنسورهاي نجومی در الگوریتم ها ي هدایت و ناوبري 602201000691
دانشیبرق- کنترلگزارش و مستنداتفضاپیماها

طراحی و ارائه بهترین مدل طیف موجی در دریاي عمان و خلیج فارس 612201000692
دانشیمستنداتجهت استفاده در محاسبات هیدرودینامیکی شناورها

طراحی سیستم و انتخاب متریال جهت پنهان سازي شناورهاي نظامی از 622201000693
دانشیمستنداتدید رادارهاي امواج مادون قرمز



خروجیعنوان پروژهکد پروژهردیف
حوزه 
تخصصی

نوع پروژه

طراحی سیستم رانش شناورهاي سطحی و زیر سطحی با استفاده از 632201000694
دانشیمستنداتانرژي هسته اي

دانشیمستنداتطراحی ایستگاه هاي پخش نویز زیر آبی642201000695

دانشیمستنداتطراحی زیر دریایی واتر جت کف نشین با سلولهاي موشکی عمودي652201000696

662201000697

دستیابی به دانش تولید پوشش هاي چند الیه جهت استفاده در توربین 
هاي زمینی و هوایی بر روي آلیاژهاي پایه نیکل با هدف ایجاد سد 
حرارتی (Barrier Tharmal) و مقاومت به خوردگی داغ و شوك 

حرارتی

دانشیمستندات

بررسی اثر حباب ناشی از انفجار بر استحکام کمانشی بدنه هاي فشار زیر 672201000698
دانشیمستنداتدریایی

مکانیزم و تحلیل انتشار ضربه ناشی از برخورد زیر دریایی با سواحل و 682201000699
دانشیمستنداتشناورهاي متحرك

طراحی و ساخت مقایسه گر مونوپالس باند وسیع692201011289
طراحی و ساخت زیرسیستم مقایسه گر مونوپالس که با 
چهار ورودي سیگنال هاي جمع- خطاي سمت و خطاي 

ارتفاع را تشکیل دهد
فناوريمخابرات میدان



خروجیعنوان پروژهکد پروژهردیف
حوزه 
تخصصی

نوع پروژه

شبیه سازي و تحلیل هیدرودینامیکی شناورهاي سطحی کالس سنگین با 702202000001
(CFD) استفاده از دینامیک سیاالت محاسباتی

 محیط نرم افزاري و نرم افزار مربوطه با قابلیت تحلیل -1
 شناورهاي با طول سی متر  تا بیش از صد متر با

 بارگذاري هاي مختلف 2- گزارش روش هاي علمی و نرم
افزاري و مدل سازي

فناوري- دانشهیدرودینامیک

شبیه سازي، تحلیل و طراحی سیستم هاي رانش شناورهاي سطحی 712202000002
کالس سنگین

 محیط نرم افزاري و نرم افزار جهت تحلیل، طراحی و -1
بهینه سازي سیستم هاي رانش

(... پروانه، واترجت و)-2
فناوري- دانشهیدرودینامیک

شبیه سازي و تحلیل مانور و قابلیت دریانوردي شناورهاي سطحی کالس 722202000003
سنگین

 گزارش روش هاي علمی، نرم افزاري تحلیل مانور و -1
 قابلیت دریانوردي شناورهاي سطحی سنگین2- نرم افزار

مربوطه

مهندسی دریا و 
فناوري- دانشمکانیک

شبیه سازي و تحلیل هاي سازه اي و ارتعاشی شناورهاي سطحی کالس 732202000004
FEM مهندسی دریا و گزارش تحلیل و شبیه سازي2- نرم افزار مربوطه -1سنگین بر مبناي

فناوري- دانشمکانیک

742202000005
شبیه سازي، تحلیل و طراحی بدنه شناورهاي سطحی سنگین براساس 

بهینه بودن اصول اختفاء (حداقل سطح مقطع راداري، حداقل نویز، 
(IR حداقل امواج مغناطیسی ناخواسته، حداقل تششع

 گزارش علمی روش هاي بهینگی اختفاء در شناورهاي -1
فناوري- دانشمکانیک و برقسطحی سنگین2- نرم افزارشبیه سازي و طراحی مربوطه

بهینه سازي و شبیه سازي سازگاري الکترومغناطیسی در یک شناور 752202000006
(EMC) سطحی کالس سنگین

 استخراج طرح بهینه  چیدمان سنسورها ومنابع -1
 تشعشع الکترومغناطیسی یک شناور سطحی سنگین در

یک محیط نرم افزاري کاربرپسند
فناوري- دانشبرق

تحلیل و بهینه سازي معادالت کنترل هواناو راداري بالشتک هاي باز و 762202000007
بالشتک هاي بسته در رژیم حرکتی مواج

 -گزارش علمی روش هاي تحلیل و بهینه سازي     2 -1
محیط نرم افزاري تحلیل

مکانیک و 
فناوري- دانشمهندسی دریا



خروجیعنوان پروژهکد پروژهردیف
حوزه 
تخصصی

نوع پروژه

تحلیل دینامیک Slamming قایق پرنده در حالت فرود نامتقارن و ارائه 772202000008
روش هاي بهینه سازي

 گزارش تحلیل و شبیه سازي دینامیک قایق پرنده در -1
 زمان فرود نامتقارن بر روي سطح آب و تحلیل آن در

 سرعت هاي باال و اثرات ناشی از برخورد با آب2- گزارش
روش هاي بهینه سازي جهت فرود نامتقارن بهینه

مکانیک و 
فناوري- دانشهیدرودینامیک

مکانیک و گزارش علمی و تحلیلی -1حل و تحلیل جریانات سه بعدي حول اسکی قایق پرنده در رژیم گذار782202000009
فناوري- دانشهیدرودینامیک

792202000010Hover Wing طراحی و ساخت شناور ترکیبی
 طراحی و ساخت مدل یک دهم یا یک پنجم از شناور -1
 و گزارش مربوطه (شناوري که  Hover Wing  ترکیبی

(با استفاده از بال قادر به پرواز می باشد

مکانیک و 
سامانههوافضا

تحلیل و استخراج معادالت بهینه کنترل دینامیک پرتابه از روي قایق 802202000011
پرنده در سرعت هاي باال

 گزارش علمی حل معادالت دینامیک، تحلیل پرتابه و -1
سایر موارد

مکانیک و 
فناوري- دانشهوافضا

تحلیل و حل جریانات سه بعدي اغتشاش در گردابه هاب  زیر بدنه شناور 812202000012
مکانیک و گزارش علمی مربوطه2- نرم افزار تحلیل -1سطحی پرسرعت تریماران

فناوري- دانشهیدرودینامیک

مدل سازي و کنترل هم زمان AUV با کمک شبکه هاي عصبی و 822202000013
هیدرومکانیک گزارش علمی2- نرم افزار -1الگوریتم هاي وفقی

فناوري- دانشو برق

832202000014 Correlation Velocity)طراحی و پیاده سازي سرعت سنج
log(CVG)) براي ناوبري زیر سطح

CVG گزارش علمی2- سرعت سنج -1
هیدرومکانیک 

فناوري- دانشو برق



خروجیعنوان پروژهکد پروژهردیف
حوزه 
تخصصی

نوع پروژه

فناوري- دانشهیدرومکانیکگزارش علمی2- الگوریتم طراحی -1طراحی پروانه هاي عکس گرد به کمک روش المان مرزي842202000015

شبیه سازي عددي حرکت زیردریایی در حضور امواج شدید و تعیین 852202000016
فناوري- دانشهیدرومکانیکگزارش علمی2- نرم افزار و الگوریتم شبیه سازي -1مقاومت شناور

تحلیل و شبیه سازي کاویتاسیون بر روي پروانه هاي زیرسطحی براي 862202000017
فناوري- دانشهیدرومکانیکگزارش مربوطه -1عمق هاي زیاد

شبیه سازي، تحلیل و تخمین جامع نویز زیردریایی872202000018
 ،گزارش علمی روش هاي محاسبه نویزهاي آکوستیکی -1

 مغناطیسی و الکترومغناطیسی زیردریایی2- ارائه
الگوهاي کاهش سطح نویز جامع زیردریایی

فناوري- دانشبرق و مکانیک

882202000019(Ship Signatures) شبیه سازي جامع عالئم و آثار فشاري شناورها
 گزارش روش هاي علمی شبیه سازي مسئله2- محیط -1
 نرم افزاري با قابلیت شبیه سازي شناورها در رژیم هاي

سرعتی مختلف
فناوري- دانشهیدرومکانیک

892202000020
شبیه سازي و تخمین خطاي سیگنال هاي راداري در حضور پدیده 

Ducting امواج در شرایط محیطی دریاي عمان و اقیانوس هند و ارائه 
روش  اصالح خطا

 گزارش علمی تحلیل انتشار امواج در شرایط محیطی -1
 موردنظر2- گزارش روش هاي محاسبه میزان خطا و

اصالح آنها
فناوري- دانشبرق- مخابرات

 گزارش علمی روش هاي طراحی جامع2- نرم افزار و -1نرم افزار جامع طراحی زیردریایی902202000021
فناوري- دانشبرق و مکانیکمحیط نرم افزاري مربوطه



خروجیعنوان پروژهکد پروژهردیف
حوزه 
تخصصی

نوع پروژه

فناوري- دانشمکانیکگزارش علمی2- نرم افزار شبیه سازي -1شبیه سازي و تحلیل دما و شار حرارتی زیردریایی912202000022

هیدرومکانیک گزارش علمی و طراحی2- نرم افزار و الگوریتم مربوطه -1طراحی مفهومی شناور سطحی کالس سنگین بهینه جهت دریاي عمان922202000023
سامانهو طراحی کشتی

فناوريهیدرومکانیکگزارش علمی و طراحی2- نرم افزار و الگوریتم مربوطه -1طراحی و تحلیل پروانه هاي بدون نویز (noise less) زیرسطحی932202000024

طراحی روش بهینه ناوبري یک ربات زیرسطحی براي آب هاي عمیق با 942202000025
زمان ماندگاري باال در زیر آب

 گزارش علمی روش هاي بهینه ناوبري در آب هاي -1
عمیق2- الگوریتم طراحی

برق(مخابرات، 
کنترل و 

الکترونیک)
فناوري

مدل سازي و آنالیز هیدرواالستیک شناورهاي تندرو در موج و طراحی و 952202000026
فناوريهیدرومکانیکگزارش علمی2- طرح بهینه سازي -1بهینه سازي سازه اي

شبیه سازي و حل معادالت دینامیک پرتابه هاي زیرسطح در حالت 962202000028
فناوريهیدرومکانیکگزارش علمی2- طرح بهینه سازي -1کاویتاسیون

شبیه سازي و حل معادالت کنترلی غیرخطی پرتابه در سرعت هاي باال در 972202000029
فناوريهیدرومکانیکگزارش علمی2- طرح بهینه سازي -1حضور اثرسطح



خروجیعنوان پروژهکد پروژهردیف
حوزه 
تخصصی

نوع پروژه

تحلیل غیرخطی استحکام اتصاالت ترکیبی کامپوزیت- فوالد در سازه 982202000030
فناوريهیدرومکانیکگزارش علمی2- طرح بهینه سازي -1شناورهاي دریایی

فناوريهیدرومکانیکگزارش شبیه سازي2- نرم افزار شبیه سازي -1شبیه سازي 6 درجه آزادي AUV با سرعت بیشتر از 40 نات992202000031

طراحی و پیاده سازي الگوریتم بهینه بالدرنگ و ردگیري اهداف به 1002202000032
فناوريهیدرومکانیکگزارش علمی2- طرح بهینه سازي -1صورت پسیو با استفاده از فیلترهاي ذره اي

تحلیل و استخراج رابط تخمین میدان ویک (vice) سه بعدي اطراف بدنه 1012202000033
هیدرودینامیک گزارش علمی -1زیردریایی و روش هاي کنترل آن

فناوريو برق

بهینه سازي پایداري استاتیکی و دینامیکی زیردریایی در حالت مغروق، 1022202000034
فناوريهیدرومکانیکگزارش علمی2- طرح بهینه سازي -1اسنورکلی و سطحی دربرابر طیف امواج اقیانوسی

طراحی سازه هاي دریایی زیرسطحی مخصوص آب هاي عمیق (بیش از 1032202000035
فناوريهیدرومکانیکگزارش علمی -1هزارمتر)

تحلیل و شبیه سازي سیستم رانش (MHD  ) با استفاده از معادله 1042202000036
فناوريهیدرومکانیکگزارش علمی -1پواسون و المان مرزي



خروجیعنوان پروژهکد پروژهردیف
حوزه 
تخصصی

نوع پروژه

1052202000472TDOA بررسی و شبیه سازي جهت یابی فرستنده هاي راداري به روش

روش اختالف زمانی ورود سیگنال TDOA یک روش 
بسیار دقیق و کارا در جهت یابی است. پیاده سازي نرم 

افزاري این روش شامل محاسبات ریاضی و الگوریتم هاي 
برنامه نویسی است. هدف این پروژه عالوه بر تفهیم و 

روشن سازي روش TDOAپیاده سازي نرم افزاري یک 
سامانه و امکان سنجی

برق- مخابرات

1062202000473
-ALE (Arbitrary Lagrangian بررسی و کاربرد تکنیک

Eulerian) در تحلیل انفجار زیر آب و بررسی اثر انفجار در شناورهاي 
سطحی

در این پایان نامه عالوه بر مدلینگ عددي انفجار زیر آب 
با حل میدان هاي کوپله و بررسی اندرکنش سازه و سیال 
با استفاده از تکنیک ALE، به بررسی تاثیر انفجار زیر 

اب بر روي یک شناور سطحی ساده پرداخته می شود. در 
تحلیل این مدل باید چهار ماده آب، هوا، سازه و ماده 

منف

مکانیک

آنالیز حرکت و رهگیري هدف بر اساس اندازه گیري سمت به تنهایی 1072202000474
(BOT)

شرح خدمات و تعریف دقیق تحقیق: آنالیز 
حرکت،رهگیري و شناسایی پارامترهاي مختلف اهداف از 

اهمیت باالیی برخوردار است و یکی از موضوعات 
پرکاربرد در زمینه هاي مختلف می باشد. با وجود 

نیتراسیون پالسمایی پیستون آلومینیومی موتور دیزل سنگین به منظور 1082202001562
افزایش مقاومت سایش و حرارات

توسعه ي مدل ترمودینامیکی و دینامیکی موتور دیزل دریایی و بهبود 1092202001635
آن به کمک نتایج تجربی براي کنترل توان به روش فازي- عصبی

انتخاب تعداد نوع و جانمایی بهینه ي سنسورها در موتور دیزل براي 1102202001636
سهولت کنترل کاهش کوبش



خروجیعنوان پروژهکد پروژهردیف
حوزه 
تخصصی

نوع پروژه

تحلیل و تست خستگی اجزاي بحرانی موتور دیزل دریایی با رهیافت 1112202001637
ارتعاشاتی و توسعه ي شبکه ي عصبی مناسب

توسعه ي مدلی براي تخمین عمر پیستون آلومینیومی روکش دار شده 1122202001638
ي یک موتور دیزل دریایی و مقایسه با نتایج تجربی

تشخیص عیب در موتور دیزل دریایی توربوشارژ شده با استفاده از روش 1132202001639
هاي هوشمند

مدل سازي فرآیند تبادل گاز در موتورهاي احتراق داخلی با بهره گیري 1142202001640
LES ,RANS از مدل هاي پیشرفته

1152202001641LES ارائه یک مدل احتراقی با سینتیک و یا مفصل کوپل شده توسعه یک مدل احتراق دیزل در بستر
LES با یک حلگر جریان بهره مند از مدل توربوالنس

مدل سازي احتراق خود به خودي و آالینده ها بر پایه روش PDF جهت 1162202001642
کاربرد درسائل موتورهاي تزریق مستقیم پیشرفته

مدل سازي چند بعدي احتراق و Knock در موتورهاي اشتعال جرقه اي 1172202001643
با بهره گیري از سینتیک شیمیایی مفصل

توسعه یک کد با قابلیت بهره گیري از سینتیک شیمیایی 
مفصل و قابل ارتقاء جهت بهره برداري با سوخت هاي 
متفاوت (منعطف در قبال تغییر مکانیزم سینتیکی) 

بررسی دقیق پدیده knock و شرایط وقوع آن در مورد 



خروجیعنوان پروژهکد پروژهردیف
حوزه 
تخصصی

نوع پروژه

توسعه یک مدل جامع شکست افشانه سوخت با کاربري موتروهاي 1182202001644
احتراق داخلی

طراحی و ساخت توربین آزاد مناسب براي یک موتور توبوجت جهت 1192202001646
تغییر کاربري آن به موتور توربوشفت

طراحی و ساخت سوخت مایع پرانرژیک و واکنش سریع جهتاستفاده در 1202202001647
موتورهاي دیزل با کاربري نظامی

تحلیل تجربی و عددي احتراق کنترل شده HCCI جهت طراحی 1212202001648
HCCI تغییرات تبدیل شده موتور احتراق داخلی مشخص به موتور

تحلیل عددي و تجربی اجزا موتور توربوجت تغییر یافته به توربوشفت 1222202001649
تحت شرایط آب و هوایی خلیج فارس

طراحی تحلیل و ساخت پره استیج 1 توربین از جنس سوپر آلیاژ به روش 1232202001650
ریخته گري دقیق تحت خال

طراحی و ساخت پروانه سطحی کامپوزیتی زمینه پلیمري و مقایسه 1242202001651
NAB خواص مکانیکی و عملکردي آن با مشابه فوالدي و



خروجیعنوان پروژهکد پروژهردیف
حوزه 
تخصصی

نوع پروژه

1252202001653
اجراي فرآیند اصطحکاکی - اغتشاشی بر سطح پروانه شناور از جنس 
NAB به منظور افزایش مقاومت خوردگی و کاویتاسیون و استحکام 

سطحی

بررسی و تحلیل سازه اي کف شناور در هنگام به آب اندازي1262202001654

دستیابی به روش ساخت جدید شناور نسبت به روش SKD , CKD از 1272202001655
نظر سرعت پیشرفت کار استحکام سازه اي و جابجایی راحت تر

ارائه روش جدید و مناسب براي تعیین تنش در نقاط حساس شناور 1282202001656
حاصل از جوشکاري بدنه بعد از به آب اندازي

تحلیل مکانیکی ارتعاشی و ساخت ورق هاي مرکب با الیه هاي نانو1292202001657

بررسی و انتخاب بهترین sequence  جوشکاري در ورق چینی سازه 1302202001658
شناورهاي فوالدي

مطالعه تاثیرات میدان هاي الکتریکی بر روي الیه دوگانه و تاثیرات آن 1312202001659
در کاهش خوردگی



خروجیعنوان پروژهکد پروژهردیف
حوزه 
تخصصی

نوع پروژه

رویکرد شیئی گرا براي مدیریت سنسورها در یک سامانه مدیریت نبرد 1322202001660
دریایی

یکپارچه سازي عوامل موثر در سیستم هاي مدیریت نبرد دریایی داده 1332202001661
محور

1342202001662
طراحی دستگاه تست ارتعاشات الکتروهیدرولیکی چند محوره 
_(multi-axis- electro-hydraulic-shaker) براي تست 

تجهیزات سنگین

ساخت و سنتز نانو پودر آلیاژي Al-Mg و بهینه سازي اندازه و شکل و 1352202001663
شکل ذرات براي افزایش سرعت سوزش

ساخت نانوذرات Al پوشش داده شده با پلی ونیل براي جلوگیري لز 1362202001664
Al اکسید شدن نانو ذرات

سنتز اکسید کننده آمونیوم دي نیتریت ADN با اندازه ذرات نانو 1372202001665
Al وبررسی تاثیر آن بر روي سرعت  اکسید شوندگی پودر

1382202001666
ساخن نانو پودر فوق اشباع Al-Ti به روش آلیاژسازي مکانیکی به 

جهت کاهش نقطه ذوب اکسید شونده و بهینه سازي پارامترهاي 
تاثیرگذار بر روي نقطه ذوب اکسید تشکیل دهنده با هدف کاهش آن



خروجیعنوان پروژهکد پروژهردیف
حوزه 
تخصصی

نوع پروژه

سنتز N-HTPB با گرید نظامی به عنوان بایندر پرانرژي در ساخت مواد 1392202001667
منفجره پالستیکی و بررسی خواص آن

ساخت نرم کننده پرانرژي مناسب جهت کاربرد در کنار HTPB در مواد 1402202001668
منفجره پالستیکی و بررسی خواص آن

1412202001669
ساخت زوج ترمیتی (نانو پودر ) مناسب نانو پودر Al جهت تولید 

حداکثر گرما در هنگام واکنش با نانو پودر Al  با اندازه ذرات نانو و بهینه 
سازي اندازه و شکل ذرات جهت انجام واکنش

شبیه سازي صحنه نبرد (میدان جنگ دریایی1422202001670

ایجاد تصاویر سه بعدي هولوگرافیک1432202001671

اتوکالیبراسیون تصاویر بر روي سطوح منحنی1442202001672

ایجاد تصاویر سه بعدي استریواسکوپیک سه بعدي سازي تصویر با تغییر 1452202001673
نقطه دید ناظر



خروجیعنوان پروژهکد پروژهردیف
حوزه 
تخصصی

نوع پروژه

شبیه سازي گرافیکی سطح آب1462202001674

تفکیک تصاویر گرافیکی رندر شده به تعداد خروجی دلخواه1472202001675

طراحی و ساخت دستگاه ایجاد انحنا هم پوشانی و تصحیح رنگ در 1482202001676
تصاویر جهت نمایش بر روي سطوح منحنی

طراحی و تحلیل موقعیت یاب 6 درجه آزادي ترکیبی اپتیکی و اینرسی1492202001677

طراحی و ایجاد مراکز ادغام (Data fusion)ویژه دریایی1502202001678

طراحی و ساخت لینکهاي ایمن هدایت و کنترل از راه دور با برد بیش از 1512202001679
200 کیلومتر در شناورهاي دریایی

تحلیل دینامیک ناشی از ضربه و بارهاي گذرا وارد بر پوسته هاي بسیار 1522202001680
انعطاف پذیر غیرایزوتروپیک



خروجیعنوان پروژهکد پروژهردیف
حوزه 
تخصصی

نوع پروژه

تحلیل اتصاالت ترکیبی چسبی و مکانیکی در سازه هاي کامپوزیتی الیه 1532202001681
اي و ساندویچی

مدلسازي و تحلیل کوپل سیال و جامد شناور در حباب ناشی از انفجار 1542202001682
زیر آب

شبیه سازي و تدوین استفاده از مواد و سازه هاي هوشمند جهت 1552202001683
استفاده در سطوح فرامین قایق هاي پرنده

شبیه سازي و استفاده از مواد نانو جهت ساخت شناورهاي دریایی رادار 1562202001684
گریز

شبیه سازي رفتاري دینامیکی کوپل سیال و بالشتکها و تاثرات آن 1572202001685
برروي رفتار هاور کرافت

مدلساي شبیه سازي و تعیین میزان پیشبار لقی ما بین اتصاالت 1582202001686
مکانیکی و سوراخهاي تعبیه شده در سازه هاي کامپوزیتی

شبیه سازي کاهش عمر سازه هاي کامپوزیتی در یک قایق پرنده تحت 1592202001687
بارهاي دینامیکی و تدوین یک روش استاندارد



خروجیعنوان پروژهکد پروژهردیف
حوزه 
تخصصی

نوع پروژه

1602202001688
 variable) تعیین خصوصیات مکانیکی مواد کامپوزیتی سختی متغیر

stiffness) و تحلیل استحکامی پنلهاي مربوطه تحت بارگذاریهاي 
مختلف

1612202001689SES شناور  seakeeping بررسی وتحلیل و توسعه کد عدي دریامانی

تحلیل و بررسی تکنولوژي VIP جهت ساخت شناور کامپوزیتی SES و 1622202001690
SES و تزریق رزین در سازه شناور VIP مدلسازي عددي

بهینه سازي و طراحی بالشتک شناور SES با در نظر گرفتن مسائل 1632202001691
هیدرودینامیکی و سازه اي و  تحلیل و طراحی بالشتک انعطاف پذیر

طراحی و پیاده سازي پدیده کابل استون در شناور SES , و تهیه 1642202001692
انیمیشن از بروز پدیده و ارائه روشهاي کنترل و کاهش آن

1652202001693
بررسی عددي و مدلسازي هیدرودینامیک شناور SES  با در نظر گرفتن 
بالشتگ انعطاف پذیر و مدلسازي عددي هاورینگ شناور SESو جریان 

SES سطح آزاد در ناحیه زیرین شناور

1662202001694SES تحلیل و توسعه کد عددي پایداري دینامیک شناور اثرسطحی



خروجیعنوان پروژهکد پروژهردیف
حوزه 
تخصصی

نوع پروژه

طراحی و تکنولوژي سازه ساندویچی با کمترین مقدار صوت در شناور 1672202001695
Ses

1682202001696SES طراحی و تکنولوژي سازه با کمترین مقدار مغناطیس در شناور

طراحی تحلیل انجام و اصول مدل تست شناورهاي سطحی1692202001697

بررسی تحلیل طراحی و انجام تست هاي حریق بر روي شناورهاي 1702202001698
کامپوزیتی

بررسی تحلیل طراحی و ساخت سازه بر اساس تکنولوژي CFRP ,و 1712202001699
انجام تست هاي مربوطه

طراحی و ساخت سیمیوالتور مین شکار1722202001700

طراحی و تحلیل ساخت شناور اثرسطحی SES براساس تزریق هوا در 1732202001702
کف آن



خروجیعنوان پروژهکد پروژهردیف
حوزه 
تخصصی

نوع پروژه

استفاده از پوشش دریایی و انجام تست کاهش درگ بر مبناي شبیه 1742202001703
سازي پوست دلفین

شبیه سازي عددي پوشش دریایی جهت کاهش درگ بر مبناي پوست 1752202001704
دلفین

تحلیل طراحی سیستم اندازه گیري ارتعاشات شناور اثرسطحی و ارائه 1762202001705
روشهاي کاربردي جهت ارتعاشات

طراحی و تحلیل سازه شناورهاي اثرسطحی ses  براساس استحکام باال و 1772202001706
وزن کم

طراحی تحلیل و ساخت انجام تستهاي insert در سازه کامپوزیتی1782202001707

بررسی و تحلیل تاثیرات انفجار بر روي شناور ses در حالت هاورینگ و 1792202001708
بدون هاورینگ

بررسی روشهاي کاهش درگ در شناور نیمه مغروق و ارائه روش مناسب 1802202001709
و انجام تست و تحلیلهاي الزم



خروجیعنوان پروژهکد پروژهردیف
حوزه 
تخصصی

نوع پروژه

بررسی و تحلیل پایداري دینامیکی شناور نیمه مغروق و تهیه نرم افزار1812202001710

کنترل و هوشمندسازي شناور نیمه مغروق با سرعت زیاد1822202001711

طراحی و بهینه سازي خطوط و فرم بدنه شناور نیمه مغروق جهت 1832202001712
دستیابی به سرعت باال

بررسی اصول مانورپذیري و هیدرودینامکی بدنه شناور تهیه کد عددي و 1842202001713
انجام تحلیل شناور

طراحی و تحلیل فرم بدنه طراحی و تحلیل سازه inflatable وتحلیل 1852202001714
هیدرودینامیکی شناور فداشونده شناور مین شکار

طراحی تحلیل و ساخت سیستم تولید صوت در شناور مین شکار1862202001715

طراحی تحلیل و ساخت سیستم تولید مغناطیس در شناور فداشونده 1872202001716
شناور مین شکار



خروجیعنوان پروژهکد پروژهردیف
حوزه 
تخصصی

نوع پروژه

1882202001717SES شناور DP , Auto Tracking طراحی سیستم

بررسی و محاسبه نیروهاي وارد بر شناور تریماران و محاسبه استحکام 1892202001718
شناور در حالت صدمه دیدگی با استفاده از تست مدل

طراحی و تحلیل داکت واترجت با استفاده از روشهاي عددي1902202001719

طراحی و تحلیل داکت کامپوزیتی واترجت براساس کاهش صوت نویز و 1912202001720
مغناطیس

طراحی سیستم دگاسینگ و انجام تست مدل شناور کامپوزیتی1922202001721

1932202001722ses طراحی و ساخت سیمیوالتور حرکتی شناور

طراحی سازه کامپوزیتی شناور SESبا قید کمترین وزن باالترین 1942202001723
استحکام و کمترین فیلد صوتی و مغناطیسی



خروجیعنوان پروژهکد پروژهردیف
حوزه 
تخصصی

نوع پروژه

بررسی اثرات انفجار و حریق  بر روي شناور کامپوزیتی ses و تدوین 1952202001724
روشهاي مناسب جهت کاهش اثرات آن بر روي شناور

بهینه سازي هیدرودینامیکی و تهیه کد عددي شبیه سازي رفتار 1962202001725
شناورهاي پروازي

بررسی و تحلیل هیدرودینامیک و طراحی فرم بدنه بهینه شناورهاي 1972202001726
پرسرعت تریماران

بهینه سازي شناور قایق پرنده با قید عملکر مناسب در شرایط مختلف 1982202001727
عملیاتی و مانور

طراحی فرم بدنه شناورهاي قایق پرنده و تحلیل هیدرودینامیکی و تهیه 1992202001728
کد عددي

طراحی و تحلیل هیدرودینامیک اسکی قایق پرنده و بالها با توجه به 2002202001729
عملکرد و پایداري مناسب

تحلیل هیدرودینامیک شناور ses در امواج مختلف و تهیه کد عددي و 2012202001730
ارائه روشهاي مناسب جهت بهینه سازي عملکرد و پایداري



خروجیعنوان پروژهکد پروژهردیف
حوزه 
تخصصی

نوع پروژه

تهیه کد عددي CFDجهت شبیه سازي عملکرد شناورهاي تندرو با 2022202001731
DOF6 استفاده از دینامیک جسم صلب

2032202001732
تحلیل عددي هیدروآئرودینامیک شناور قایق پرنده و بررسی و بهینه 
سازي نحوه چیدمانی بالها و بدنه اصلی و اسکی و ارائه روشهاي کاهش 

درگ

تحلیل هیدرودینامیک و بررسی فرم بدنه هاي مختلف با جانمایی 2042202001733
متفاوت شناور تریماران و ارائه مدل مناسب

2052202001734
طراحی و تحلیل هیدروآئرودینامیک شناور قایق پرنده با استفاده از 

روشهاي شبیه سازي و ارائه مدل مناسب فرم بدنه با تناژهاي مختلف با 
قید درگ کمتر و پایداري مناسب

2062202001735
بررسی و شبیه سازي شکل موج بازگشتی رادار از اهداف مختلف و 
مطابقت آن با شکل و ساختار هدف توسط روشهاي هوشمند جهت 

تشخیص نوع هدف

شبیه سازي و بدست آوردن سطح مقطع رادراي (RCS) اهداف مختلف 2072202001736
توسط روش هاي عددي وپردازش تصویر (دوبعدي)

محاسبه میزان خطاي سیگنالهاي راداري حاصل از پدیده داکتینگ در 2082202001737
شرایط مختلف آب و هوایی



خروجیعنوان پروژهکد پروژهردیف
حوزه 
تخصصی

نوع پروژه

مدل کردن و محاسبه سطح مقطه راداري (RCS) شناور خاص وارائه 2092202001738
راهکارهاي کاهش سطح مقطع راداري

2102202001739
-ALE (arbitrary Lagrangian) بررسی و کاربرد تکنیک

Eulerian در تحلیل انفجار زیر آب و بررسی اثر انفجار در شناورهاي 
سطحی

طراحی زنجیره انفجار (Explosive Trainو تعیین نقاط آغازش بهینه 2112202001740
براي یک نوع سرجنگی

2122202001741
بررسی و تحلیل اثر شکل و انسداد پوسته روي شکل موج و میزان 
تخریب سرجنگی انفجاري (blast) در زیر آب براي تعیین جنس و 

ضخامت بهینه

مکانیزاسیون یا اتوماسیون خط مونتاژ کانکتور2132202001742

استقرار روش نمونه سازي سریع مناسب جهت قطعات کم تیراژ کانکتور2142202001743

رهگیري هدف در یک دنباله از تصاویر به کمک فیلترهاي ذره اي2152202001744



خروجیعنوان پروژهکد پروژهردیف
حوزه 
تخصصی

نوع پروژه

پایدار سازي دریایی2162202001745

2172203000388FGM طراحی وتحلیل نازل خروجی و بدنه راکتها با استفاده از مواد

 FGM در این پروژه امکان استفاده از مواد جدید مانند
در طراحی وساخت نازل خروجی و بدنه راکتها  که تحت 
تاثیر دما و تنشهاي مکانیکی و حرارتی باال هستند مورد 

مطالعه قرار  می گیرند.

دانشیمواد- مکانیک

تاثیر پارامترهاي تولید بر خواص مغناطیسی(نرم)شیشه فلزات حجمی 2182203000390
پایه اهن

شیشه فلزات حجمی پایه آهن به عنوان یکی از شیشه 
فلزات امروزه مورد بررسی و تحقیق محققین قرار دارد. 

در این پروژه تاثیر پارامترهاي تولید بر خواص 
مغناطیسی این مواد مورد بررسی قرار می گیرد

دانشیمواد و متالورژي

تاثیر پارامترهاي تولید و عناصر افزودنی بر نانو هاردمتال هاي تولیدشده 2192203000391
به روش پخت سریع

امروزه یکی از روش هاي دانشی تولید نمونه هاي 
نانوهاردمتال، روش پخت سریع می باشد. در این روش 
امکان بررسی کلیه پارامترهاي تولید و عناصر افزودنی 

قابل بررسی است.

دانشیمواد و متالورژي

تاثیرعناصرالیاژي برخواص ریزساختاري الیاژي امورف تولیدي به روش 2202203000392
الیاژ سازي مکانیکی

یکی از روش هاي تولید آلیاژهاي آمورف، روش 
آلیاژسازي مکانیکی است. در این روش تاثیر عناصر 
آلیاژي بر مشخصات و خواص تولید پودرهاي آمورف 

مورد بررسی قرار می گیرد.

دانشیمواد و متالورژي

طراحی و ساخت پوشش هاي بالن بمنظور کاربرد در بالن هاي با 2212203000396
ماندگاري و ارتفاع باال

هدف طراحی هندسه مناسب جهت تحمل تنشهاي وارد 
بر پوشش بالن شامل تنشهاي مکانیکی و حرارتی می 

باشد. هندسه مورد نظر در کنار تحمل تنشهاي مورد نظر 
باید قابلیت ثبات و پایداري در ارتفاع باال و دراز مدت را 

داشته باشد.،

مکانیک-
دانشی/کاربرديفیزیک-پلیمر



خروجیعنوان پروژهکد پروژهردیف
حوزه 
تخصصی

نوع پروژه

تهیه و تدوین کد جامع طراحی و تحلیل بالستیک داخلی سالح هاي 2222203000397
دانشیمکانیکمطالعه میدانیسنگین

تهیه و تدوین کد جامع طراحی و تحلیل بالستیک داخلی سالح هاي 2232203000398
دانشیمکانیکتحلیل معادالتسبک

تهیه و تدوین کد جامع طراحی و تحلیل بالستیک داخلی سالح هاي 2242203000399
دانشیمکانیککد نویسینیمه سنگین

استفاده از بیوپلیمرهاي مقاوم و سبک براي افزایش بکارگیري مواد با منشا بیولوژیک به منظور سبک سازي تجهیزات2252203000400
دانشیبیوموادحفاظت و چابک سازي نیروها

بکارگیري میکروارگانیسم ها و مواد بیولوژیک در امر تجزیه و تصفیه 2262203000402
آلودگی هاي صنعتی

مطالعه و امکانسنجی روش هاي مختلف تصفیه  
بیولوژیک پسابهاي صنعتی در ایران و جهان و مقایسه و 

انتخاب بهترین روش و اجراي  فاز آزمایشگاهی روش 
انتخابی

تصفیه 
دانشیبیولوژیکی

بررسی تاثیر اندازه ذرات و توزیع آنها در تولید قطعات متالوژي پودر2272203000477
در این پروژه با توجه به اهمیت نقش اندازه ذرات و توزیع 
آنها بر قابلیت پرس پذیري و پخت و به همچنین خواص 

محصوالت

متالوژي پودر 
شبیه سازي

مطالعه و بررسی ساخت دستگاه آسیاب پرانرژي در مقیاس نیمه صنعتی 2282203000478
و صنعتی

بررسی و طراحی ساخت یک دستگاه آسیاکاري در 
مقیاس نیمه صنعتی و صنعتی مورد مطالعه و بررسی قرار 

میگیرد

مواد ساخت و 
تولید



خروجیعنوان پروژهکد پروژهردیف
حوزه 
تخصصی

نوع پروژه

بررسی رفتار شکست برشی در کامپوزیت الیه اي ساخته شده از نانو 2292203000479
پودرهاي هارد متال

در این پروژه رفتار برشی متاثر از خواص گرادیانی قطعات 
نانوهاردمتال تولیدي مورد بررسی قرار می گیرد

متالوژي پودر 
شبیه سازي

بررسی مکانیزم تغییر شکل و رفتار کامپوزیت الیه اي ساخته شده از 2302203000480
نانوهاردمتال ها با استفاده از آزمون سختی سنجی ویکرز

با توجه به مطالعات صورت گرفته در خصوص ارتباط بین 
سختی و چقرمگی محصوالت هارد متال در این پروژه 

این موضوع براي قطعات ناوهارمتال الیه اي تولیدي مورد 
بررسی قرار می گیرد.

متالوژي پودر 
شبیه سازي

بررسی تاثیر الیه هاي غلظتی بر خواص مکانیکی کامپوزیت تولیدي از 2312203000481
نانوهارد متال ها

تاثیر تغییرات ترکیب شیمیایی الیه اي بر خواص 
متالوژي پودرمکانیکی قطعات نانوهاردمتال مورد بررسی قرار می گیرد

بررسی سینتیک و ترمودینامیک فرآیند پرس داغ کامپوزیت نانو هارد 2322203000482
متال الیه اي

رفتار مرز ذرات در حین فرآیند پرس داغ مورد بررسی 
قرار می گیرد

متالوژي پودر 
شبیه سازي

تاثیر نرخ گرمایش و سرمایش بر تولید نانوهاردمتال هاي تولید شده به 2332203000483
روش پرس گرم سریع

امروزه یکی از روش هاي تولید قطعات نانو هاردمتال 
روش پخت سریع می باشد در این پروژه تاثیر سرعت 

گرم کردن و
متالوژي پودر

تعیین شرایط بهینه تولید نانو هاردمتال ها به روش پرس گرم سریع2342203000484
امروزه یکی از روش هاي تولید قطعات نانو هارد متال 
روش پخت سریع می باشد. در این پروژه شرایط بهینه 

تولید و تاثیر
متالوژي پودر

اصول طراحی قالب براي پرس پودرها در فرآیند متالوژي طراحی قالب پرس پودر دوطرفه از جنس فوالد و گرافیت2352203000485
پودر مورد بررسی قرار می گیرد.

مواد ساخت و 
تولید



خروجیعنوان پروژهکد پروژهردیف
حوزه 
تخصصی

نوع پروژه

مطالعه و بررسی ساخت میلگردهاي پایه تنگستن به روش اکستروژن 2362203000486
پودري و تعیین پارامترهاي تولید آن

فرآیند اکستروژن پودر به عنوان یکی از فرآیندهاي 
صنعتی تولید مقاطع گرد می باشد. در این پروژه 

پارامترهاي تولید این
متالوژي پودر

تعیین خواص فیزیکی و مکانیکی میلگردهاي پایه تنگستن تولیدي به 2372203000487
روش اکستروژن پودري

در این پروژه خواص قطعات تولیدي از روش اکستروژن 
متالوژي پودرپودري مورد بررسی قرا می گیرد

بررسی و ساخت الستیک جاذب امواج سونار2382203000488

پروژه در راستاي شناسایی و ساخت جاذب هاي سونار با 
خواص مکانیکی و شیمیایی مطلوب می باشد. الستیک 
مذکور بایستی از مقاومت کافی در برابر خورندگی آب 
دریا حرکت زیر دریایی و برخورد با امواج داشته باشد.

پلیمر

شبیه سازي فرآیند swaging میلگردهاي فوالدي و تنگستنی2392203000489
با توجه به اینکه فرآیند swage به عنوان یک فرآیند 
بهبود خواص فوالدي و تنگستنی مطرح است . در این 

پروژه

شکل دادن 
شبیه سازي

بررسی و بهینه سازي تولید تنگستات سدیم از سنگ معدن شئیلیت2402203000490
در این پروژه سنگ معدن شئیلیت بایستی به تنگستات 
سدیم با خلوص 99 درصد به باال و راندمان مطلوب تبدیل 

گردد
استخراجی

تولید و بهینه سازي آمونیوم تنگستات به روش استخراج حاللی از 2412203000491
تنگستات سدیم با خلوص پائین

در روش هاي معمولی تولید نیاز به تولید اسید 
تنگستیک با خلوص باال می باشد. کاهش مراحل تولید و 

بهینه سازي
استخراجی

بهینه سازي تولید کاربید تنگستن از اکسید تنگستن2422203000492
در این پروژه نوع اکسید تنگستن دما و زمان و شرایط 
احیاء و کربوراسیون اکسید تنگستن بایستی در جهت 

رسیدن  به
استخراجی



خروجیعنوان پروژهکد پروژهردیف
حوزه 
تخصصی

نوع پروژه

بهنه سازي و تولید تنگستن نانوسایز از اسید تنگستیک2432203000493

اسید تنگستیک نانوسایز در حال حاضر به راحتی در 
دسترس می باشد. بهینه سازي پارامترهاي کلسیناسیون 
جهت بهینه سازي پارامترهاي احیاء جهت جلوگیري از 

رشد ذرات همراه با کنترل محیط از اهداف این پروژه می 

استخراجی

سنتز ترموپالستیک االستومترهاي انرژتیک2442203000494

طراحی نرم افزار اثر شکل دهی بر شدت سوزش باروت ها2452203000495

بررسی فرآیند co-extruder ( با استفاده از تکنولوژي هاي 2462203000496
اکسترودور) جهت الیه نشانی برروي پیشرانه ها با هدف هوشمندسازي

کسب دانش فنی تولید پلیمرهاي (خنثی یا انرژتیک) نوین از جمله 2472203000497
kelf.viton.teflon

تحلیل تنش و معیارهاي شکست در بدنه هاي استوانه تحت بارهاي 2482203000498
محوري و شعاعی

استخراج ضرایب سوزش فرسایشی سوخت دو پایه جامد درون/برون 2492203000499
سوز



خروجیعنوان پروژهکد پروژهردیف
حوزه 
تخصصی

نوع پروژه

تحلیل نازلهاي همگرا/واگرا به همراه عایق هاي گرافیتی و باکالیتی2502203000500

شناسایی میزان مطلوب اندازه و توزیع ذرات در حصول بررسی تاثیر اندازه ذرات و توزیع آنها در تولید قطعات متالورژي پودر2512203000501
به خواص مطلوب و شبیه سازي فرآیند در صورت امکان

متالورژي پودر 
دانشیشبیه سازي

مطالعه و بررسی ساخت دستگاه آسیاب پرانرژي در مقیاس نیمه صنعتی 2522203000502
مواد طراحی ساخت یک آسیاب پرانرژيو صنعتی

دانشی - طراحیساخت و تولید

بررسی رفتار شکست برشی در کامپوزیت الیه اي ساخته شده از نانو 2532203000503
پودرهاي هاردمتال

دستیابی به شرایط بهینه خواص برشی قطعات گرادیانی 
محصوالت نانوهاردمتال

متالورژي پودر 
دانشیشبیه سازي

بررسی تاثیر الیه هاي غلظتی بر خواص مکانیکی کامپوزیت تولیدي از 2542203000504
نانوهاردمتال ها

تعیین تاثیر خواص غلظتی بر خواص مکانیکی قطعات 
دانشیمتالورژي پودرنانوهاردمتال

بررسی سینتیک و ترمودینامیک فرآیند پرس داغ کامپوزیت 2552203000505
نانوهاردمتال الیه اي

ارایه رفتار ترمودینامیکی و سینتیکی ذرات پودر 
نانوهاردمتال در حین پرس داغ

متالورژي پودر 
دانشیشبیه سازي

طراحی یک قالب فوالدي و یک قالب گرافیتی براي پرس طراحی قالب پرس پودر دو طرفه از جنس فوالد و گرافیت2562203000506
پودر

مواد
دانشی - طراحی ساخت و تولید



خروجیعنوان پروژهکد پروژهردیف
حوزه 
تخصصی

نوع پروژه

دستیابی به دانش فنی طراحی و ساخت سیستم شتاب طراحی سیستم شتاب دهنده خاص2572203000511
مواد و متالورژيدهنده خاص

ارایه ك معیار براي تخمین شرایط  شکست  سازه ترك بررسی شکست قطعات ترك دار بر اثر بارهاي ناشی از نیروهاي بالستیک2582203000512
مواد و متالورژيدار

2592203000513FGM دستیابی به دانش فنی پرتابه هاي نفوذ کننده در مواد بررسی برخورد پرتابه هاي سرعت باال در مواد
FGM

مواد و متالورژي

استفاده از مواد کامپوزیت با خاصیت خود ترمیمی جهت بکارگیري در 2602203000514
تولید محفظه هاي احتراق

دستیابی به دانش فنی مواد کامپوزیتی با خاصیت خود 
مواد و متالورژيترمیمی

استفاده از مواد کامپوزیت پیش فرم در بدنه هاي پرتابه به منظور سبک 2612203000515
سازي

دستیابی به دانش فنی مواد کامپوزیتی پیش فرم شونده 
مواد و متالورژيدر پرتابه ها-

بررسی پارامترهاي مؤثر در اعمال الیه نازك نانو ساختار کاربید تیتانیم 2622203000516
مواد و متالورژيبکارگیري و افزایش عمر قالبهاي صنعتیبه روش پالسما CVD و مطالعه و رفتار تریبولوژي و خوردگی آن

کاهش هزینه هاي قیمت، افزایش سهولت و سرعت طراحی نرم افزار اثر شکل دهی بر شدت سوزش باروت ها2632203000517
اجراي پروژه ها

نرم افزار شبیه 
سازي بالستیک 

داخلی
دانشی



خروجیعنوان پروژهکد پروژهردیف
حوزه 
تخصصی

نوع پروژه

بررسی فرایند Co-extruder (با استفاده از تکنولوژي هاي اکسترودر ) 2642203000518
دانشیپلیمر و پیشرانهتولید پیشرانه هاي الیه ايجهت الیه نشانی بر روي پیشرانه ها با هدف هوشمند سازي باروت

دانشیشیمیدانش فنی تولید دیفنیل نیتراتتدوین  دانش فنی تولید دیفنیل نیترات2652203000519

کسب دانش فنی تولید پلیمر هاي(خنثی یا انرژتیک) نوین از جمله 2662203000520
Kelf,Viton,Teflon

دانش فنی تولید پلیمر هاي(خنثی یا انرژتیک) نوین از 
Kelf,Viton,Teflon دانشیشیمیجمله

ساخت قطعات سرامیکی یکپارچه از شیشه - سرامیک ها2672203000521
دستیابی به دانش فنی ساخت قطعات سرامیکی یکپارچه 
با ابعاد و شکل هاي مورد نیاز با حفاظت بالستیکی باال که 

در روش جاري بصورت ابعاد کوچک ساخته می شوند
دانشی و فناوريمواد و متالورژي

ساخت قطعات سرامیکی پایه B4C به روش پرس-سینتر معمولی2682203000522
دستیابی به دانش فنی ساخت قطعات سرامیکی  با 

حفاظت بالستیکی باال مورد استفاده در ساخت پانلهاي 
جلیقه هاي ضد گلوله به روش پرس کاري نیتروسلولی

دانشی و فناوريمواد و متالورژي

2692203000523Reaction bonding به روش SiC دستیابی به دانش فنی ساخت قطعات سرامیکی  به روش ساخت قطعات سرامیکی پایه
Reaction bonding دانشی و فناوريمواد و متالورژي

دستیابی به دانش فنی ساخت پلیمرهاي با قدرت جذب سنتز پلیمر UHMPE با خواص جذب انرژي هاي ضربه اي2702203000524
دانشی و فناوريمواد و متالورژيامواج ناشی از انفجار



خروجیعنوان پروژهکد پروژهردیف
حوزه 
تخصصی

نوع پروژه

دستیابی به دانش فنی ساخت قطعات سرامیکی پیشرفته ساخت قطعات سرامیکی پایه Si3N4 به  روش پرس-سینتر معمولی2712203000525
دانشی و فناوريمواد و متالورژيبا مقاومت حرارتی باال

افزایش تحرك و تعادل و راحتی سرنشین در خودروهاي کاربرد سیستم هاي تعلیق هندسه متغیر در خودروهاي تاکتیکی2722203000526
تاکتیکی

خودرو و 
دانشی و فناوريمکانیک

طراحی و ساخت سیستم کنترل از راه دور در خودروهاي تله اپراتوري در خودروهاي تاکتیکی نظامی2732203000527
تاکتیکی نظامی

خودرو و 
دانشی و فناوريمکانیک

خودرو و آنالیز وضعیت حرکت خودرو در سطح آبتحلیل هیدرودینامیک خودروهاي آبی خاکی2742203000528
دانشی و فناوريمکانیک

تحلیل و بررسی حرکت و رفتار حرکتی خودروهاي زرهی تحلیل دینامیک خودروهاي  زرهی شنی دار2752203000529
شنی دار

خودرو و 
دانشی و فناوريمکانیک

دستیابی به به بهترین ابعاد و شکل خودروهاي تاکتیکی اپتیمایزر شکل و ابعاد در تحلیل SEM خودروهاي تاکتیکی2762203000530
SEM پس از تحلیل

خودرو و 
دانشی و فناوريمکانیک

مدلسازي فرآیند پوشش دهی باروت کروي و شبیه سازي شراطی 2772203000700
فرآیندي

تعیین روابط حاکم پوشش دهی باروت کروي و استخراج 
معادالت مربوط و تهیه نرم افزار شبیه سازي این فرآیند

مهندسی شیمی 
دانشیو شیمی



خروجیعنوان پروژهکد پروژهردیف
حوزه 
تخصصی

نوع پروژه

مدلسازي و تهیه کد نرم افزاري جهت پیش بینی پارامترهاي حاصل از 2782203000701
انفجار مواد منفجره در محیط هاي باز و بسته

تعیین روابط حاکم بر انفجار مواد منفجره و استخراج 
معادالت مربوط و تهیه نرم افزار مدلسازي این فرآیند 
جهت پیش بینی خواص انفجاري یک ماده منفجره

شیمی- شیمی 
فیزیک- 

مهندسی شیمی
دانشی

بررسی عوامل موثر بررژیم پخت باروت یکپایه و شبیه سازي فرآیند 2792203000702
مربوطه

شناسایی و استخراج عوامل مهم در فرآیند پخت باروت 
ها و حل معادالت مربوطه و تهیه نرم افزار شبیه سازي 

اي فرآیند

شیمی مهندسی 
دانشیشیمی

بررسی روش هاي کمی تعیین عمق نفوذ دترانت در دانه باروت2802203000703
بررسی روش هاي مختلف و انتخاب روش مناسب جهت 
تعیین عمق نفوذ دترانت در باروت به منظور کاربرد در 

پیش بینی خواص بالستیکی باروت

شیمی مهندسی 
شیمی- 

مهندسی 
مکانیک

فناوري

مدلسازي فرآیند اکسترود کردن پلیمرهاي پر انرژي با استفاده از 2812203000704
اکسترودرهاي تک ماردون و دو ماردون

پیش بینی رفتار پیشرانه هاتی تفنگی مختلف در 
کسترودرهاي تک ماردون و دور ماردون

مهندسی 
شیمی- 

مهندسی پلیمر
دانشی

تعیین پارامترهاي طراحی و ایمنی فرآیند اکسترودر پیچشی2822203000705
استخراج پارامترهاي موثر در طراحی اکسترودرهاي 

مناسب براي تولید پیوسته پیشرانه ها و پیش بینی موارد 
ایمنی فرآیند مذکور

مهندسی 
شیمی- 

مهندسی پلیمر
دانشی

بررسی خواص رئولوژیکی سلولز و نیتروسلولز خام ژالتینه شده2832203000706
استخراج خواص رئولوژیکی نیتروسلولز و ترکیب  آن با 
انواع حالل ها و مواد ژالتینه شده کننده با هدف کاربرد 

در فرآیند اکستروژن

مهندسی 
شیمی- 

مهندسی پلیمر
دانشی

بررسی عوامل و پارامترهاي موثر در کاهش شعله و دود پیشرانه ها2842203000707
مطالعه و بررسی مکانیسم کاهش شعله و شناسایی مواد 
شیمیایی موثر مورد استفاده در پیشرانه جهت کاهش 

شعله
دانشیفیزیک



خروجیعنوان پروژهکد پروژهردیف
حوزه 
تخصصی

نوع پروژه

طراحی و ساخت ابزار استاندارد اندازه گیري شعله و دود2852203000708
ساخت دستگاهی براي اندازه گیري شدت ابعاد و طیف 
رنگی شعله دهانه سالح و دستگاه اندازه گیري دبی، 

غلظت  حجم  و ابعاد دود دهانه سالح
مکانیک- اپتیک فناوري

برق و الکترونیک

کد نویسی نرم افزاري جهت محاسبه طول عمر مواد پر طراحی نرم افزار بومی تعیین طول عمر مواد پرانرژي2862203000709
انرژي با استفاده از داده هاي کمی پیر شدگی

کامپیوتر- 
دانشیشیمی فیزیک

استخراج مبانی طراحی و ساخت کو- اکسترودر و قالب مربوطه2872203000710

با طراحی ساخت نصب و راه اندازي یک سیستم داي که 
قادر به شکل دهی همزمان و توام خروجی ئوي چند 

اکسترودر باشد و بتواند قطعات ساخته شده از دو یا چند 
الیه متشکل از آمیزه هاي مختلف را تولید کند قادر بر 

دانشی - محصولمهندسی پلیمر

مدل سازي توسعه ساختار انجمادي و جدایش ماکروسکوپی در فرایند 2882203002136
ریخته گري مداوم تبرید مستقیم dc آلیاژهاي خانواده 2000

بررسی اثر کلسیم و عناصر خاکی بر ریز ساختار و خواص مکانیکی آلیاژ 2892203002137
AZ91 منیزیم

بررسی پارامترهاي موثر بر مکانیزم فصل مشترك MG/AL در فرایند 2902203002138
ریخته گري مرکب

مدل سازي تحوالت ریز ساختاري در فرایند ترمومکانیکال آلیاژ 2912203002139
آلومینیوم



خروجیعنوان پروژهکد پروژهردیف
حوزه 
تخصصی

نوع پروژه

بررسی خواص و ساختار آلیاژ پایه AL-NI با ایجاد رسوبات نانو متري 2922203002140
در فرایند انجماد سریع و بررسی روش متراکم سازي گرم

بررسی فرایند اتصال دهی با فاز مایع گذرا TLP در آلیاژ 29322030021412024

تعیین ترکیبات ذرات نانویی براي ایجاد جذب پهن باند در ناحیه راداري 2942204000403
موادو ارائه نتایج شبه سازي

تعیین پدیده هاي غیر خطی ناشی از تمرکز باالي انرژي صوتی در نقطه 2952204000404
فیزیکاي از هوا و آب و شبیه سازي ان

تعیین پدیده هاي غیرخطی ناشی از تمرکز باالي انرژي الکترومغناطیسی 2962204000405
مخابراتدر هوا و شبیه سازي آن

طراحی آنتن هاي سبک و کم حجم با میدان باالي 60 درجه براي باند 2972204000406
Ghz 26,5 مخابراتیک الی

طراحی آنتن هاي آرایه اي صفحه اي و یا دورچین باند یک الی 26,5 2982204000407
Ghz براي یک پرنده

مخابرات



خروجیعنوان پروژهکد پروژهردیف
حوزه 
تخصصی

نوع پروژه

مخابرات- طراحی آنتن هاي Airborn هوائی2992204000408
میدان

مخابرات- طراحی آنتن PLANNER ARRAY در باند موج میلی متري3002204000409
میدان

استخراج الگوریتمهاي شناسائی سیگنال هاي دریافت شده راداري در 3012204000410
یک گیرنده کانالیزه در باند 18-0,25 گیگا هرتز

مخابرات- 
سیستم

3022204000411GHZ 0,25-18 مخابرات- طراحی و ساخت گیرنده کانالیزه
سیستم

استخراج الگوریتم هاي شناسایی سیگنال هاي دریافت شده راداري در 3032204000412
GHZ 40-0,5 یک گیرنده کانالیزه در باند

مخابرات- 
مایکروویو

3042204000413GHZ 40-0,5 مخابرات- طراحی و ساخت گیرنده کانالیزه
مایکروویو

شبیه سازي و استخراج الگوریتم هاي اخالل و فریب در رادار ( ایجاد 3052204000414
هدف هاي مجازي)

مخابرات- 
سیستم



خروجیعنوان پروژهکد پروژهردیف
حوزه 
تخصصی

نوع پروژه

3062204000415 DRFM (Digital Radio استخراج الگوریتم و شناسایی
(Frequency memory 

مخابرات- 
سیستم

3072204000416(Digital Radio Frequency memory ) مخابرات- طراحی و ساخت
سیستم

3082204000417 DIFM( Digital Instaneousاستخراج الگوریتم و شناسایی
GHZ   0.5-40در باند Frequency   .0Measuremen

مخابرات- 
سیستم

3092204000418   DIFM( Digital Instaneous Frequency طراحی و ساخت
GHZ   0.5-400 در باندMeasuremen.

مخابرات- 
سیستم

شبیه سازي و استخراج الگوریتمDeinter leaving تا تراکم MP 3,5و 3102204000419
50ns پالس

مخابرات- 
سیستم

شبیه سازي و استخراج الگوریتم DF(Direction Finding ) اهداف 3112204000420
کشف شده توسط سامانه ESM هوایی

مخابرات- 
سیستم

شبیه سازي و استخراج الگوریتم PF(position Finding ) اهداف 3122204000421
کشف شده توسط سامانه ESM هوایی

مخابرات- 
سیستم



خروجیعنوان پروژهکد پروژهردیف
حوزه 
تخصصی

نوع پروژه

شبیه سازي و استخراج الگوریتم رهگیري اهداف کشف شده توسط 3132204000422
سامانه ESM هوایی

مخابرات- 
سیستم

طراحی و ساخت فرستنده solid state با توان 6Kw و طیف محدود 3142204000423
350KHZ

مخابرات- 
مایکروویو

مخابرات- طراحی و ساخت گیرنده سوپرهتروداین پهن باند با فیلترهاي درگیر3152204000424
مایکروویو

طراحی و شبیه سازي الگوریتم هاي پردازشی یک نوع مشخص از سامانه 3162204000425
هاي رادیو ناوبري

مخابرات- 
مایکروویو

مخابرات- طراحی سیستمی آنتن آرایه فازي استوانه اي با اسکن الکترونیکی3172204000426
میدان

طراحی و ساخت المان هاي تشعشع کننده آنتن آرایه فازي استوانه اي 3182204000427
تکن

مخابرات- 
میدان

طراحی و ساخت شبکه شکل دهی بیم آنتن آرایه فازي استوانه اي در 3192204000428
راستاي عمود و افق

مخابرات- 
مایکروویو



خروجیعنوان پروژهکد پروژهردیف
حوزه 
تخصصی

نوع پروژه

طراحی و ساخت پردازشگر دیجیتال کنترل پترن آنتن آرایه فازي 3202204000429
استوانه اي با اسکن الکترونیکی

مخابرات- 
مایکروویو

مخابرات- تحلیل اثرات چند مسیري بر آنتن هاي آرایه اي3212204000430
میدان

کامپیوتر- نرم طراحی و ساخت شبکه مونیتورینگ المان هاي آنتن3222204000431
افزار

مخابرات- طراحی و ساخت تغییر فاز دهنده هاي دیجیتال مورد نیاز آنتن3232204000432
مایکروویو

مخابرات- بررسی روش هاي تست و اندازه گیري پارامتر ها و کالیبراسیون آنتن3242204000433
میدان

تحلیل منابع خطا، تعیین فاصله و جهت میزان ان و تعیین نقش هر 3252204000434
قسمت از آنتن در این خطاها

مخابرات- 
مایکروویو/ 

میدان

3262204000435

طراحی و شبیه سازي قطعات مایکروویو با مشخصات معلوم در باند lبه 
--RF Switch---Band Pass Filter--Diplexer:شرخ ذیل
 Band Reject Filter  ---Tracking Filter ---Wide

Band Amplifier ---Directional Coupler 

مخابرات- 
مایکروویو



خروجیعنوان پروژهکد پروژهردیف
حوزه 
تخصصی

نوع پروژه

بررسی روش کارکرد سیستم هاي ناوبري و جهت یابی با استفاده از 3272204000436
Digital MAP 

مخابرات- 
سیستم

مخابرات- مدل سازي و شبیه سازي کانالهاي رادیویی (محیط انتشار) هوا به زمین3282204000437
میدان

3292204000438FPGA مبتنی بر CFAR الکترونیک- طراحی پردازشگر یک نوع رادار پالس فشرده
سخت افزار

طراحی آنتن فرستنده و گیرنده در فرکانس موج میلیمتري با پهناي بیم 3302204000439
1 درجه، بهره بهتر از dp 40 و با قابلیت اسکن دو بعدي پرتو

مخابرات -آنتن 
و انتشار

3312204000440
بررسی و شبیه سازي روش هاي حذف نشتی بین فرستنده و گیرنده و 

ایجاد ایزوالسیون در رادارهاي FMCW با محدوده فرکانس موج 
میلیمتري

مخابرات- 
سیستم

شبیه سازي و استخراج الگوریتم حذف CO-Channel در سیستم 3322204000441
هاي ناوبري رادیوئی

مخابرات- 
سیستم

3332204000442X-band مخابرات- تشریح و شبیه سازي اثرات محیط انتقال در یک رادار
سیستم



خروجیعنوان پروژهکد پروژهردیف
حوزه 
تخصصی

نوع پروژه

مقایسه رادار هواپایه با یک رادار زمینی از لحاظ تکنیکیها و الگوریتم 3342204000443
هاي پردازشی

مخابرات- 
سیستم

طراحی و شبیه سازي یک سیستم راداري MTI با قابلیت Track بر 3352204000444
روي چندین هدف

مخابرات- 
سیستم

3362204000445X مخابرات- طراحی سیستمی یک نمونه رادار هواپایه در باند
سیستم

مخابرات- طراحی فرستنده CW درباند x با توان 300 وات3372204000446
مایکروویو

3382204000447
بررسی روش هاي پردازش دیجیتال یک سیستم راداري پالس فشرده 
CFAR با تکنیک فشرده سازي پالس و ارائه الزامات طراحی و پیاده 

سازي آن

مخابرات- 
سیستم

بررسی و تشریح تکنیک هاي تراکینگ منوپالس در یک رادار هوایی و 3392204000448
ارائه الزامات طراحی و پیاده سازي ان

مخابرات- 
سیستم

بررسی الگوریتم و شبیه سازي روشهاي حذف کالتر و آشکارسازي 3402204000449
اهداف در یک نوع رادار هوا پایه

مخابرا- 
سیستم/رادار



خروجیعنوان پروژهکد پروژهردیف
حوزه 
تخصصی

نوع پروژه

تشریح تکنیک ها و الگوریتم هاي تراکینگ خودکار در یک رادار هواپایه 3412204000450
و ارائه الزامات طراحی و پیاده سازي آن

مخابرات- 
سیستم/رادار

مخابرات- تشریح تکنیک ها و الگوریتم هاي ECCM در یک رادار هواپایه3422204000451
سیستم/رادار

مخابرات- طراحی سیستمی آنتن Plannaer Array  در یک رادار X باند3432204000452
انتشار و امواج

3442204000453 LVDS به DVI طراحی و ساخت سیستم پردازشی تبدیل فرمت تصویر
XGA با وضوح AM-LCD هاي LCD جهت درایو نمودن

مخابرات- 
سیستم

3452204000454Real Time کامپیوتر- نرم طراحی و توسعه سیستم عامل
افزار

3462204000455Real Time کامپیوتر- نرم طراحی موتور گرافیکی
افزار

3472204000456Multi processor کامپیوتر- نرم طراحی نرم افزار براي سیستم هاي
افزار



خروجیعنوان پروژهکد پروژهردیف
حوزه 
تخصصی

نوع پروژه

3482204000457Embedded safety critical کامپیوتر- نرم طراحی نرم افزار براي سیستم هاي
افزار

3492204000458 ATC(Air Traffic طراحی سیستمی یک سامانه شناسایی
(S(Selective مجهز به مد (Control

کامپیوتر- نرم 
افزار

طراحی سیستمی سامانه شناسایی (ATC) در باند L با فن آوري طیف 3502204000459
گسترده

کامپیوتر- نرم 
افزار

3512204000460x در باند فرکانسی couple cavity کامپیوتر- نرم طراحی یک نمونه المپ مایکروویو
افزار

طراحی سایت 3 درجه آزادي با استفاده از سنسورهاي ناوبري با دقت 3522204000461
حدود 10 میکرورادیان

کامپیوتر- نرم 
افزار

طراحی و ساخت لیزر با روش قفل شدگی مد با طول موج 532 پهناي 3532204000462
پالس 300 پیکو ثانیه و انرژي 100 میلی زول

الکترواپتیک 
لیزر

3542204000463TEA Co2 الکترواپتیک طراحی قسمت پیش یونش لیزر پالسی
لیزر



خروجیعنوان پروژهکد پروژهردیف
حوزه 
تخصصی

نوع پروژه

3552204000464 low)طراحی و ساخت مجموعه آشکارساز لیزر با نویز بسیار پایین
(Noise Photon Counter  

الکترواپتیک 
لیزر

الکترواپتیک/اپطراحی و ساخت اپتیک تطبیقی جهت مصارف فاصله یابی و لیدار3562204000465
تیک

طراحی و ساخت لیزر با انرژي 200 میلی ژول با پهناي پالس بسیار کوتاه 3572204000466
به روش قفل شدگی مد

الکترواپتیک/اپ
تیک

مکانیک/سیاالتساخت قسمت خنک کننده لیزر co (خنک سازي با نیتروژن)3582204000467

طراحی سایت 3 درجه آزادي با رعایت مسائل آب بندي و سایر شرایط 3592204000468
محیطی و رسیدن به دقت حدود 10 میکرو رادیان

مکانیک/جامدا
ت

طراحی کارت هاي A/D وD/A با کانال هاي همزمان ( حدود 500 تا 1000 3602204000469
کانال) وفرکانس نمونه برداري تا 200 کیلو هرتز

مخابرات/سیس
تم

3612204000470
مطالعه و شبیه سازي الگوریتم هاي شکل دهی پرتو با 

آشکارسازي(باریک باند یا پهن باند)،ردگیري همزمان اهداف و دسته 
بندي براي سامانه هاي سوناري غیر فعال با آرایه استوانه اي

مخابرات/سیس
تم پردازش 

آرایه



خروجیعنوان پروژهکد پروژهردیف
حوزه 
تخصصی

نوع پروژه

3622204000471
مطالعه و شبیه سازي الگوریتم هاي شکل دهی پرتو با آشکار سازي( 
باریک باند یا پهن باند)، ردگیري همزمان اهداف و دسته بندي براي 

سامانه هاي سوناري کف خواب با آرایه خطی طویل

مخابرات/سیس
تم پردازش 

آرایه

بهینه سازي تعیین وضعیت با استفاده از مشاهدات دو بردار توسط 3632204000542
نرم افزارالگوریتم

نرم افزارطراحی و توسعه ابزارهاي واسط نرم افزاري3642204000543

3652204000544Fault telerant نرم افزارسامانه هاي نرم افزار ي

مخابرات میدانشبیه سازي پوشش امواج سنسوري در یک منطقه3662204000545

طراحی و پیاده سازي سامانه فاکتورهاي نامحسوس (کیفی) مبتنی بر 3672204000546
هوش مصنوعی

نرم افزارهوش 
مصنوعی

3682204000547( DATA FUSION) نرم افزارادغام داده



خروجیعنوان پروژهکد پروژهردیف
حوزه 
تخصصی

نوع پروژه

بررسی نحوه BEAM FORMING در رادارهاي آرایه اي (آنتن 3692204000548
مخابرات میدانآرایه اي و رادار آرایه فازي)

مخابرات میدانبررسی نحوه کالیبراسیون آنتن رادارهاي آرایه فازي3702204000549

مخابرات میدانطراحی آنتن موج میلیمتري باند X  و باند L مایکرواستریپ3712204000550

بررسی انواع روش هاي علمی محافظت آنتن روي سامانه  هاي مخابراتی و 3722204000551
مخابرات میدانماکرویو راداري در مقابل بمب  هاي الکترومغناطیسی

مخابرات  بررسی الگوریتم پردازش تصویر در دوربین  هاي حرارتی3732204000552
سیستم

مخابرات طراحی فرستنده  هاي SOLID STATE با توان باال3742204000553
سیستم

طراحی فرستنده   و گیرنده   هاي مایکروویو (اسیالتورها، تقویت کننده ها ، 3752204000554
سینتی سایزرها، فیلتر و مدوالتور و ...)

مخابرات 
سیستم



خروجیعنوان پروژهکد پروژهردیف
حوزه 
تخصصی

نوع پروژه

3762204000555     Music(DF وPF )  بررسی انواع الگوریتم  هاي جهت یابی سامانه  هاي
Super resulution  

مخابرات 
سیستم

مخابرات بررسی نرم افزارها و الگوریتم  هاي شنود ماهواره3772204000556
سیستم

فیزیکطراحی و ساخت نمونه آزمایشگاهی لیزر پرقدرت3782204000557

مخابرات طراحی و پیاده سازي شبیه ساز کانال رادیویی (محیط انتشار)3792204000558
سیستم

مخابرات میدانطراحی آنتن با اسکن الکترونیکی3802204000559

3812204000560MULTI PROCESSOR الکترونیک و طراحی نرم افزار سامانه  هاي
کامپیوتر

مخابرات میدانتحلیل غیرخطی و سه بعدي المپ کالیسترون3822204000561



خروجیعنوان پروژهکد پروژهردیف
حوزه 
تخصصی

نوع پروژه

3832204000562TWT مخابرات میدانتحلیل غیرخطی و سه بعدي المپ  هاي

مخابرات میدانتحلیل غیرخطی و سه بعدي المپ  هاي مگنترون3842204000563

مخابرات طراحی VCO در باند 40-26 گیگاهرتز3852204000564
سیستم

مخابرات طراحی تقویت کننده کم نویز LNA در باند 40-26 گیگاهرتز3862204000565
سیستم

مخابرات طراحی تقویت کننده  هاي توان باالي باند 38-32 گیگاهرتز3872204000566
سیستم

3882204000567 PHASE طراحی ماژول فرستنده و گیرنده جهت استفاده در آنتن
ARRAY باند X با توان خروجی 10 وات

مخابرات 
سیستم

فیزیکمطالعه و بررسی در مورد تاثیر پرتوهاي لیزري بر چشم انسان3892204000568



خروجیعنوان پروژهکد پروژهردیف
حوزه 
تخصصی

نوع پروژه

فیزیکطراحی المپ ARC مولد IR در باند (1-5) میکرون3902204000569

شبیه سازي الگوریتم ردگیر و موقعیت یابی نقطه شلیک موشک  هاي 3912204000570
چندگانه بالستیک با استفاده از رادار آرایه فازي

مخابرات 
سیستم

شبیه سازي الگوریتم شکل دهی پرتو رادار آرایه فازي با استفاده از 3922204000571
پردازش توام «زمان ـ فضا»

مخابرات 
سیستم

شبیه سازي الگوریتم بهینه بالدرنگ تخصیص منابع و زمان بندي انجام 3932204000572
عملیات جستجو و ردگیري در رادار آرایه فازي تحت شرایط بار

مخابرات 
سیستم

شبیه سازي اثرات ترویج متقابل بر عملکرد رادار آرایه فازي و نحوه 3942204000573
مخابرات میدانحذف اثرات مخرب آن

مخابرات میدانشبیه سازي اثرات پالریزاسیون بر روي هدف و کالتر3952204000574

بررسی و شبیه سازي اثرات گرمایی در لیزرهاي پر توان ، با نرم افزار 3962204000575
GLAD

لیزر



خروجیعنوان پروژهکد پروژهردیف
حوزه 
تخصصی

نوع پروژه

لیزرطراحی و ساخت لیزرND:YAG با قفل شدگی مه3972204000576

3982204000577nm 1064 اپتیکبررسی و ساخت تیغه  هاي موجی                    براي طول موج

3992204000578ND:YAGلیزرطراحی و ساخت لیزر هارمونیک دوم  داخل کاواك از لیزر

لیزرGLAD طراحی لیزر فولد دو شاخه به همراه شبیه سازي با  4002204000579

طراحی و ساخت لیزرهاي پرتوان با آینه PCM و شبیه سازي با نرم افزار 4012204000580
GLAD

لیزر

4022204000581ND:YAG فیزیکبررسی امکان رشد کریستال

4032204000582Q-SWITCH فیزیکبررسی و رشد سلول  هاي پاکلز به  عنوان المان



خروجیعنوان پروژهکد پروژهردیف
حوزه 
تخصصی

نوع پروژه

موادساخت سرامیک رفلکتورهاي مورد نیاز جهت مشددهاي لیزري4042204000583

ساخت فیلتر جاذب UV و 1064 نانومتر جهت استفاده در سرامیک  هاي 4052204000584
فیزیکلیزري

فیزیکبررسی و شبیه سازي رفتار پرتو و اثرات گرمایی در سرامیک  هاي لیزري4062204000585

فیزیکطراحی لیزرهاي پرتوان شیمیایی4072204000586

4082204000587ND:YAG الترونیکطراحی و ساخت درایور لیزر دیود جهت پمپ لیرز

4092204000588 ns2بازمان فروافت Q-SWITCH طراحی و ساخت درایو
CAVITY DAMPING الکترونیکجهت استفاده در لیزر

4102204000589 CAVITY به روش Q-SWITCH طراحی و ساخت لیزر
DAMPING

لیزر



خروجیعنوان پروژهکد پروژهردیف
حوزه 
تخصصی

نوع پروژه

4112204000590FIBER LASER لیزرطراحی و ساخت

مخابراتتشخیص کد GPSهاي غیرنظامی و نظامی4122204000591

مخابرات میدانشبیه سازي لینک کانال VHF در مناطق شهري و برون شهري4132204000592

4142204000593OPNET و NS با برنامه VHF شبیه سازي لینک کانال
مخابرات 

میدان+ نرم 
افزار

4152204000594HF طراحی و ساخت آنتن  هاي آرایه در باند
مخابرات و 

الکترونیک ( 2 
نفر)

4162204000595HF مخابرات میدانارتقا کیفیت صوت در ارتباطات

4172204000596HF مخابرات میدانشبیه سازي روش  هاي کاهش نویز در گیرنده  هاي



خروجیعنوان پروژهکد پروژهردیف
حوزه 
تخصصی

نوع پروژه

مخابرات میدانپیاده سازي مودم پر سرعت روي زوج سیم تا فاصله 5 کیلومتر4182204000597

طراحی و پیاده سازي نرم افزار تبدیل گفتار به متن4192204000598
مخابرات 

میدان+ نرم 
افزار

مخابرات میدانطراحی پروتکل امن براي همزمانی رادیوهاي جهش فرکانس4202204000600

مخابرات میدانطراحی آنتن  هاي NVIS خودرویی با توان باال4212204000601

طراحی و پیاده سازي فشرده ساز صوت متناسب با نرخ ارسال پایین4222204000602
مخابرات 

میدان+ نرم 
افزار

4232204000603 HF طراحی و پیاده سازي مودم 9600 بیت بر ثانیه روي کانال صوتی
OFDM مخابرات میدانبراساس مودالسیون

مخابرات میدانشبیه سازي اثر اختالل کننده  هاي مخابراتی بر روي گیرنده ها4242204000604



خروجیعنوان پروژهکد پروژهردیف
حوزه 
تخصصی

نوع پروژه

الکترونیک نرم پردازش و تشخیص جهت  هدف توسط صدا به صورت استریو4252204000605
افزار

4262204000606DSP الکترونیک نرم پیاده سازي پردازش تصویر ژرف نما و پایدار بر روي
افزار

4272204000607DSP الکترونیک نرم پیاده سازي پردازش تصویر الگوریتم  هاي ردیابی بر روي
افزار

4282204000608DSP الکترونیک نرم پیاده سازي پردازش تصویر الگوریتم  هاي تشخیص حرکت بر روي
افزار

الکترونیکشناسایی و بازشناسی شناورها براساس تصویر مرئی یا حرارتی4292204000609

الکترونیکافزایش کیفیت تصویر با استفاده از تکنیک سوپر رزولوشن4302204000610

4312204000611AUTO FOCUS الکترونیکساخت سخت افزار



خروجیعنوان پروژهکد پروژهردیف
حوزه 
تخصصی

نوع پروژه

الکترونیکطراحی و ساخت قطب نماي دیجیتالی با دقت باال  4322204000612

مکانیکطراحی مکانیزم زمان دهی به ماسوره توپ4332204000613

طراحی و ساخت سیستم اندازه گیري سرعت گلوله در هنگام خروج از 4342204000614
الکترونیکلوله توپ

مخابراتلینک بی سیم انتقال تصویر قابل نصب بر روي روتور کرافت4352204000615

پردازش تصاویر هوایی (ویدیویی به صورت زمان حقیقی و تک فریم 4362204000616
«عکس»)

مخابرات نرم 
افزار

مخابراتساخت گیرنده  هاي نوري و لیزري4372204000617

مخابراتپردازش تصویر به منظور تشخیص لکه نوري4382204000618



خروجیعنوان پروژهکد پروژهردیف
حوزه 
تخصصی

نوع پروژه

موادساخت فنرهاي صفحه اي سوپر آلیاژ4392204000619

الکترونیک طراحی و ساخت موتور  هاي دوار (براي استفاده جایرو)4402204000620
قدرت

اکترونیک / نرم طراحی و ساخت باالنسرهاي دینامیکی و استاتیکی4412204000621
افزار

موادطراحی و ساخت مگنت4422204000622

4432204000623(PICK & PLACE) بر روي سطح شیشه LED کنترل ساخت و ساخت رباط گذاشتن
تولید

4442204000624CNC با امکانات نصب بر روي LED کنترل ساخت و طراحی هد چسب زن پایه
تولید

ساخت و تولیدطراحی و ساخت کوره خم با ابعاد بزرگ4452204000625



خروجیعنوان پروژهکد پروژهردیف
حوزه 
تخصصی

نوع پروژه

4462204000626SPO2 الکترونیک/مهنطراحی و ساخت ماژول اندازه گیري میزان اکسیژن خون
دسی پزشکی

انتقال عالیم حیاتی بیمار توسط دستگاه مانیتور قلب از آمبوالنس به 4472204000627
مراکز درمانی

الکترونیک 
مخابرات

4482204000628BIS اندازه گیري عمق بیهوشی
مهندسی 

پزشکی نرم 
افزار

الکترونیک نرم طراحی و ساخت ماژول اندازه گیري فشار خون غیرتهاجمی4492204000629
افزار

طراحی و ساخت لیزر ND:YAG ساید پمپ به همراه شبیه سازي با 4502204000630
GLAD لیزرنرم افزار

اپتیکطراحی و ساخت سامانه زوم پرتو خروجی لیزر4512204000631

مخابرات لینک فیبرنوري دیجیتال4522204000632
سیستم



خروجیعنوان پروژهکد پروژهردیف
حوزه 
تخصصی

نوع پروژه

کامپیوتر نرم رمز کننده تصاویر4532204000633
افزار

مخابرات و نرم طراحی الگوریتم  هاي رمز و مدیریت کلید4542204000634
افزار

مخابرات و نرم طراحی شکست و ابزارهاي مربوط در الگوریتم رمز4552204000635
افزار

مخابرات و نرم پنهان نگاري اطالعات داده در تصاویر4562204000636
افزار

مخابرات و نرم طراحی ابزارهاي شبیه سازي پروژه  هاي امنیتی4572204000637
افزار

مخابرات و نرم امنیت در شبکه  هاي فرماندهی و کنترل4582204000638
افزار

مخابرات و نرم امنیت در شبکه  هاي نسل آینده مخابراتی4592204000639
افزار



خروجیعنوان پروژهکد پروژهردیف
حوزه 
تخصصی

نوع پروژه

مخابراتکاربرد امنیت در سامانه  هاي سرباز آینده4602204000640

مخابراتابزارهاي نفوذ در شبکه  هاي سامانه هاي رایانه اي4612204000641

مخابرات و نرم داده کاري و استخراج مفاهیم کلیدي از اطالعات خام4622204000642
افزار

مخابراتشناسایی تهدیدات دیجیتالی و الزامات پدافند سایبري4632204000643

مخابراتکاربرد تکنولوژي  هاي جدید در رمز نگاري امنیت4642204000644

مخابراتپدافند در جنگ  هاي شبکه محور4652204000645

تحلیل و شناسایی چگونگی ایجاد اختالل در سیستم نرم افزاري با 4662204000646
استفاده کدهاي مخرب

مخابرات و نرم 
افزار



خروجیعنوان پروژهکد پروژهردیف
حوزه 
تخصصی

نوع پروژه

نرم افزارسامانه  هاي نرم افزاري مدیریت شناسایی و تصدیق هویت4672204000647

نرم افزارشبیه ساز نمایش داده سنسور در محیط مجازي4682204000648

سخت افزار امنیت در ارتباطات ماهواره4692204000649
شبکه مخابرات

4702204000650REAL -TIME نرم افزارمدیریت پایگاه داده

طراحی و تدوین محتواي الکترونیکی تخصصی با قابلیت پیاده سازي در 4712204000651
پلتفرم   هاي مختلف

مدیریت 
/IT/مهندسی 

نرم افزار

نرم افزار/ استخراج مدل سامانه ها با هدف کاربرد در محیط   هاي شبیه سازي4722204000652
مکانیک

4732204000653SOA با رویکرد INFORMATION BUS سخت افزار/نرم طراحی
افزار



خروجیعنوان پروژهکد پروژهردیف
حوزه 
تخصصی

نوع پروژه

4742204000654SOA نرم افزارطراحی و پیاده سازي سرویس هاس نرم افزاري با رویکرد

نرم افزارطراحی موتور GIS تحت وب4752204000655

نرم افزارطراحی موتور GIS در بستر PDA و موبایل4762204000656

4772204000657(GRAPHICS ENGINE) نرم افزارطراحی موتور گرافیکی

نرم افزار(هوش طراحی موتور هوش مصنوعی4782204000658
مصنوعی)

نرم افزارروش   هاي تصدیق و صحه گذاري بر نرم افزارهاي شبیه سازي4792204000659

4802204000660FAULT TOLERANT نرم افزارسامانه   هاي نرم افزاري



خروجیعنوان پروژهکد پروژهردیف
حوزه 
تخصصی

نوع پروژه

طراحی و پیاده سازي سیستم انتقال فرمان خودکار از طریق شبکه 4812204000661
حسگر

نرم افزار  
الکترونیک 

کنترل

نرم افزار شبیه سازي شبکه  هاي ارتباطی4822204000662
مخابرات

نرم افزار/ مطالعه ، تحلیل و بومی سازي مدل ارزیابی معماري نرم افزار4832204000663
IT مدیریت

نرم افزار شبکه  هاي سنسوري در محیط دریا4842204000664
مهندسی صنایع

طراحی و ساخت DRFM باند تا 40 گیگاهرتز4852204000722
(Digital Radio Ferquency memory   ) فناوري /زیرسامانهمخابراتگزارش علمی طرح به همراه نمونه آزمایشگاهی

4862204000723
استخراج و شبیه سازي الگوریتم و شناسایی DIFM باند فرکانسی 40-

 Digital Instantaneous Ferquency)  0,5 گیگاهرتز
(Measurement

مخابرات گزارش علمی طرح بهمراه نتایج شبیه سازي
فناوري / دانشیسیستم

استخراج  و شبیه سازي الگوریتم Deinter Leaving تا تراکم 4Mp و 4872204000724
50ns فناوري / دانشیمخابراتگزارش علمی طرح بهمراه نتایج شبیه سازيپالس



خروجیعنوان پروژهکد پروژهردیف
حوزه 
تخصصی

نوع پروژه

طراحی و ساخت شبکه شکل دهی بیم آنتن آرایه فازي استوانه اي در 4882204000725
فناوري / دانشیمخابراتگزارش علمی طرح به همراه فایلهاي شبیه سازيراستاي عمود و افق

فناوري/زیرسامانهمخابراتگزارش علمی طرح به همراه نمونه آزمایشگاهیطراحی و ساخت تغییر فاز دهنده هاي دیجیتال مورد نیاز در آنتن4892204000726

4902204000727Lباند Band Pass Filter مخابرات گزارش علمی طرح بهمراه نمونه آزمایشگاهیطراحی و شبیه ساي قطعه مایکروویو
سیستم

فناوري / 
زیرسامانه

4912204000728Lباند Band Reject Filter مخابرات گزارش علمی طرح بهمراه نمونه آزمایشگاهیطراحی و شبیه ساي قطعه مایکروویو
سیستم

فناوري / 
زیرسامانه

4922204000729Lباند Diplexer مخابرات گزارش علمی طرح بهمراه نمونه آزمایشگاهیطراحی و شبیه سازي قطعه مایکروویو
سیستم

فناوري / 
زیرسامانه

4932204000730Lباند Coupler Direcrional مخابرات گزارش علمی طرح بهمراه نمونه آزمایشگاهیطراحی و شبیه ساي قطعه مایکروویو
سیستم

فناوري / 
زیرسامانه

4942204000731Lمایکروویو باند RF Swithمخابرات گزارش علمی طرح بهمراه نمونه آزمایشگاهیطراحی و شبیه ساي قطعه
سیستم

فناوري / 
زیرسامانه



خروجیعنوان پروژهکد پروژهردیف
حوزه 
تخصصی

نوع پروژه

4952204000732LباندTracking Filter مخابرات گزارش علمی طرح بهمراه نمونه آزمایشگاهیطراحی و شبیه ساي قطعه مایکروویو
سیستم

فناوري / 
زیرسامانه

4962204000733LباندWide Band Amplifier مخابرات طراحی تفصیلی بهمراه نتایج شبیه سازيطراحی و شبیه ساي قطعه مایکروویو
فناوري / دانشیسیستم

فناوري / دانشیمخابراتفایلهاي شبیه سازيمدلسازي و شبیه سازي کانال هاي رادیویی (محیط انتشار) هوا به زمین4972204000734

فناوري/مخابراتگزارش علمی طرح به همراه نمونه آزمایشگاهیطراحی و ساخت آنتن موج میلیمتري باندX و باندL مایکرواستریپ4982204000735
زیرسامانه

طراحی وساخت نمونه آزمایشگاهی لیزر دیود پمپ دیسکی پیوسته با 4992204000736
فناوري / دانشیفیزیکگزارش علمی طرح به همراه نمونه آزمایشگاهیتوان 100 کیلو وات

دانشیفیزیکگزارش علمی طرحمطالعه و بررسی در مورد تاثیر پرتوهاي لیزري بر چشم انسان5002204000737

بررسی  و شبیه سازي اثرات گرمایی در لیزرهاي پرتوان،  با نرم افزار 5012204000738
Glad

دانشی / فناوريلیزرگزارش علمی طرح بهمراه نتایج شبیه سازي



خروجیعنوان پروژهکد پروژهردیف
حوزه 
تخصصی

نوع پروژه

5022204000739Glad دانشیلیزرنمونه آزمایشگاهیطراحی و ساخت لیزر فولد دو شاخه به همراه شبیه سازي با

ساخت فیلتر جاذب UV و 1064 نانومتر جهت استفاده در سرامیکهاي 5032204000740
فناوري / دانشیفیزیکگزارش علمی طرح به همراه نمونه آزمایشگاهیلیزري

دانشیفیزیکگزارش علمی طرحبررسی و شبیه سازي رفتار پرتو و اثرات گرمایی در سرامیکهاي لیزري5042204000741

5052204000742Cavity Damping شده به روش Q-switch فناوري / دانشیلیزرنمونه آزمایشگاهیطراحی و ساخت لیزر

طراحی و ساخت Fiber laser پر توان با روش دایود پمپ تا توان 150 5062204000743
فناوري / دانشیلیزرنمونه آزمایشگاهیکیلو وات

دانشی / فناوريفیزیکگزارش علمی طرح به همراه فایلهاي شبیه سازيتحلیل و طراحی تقویت کننده هاي ژایروترون5072204000744

دانشی / فناوريفیزیکگزارش علمی طرح به همراه فایلهاي شبیه سازيتحلیل و طراحی تقویت کننده هاي لیزر الکترون آزاد5082204000745



خروجیعنوان پروژهکد پروژهردیف
حوزه 
تخصصی

نوع پروژه

فیزیک/ گزارش علمی طرح به همراه فایلهاي شبیه سازيتحلیل و طراحی تقویت کننده هاي ساختار دو بعدي و موجبر خم شده5092204000746
دانشی / فناوريمخابرات میدان

دانشی / فناوريموادگزارش علمی طرح به همراه نمونه آزمایشگاهیبررسی ساخت مگنتهاي ساماریوم -کبالت5102204000747

فیزیک/ گزارش علمی طرح به همراه فایلهاي شبیه سازيتحلیل و طراحی ویرکاتورها5112204000748
دانشی / فناوريمخابرات میدان

طراحی و شبیه سازي آنتن شکاف از نوع موج رونده با امکان عدم 5122204000749
دانشی / فناوريمخابرات میدانگزارش علمی طرح به همراه فایلهاي شبیه سازيچرخش پرتو به ازاي تغییر فرکانس کار رادار

5132204000750
 PRF) طراحی و شبیه سازي الگوریتم  پریشاندن فرکانس تکرار پالس
staggering) جهت آشکارسازي اهدافی با سرعت بسیار زیاد توسط 
یک رادار برد بلند با استفاده از تکنیک هاي بهینه سازي همچون ژنتیک

مخابرات طراحی تفصیلی به همراه نتایج شبیه سازي
دانشی / فناوريسیستم

5142204000751Strip line دانشی / فناوريمخابرات میدانطراحی تفصیلی به همراه نتایج شبیه سازيطراحی و شبیه سازي آنتن یک رادار آرایه فازي از نوع

طراحی و شبیه سازي الگوي تشعشعی CSC2 یک رادار آرایه فازي با 5152204000752
دانشی / فناوريمخابرات میدانطراحی تفصیلی به همراه نتایج شبیه سازيمعیار کاهش پدیده چند سیرگی، بهبود Sll و کاهش ریپل



خروجیعنوان پروژهکد پروژهردیف
حوزه 
تخصصی

نوع پروژه

طراحی و پیاده سازي سخت افزار پردازشگر یک رادار آرایه فازي چند 5162204000753
سخت افزار و برنامه رایانه اي و مستندات فنیپرتوي

کامپیوتر سخت 
افزار یا مخابرات 

سیستم

زیر سامانه / 
فناوري

طراحی و شبیه سازي الگوریتم طبقه بندي اهداف هوایی جهت یک رادار 5172204000754
مستندات فنی به همراه فایل هاي شبیه سازيآرایه فازي سه بعدي زمین پایه

کامپیوتر هوش 
مصنوعی یا 

مخابرات 
سیستم

دانشی

5182204000755(data  fusion) مستندات فنی به همراه فایل هاي شبیه سازيطراحی و شبیه سازي الگوریتم ادغام داده
کامپیوتر نرم 

افزار یا مخابرات 
سیستم

دانشی

طراحی و شبیه سازي الگوریتم GMTI جهت یک رادار تصویر بردار 5192204000756
UAV-SAR مخابرات مستندات فنی به همراه فایل هاي شبیه سازيارتفاع

دانشیسیستم

طراحی و شبیه سازي الگوریتم تشکیل تصویر در یک رادار تصویر بردار 5202204000757
UAV-SAR مستندات فنی به همراه فایل هاي شبیه سازياز نوع

مخابرات 
سیستم یا 
الکترونیک

دانشی

طراحیو شبیه سازي آنتن یک رادار آرایه فازي باند X معیارهاي کاهیش 5212204000758
SLL دانشی / فناوريمخابرات میدانطراحی تفصیلی به همراه نتایج شبیه سازيتوان المان و کاهش اثر تزویج متقابل و بهبود

بررسی نحوه کالیبراسیون و طراحی مکانیزم کالیبراسیون آنتن رادارهاي 5222204000759
مخابرات مستندات فنی به همراه فایل هاي شبیه سازيآرایه فازي

دانشی / فناوريمیدان/کامپیوتر



خروجیعنوان پروژهکد پروژهردیف
حوزه 
تخصصی

نوع پروژه

شبیه سازي الگوریتم شکل دهی پرتو رادار آرایه فازي با استفاده از 5232204000760
مخابرات مستندات فنی به همراه فایل هاي شبیه سازيپردازش توام "زمان / فضا"

دانشی / فناوريسیستم

شبیه سازي الگوریتم بالدرنگ تخصیص منابع و زمان بندي انجام 5242204000761
مخابرات مستندات فنی به همراه فایل هاي شبیه سازيعملیات جستجو و ردگیري در رادار آرایه فازي تحت شرایط بار متغیر

دانشی / فناوريسیستم

شبیه سازي اثرات تزویج متقابل برعملکرد رادار آرایه فازي و نحوه 5252204000762
دانشی / فناوريمخابرات میدانمستندات فنی به همراه فایل هاي شبیه سازيحذف اثرات مخرب آن

دانشیمخابرات میدانمستندات فنی به همراه فایل هاي شبیه سازيشبیه سازي اثرات پالریزاسیون بر روي هدف و کالتر5262204000763

طرحی، شبیه سازي و ساخت RADOM در باند فرکانسی 2-40 5272204000764
دانشی / فناوري مخابرات میداننمونه آزمایشگاهیگیگاهرتز

/زیر سامانه

بررسی و شبیه سازي اثرات امواج الکترومغناطیس باند 40-0,1 گیگاهرتز 5282204000765
مخابرات میدان گزارش علمی طرح به همراه فایلهاي شبیه سازيبر بافت بدن انسان و راهکارهاي مقابله با آن

دانشی / فناوري/فیزیک

طراحی آنتن آرایه  اي غیر فعال پهن باند (2-18 و 8-18) گیگاهرتز با 5292204000766
دانشی / فناوريمخابرات میدانطراحی تفصیلی به همراه نتایج شبیه سازياسکن  الکترونیکی



خروجیعنوان پروژهکد پروژهردیف
حوزه 
تخصصی

نوع پروژه

ایجاد عایق بندي براي فرستنده هاي توان باال جهت جلوگیري 5302204000767
دانشی / فناوريمخابرات میدانشبیه سازي و  روشهاي علمیازتاثیرگذاري بر سیستم هاي غیر فعال

طراحی سیستم هاي ایجاد پالس الکترومغناطیسی پرتوان با پهناي پالس 5312204000768
دانشی / فناوريمخابرات میدانطراحی تفصیلی به همراه نتایج شبیه سازيبسیار کوتاه

طراحی آنتن آرایه اي غیر فعال پهن باند (2-18 و 8-18 گیگاهرتز و چند 5322204000769
rot man lens دانشی / فناوريمخابرات میدانطراحی تفصیلی به همراه نتایج شبیه سازيبیم با استفاده از

تحلیل ایجاد ایزوالسیون بین آنتن هاي فرستنده و گیرنده بسیار نزدیک 5332204000770
به یکدیگر (محدودیت فضا و وزن)

گزارش علمی به همراه پیشنهاد علمی چگونگی 
دانشی / فناوريمخابرات میدانایزوالسیون

بررسی انواع روشهاي علمی محافظت آنتن در سامانه هاي مخابراتی و 5342204000771
دانشی / فناوريمخابرات میدانگزارش علمی طرح به همراه فایلهاي شبیه سازيماکروویوي راداري در مقابل بمب هاي الکترومغناطیسی

طراحی فرستنده هاي حالت جامد با توان 200 وات در باند 2 تا 18 5352204000772
دانشی / فناوريمخابرات میدانطراحی تفصیلی به همراه نتایج شبیه سازيگیگاهرتز

مخابرات طراحی تفصیلی به همراه نتایج شبیه سازيطراحی و ساخت تقویت کننده کم نویز LNA در باند 26-40 گیگاهرتز5362204000773
دانشی / فناوريسیستم



خروجیعنوان پروژهکد پروژهردیف
حوزه 
تخصصی

نوع پروژه

بررسی و شبیه سازي انواع الگوریتم هاي جهت یابی در سامانه هاي جهت 5372204000774
مخابرات شبیه سازي و  روش بهینهیاب و مکان یاب مخابراتی - راداري

دانشی / فناوريسیستم

مخابرات شبیه سازيطراحی و شبیه سازي کانال رادیویی ( محیط انتشار)5382204000775
دانشی / فناوريسیستم

بررسی الگوریتم  هاي آشکارسازي و تشخیص پروتکل هاي مخابراتی در 5392204000776
مخابرات شبیه سازي و  الگوریتم بهینهارتباطات ماهواره اي

دانشی / فناوريسیستم

طراحی پروتکل جهت ارتباط در الیه  ارتباطی شبکه هاي داخلی و 5402204000777
مخابرات طراحی پروتکل و تستخصوصی

دانشی / فناوريسیستم

5412204000779LPI مخابرات شبیه سازي و  روش بهینهآشکارسازي و شنود رادارهاي
دانشی / فناوريسیستم

شبیه سازي روش یکپارچه سازي تکنیک هاي هوشمند در اخالل گرهاي 5422204000780
مخابرات شبیه سازي و  روش بهینهفریب راداري

دانشی / فناوريسیستم

شبیه سازي روش یکپارچه سازي تکنیک هاي هوشمند سازي در 5432204000781
مخابرات شبیه سازي و  روش بهینهاخاللگرهاي نویزي راداري

دانشی / فناوريسیستم



خروجیعنوان پروژهکد پروژهردیف
حوزه 
تخصصی

نوع پروژه

5442204000782 de و Descrambling تهیه لیست جامعی از الگوریتم هاي
interleaving

مخابرات شبیه سازي و لیست مربوطه
دانشی / فناوريسیستم

دانشی / فناوريفیزیکشبیه سازي و  نتایجبررسی تغییرات الیه یونسفر و آثار آن بر امواج الکترومغناطیسی5452204000783

دانشی / فناوريفیزیکروش تولید پالسما و فایلهاي شبیه سازيتولید پالسماي اتمسفري با توان هاي پایین5462204000784

استخراج و شبیه سازي الگوریتم هاي آشکارسازي اهداف زمینی متحرك 5472204000785
دانشی / فناوريفیزیکمستندات بررسی و تشریح تکنیکهاي ردگیري مونوپالس(GMT1) در حضور کالتر  در یک رادار هوا پایه و  الگوریتم بهینه

5482204000786
استخراج و شبیه سازي الگوریتم هاي آشکارسازي و طبقه بندي 

(detection& classification) اهداف زمینی ثابت در یک رادار 
هواپایه  با روش تصویر برداري راداري (SAR) و  الگوریتم بهینه

مخابرات گزارش علمی طرح به همراه فایلهاي شبیه سازي
دانشی / فناوريسیستم

دانشی / فناوريمخابراتگزارش علمی طرح به همراه نمونه آزمایشگاهیطراحی و ساخت تقویت کننده کم نویز LNA در باند 35 گیگاهرتز5492204000787

فرستنده و گیرنده جهت استفاده در آنتن Phase Array  باند X  با 5502204000788
دانشی/ فناوري مخابراتگزارش علمی طرح به همراه نمونه آزمایشگاهیتوان خروجی 10 وات

زیر سامانه



خروجیعنوان پروژهکد پروژهردیف
حوزه 
تخصصی

نوع پروژه

استخراج و شبیه سازي الگوریتم هاي ردگیري هدف زمینی متحرك در 5512204000789
مخابرات الگوریتم هاي ردگیري و کد شبیه سازي و  الگوریتم بهینهیک رادار هوا پایه و  الگوریتم بهینه

دانشی/فناوريسیستم

مکانیزمهاي تلفیق تصویر (image fusion) به صورت اپتیکی در دو 5522204000790
الکترواپتک ، گزارش علمی ، دانش طراحی، نمونه آزمایشگاهیباند Near IR و Far Ir و پیاده سازي

الکترونیک
دانشی/ فناوري 

زیر سامانه

تکنیک  ها و الگوریتم هاي تلفیق تصویر (image fusion) الکترونیکی 5532204000791
گزارش علمی ، دانش طراحی، نمونه آزمایشگاهیدر دو باند NIR و FIR و پیاده سازي

الکترواپتیک ، 
الکترونیک و 

مخابرات

دانشی/ فناوري 
زیر سامانه

5542204000792NIR در نواحی مرئی و (LC)Crystal lenses liquid اپتیک، گزارش علمی، نمونه آزمایشگاهیطراحی و ساخت
الکترونیک

دانشی/ فناوري 
زیر سامانه

طراحی و ساخت  Focal plane array در محدوده طول موجی 5-3 5552204000793
فیزك حالت دانش فنی ، نمونه آزمایشگاهیمیکرو متر و 8-14 میکرو متر از مرتبه نانو ثانیه

جامد، مخابرات
دانشی/ فناوري 

زیر سامانه

بررسی و شبیه سازي انتشار لیزرهاي پرتوان در طول موجهاي 3 تا 5 و 5562204000794
دانشیلیزردانش فنی ، نتایج شبیه سازي8 تا 12 میکرون در نواحی ساحلی

طراحی و ساخت لیزرهاي OPO در باند 3 تا 5 میکرو متر با توان بیش 5572204000795
دانشی/ فناوري لیزرساخت نمونه آزمایشگاهی  و دانشی فنیاز 100 میلی ژول

زیر سامانه



خروجیعنوان پروژهکد پروژهردیف
حوزه 
تخصصی

نوع پروژه

طراحی و ساخت هارمونیک دوم لیزر CO2 با توان خروجی بیش از یک 5582204000796
دانشی/ فناوري لیزرساخت نمونه آزمایشگاهی و دانش فنیژول

زیر سامانه

طراحی و ساخت لیزر مونو اکسید کربن (CO) پالسی با توان بیش از 5592204000797
دانشی/ فناوري لیزرساخت نمونه آزمایشگاهی و دانش فنییک ژول

زیر سامانه

شبیه سازي برهم کنش لیزر با پاالسماي سرد جهت مقابله با لیزرهاي پر 5602204000798
دانشی/فناوريلیزردانش فنی، گزارش علمی، نتایج شبیه سازيتوان

طراحی و شبیه سازي سیستم م ونیتورینگ و کالیبراسیون پترن آنتن 5612204000799
دانشی/ فناوريکامپیوترطراحی تفصیلی به همراه نتایج شبیه سازيآرایه هاي آستوانه اي با پترن مشخص

طراحی آنتن فرستنده و گیرنده فر کانس موج میلیمتري با پهناي بیم  1 5622204000800
زیرسامانه/فناوريمخابراتطراحی تفصیلی به همراه نتایج شبیه سازيدرجه ، بهره بهتر از 40db و با قابلیت اسکن دو بعدي پرتو

بررسی تکنولوژي چند ورودي - چند خروجی (MIMO) در ارتباطات 5632204000801
دانشی/فناوريمخابرات زیر آبطراحی تفصیلی به همراه نتایج شبیه سازيزیر آبی و طراحی اولیه یک سامانه نمونه

سیستم ارتباطی متحرك MIMO با قابلیت DS و FH و بررسی ابعاد 5642204000802
LPD/Ajآن با قابلیت ارسال ویدئو

فناوري / دانشیارتباطات سیارساخت نمونه آزمایشگاهی



خروجیعنوان پروژهکد پروژهردیف
حوزه 
تخصصی

نوع پروژه

فناوري / دانشیارتباطات سیارگزارش علمیارتباطات تاکتیکی متحرك بدون زیرساخت در محیط شهري5652204000803

فناوري / دانشیارتباطات سیارساخت نمونه آزمایشگاهیسیستم موقعیت یاب تاکتیکی مستقل5662204000804

فناوري / دانشیارتباطات سیارگزارش علمیافزایش رنج ارتباطات لیزري (تا 100 کیلومتر)5672204000805

فناوري / دانشیارتباطات سیارگزارش علمیپایداري ارتباطات لیزري5682204000806

دانشیارتباطات سیارگزارش علمیبرنامه ریزي بی سیم هاي تاکتیکی از طریق هوا بصورت امن5692204000807

5702204000808 LPD/AJ ارتباطات تاکتیکی خط مقدم مدیریت پذیر با قابلیت
دانشیارتباطات سیارگزارش علمی(مصرف جریان مناسب براي مصارف پرتابل)

دانشیارتباطات سیارگزارش علمیIntrusion Detectionدر سیستم هاي فیبر.5712204000809



خروجیعنوان پروژهکد پروژهردیف
حوزه 
تخصصی

نوع پروژه

5722204000810MANETدر ارتباطات تاکتیکی Intrusion Detectionدانشیارتباطات سیارگزارش علمی

5732204000811Cloaking بر اساس تئوري IR فناوري / دانشیموادطراحی و شببیه سازيطراحی و ساخت پوشش ضد اشعه

طراحی و ساخت آنتن هاي کوچک الکتریکی با پهناي باند وسیع براي 5742204000812
30MHZ 500 وMHz فناوري / دانشیمخابرات میدانطراحی و شبیه سازيفرکانس هاي

نرم افزار محاسبه و شبیه ساز RCS براي کشتی، موشک و .... و  5752204000813
فناوري / دانشیمخابرات میدانگزارش علمیپیشنهاد بهینه سازي RCS این ادوات

5762204000814
طراحی و ساخت آنتن هايReflect-array  با کاربردهاي ماهواره و 

رادار
(پهناي باند وسیع، شکل پترن دلخواه)

فناوري / دانشیمخابرات میدانگزارش علمی

5772204000815VHF و HF براي فرکانس هاي باند ETH فناوري / دانشیمخابرات میداننمونه آزمایشگاهیطراحی و ساخت آنتن هاي

طراحی و ساخت آنتن هاي کوچک به منظور گیرندگی و بررسی انتشار 5782204000816
. LFو ELF فناوري / دانشیمخابرات میداننمونه آزمایشگاهیامواج



خروجیعنوان پروژهکد پروژهردیف
حوزه 
تخصصی

نوع پروژه

طراحی و ساخت فرستنده/گیرنده و آنتن و بررسی انتشار امواج در 5792204000817
60GHz مخابرات نمونه آزمایشگاهیفرکانس هاي

فناوري / دانشیسیستم

طراحی و ساخت رادار GPR به منظور کاربردهاي نظامی (اکتشاف 5802204000818
مخابرات نمونه آزمایشگاهیمعادن و ...).

فناوري / دانشیسیستم

5812204000819HPM مخابرات نمونه آزمایشگاهیطراحی و ساخت منبع الکترومغناطیس
فناوري / دانشیسیستم

مخابرات نمونه آزمایشگاهیطراحی و ساخت پوشش هاي نامرئی ساز براي فرکانس هاي نوري5822204000820
فناوري / دانشیسیستم

طراحی و ساخت آنتن هاي پوشیدنی براي فرکانس هاي HF-UHF و 5832204000821
فناوري / دانشیمخابرات میداننمونه آزمایشگاهیبررسی میزان تاثیر امواج بر بدن انسان

روشهاي پیاده سازي پورتهاي ایترنت روي بیسیمها با بیت ریت پایین 5842204000822
مخابرات گزارش علمیجهت ارسال دیتا در مد شبکه

دانشیسیستم

مخابرات ساخت نمونه آزمایشگاهیطراحی و پیاده سازي chip set براي رادیوي PRR در فرکانس ...5852204000823
فناوري / دانشیسیستم



خروجیعنوان پروژهکد پروژهردیف
حوزه 
تخصصی

نوع پروژه

5862204000824 ( IF تا SDR)RF براي رادیوي هاي chip set طراحی و پیاده سازي
مخابرات ساخت نمونه  آزمایشگاهیبراي رنج فرکانسی 30 تا 512 مگاهرتز

فناوري / دانشیسیستم

بررسی روشهاي غلبه بر فیدینگ در کانال تروپو و انتخاب گبرنده بهینه 5872204000825
دانشیمخابرات میدانگزارش علمیدر مد دایورسیتی مکانی و فرکانسی

دانشیمخابرات میدانگزارش علمیبررسی انتشار امواج در الیه تروپو و طراحی نرم افزار محاسبات لینک5882204000826

5892204000827UWB مخابرات گزارش علمیکاربردهاي نظامی تکنولوژي
دانشیسیستم

5902204000828VHF LB در باند FH و  OFDM مخابرات گزارش علمیترکیب
دانشیسیستم

5912204000829VHF LB در FH مخابرات گزارش علمیبررسی نرخ جهش و دیتاي بهینه در
دانشیسیستم

مخابرات گزارش علمیمدلهاي Cyclostationary سیگنالها در مخابرات و پردازش سیگنال5922204000830
دانشیسیستم



خروجیعنوان پروژهکد پروژهردیف
حوزه 
تخصصی

نوع پروژه

مخابرات گزارش علمیمدلهاي Quasi-stationary سیگنالها در مخابرات و پردازش سیگنال5932204000831
دانشیسیستم

مخابرات گزارش علمیکدهاي موازي در سنکرون سازي سیستم هاي طیف گسترده5942204000832
دانشیسیستم

مخابرات گزارش علمیجمرهاي موثر در گیرنده هاي GPS نظامی5952204000833
دانشیسیستم

مخابرات گزارش علمیپروتکل موثر در جمرهاي شبکه اي جهت فریب پردازش هاي آرایه اي5962204000834
دانشیسیستم

5972204000835HF,VHFدر مودم هاي    MC-DS-CDMA و MC-CDMAمخابرات گزارش علمی
دانشیسیستم

مخابرات گزارش علمیجمرهاي موثر در موشک هاي کروز5982204000836
دانشیسیستم

مخابرات گزارش علمیپردازش تصویر زمان حقیقی در مخابرات5992204000837
دانشیسیستم



خروجیعنوان پروژهکد پروژهردیف
حوزه 
تخصصی

نوع پروژه

مخابرات گزارش علمیمدلهاي Cyclostationary سیگنالها درحذف جمر6002204000838
دانشیسیستم

فیلترهاي خطی متغیر با زمان تناوبی در کاهش اثرات محوشدگی 6012204000839
مخابرات گزارش علمیفرکانس گزین

دانشیسیستم

مخابرات گزارش علمیبیوتکنولوژي در مخابرات و پردازش سیگنال6022204000840
دانشیسیستم

6032204000841HF مخابرات گزارش علمیمخابرات مشارکتی در رادیوهاي باند
دانشیسیستم

مخابرات گزارش علمیمخابرات بر اساس امواج صوتی6042204000842
دانشیسیستم

6052204000843COGNITIVE RADIO مخابرات ساخت نمونه آزمایشگاهی
دانشیسیستم

6062204000844 constellation  و  Coded OFDM با PAPR بهبود روش کاهش
shapiشبکه

مخابرات گزارش علمی
دانشیسیستم



خروجیعنوان پروژهکد پروژهردیف
حوزه 
تخصصی

نوع پروژه

6072204000845Frequency domain turbo equalizer for CP     -
CDMA cooperative network  مخابرات گزارش علمی

دانشیسیستم

6082204000846Distributed Turbo coded cooperative diversity in      
asynchronous CDMA network  مخابرات گزارش علمی

دانشیسیستم

6092204000847Reduced complexity design of TD Turbo    -  
equalizer in sever ISI channel    مخابرات گزارش علمی

دانشیسیستم

6102204000848
Distributed space time coding and space      

frequency coding for fast frequency selective      
channels.

مخابرات گزارش علمی
دانشیسیستم

نرم افزار شبیه سازي کمی کیفیت لینک در شبکه هاي رادیوئی (شبکه 6112204000849
مخابرات نرم افزاربحران،شبکه آجا)

دانشیسیستم

پروتکل بومی مدیریت شبکه استفاده شده از محصوالت صما (شبکه 6122204000850
مخابرات پروتکل بومیبحران،شبکه آجا)

دانشیسیستم

بررسی ساختار و پیکربندي سیستم هاي آشکارسازي ورود  به شبکه و 6132204000851
مخابرات دستور العمل امنیتیسیستم هاي جلوگیري از نفوذ به شبکه و بومی سازي آنها (شبکه آجا)

دانشیسیستم



خروجیعنوان پروژهکد پروژهردیف
حوزه 
تخصصی

نوع پروژه

بررسی و  مشخصات و روش اجرایی پیاده سازي شبکه هاي مخابرات 6142204000852
مخابرات گزارش علمیتاکتیکی براساس IP و مزایا و معایب آنها

دانشیسیستم

تکنیکهاي ارزیابی و تحلیل online طیف فرکانسی  براي سیستم 6152204000853
ارتباطات گزارش علمیرادیوئی جهش فرکانس هوشمند

دانشیرادیویی

روشهاي سنکرون سازي تطبیقی در سیستم رادیوئی جهش فرکانس 6162204000854
ارتباطات گزارش علمیهوشمند

دانشیرادیویی

ارتباطات ساخت نمونه آزمایشگاهیطراحی ساختارهاي گیرنده مناسب براي کاربردهاي تاکتیکی نظامی6172204000855
دانشیرادیویی

6182204000858AD-HOC در شبکه هاي MAC ارتباطات گزارش علمیزمانبندي در الیه شبکه و
دانشیرادیویی

تکنیکهاي نوین پردازش آنتن آرایه فازي در جهت حذف موثر جمر و 6192204000859
ارتباطات ساخت نمونه آزمایشگاهیکاهش ابعاد سامانه

دانشیرادیویی

طراحی آنتن آرایه اي با ابعاد کوچک و قابل استتار در باند فرکانسی 6202204000860
V/UHF

ارتباطات ساخت نمونه آزمایشگاهی
دانشیرادیویی



خروجیعنوان پروژهکد پروژهردیف
حوزه 
تخصصی

نوع پروژه

طراحی و تحلیل یک سیستم مخابراتی مبتنی بر تکنیکهاي طیف 6212204000861
( FH,DS,TH) ارتباطات گزارش علمیگسترده ترکیبی

دانشیرادیویی

تجزیه و تحلیل تکنیک UWB براي کاربردهاي نظامی و  طرح 6222204000862
ارتباطات گزارش علمیپیشنهادي

دانشیرادیویی

ارتباطات ساخت نمونه آزمایشگاهیطراحی یک سیستم ارتباطی بر مبناي UWB براي کاربردهاي نظامی6232204000863
دانشیرادیویی

6242204000864( RF & IF ) ارتباطات گزارش علمیالگوریتمهاي پردازشی سیگنالهاي فرکانس باال
دانشیرادیویی

الگوریتمهاي پردازشی بهینه از لحاظ حجم ، سرعت و مصرف توان براي 6252204000865
ارتباطات گزارش علمیسیگنالهاي باند پایه ( تولید انواع شکل موجها ، کدینگ و ... )

دانشیرادیویی

انواع الگوریتمها ، پروتکلها و پردازش هاي مناسب براي رادیوهاي 6262204000866
( Cognitive Radio ) ارتباطات گزارش علمیادراکی

دانشیرادیویی

طراحی و شبیه سازي گیرنده RAKE مناسب براي کانالهاي فیدینگ 6272204000867
30dB با پردازش 20 تا DSSSارتباطات ساخت نمونه آزمایشگاهیدر سیستم

دانشیرادیویی



خروجیعنوان پروژهکد پروژهردیف
حوزه 
تخصصی

نوع پروژه

یک تکنیک بهینه براي پردازش و فشرده سازي تصویر براي پرنده بدون 6282204000868
ارتباطات گزارش علمیسرنشین

دانشیرادیویی

ارتباطات گزارش علمیالگوریتم و تکنیک بهینه براي ترکینگ پهپاد6292204000869
دانشیرادیویی

تجزیه و تحلیل و  طرحی براي یک سیستم ارتباطی چند حاملی مقاوم 6302204000870
ارتباطات گزارش علمیدر برابر جنگ الکترونیک

دانشیرادیویی

6312204000871 IP Over ) بعنوان یک بستر دیتا HF طرحی جهت استفاده از شبکه
( HF

ارتباطات طرح کاربردي
دانشیرادیویی

تجزیه و تحلیل پوشش رادیوئی در مناطق مختلف کشور توسط بالنهاي 6322204000872
(HAPS) ارتباطات نتایج در قالب طرح کاربرد يارتفاع باال

دانشیرادیویی

تجزیه و تحلیل پوشش رادیوئی در مناطق مختلف کشور توسط پهپاد 6332204000873
(UAV)ارتباطات نتایج در قالب طرح کاربرد ي

دانشیرادیویی

طراحی یک پروتکل بومی براي شبکه دیتا لینک تاکتیکی ( شبیه 6342204000874
( LINK-16ارتباطات یک پروتکل بومی

دانشیرادیویی



خروجیعنوان پروژهکد پروژهردیف
حوزه 
تخصصی

نوع پروژه

6352204000875-CNS پروتکلهاي بومی و امن ارتباطی براي پرنده هاي نظامی در شبکه
ATM

ارتباطات یک پروتکل بومی
دانشیرادیویی

ارتباطات ساخت نمونه آزمایشگاهیطراحی چیپ ستهاي خاص براي کوچک سازي بیسیمهاي تاکتیکی6362204000876
دانشیرادیویی

طرحی براي مکان یابی اضطراري بومی یا سیستم تعیین موقعیت 6372204000877
ارتباطات گزارش علمیجغرافیائی بدون استفاده از ماهواره

دانشیرادیویی

طراحی و شبیه سازي لینک ارتباطی بهینه براي شناورهاي بدون 6382204000878
ارتباطات گزارش علمیسرنشین

دانشیرادیویی

6392204000879 EVAPORATION تعیین مدلهاي ریاضی براي تخمین وجود
DUCT و ارتفاع آن در دریا

ارتباطات 
دانشیرادیویی

تجزیه و تحلیل انتشار و پوشش رادیوئی کابلهاي نشتی براي کاربري 6402204000880
ارتباطات گزارش علمیهاي مختلف نظامی

دانشیرادیویی

طراحی و ساخت سامانه اختالل کننده تلفنهاي ماهواره اي گلوبال استار 6412204000881
مخابرات گزارش علمی(طیف گسترده)

فناوري / دانشیسیستم



خروجیعنوان پروژهکد پروژهردیف
حوزه 
تخصصی

نوع پروژه

مخابرات ساخت نمونه آزمایشگاهیطراحی و ساخت سامانه اختالل تله هاي انفجاري6422204000882
فناوري / دانشیسیستم

مخابرات ساخت نمونه آزمایشگاهیطراحی و ساخت سامانه اختالل کننده لینک هاي مایکروویو6432204000883
فناوري / دانشیسیستم

مخابرات ساخت نمونه آزمایشگاهیطراحی و ساخت سامانه اخاللگر صاعقه(باند وسیع)6442204000884
فناوري / دانشیسیستم

طراحی و ساخت سامانه اختالل کننده باند   3000 -20 مگاهرتز(باند 6452204000885
مخابرات ساخت نمونه آزمایشگاهیوسیع)

فناوري / دانشیسیستم

6462204000886CDMA مخابرات گزارش علمیطراحی و ساخت سامانه اختالل کننده شبکه هاي سلولی
فناوري / دانشیسیستم

6472204000887WIRELESS LAN مخابرات گزارش علمیطراحی و ساخت سامانه اختالل
فناوري / دانشیسیستم

6482204000888HF در باند OFDM ارتباطات گزارش علمیطراحی تراشه مودم
فناوري / دانشیدیجیتال



خروجیعنوان پروژهکد پروژهردیف
حوزه 
تخصصی

نوع پروژه

6492204000889HF ارتباطات گزارش علمیپیاده سازي مودم 19200 در باند صوتی
فناوري / دانشیدیجیتال

6502204000890Tactical IP براي رادیوهاي تاکتیکی IP ارتباطات گزارش علمیطراحی .پیاده سازي پروتکل
فناوري / دانشیدیجیتال

6512204000891Adhoc و پروتکل هاي شبکه MAC ارتباطات ساخت نمونه آزمایشگاهیطراحی وساخت تراشه الیه
فناوري / دانشیدیجیتال

6522204000892Ad-Hoc دانشیمخابرات میدانگزارش علمیبررسی و شبیه سازي شبکه هاي رادیویی

6532204000893LPE به روشGaAs فناوري/دانشیالکترونیکساخت نمونه تحقیقاتیساخت سلول خورشیدي

فناوري/دانشیالکترونیکساخت نمونه تحقیقاتیطراحی و ساخت مدارات مجتمع نوري جهت کاربرد ژیروسکوپ نوري6542204000894

فناوري/دانشیالکترونیکساخت نمونه تحقیقاتیطراحی و ساخت ترانزیستور MOS قدرت فرکانس باال6552204000895



خروجیعنوان پروژهکد پروژهردیف
حوزه 
تخصصی

نوع پروژه

الکترونیک/فیزساخت ویفر InSbرشد تک بلور InSb به روش بریچمن6562204000896
فناوري/دانشییک

6572204000897GaN فناوري/دانشیالکترونیکساخت نمونه تحقیقاتیطراحی و ساخت ترانزیستور قدرت فرکانس باال بر مبناي

6582204000898RF دیود PIN فناوري/دانشیالکترونیکساخت نمونه تحقیقاتیطراحی و ساخت

6592204000899CdZnTe روي بسترLPE به روش HgCdTe الکترونیک/فیزساخت نمونه تحقیقاتیالیه نشانی بلور
فناوري/دانشییک

6602204000900MEMs با فناوري TMAP الکترونیک/فیزساخت نمونه  تحقیقاتیطراحی و ساخت فشار سنج نوع
فناوري/دانشییک

6612204000901MEMs الکترونیک/فیزساخت نمونه تحقیقاتیطراحی و ساخت شتاب سنج دو محور ه با فناوري
فناوري/دانشییک

طراحی و ساخت اتصال جوز فسون ابررسانا جهت کاربرد در ادوات 6622204000902
SQUID

الکترونیک/فیزساخت نمونه تحقیقاتی
فناوري/دانشییک



خروجیعنوان پروژهکد پروژهردیف
حوزه 
تخصصی

نوع پروژه

6632204000903Sic بر مبناي UV الکترونیک/فیزساخت نمونه تحقیقاتیطراحی و ساخت آشکارساز
فناوري/دانشییک

6642204000904DWM الکترونیک و شبیه سازي و تحلیلطراحی و شبیه سازي ادوات مجتمع فتونیک کریستالی
فناوري/دانشیاپتیک

الکترونیک و طراحی و تحلیلطراحی فیبر کریستال نوري6652204000905
فناوري/دانشیاپتیک

فناوري/دانشیالکترونیکساخت نمونه تحقیقاتیطراحی و ساخت دیود لیزري6662204000906

فناوري/دانشیالکترونیکساخت نمونه تحقیقاتیالیه نشانی فیلم PbS به روش تبخیر6672204000907

6682204000908GaAs Triple junction as Space Solar cell فناورينیمه هاديتراشه نیمه هادي حساس به نور خورشیدساخت

6692204000909InSb IR detector for LWIR range ساختIR فناورينیمه هاديتراشه نیمه هادي حساس به نور



خروجیعنوان پروژهکد پروژهردیف
حوزه 
تخصصی

نوع پروژه

6702204000910InSb IR detector(InSb-InSbAs   ساختIR فناورينیمه هاديتراشه نیمه هادي حساس به نور

6712204000911MCT PV 64X64 IR detector فناورينیمه هاديتراشه نیمه هاديساخت

6722204000912Color MCT detector for MW/LW IR Range    فناورينیمه هاديتراشه نیمه هاديساخت

6732204000913Color MCT detector for  SW/MW IR Range  فناورينیمه هاديتراشه نیمه هاديساخت

6742204000914GaN فناورينیمه هاديتراشه نیمه هاديساخت ترانزیستور قدرت از جنس

6752204000915Bilayer Graphene(BLG)رشدو مشخصه یابی Sic فناورينیمه هاديقرص نیمه هاديبر روي کریستال

فناورينیمه هادينمونه آزمایشگاهیساخت لنز اسپینی از جنس Grapheneو مشخصه یابی آن6762204000916



خروجیعنوان پروژهکد پروژهردیف
حوزه 
تخصصی

نوع پروژه

فناورينیمه هاديتراشه نیمه هاديطراحی و ساخت ترانزیستور 20 گیگا هرتز از جنس گرافین6772204000917

طراحی و ساخت Photo detector مادون قزمز با استفاده از گرافین و 6782204000918
فناورينیمه هاديتراشه نیمه هاديمشخصه یابی

طراحی و ساخت Photo detectorTera Hz با استفاده از گرافین و 6792204000919
فناورينیمه هاديتراشه نیمه هاديمشخصه یابی

6802204000920 Graphene Nanoribbon Photo نگارش نرم افزار طراحی
transistor

فناورينیمه هادينرم افزار

بررسی تئوریک ظرفیت گرمایی ویژه Graphene و چگونگی بستگی 6812204000921
فیزیک ماده گزارش علمی طرح بهمراه نتایج شبیه سازيآن به درجه حرارت

فناوريچگال

فیزیک ماده گزارش علمی طرح بهمراه نتایج شبیه سازيبررسی تئوریک پالریزاسیون نور با استفاده از گرافینک چند الیه6822204000922
فناوريچگال

طراحی و شبیه سازي مدارات میکرو الکترونیک درایور در 6832204000923
OLEDفناوري /  دانشیاپتوالکترونیکگزراش علمی طرح - نرم افزارساختار



خروجیعنوان پروژهکد پروژهردیف
حوزه 
تخصصی

نوع پروژه

فناوري /  دانشیاپتوالکترونیکگزارش علمی طرحگیرنده هاي نوري و لیزري6842204000924

گزارشات امکانسنجی، طراحی مفهومی، طراحی تفصیلی، پردازش تصویر جهت تشخیص لکه نوري6852204000925
فناوري /  دانشیاپتوالکترونیکطراحی سیستمی - ساخت نمونه مهندسی

گزارشات امکانسنجی، طراحی مفهومی، طراحی تفصیلی، حسگرهاي فیبرنوري6862204000926
فناوري /  دانشیاپتوالکترونیکطراحی سیستمی - ساخت نمونه مهندسی

گزارشات امکانسنجی، طراحی مفهومی، طراحی تفصیلی، طراحی و ساخت FOG بمنظور بکارگیري در پرنده با دقت باال6872204000927
فناوري /  دانشیاپتوالکترونیک طراحی تفصیلی، ساخت نمونه عملیاتی

6882204000928FOG گزارشات امکانسنجی، طراحی مفهومی، طراحی تفصیلی، طراحی و ساخت مدار مجتمع اپتیکی جهت بکارگیري در
فناوري /  دانشیاپتوالکترونیک طراحی تفصیلی، ساخت نمونه عملیاتی

گزارشات امکانسنجی، طراحی مفهومی، طراحی تفصیلی، لینک فیبرنوري دیجیتال برد بلند با نرخ ارسال باال6892204000929
 طراحی تفصیلی، ساخت نمونه عملیاتی

اپتوالکترونیک-
فناوري /  دانشیمخابرات

دانشیاپتیک و لیزرگزارشات علمی طرحالمانهاي پراشی براي شکل دهی پرتو لیزر6902204000930



خروجیعنوان پروژهکد پروژهردیف
حوزه 
تخصصی

نوع پروژه

گزارشات امکانسنجی، طراحی مفهومی، طراحی تفصیلی، سامانه هاي اپتیکی تطبیقی در بهبود تصاویر تلسکوپ6912204000931
سامانهالکترواپتیک طراحی تفصیلی، ساخت نمونه عملیاتی

دانشیالکترواپتیکگزارشات علمی طرحلیدارهاي شناسایی عوامل شیمیایی و مطالعات جوي6922204000932

دانشیالکترواپتیکگزراش علمی طرح - نرم افزارمدلسازیاتمسفر جهت بهبود دقت اندازه گیري6932204000933

تولید صحنه هاي مصنوعی چند طیفی با استفاده از مدلهاي 6942204000934
دانشیالکترواپتیکگزراش علمی طرحترمودینامیک و انتشار اتمسفر

دانشیالکترواپتیکگزراش علمی طرح - نرم افزاراندازه گیري و شبیه سازي خصوصیات اپتیکی مواد وابسته امضاي هدف6952204000935

فناوري /  دانشیالکترواپتیکگزراش علمی طرح - نرم افزارتهیه نرم افزار پیشگویی کارایی حسگرهاي حرارتی6962204000936

6972204000937FLIR فناوري /  دانشیالکترواپتیکگزراش علمی طرح - نرم افزارسنجش آالینده هاي اتمسفري به روش



خروجیعنوان پروژهکد پروژهردیف
حوزه 
تخصصی

نوع پروژه

الکترواپتیک و گزراش علمی طرحکاربرد لیزر THZ در اسپکتروسکوپی، حسگر ها و تصویربرداري6982204000938
دانشیلیزر

دانشیالکترونیکگزراش علمی طرحپردازش Real time تصاویر رنگی و چند طیفی6992204000939

استخراج گر مختصات زمینی اهداف متحرك به کمک سامانه هاي 7002204000940
دانشینرم افزارگزراش علمی طرحدیده بانی هوا پایه

گزارشات امکانسنجی، طراحی مفهومی، طراحی تفصیلی، گیرنده هاي لیزري فوق سریع7012204000941
 طراحی تفصیلی، ساخت نمونه عملیاتی

الکترونیک و 
فناوري /  دانشیلیزر

دانشیالکترونیکگزراش علمی طرحافزایش کیفیت تصویر مبتنی بر تکنیک سوپر رزولوشن7022204000942

گزارشات امکانسنجی، طراحی مفهومی، طراحی تفصیلی، کنترل تردد هوشمند مبتنی بر شبکه سنسورهاي توزیع شده7032204000943
 طراحی تفصیلی، ساخت نمونه آزمایشگاهی

الکترونیک -
فناوري /  دانشیکامپیوتر

الکترونیک-گزراش علمی طرح - نرم افزارسخت افزار بال درنگ اتو فوکاس دوربین7042204000944
فناوري /  دانشیمخابرات



خروجیعنوان پروژهکد پروژهردیف
حوزه 
تخصصی

نوع پروژه

گزارشات امکانسنجی، طراحی مفهومی، طراحی تفصیلی، لینک بی سیم انتقال تصویر قابل نصب روي روتور گرافت7052204000945
 طراحی تفصیلی، ساخت نمونه آزمایشگاهی

الکترونیک-
فناوري /  دانشیمخابرات

الکترونیک-گزراش علمی طرحپردازش عکسهاي هوایی /فضایی7062204000946
دانشیمخابرات

گزارشات امکانسنجی، طراحی مفهومی، طراحی تفصیلی، بتنهاي تقویت شده با الیاف7072204000947
فناوري /  دانشیپلیمر طراحی تفصیلی، ساخت نمونه آزمایشگاهی

مواد افزودنی جاذب طول موج خاص در ناحیه IR با قابلیت افزودن به 7082204000948
دانشیپلیمرگزراش علمی طرحترموپالستیکهاي شفاف در حالت مذاب

دانشیپلیمرگزراش علمی طرحالیافت پلیمري جاذب امواج رادیو اکتیو و مواد شیمیایی7092204000949

الیاف پلیمري جاذب امواج مادون قرمز جهت تولید لباسهاي استثار در 7102204000950
دانشیپلیمرگزراش علمی طرحبرابر دوربینهاي مادون قرمز

تولید فیلمهاي PVDF با ضخامت 30 تا 100 میکرو متر با خواص 7112204000951
استحکامی

گزارشات امکانسنجی، طراحی مفهومی، طراحی تفصیلی، 
فناوري /  دانشیپلیمر طراحی تفصیلی، ساخت نمونه آزمایشگاهی



خروجیعنوان پروژهکد پروژهردیف
حوزه 
تخصصی

نوع پروژه

دانشیپلیمرگزراش علمی طرحفرایند صنعتی تولید ورفهاي اکریلیک استاندارد7122204000952

ایجاد پوششهاي شفاف با مقاومت در برابر خش باالبر روي ورقهاي 7132204000953
دانشیپلیمرگزراش علمی طرحپلیمري شفاف

سنتز مواد آلی دیودهاي OLED بمنظور تولید نور سفید با طول عمر 7142204000954
دانشیشیمی فیزیکگزراش علمی طرحپایدار

7152204000955(OLED:organic Light Emitting Diode) دانشیفیزیک-موادگزراش علمی طرحدیودهاي آلی تابنده نور

دانشیفیزیک-موادگزراش علمی طرحپوششهاي اپتیکی با کاربرد فضایی7162204000956

بهینه سازي الیه نشانی نانو مواد سلول OLED و افزایش بازدهی 7172204000957
دانشیفیزیکگزراش علمی طرحعملکرد

گزارشات امکانسنجی، طراحی مفهومی، طراحی تفصیلی، طراحی و ساخت پاالیه تداخلی نورا گذر باریک با تراگسیل باال7182204000958
فناوري /  دانشیفیزیک طراحی تفصیلی، ساخت نمونه آزمایشگاهی



خروجیعنوان پروژهکد پروژهردیف
حوزه 
تخصصی

نوع پروژه

7192204000959DLC:Dmmond Like Carbon فیزك -مواد گزراش علمی طرحایجاد پوششهاي سخت اپتیکی
دانشیاپتیکی

دانشیکنترلگزراش علمی طرحردیاب هوشمند فوق سریع7202204000960

7212204000961Geopointing دانشیکنترلگزراش علمی طرحو موقعیت یابی استریو

کنترل- ریاضی گزراش علمی طرحالگوریتم بالستیک بالدرنگ7222204000962
دانشیکاربردي

گزارشات امکانسنجی، طراحی مفهومی، طراحی تفصیلی، تولید طول موجها از طریق بلورهاي غیرخطی7232204000963
فناوري /  دانشیلیزر طراحی تفصیلی، ساخت نمونه آزمایشگاهی

دانشیلیزرگزراش علمی طرحبررسی اثرات حرارتی غیرخطی در لیزرهاي حالت جامد توان باال7242204000964

گزارشات امکانسنجی، طراحی مفهومی، طراحی تفصیلی، نشت یاب هاي لیزري مافوق صوتی7252204000965
دانشیلیزر طراحی تفصیلی، ساخت نمونه آزمایشگاهی



خروجیعنوان پروژهکد پروژهردیف
حوزه 
تخصصی

نوع پروژه

طراحی و ساخت شبکه هاي شکل دهنده پالس جهت  نوسانگر تقویت 7262204000966
کننده در لیزرهاي پرتوان

گزارشات امکانسنجی، طراحی مفهومی، طراحی تفصیلی، 
فناوري /  دانشیلیزر طراحی تفصیلی، ساخت نمونه آزمایشگاهی

گزارشات امکانسنجی، طراحی مفهومی، طراحی تفصیلی، لیزرهاي فیبري CW و پالسی، تقویت کنند هاي فیبر نوري7272204000967
 طراحی تفصیلی، ساخت نمونه آزمایشگاهی

لیزر و اپتو 
فناوري /  دانشیالکترونیک

لیزر و گزراش علمی طرحبررسی مسائل انتشار پرتوهاي پرتوان لیزري7282204000968
دانشیالکترواپتیک

پایدارسازي پالت فرمهاي هوایی چهار درجه آزادي با دقت بهتر از 100 7292204000969
دانشیمکانیکگزراش علمی طرحمیکرو رادیان

مدلسازي دینامیکی سامانه هاي مراقبت و شناسایی هوا پایه جهت نشانه 7302204000970
دانشیمکانیکگزراش علمی طرحروي و کنترل آتش سالح ها

دانشیمکانیکگزراش علمی طرحتراز خودکار هیدرولیکی سریع7312204000971

گزارشات امکانسنجی، طراحی مفهومی، طراحی تفصیلی، قطب نماي دیجیتالی با دقت باال7322204000972
فناوري /  دانشیمگاترونیک طراحی تفصیلی، ساخت نمونه آزمایشگاهی



خروجیعنوان پروژهکد پروژهردیف
حوزه 
تخصصی

نوع پروژه

گزارشات امکانسنجی، طراحی مفهومی، طراحی تفصیلی، سیستم اندازه گیري سرعت پرتابه حین شلیک7332204000973
فناوري /  دانشیمگاترونیک طراحی تفصیلی، ساخت نمونه آزمایشگاهی

تولید شیشه  سرامیک ها با خواص استحکامی باال و خواص اپتیکی قابل 7342204000974
قبول

گزارشات امکانسنجی، طراحی مفهومی، طراحی تفصیلی، 
فناوري /  دانشیمواد-سرامیک طراحی تفصیلی، ساخت نمونه آزمایشگاهی

ایجاد پوششهاي سرامیکی با ضخامت چند میکرومتر با چسبندگی 7352204000975
مناسب بر روي سطوح فلزي

گزارشات امکانسنجی، طراحی مفهومی، طراحی تفصیلی، 
فناوري /  دانشیمواد-سرامیک طراحی تفصیلی، ساخت نمونه آزمایشگاهی

گزارشات امکانسنجی، طراحی مفهومی، طراحی تفصیلی، تولید مواد جاذب رادار پهن باند7362204000976
فناوري /  دانشیمواد پیشرفته طراحی تفصیلی، ساخت نمونه آزمایشگاهی

گزارشات امکانسنجی، طراحی مفهومی، طراحی تفصیلی، تولید مواد بلور مایع با سرعت پاسخدهی در مقیاس نانو ثانیه7372204000977
فناوري /  دانشیمواد پیشرفته طراحی تفصیلی، ساخت نمونه آزمایشگاهی

دانشیمواد غیر فلزيگزراش علمی طرحپوششهاي جاذب حرارت و عبور دهنده نور7382204000978

دانشیمواد فلزيگزراش علمی طرحسوپر آلیاژهاي پایه کبالت7392204000979



خروجیعنوان پروژهکد پروژهردیف
حوزه 
تخصصی

نوع پروژه

7402204000980Fe-Cr-Co دانشیمواد فلزيگزراش علمی طرحمواد مغناطیسی دائمی فلزي

7412204000981TiN گزارشات امکانسنجی، طراحی مفهومی، طراحی تفصیلی، ایجاد پوششهاي غیر اپتیکی سخت
فناوري /  دانشیمواد متالوژي طراحی تفصیلی، ساخت نمونه آزمایشگاهی

7422204000982Bis گزارشات امکانسنجی، طراحی مفهومی، طراحی تفصیلی، اندازه گیري عمق بیهوشی
فناوري /  دانشیپزشکی طراحی تفصیلی، ساخت نمونه آزمایشگاهی

7432204000984DSP گزارشات امکانسنجی، طراحی مفهومی، طراحی تفصیلی، پیاده سازي پردازش تصویر ژرف نما و پایدار بر روي
فناوري /  دانشینرم افزار طراحی تفصیلی، ساخت نمونه آزمایشگاهی

فناوري /  دانشیبرق - کنترلگزارش علمی طرحتحلیل رفتار دینامیکی ژیروسکوپ7442204000985

فناوري /  دانشیپردازش تصویرگزارش علمی طرح و نرم افزارتحلیل روشهاي تطبیق تصاویر به روش سوپر کرلیشن بصورت بالدرنگ7452204000986

فناوري /  دانشیالکترواپتیکگزارش علمی طرح و نرم افزارمدلسازي حرارتی یک جسم پرنده در سرعتهاي مافوق صوت7462204000987



خروجیعنوان پروژهکد پروژهردیف
حوزه 
تخصصی

نوع پروژه

مدلسازي حرارتی یک سیستم پایدارساز دو درجه آزادي فوق دقیق در  7472204000988
فناوري /  دانشیمکانیکگزارش علمی طرح و نرم افزارحضور اغتشاش

7482204000989Strop-down فناوري /  دانشیبرق - کنترلگزارش علمی طرح و نرم افزارتحلیل پایدار سازي جستجوگر هاي تصویري به روش

فناوري /  دانشیالکترواپتیکگزارش علمی طرح و نرم افزارتحلیل و شبیه سازي دینامیکی جستجوي تصویري کاتودیو پتریک7492204000990

تحلیل اثر عوامل غیر خطی ( باالنس و اصطکاك) بر روي دقت ردیابی 7502204000991
فناوري /  دانشیپردازش تصویرگزارش علمی طرح و نرم افزاریک جستجوي تصویري

فناوري /  دانشیهوافضاگزارش علمی طرح و نرم افزارتحلیل ایرو دینامیکی دماغه یک جسم پرنده7512204000992

گزارشات امکان سنجی، طراحی مفهومی، طراحی طراحی پنجره خنک شونده براي سرعتهاي مافوق صوت7522204000993
فناوري /  دانشیاپتومکانیکتفصیلی و شبیه سازي

فناوري /  دانشیکنترل /مکانیکگزارش علمی طرح ،نرم افزارتحلیل کنترل کننده هاي مقاوم براي یک سیستم پایدار دو درجه آزادي7532204000994



خروجیعنوان پروژهکد پروژهردیف
حوزه 
تخصصی

نوع پروژه

بررسی نانو موادهاي قابل استفاده براي اجسام شفاف در دماغه یک 7542204000995
فناوري /  دانشیمواد پیشرفتهگزارش علمی طرحجسم پرنده

تحلیل و بررسی و تعیین پروسه هاي ساخت پوششهاي دام گالس هاي 7552204000996
فناوري /  دانشیموادگزارش علمی طرحاجسام پرنده مافوق صوت

گزارشات امکان سنجی، طراحی مفهومی، طراحی طراحی و ساخت لیزرهاي آلکتراسونیک جهت نشت یابی لوله ها7562204000997
تفصیلی و شبیه سازي

لیزر و 
فناوري /  دانشیالکترواپتیک

گزارشات امکان سنجی، طراحی مفهومی، طراحی طراحی و ساخت لیزرهاي پیکو ثانیه یا فمتوثانیه7572204000998
تفصیلی و شبیه سازي

لیزر-
فناوري /  دانشیالکترواپتیک

لیزر- گزارش علمی طرح و نرم افزارشیبه سازي عرضی گرمایی در لیزرهاي فمتوثانیه7582204000999
فناوري /  دانشیالکترواپتیک

طراحی الگوریتم هاي فشرده سازي تصاویر ماهواره اي با امکان پیاده 7592204001000
گزارش علمی طرح و نرم افزارسازي ساده

مخابرات- 
الکترونیک- 
نرم افزار

فناوري /  دانشی

پیش بینی نرخ تک رویدادها در قطعات الکترونیکی در اثرات ذرات 7602204001001
الکترونیک گزارش علمی طرح و نرم افزارپرانرژي

فناوري /  دانشیپیشرفته



خروجیعنوان پروژهکد پروژهردیف
حوزه 
تخصصی

نوع پروژه

طراحی الگوریتم هاي مناسب جهت مقاوم سازي نرم افزار در مقابل 7612204001002
الکترونیک گزارش علمی طرح و نرم افزارخطاي تک رویداد

فناوري /  دانشیمدرن /نرم افزار

تحلیل و طراحی یک سیستم کشف و تعیین موقعیت اشیاء فضایی 7622204001003
الکترواپتیک- گزارش علمی طرح و نرم افزاربصورت فضاپایه

فناوري /  دانشیفیزیک

فناوري /  دانشیالکترواپتیکگزارش علمی طرح و نرم افزاربررسی اثرات باد و اتمسفر روي کیفیت تصویربرداري از روي هواپیما7632204001004

بررسی و مدلسازي اثرات تشعشع روي قطعات اپتیکی و CCD ها در 7642204001005
فیزیک- گزارش علمی طرح و نرم افزارمحیط هاي فضایی

فناوري /  دانشیالکترواپتیک

فناوري /  دانشیالکترواپتیکگزارش علمی طرح و نرم افزاربررسی تست هاي کارکردي دوربین هاي IR در حوزه فضایی7652204001006

طراحی سیستم کنترل حرارت active و Poissive براي تلکسوپ 7662204001007
فناوري /  دانشیالکترواپتیکگزارش علمی طرح و نرم افزارفضایی

7672204001008(mp3 خط تلفن و) دانشیرمزنمونه آزمایشگاهیطراحی و  نسخه پنهان نگاري داده در صوت



خروجیعنوان پروژهکد پروژهردیف
حوزه 
تخصصی

نوع پروژه

دانشیرمزگزارش علمی طرح و الگوریتم رمزامنیت در شبکه هاي اقتضایی7682204001009

دانشیرمزگزارش علمی طرح و الگوریتم رمزبررسی روشهاي رمز تصاویر7692204001010

دانشیرمزگزارش علمی طرحداده کاوي و استخراج مفاهیم کلیدي از اطالعات خام7702204001011

تحلیل و شناسایی چگونگی ایجاد اختالل در سیستم نرم افزاري با 7712204001012
دانشیرمزگزارش علمی طرحاستفاده کدهاي مخرب

دانشیرمزنمونه آزمایشگاهیسامانه هاي نرم افزاري مدیریت شناسایی وتصدیق هویت7722204001013

گزارش علمی و  چارچوب بومیتحلیل و  چارچوب بومی سیستم هاي C4I و ارزیابی آن7732204001014

مهندسی 
صنایع / 
مهندسی 

کامپیوتر (نرم 

دانشی

نسخه آزمایشگاهیشبیه ساز نمایش داده سنسور در محیط مجازي7742204001015
مهندسی 

کامپیوتر (نرم 
افزار)

سامانه



خروجیعنوان پروژهکد پروژهردیف
حوزه 
تخصصی

نوع پروژه

نسخه آزمایشگاهیطراحی و پیاده سازي نمونه پایگاه داده بال درنگ7752204001016
مهندسی 

کامپیوتر (نرم 
افزار)

فناوري

نسخه آزمایشگاهیطراحی و پیاده سازي نمونه نود شبکه حسگر بی سیم7762204001017

مهندسی 
الکترونیک / 

مهندسی 
کامپیوتر 

فناوري

گزارش علمی و  مدل بومیاستخراج مدل سامانه ها با هدف کاربرد در محیط هاي شبیه سازي7772204001018

مهندسی 
کامپیوتر (نرم 

افزار) / 
مهندسی 

فناوري

طراحی و پیاده سازي ابزار یکپارچه سازي سیستم هاي اطالعاتی با 7782204001019
SOA گزارش علمی و  ابزار بومیرویکرد

مهندسی 
کامپیوتر (نرم 

افزار)
سامانه

7792204001020BPMS ایجاد بستر الزم جهت خط تولید نرم افزارطراحی و پیاده سازي سامانه هاي خط تولید نرم افزار با رویکرد
مهندسی 

کامپیوتر (نرم 
افزار)

فناوري

گزارش علمی و طراحی تفصیلیطراحی بستر متن کاوي و وب کاوي جهت جمع آوري اطالعات و اخبار7802204001021

مهندسی 
کامپیوتر (نرم 
افزار) / هوش 

مصنوعی

فناوري

گزارش علمی و طراحی تفصیلیطراحی موتور GIS در بستر PDA و موبایل با مالحظات امنیتی7812204001022
مهندسی 

کامپیوتر (نرم 
افزار)

سامانه



خروجیعنوان پروژهکد پروژهردیف
حوزه 
تخصصی

نوع پروژه

شبیه سازي پوشش امواج سنسوري در یک منطقه با در نظر گرفتن 7822204001023
گزارش علمی و نتایج شبیه سازيعوارض زمین

مهندسی 
کامپیوتر (نرم 

افزار)
سامانه

طراحی و پیاده سازي سامانه تحلیل و طراحی شبکه ارتباطی (داده، 7832204001024
NGN نسخه آزمایشگاهیصوت و تصویر) با رویکرد

مهندسی 
فناوري 

اطالعات (شبکه 
هاي 

سامانه

نسخه آزمایشگاهیطراحی، شبیه سازي و پیاده سازي پروتکل بومی مسیریابی شبکه7842204001025

مهندسی 
کامپیوتر نرم 

افزار / معماري 
/ مهندسی 

فناوري

گزارش علمی و طراحی تفصیلیتحلیل و طراحی شبکه هاي سنسوري در محیط دریا7852204001026

مهندسی 
کامپیوتر (نرم 

افزار) / 
مهندسی 

دانشی

نسخه آزمایشگاهیطراحی و پیاده سازي سامانه اختفا و اکتشاف پیام در تصاویر7862204001027

مهندسی 
کامپیوتر (هوش 
مصنوعی) / نرم 

افزار

سامانه

نسخه آزمایشگاهیطراحی و پیاده سازي موتور جستجوي بومی7872204001028

مهندسی 
کامپیوتر (هوش 
مصنوعی) / نرم 

افزار

فناوري

طراحی سیستم عامل کارت هاي هوشمند با در نظر گرفتن مالحظات 7882204001029
گزارش علمی و طراحی تفصیلیامنیتی

مهندسی 
کامپیوتر نرم 
افزار / معماري

فناوري



خروجیعنوان پروژهکد پروژهردیف
حوزه 
تخصصی

نوع پروژه

طراحی و  راهکار در خصوص کاهش مصرف انرژي در نود هاي حسگر بی 7892204001030
گزارش علمی و طراحی تفصیلیسیم

مهندسی 
کامپیوتر نرم 
افزار / معماري

فناوري

نسخه آزمایشگاهیطراحی و پیاده سازي سامانه مدیریت شبکه بومی7902204001031
مهندسی 

کامپیوتر نرم 
افزار / معماري

سامانه

نسخه آزمایشگاهیطراحی و پیاده سازي موتور بازي جنگ7912204001032
مهندسی 

کامپیوتر (نرم 
افزار)

فناوري

گزارش علمی و  معمارياستخراج معماري مدیریت ورودي / خروجی و گراننده هاي سیستم عامل7922204001033
مهندسی 

کامپیوتر نرم 
افزار / معماري

دانشی

گزارش علمی و  معمارياستخراج معماري مدیریت فایل سیستم در سیستم عامل بومی7932204001034
مهندسی 

کامپیوتر نرم 
افزار / معماري

دانشی

گزارش علمی و طراحی تفصیلیطراحی ابر رایانه با استفاده از فناوري کالستر7942204001035

مهندسی 
کامپیوتر 

(معماري)/ 
مهندسی 

فناوري- دانش

گزارش علمی و  چارچوب بومیچارچوب  متدولوژي براي ایجاد سیستم هاي نرم افزاري بحرانی7952204001036

مهندسی 
کامپیوتر نرم 

افزار / مهندسی 
صنایع

دانشی



خروجیعنوان پروژهکد پروژهردیف
حوزه 
تخصصی

نوع پروژه

گزارش علمی و  چارچوب بومیمتدلوژي طراحی و تست نرم افزارهاي بحرانی7962204001037

مهندسی 
کامپیوتر نرم 

افزار / مهندسی 
صنایع

دانشی

نسخه آزمایشگاهیطراحی و پیاده سازي ابزار تحلیل ترافیک شبکه و تشخیص ناهنجاري ها7972204001038

مهندسی 
کامپیوتر 

(معماري)/ 
مهندسی 

سامانه

گزارش علمیبررسی کاربرد داده کاوي در شناسایی تقلب کارت هاي اعتباري7982204001039

مهندسی 
کامپیوتر (نرم 

افزار) / 
مهندسی صنایع

دانشی

نسخه آزمایشگاهیچارچوب  متدولوژي براي ایجاد هوش سازمانی7992204001040

مهندسی 
صنایع / 
مهندسی 

کامپیوتر نرم 

دانشی

طراحی و پیاده سازي سامانه اختفا و اکتشاف رمز در سیگنالهاي صوتی 8002204001041
نسخه آزمایشگاهیدیجیتال

مهندسی 
الکترونیک 

(مخابرات رمز)
سامانه

طراحی مدلی براي انتقال از معماري سیستم هاي سنتی به معماري 8012204001042
مهندسی نرم ا گزارش علمی و  مدل بومیسرویس گرا

دانشیفزار

گزارش علمی و  مدل بومیمدلی جهت مهاجرت از سیستم عامل هاي موجود به سیستم عامل بومی8022204001043
مدیریت فناوري 

اطالعات / 
مهندسی صنایع

دانشی



خروجیعنوان پروژهکد پروژهردیف
حوزه 
تخصصی

نوع پروژه

طراحی و پیاده سازي سیستم خبره براي انتخاب تامین کننده خدمت 8032204001044
نسخه آزمایشگاهیمناسب در برونسپاري فناوري اطالعات

مدیریت فناوري 
اطالعات / 

مهندسی صنایع
سامانه

طراحی، شبیه سازي و پیاده سازي الگوریتم ردیابی چند هدف در شبکه 8042204001045
نسخه آزمایشگاهیحسگر بی سیم

مهندسی 
کامپیوتر (نرم 

افزار)
فناوري

 تحلیل و ارزیابی یک چارچوب بومی براي متدولوژي هاي چابک جهت ،8052204001046
گزارش علمی و  چارچوب بومیتوسعه سامانه هاي نرم افزاري مبتنی بر معماري سرویس گرا

مهندسی نرم 
افزار / مهندسی 

صنایع
دانشی

راهکار براي تامین نیازمندیهاي امنیتی در سیستم هاي مدیریت پایگاه 8062204001048
گزارش علمیداده اي متن باز

مهندسی نرم 
افزار / مهندسی 

فناور ي 
اطالعات

فناوري

بررسی تکنولوژي مجازي سازي و کاربردهاي آن در محیط محاسبات 8072204001049
گزارش علمیابري در مراکز داده

مهندسی نرم 
افزار / مهندسی 

فناور ي 
اطالعات

فناوري

نسخه آزمایشگاهیبومی سازي ابزار گرافیکی ناظر سیستم مدیریت پایگاه داده8082204001050

مهندسی نرم 
افزار / مهندسی 

فناور ي 
اطالعات

فناوري

گزارش علمی و  الگوي بومیتدوین الگوي سیستم مدیریت پایگاه داده بومی و امن8092204001051

مهندسی نرم 
افزار / مهندسی 

فناور ي 
اطالعات

دانشی



خروجیعنوان پروژهکد پروژهردیف
حوزه 
تخصصی

نوع پروژه

گزارش علمی و  الگوي بومیساختار بسته و پیاده سازي آن براي سیستم عامل بومی و امن8102204001052
مهندسی نرم 

افزار/مهندسی 
فناوري اطالعات

فناوري

نسخه آزمایشگاهیطراحی کتابخانه هاي زبان برنامه نویسی بومی8112204001053
مهندسی نرم 

افزار/مهندسی 
فناوري اطالعات

فناوري

طراحی مکانیزم حذف و اجتناب از افزونگی داده ها در فایل سیستم 8122204001054
گزارش علمی و  مکانیزم بومیسیستم عامل بومی و امن

مهندسی نرم 
افزار/مهندسی 
فناوري اطالعات

فناوري

گزارش علمی و  معماريطراحی معماري امنیتی فایل سیستم در سیستم عامل8132204001055
مهندسی نرم 

افزار / مهندسی 
فناوري اطالعات

فناوري

طراحی مکانیزم اختصاصی سازي فایل سیستم در سیستم عامل بومی و 8142204001056
گزارش علمی و طراحی تفصیلیامن

مهندسی نرم 
افزار / مهندسی 
فناوري اطالعات

فناوري

طراحی و پیاده سازي سیستم مدیریت بسته و ابزارهاي آن منطبق بر 8152204001057
نسخه آزمایشگاهیساختار بسته استاندارد سیستم عامل بومی و امن

مهندسی نرم 
افزار / مهندسی 
فناوري اطالعات

فناوري

نسخه آزمایشگاهیطراحی و پیاده سازي یک زبان برنامه نویسی بومی8162204001058
مهندسی نرم 

افزار / مهندسی 
فناوري اطالعات

فناوري



خروجیعنوان پروژهکد پروژهردیف
حوزه 
تخصصی

نوع پروژه

طراحی مکانیزم ویژگی فضاي اختصاصی کاربر مبتنی بر زیرحجم در 8172204001059
گزارش علمی و  مکانیزم بومیفایل سیستم سیستم عامل بومی و امن

مهندسی نرم 
افزار / مهندسی 
فناوري اطالعات

فناوري

8182204001060(BitVisor) گزارش علمی و  مکانیزم بومیمجازي سازي شبکه در سطح ناظر
مهندسی نرم 

افزار / مهندسی 
فناوري اطالعات

فناوري

گزارش علمی و طراحی تفصیلیطراحی مدل کنترل دسترسی سیستم مدیریت پایگاه داده بومی8192204001061
مهندسی نرم 

افزار / مهندسی 
فناوري اطالعات

دانشی

8202204001062RFID سامانه هاي Middle Ware نسخه آزمایشگاهیطراحی و پیاده سازي
مهندسی نرم 

افزار / مهندسی 
فناوري اطالعات

فناوري

طراحی پایدار یک نمونه مرکز داده سبز با در نظر گرفتن مالحظات 8212204001064
گزارش علمی و طراحی سیستمیزیست محیطی و پدافند غیرعامل

مهندسی 
کامپیوتر 

(معماري) / 
مهندسی 

فناوري

گزارش علمیروشهاي تصدیق و صحه گذاري بر نرم افزارهاي شبیه سازي8222204001065

مهندسی 
کامپیوتر 

(معماري) / 
مهندسی 

دانشی

طراحی و پیاده سازي سامانه فاکتورهاي نامحسوس(کیفی) مبتنی بر 8232204001066
نسخه آزمایشگاهیهوش مصنوعی در سیستم فازي

مهندسی 
کامپیوتر 

(معماري) / 
مهندسی 

فناوري



خروجیعنوان پروژهکد پروژهردیف
حوزه 
تخصصی

نوع پروژه

8242204001067(Data fusion) نسخه آزمایشگاهیادغام داده

مهندسی 
کامپیوتر 

(معماري) / 
مهندسی 

فناوري

بررسی و مدلسازي و ساخت نمونه آزمایشگاهی سنسور مغناطیس سنج 8252204001068
سامانهمخابراتنمونه آزمایشگاهیبا استاندارد فضایی

طراحی، شبیه سازي و ساخت برد سخت افزاري کامپیوتر مرکزي 8262204001069
(OBC)زیر سامانهالکترونیکنمونه آزمایشگاهیماهواره

8272204001070Leo سامانهمخابراتگزراش علمی طرح و نتایج طراحی سسیتمیامکان سنجی و طراحی سسیتمی یک شبکه مخابراتی منظومه اي

طراحی، تحلیل و شبیه سازي بخش RF محموله هاي SAR فضایی قابل 8282204001071
زیر سامانهمخابراتگزراش علمی طرح و نتایج شبیه سازياستفاده در ماهواره هاي سنجشی

طراحی، تحلیل و شبیه سازي بخش باند پایه و پردازش محموله هاي 8292204001072
SAR فضایی ماهواره هاي سنجشی

زیر سامانهمخابراتگزراش علمی طرح و نتایج شبیه سازي

زیر سامانهمخابرات میدانگزراش علمی طرح و نتایج شبیه سازيطراحی، شبیه سازي آنتن هاي مورد استفاده در محوله هاي SAR فضایی8302204001073



خروجیعنوان پروژهکد پروژهردیف
حوزه 
تخصصی

نوع پروژه

8312204001074
بررسی، تحلیل، شبیه سازي آنتن هاي Shaped beam قابل استفاده در 
محموله هاي مخابراتی ماهواره هاي LEO سنجشی با رزولوشن باال در 

X و S باند فرکانسی
فناوري / دانشیمخابرات میدانگزراش علمی طرح و نتایج شبیه سازي

8322204001075
تحلیل و بررسی، طراحی سیستمی و شبیه سازي دمدوالتور QPSK با 

نرخ بیت باال مورد استفاده در ایستگاه هاي زمینی دریافت تصاویر 
ماهواره اي با رزولوشن باال

فناوري / دانشیمخابراتگزراش علمی طرح و نتایج شبیه سازي

8332204001076
بررسی و تحلیل و تعیین مشخصات سامانه مخابراتی ماهواره اي با 

 Air) و یا کشتی هاي هوایی (HAP) استفاده از پلتفرمهاي ارتفاع باال
(Ships

فناوري / دانشیمخابراتگزراش علمی طرح

8342204001077LEO دانشیالکترواپتیکگزراش علمی طرح و نتایج شبیه سازيطراحی  شبیه ساز ردگیر اپتیکی ماهواره هاي مدار

8352204001078LEO دانشیمخابراتگزراش علمی طرح و نتایج شبیه سازيطراحی شبیه ساز ردگیر رادیویی ماهواره هاي

8362204001079LEO دانشیمخابراتگزراش علمی طرح و نتایج شبیه سازيطراحی شبیه ساز ردگیر راداري ماهواره هاي مدار

8372204001080X/Y/Z over دانشیمخابراتگزراش علمی طرحروش محاسباتی زوایاي ردگیري در پداستالهاي



خروجیعنوان پروژهکد پروژهردیف
حوزه 
تخصصی

نوع پروژه

طراحی مکانیزم و شناسایی اجزا پدستال Over Z/X/Y  همراه با 8382204001081
دانشیمخابراتگزراش علمی طرحتحلیل مکانیکی

دانشیمخابراتگزراش علمی طرحروش محاسباتی زوایاي ردگیري در پداستلهاي هگزاپاد8392204001082

دانشیمخابراتگزراش علمی طرحطراحی مکانیزم و شنسایی اجزا پدستال هگزا پاد با تحلیل دینامیکی8402204001083

پیاده سازي کد نرم افزار عمومی طراحی آنتنهاي رفلکتوري با در نظر 8412204001084
دانشیمخابراتگزراش علمی طرح و نتایج شبیه سازيگرفتن بارهلی وارده محیطی

8422204001085S دانشیمخابرات میدانگزراش علمی طرح و نتایج شبیه سازيامکان سنجی و طراحی آنتن  همه جهته باند

8432204001086X دانشیمخابرات میدانگزراش علمی طرح و نتایج شبیه سازيامکان سنجی و طراحی آنتن  همه جهت باند

دانشیمخابراتگزراش علمی طرحبررسی روشها و مکانیزمهاي تصحیح تصاویر ابر طیفی8442204001087



خروجیعنوان پروژهکد پروژهردیف
حوزه 
تخصصی

نوع پروژه

ساخت جبران سازي شیفت داپلر بصورت سخت افزاري در باند 8452204001088
VHF/UHF

دانشیمخابراتنمونه آزمایشگاهی

846220400108920Mbps تا QPSK دانشیمخابراتنمونه آزمایشگاهیطراحی و ساخت دمودالتور

روش براي شناسایی کور کدینگ کانال و کد برداري مناسب براي کدهاي 8472204001090
BCH

دانشیمخابراتگزراش علمی طرح

روش براي شناسایی کورکدینگ کانال و کد برداري مناسب براي کدهاي 8482204001091
RS

دانشیمخابراتگزراش علمی طرح

روش براي شناسایی کور کدینگ کانال و کد برداري مناسب براي کدهاي 8492204001092
TURBO

دانشیمخابراتگزراش علمی طرح

روش براي شناسایی کور کدینگ کانال و کدبرداري مناسب براي کدهاي 8502204001093
LDPC

دانشیمخابراتگزراش علمی طرح

دانشیمخابراتگزراش علمی طرح8512204001094



خروجیعنوان پروژهکد پروژهردیف
حوزه 
تخصصی

نوع پروژه

دانشیمخابراتگزراش علمی طرحتحلیل رمز هاي دنباله اي و  برآوردي از میزان پیچیدگی رمز8522204001095

دانشیمخابراتگزراش علمی طرحبررسی روش هاي آماري در تشخیص رمز یک دنباله8532204001096

مروري بر استانداردهاي ارتباطات CCSDS به تفکیک زیر سیستم هاي 8542204001097
دانشیمخابراتگزراش علمی طرحمخابرات ماهواره اي

دانشیمخابراتنمونه آزمایشگاهیطراحی و پیاده سازي ماژول کدشکن8552204001098

دانشیمخابراتنمونه آزمایشگاهیطراحی و پیاده سازي ماژول تحلیل رمز8562204001099

دانشیمخابراتگزراش علمی طرحبررسی الزامات طراحی رادارهاي مراقب فضایی و طراحی یک رادار نوعی8572204001100

دانشیمخابراتگزراش علمی طرح و نتایج شبیه سازيمدل و شبیه ساز کانال دیجیتال ماهواره اي8582204001101



خروجیعنوان پروژهکد پروژهردیف
حوزه 
تخصصی

نوع پروژه

دانشیمخابراتگزراش علمی طرح و الگوریتمطراحی و پیاده سازي الگوریتم  کنترل آنتن جستجوگر8592204001102

طراحی و ساخت آنتن هاي GPS با پترن همه جهته براي استفاده در 8602204001103
فناوري / دانشیمخابراتنمونه آزمایشگاهیماهواره هاي فاقد سیستم کنترل وضعیت

8612204001104GPS فناوري / دانشیمخابراتنمونه آزمایشگاهیطراحی و ساخت و شبیه سازي سیموالتور ماهواره هاي

فناوري / دانشیمخابراتنمونه آزمایشگاهیطراحی و ساخت سیستم گیرنده GPS با کاربرد فضایی8622204001105

دانشیمخابراتگزراش علمی طرحتحلیل و بررسی سازهاي هوشمند مورد استفاده در کاربردهاي فضایی8632204001106

تحلیل و بررسی الگوریتم هاي تعیین و کنترل وضعیت در ماهواره (شبیه 8642204001107
دانشیمخابراتگزراش علمی طرح و الگوریتمسازي)

8652204001108Ku,X در باند Trasponder فناوري / دانشیمخابراتنمونه آزمایشگاهیطراحی و ساخت



خروجیعنوان پروژهکد پروژهردیف
حوزه 
تخصصی

نوع پروژه

فناوري / دانشیمخابراتنمونه آزمایشگاهیطراحی و پیاده سازي و شبیه سازي انواع مدم هاي فضایی8662204001109

طراحی و ساخت ایستگاه زمینی آماتور ماهواره اي باند V/UHF با 8672204001110
فناوري / دانشیمخابراتنمونه آزمایشگاهیقابلیت استخراج و شیفت فرکانس داپلر

فناوري / دانشیمخابراتنمونه آزمایشگاهیطراحی و ساخت رانشگرهاي سوخت مایع با هدف انتقال مداري8682204001111

دانشیمخابراتگزراش علمی طرح و نتایج شبیه سازيطراحی و شبیه سازي سیستم کامپیوتر مرکزي رو برد ماهواره نوعی8692204001112

دانشیمخابراتگزراش علمی طرح و نتایج شبیه سازيطراحی و شبیه سازي سازه Universal plat form براي ماهواره نوعی8702204001113

تحلیل و بررسی سیستم هاي MEMS در کاربردهاي فضایی طراحی، 8712204001114
دانشیمخابراتگزراش علمی طرح و نتایج شبیه سازيشبیه سازي

8722204001115FPGA فناوريرمزمستندات حمالت و راه حل هاحمالت کانال جانبی بر روي سخت افزارهاي مبتنی بر



خروجیعنوان پروژهکد پروژهردیف
حوزه 
تخصصی

نوع پروژه

حمالت کانال جانبی بر روي سخت افزارهاي مبتنی بر تراشه هاي 8732204001116
فناوريرمزمستندات حمالت و راه حل ها و روش پیاده سازي بهینهمیکروکنترلر

مستندات و  روش روش ها، جهت به ساختارهاي موجود رمز شکنی الگوریتم جریانی8742204001117
فناوريرمزالگوریتم رمزهاي جریانی

فناوريرمزمستندات  روش ها، حمله الگوریتم قطعه اي و تحلیل آنهارمز شکنی الگوریتم قطعه اي8752204001118

مستندات الگوریتم رمز هاي جریانی و قطعه اي به همراه طراحی الگوریتم هاي رمز هاي جریانی و قطعه اي8762204001119
فناوريرمزتحلیل و ارزیابی آماري

8772204001120EC دانشرمزمستندات الگوریتم به همراه تحلیل و حجم محاسباتیکلید عمومی به روش

مستندات بررسی روش ها طراحی تحلیل الگوریتم رمز با رمز نگاري بر مبناي تئوري فازي8782204001121
دانشرمزاستفاده از منطق فازي و الگوریتم هاي طراحی شده

مستندات الگوریتم رمز بر مبناي تئوري آشوب به همراه رمز نگاري بر مبناي تئوري آشوب8792204001122
دانشرمزتحلیل  وارزیابی آنها



خروجیعنوان پروژهکد پروژهردیف
حوزه 
تخصصی

نوع پروژه

مستندات بررسی روش هاي محاسبات کوانتوم در رمز رمز نگاري  ورمز شکنی بر مبناي محاسبات کوانتوم8802204001123
دانشرمزنگاري و  الگوریتم هاي طراحی و تحلیل

مستندات الگوریتم هاي مربوط به همراه       نرم افزارها تولید و تجزیه اعداد اول بزرگ8812204001124
فناوريرمزو مستندات

مستندات مربوط به دسته بندي دستگاه هاي مقاومت در مقابل بمب هاي الکترومغناطیسی8822204001125
فناوريالکترونیکالکترونیکی و  راهکارهاي محافظت از آنها

بررسی روش هاي نشتی اطالعات بر روش هاي اندازه نشتی اطالعات در سامانه هاي الکترونیکی8832204001126
دانشالکترونیکگیري و روش هاي مقابله با آن

فناوريمخابراتالگوریتم و مستندات هاي مربوطهبهبود کیفیت صوت8842204001127

مستندات و الگوریتم و سورس فشرده ساز 300 بیت بر فشرده ساز 300 بیت در ثانیه8852204001128
فناوريمخابراتثانیه

فناوريمخابراتمستندات، الگوریتم و سورس خذف اکوحذف اکو صوتی8862204001129



خروجیعنوان پروژهکد پروژهردیف
حوزه 
تخصصی

نوع پروژه

8872204001130HF فناوريمخابراتمستندات ، الگوریتم و سورس مودم کانالمودم کانال

8882204001131GSM فناوريمخابراتمستندات، الگوریتم، سورس و نتایج شبیه سازيمودم کانال

فناوريمخابراتمستندات، الگوریتم و برنامه هافشرده سازي تصویر8892204001132

فناوريمخابراتمستندات و روش ها و نتایج شبیه سازيرمز گذاري تصاویر ویدیویی8902204001133

فناوريمخابراتمستندات، الگوریتم ها و سورس برنامهتبدیل متن به صوت و بر عکس8912204001134

مخابرات - نرم مستندات، الگوریتم و سورس الگوریتم پنهان نگاريپنهان نگار در تصویر8922204001135
فناوريافزار

مستندات، الگوریتم و سورس الگوریتم پنهان نگاري پنهان نگاري اطالعات در صوت8932204001136
صوت

مخابرات - نرم 
فناوريافزار



خروجیعنوان پروژهکد پروژهردیف
حوزه 
تخصصی

نوع پروژه

مستندات، الگوریتم و سورس الگوریتم پنهان نگاري پنهان نگاري اطالعات به صورت بالدرنگ8942204001137
صوت بالدرنگ

مخابرات - نرم 
فناوريافزار

8952204001138Wimaxمخابرات - نرم امکان سنجی و مستندات راهکار و پیشنهاد راه حلامنیت در شبکه
فناوريافزار

8962204001139Add Hoc مخابرات - نرم امکان سنجی ، راهکار امنیتی و بررسی شبکهامنیت در شبکه
فناوريافزار

فناوريITمستندات، نرم افزارطراحی ضد بد افزار8972204001140

دانشITگزارش علمیتحلیل بدافزار8982204001141

دانشITگزارش علمیمدیریت خدمات و حوادث امنیتی8992204001142

دانشITگزارش علمیتحلیل و شناسایی نحوه ایجاد اختالل در نرم افزار9002204001143



خروجیعنوان پروژهکد پروژهردیف
حوزه 
تخصصی

نوع پروژه

فناوريITنرم افزار به همراه مستنداتفیلترینگ محتوي9012204001144

دانشITگزارش علمیپدافند در جنگ هاي شبکه محور9022204001145

فناوريمخابراتمستندات الگوریتمامنیت شبکه ها ي حسگر بیسیم9032204001146

فناوريITمستندات پروتکلپروتکل هاي امنیتی9042204001147

فناوريITمستندات و امکان سنجیسامانه هاي تصدیق هویت9052204001148

دانشITنمستندات ونرم افزار به همراه راهکارهاي مقابله با آنهانفوذ در شبکه هاي رایانه اي9062204001149

دانشITگزارش علمیمعیارهاي امنیتی شبکه هاي رایانه اي9072204001150



خروجیعنوان پروژهکد پروژهردیف
حوزه 
تخصصی

نوع پروژه

دانشITگزارش علمیتهدیدات فضاي سایبري9082204001151

دانشمخابراتگزارش علمیداده کاوي و استخراج مفاهیم کلیدي از اطالعات خام9092204001152

فناوريITگزارش علمیامنیت در شبکه هاي فرماندهی و کنترل9102204001153

9112204001154SCADAمستندات وامکان سنجیشبکهITفناوري

فناوريمخابراتمستندات و نرم افزارپنهان شکنی9122204001155

فناوريITگزارش علمیتحلیل بسته هاي ترافیک9132204001156

9142204001157MPLS فناوريمخابراتگزارش علمیامن سازي و تحلیل



خروجیعنوان پروژهکد پروژهردیف
حوزه 
تخصصی

نوع پروژه

9152204001158NGNفناوريمخابراتگزارش علمیامن سازي و تحلیل

9162204001159SOC مستندات/ نرم افزارسیستم دانش پایهITفناوري

تحقیق و استخراج دانش فنی ساخت نمونه آزمایشگاهی خرج 9172205000111
AFX757فناوريشیمیگزارش علمی طرح ، نمونه آزمایشگاهی

کسب دانش فنی جوش نقطه اي (SW) در آلیاژ آلومینیوم AL-5456 و 9182205000112
فناوريمکانیک - موادگزارش علمی طرح ، دستگاه جوشکاري نقطه ايساخت دستگاه مربوطه جهت استفاده در تولید بدنه موشک

9192205000113PBX دانشیشیمیگزارش علمی طرحروشهاي ماندگاري و تعیین طول عمر مفید خرجهاي پالستیکی

گزارشات امکانسنجی، طراحی مفهومی، طراحی تفصیلی، طراحی و ساخت نمونه مهندسی سیکر مادون قرمز تصویري9202205000114
ساخت نمونه مهندسی

مکانیک - برق 
فناوري- الکترواپتیک

گزارشات امکانسنجی، طراحی مفهومی، طراحی تفصیلی، بومی سازي موتور توربوجت و ساخت یک نمونه عملیاتی9212205000115
ساخت نمونه عملیاتی

مکانیک- 
هوافضا- 

شیمی- مواد- 
برق -

فناوري



خروجیعنوان پروژهکد پروژهردیف
حوزه 
تخصصی

نوع پروژه

تدوین کد کامپیوتري طراحی مفهومی موشک هاي دو زیست( زیر 9222205000116
کامپیوتر - گزراش علمی طرح - نرم افزارسطحی)

فناوريهوافضا

گزارشات امکانسنجی، طراحی مفهومی، طراحی تفصیلی، طراحی فیوز مجاورتی(سونار) و تولید یک نمونه عملیاتی9232205000117
ساخت نمونه عملیاتی

مکانیک - برق 
فناوري- شیمی

دانشیشیمیگزارش امکان نسجیامکان سنجی  راه اندازي آزمایشگاه فیزیک انفجار9242205000118

تحقیق و تدوین ساخت نمونه تسمه آلومینیومی 140در 25 م م از آلیاژ 9252205000120
فناوريموادگزارشات علمی طرح، ساخت نمونه عملیاتی2024 بدون تنش پسماند

گزارشات امکانسنجی، طراحی مفهومی، طراحی تفصیلی، طراحی و ساخت عملگر ترکیبی پیشرفته9262205000122
ساخت نمونه عملیاتی

مکانیک- 
فناوريهوافضا- برق

تدوین روش طراحی همراستاساز و روانه ساز سامانه هاي پدافند 9272205000123
برق - گزارش روش طراحی، ساخت نمونه عملیاتیهوایی(زمین پایه و دریا پایه) و ساخت یک نمونه زمین پایه

فناوريالکترواپتیک

استفاده از سیستم عامل زمان حقیقی سخت در پیاده سازي نمونه 9282205000124
آزمایشگاهی کامپیوتر پرواز

گزارشات علمی طرح، انتخاب سیستم عامل، پیاده سازي 
نمونه آزمایشگاهی

مکانیک- 
فناوريهوافضا- برق



خروجیعنوان پروژهکد پروژهردیف
حوزه 
تخصصی

نوع پروژه

تحقیقات، طراحی و ساخت مبدلهاي فرکانسی با بکارگیري روش هاي 9292205000125
برق - هوافضا - گزارشات علمی طرحکنترلی بهینه PWM ، براي حذف هارمونیکهاي مزاحم

فناوريمکانیک

تدوین روش و دستورالعمل و ایجاد نرم افزار تست و تحویل گیري 9302205000126
مکانیک- دستوالعمل  و نرم افزار تست و تحویلگیريرادارهاي آرایه فاز

فناوريهوافضا- برق

تحقیقات و ارائه روش حذف ارت خارجی از سیستمهاي تست هاي و 9312205000127
مکانیک- گزارش علمی و ارائه روش حذف ارت خارجیپرتاب

فناوريهوافضا- برق

گزارشات علمی طرح، پروسه تولید و ساختطراحی، تدوین پروسه تولید و ساخت موجبر باند S در اشکال مختلف9322205000128
مکانیک- 

هوافضا-  برق - 
الکترواپتیک

فناوري

گزارشات امکانسنجی، طراحی مفهومی، طراحی تفصیلی، طراحی و ساخت دستگاه ریخته گري تحت فشار قابل کنترل9332205000129
فناوريمواد - برق -ساخت نمونه عملیاتی

ایجاد پوششهاي نفوذي کاربیدي جهت افزایش مقاومت به سایش و 9342205000130
TRD فناوريموادگزارش علمی طرحخوردگی ابزار و قالبهاي صنعتی به روش

بهینه سازي سیستم خنک کاري یونیت هاي الکترونیکی سامانه هاي 9352205000131
فناوريمکانیکگزارش علمی طرحنظامی



خروجیعنوان پروژهکد پروژهردیف
حوزه 
تخصصی

نوع پروژه

دستیابی به سیکل بهینه عملیات حرارتی سوپر آلیاژ پایه نیکل 9362205000132
IN738LC به کمتر از 10 ساعت

فناوريموادگزارش علمی طرح

9372205000134FOG گزارشات امکانسنجی، طراحی مفهومی، طراحی تفصیلی، طراحی و ساخت اتوپایلوت با سنسورهاي
ساخت نمونه عملیاتی

مکانیک- 
فناوريهوافضا- برق

گزارشات امکانسنجی، طراحی مفهومی، طراحی تفصیلی، طراحی و ساخت پدستال بهینه رادارها9382205000135
ساخت نمونه عملیاتی

مکانیک- 
فناوريهوافضا- برق

گزارشات امکانسنجی، طراحی مفهومی، طراحی تفصیلی، طراحی و ساخت روتوري جوینت آنتن9392205000136
ساخت نمونه عملیاتی

مکانیک- 
فناوريهوافضا- برق

گزارشات امکانسنجی، طراحی مفهومی، طراحی تفصیلی، طراحی و ساخت سیستم ثبت اطالعات رد گیري هدف9402205000137
ساخت نمونه عملیاتی

مکانیک- 
هوافضا- برق - 

کامپیوتر
فناوري

9412205000138 18Kv طراحی و ساخت منبع تغذیه سوئیچینگ رزونانسی قابل تنظیم از
3,4Kv 15 با توانKv به

گزارشات امکانسنجی، طراحی مفهومی، طراحی تفصیلی، 
ساخت نمونه عملیاتی

مکانیک- 
فناوريهوافضا- برق

9422205000139 Stable Local) طراحی و ساخت نوسان ساز پایدار محلی سریع
(Oscillator

گزارشات امکانسنجی، طراحی مفهومی، طراحی تفصیلی، 
ساخت نمونه عملیاتی

مکانیک- 
فناوريهوافضا- برق



خروجیعنوان پروژهکد پروژهردیف
حوزه 
تخصصی

نوع پروژه

بررسی تاثیر پارامترهاي ریخته گري در خالء بر خواص مکانیکی و 9432205000140
Rene 80 فناوريموادگزارش علمی طرحمتالورژي سوپر آلیاژ پایه نیکل

فناوريموادگزارش علمی طرحدستیابی به تولید ماهیچه هاي سرامیکی پایه سیلیسی9442205000141

فناوريموادگزارش علمی طرحدستیابی به دانش فنی انقباض موم بر اساس اشکال هندسی9452205000142

گزارشات امکانسنجی، طراحی مفهومی، طراحی تفصیلی، طراحی و ساخت آنتن بهینه رادار جویا9462205000143
ساخت نمونه عملیاتی

مکانیک- 
فناوريهوافضا- برق

گزارشات امکانسنجی، طراحی مفهومی، طراحی تفصیلی، طراحی و ساخت تقویت کننده هاي فرکانس باالي نیمه هادي9472205000144
ساخت نمونه عملیاتی

مکانیک- 
فناوريهوافضا- برق

گزارشات امکانسنجی، طراحی مفهومی، طراحی تفصیلی، طراحی و ساخت سیستم سرچ اپتیکی9482205000145
ساخت نمونه عملیاتی

مکانیک- 
فناوريهوافضا- برق

فناوريموادگزارش علمی طرح، ساخت نمونهفناوري ساخت فنرهاي با عمر عملکردي باال (چند رشته)9492205000146



خروجیعنوان پروژهکد پروژهردیف
حوزه 
تخصصی

نوع پروژه

گزارشات امکانسنجی، طراحی مفهومی، طراحی تفصیلی، طراحی و ساخت فیوز مجاورتی لیزري براي اهداف هوایی9502205000147
ساخت نمونه عملیاتی

مکانیک - 
هوافضا - 
شیمی- برق

فناوري

بررسی ماندگاري( از لحاظ خوردگی و ایجاد آالینده هاي فلزي) 9512205000148
فناوريشیمی - موادگزارش علمی طرحمحصوالت در مخازن آلومینیوم و فوالدي

فناوريشیمیگزارشات امکانسنجی، طراحی مفهومیطراحی مفهومی سوخت هاي مایع موشکی حاوي نانو پودر فلز آلومینیوم9522205000149

فناوريشیمیگزارش علمی طرح، نمونه آزمایشگاهیتولید آزمایشگاهی اکسید کننده MON با مشخصات نظامی9532205000150

فناوريشیمیگزارش علمی طرح، نمونه آزمایشگاهیتخلیص و تولید آزمایشگاهی پراکسید هیدروژن با مشخصات نظامی9542205000151

تعیین و بهبود زمان ماندگاري سوخت هاي کراسینی و بررسی عوامل 9552205000152
فناوريشیمیگزارش علمی طرحمؤثر بر آن

تولید آزمایشگاهی یک نمونه سوخت کراسینی خود مشتعل با اکسید 9562205000153
RFNA فناوريشیمیگزارش علمی طرح، نمونه آزمایشگاهیکننده



خروجیعنوان پروژهکد پروژهردیف
حوزه 
تخصصی

نوع پروژه

مکانیک- گزارش علمی طرح، نمونه عملیاتیتستر دینامیکی شیرآالت کنترلی موتورهاي موشک سوخت مایع9572205000154
فناوريهوافضا- برق

مکانیک- گزارش علمی طرح، نمونه عملیاتیتستر عملکرد پمپ گریز از مرکز موتورهاي موشک سوخت مایع9582205000155
فناوريهوافضا- برق

مکانیک- گزارش علمی طرح، نمونه عملیاتیتستر عملکرد توربین هاي ضربه اي موتورهاي سوخت مایع9592205000156
فناوريهوافضا- برق

گزارش امکانسنجی، طراحیتدوین دانش فنی طراحی موتور سیکل بسته سرمازا9602205000157

مکانیک- 
هوافضا- 

شیمی- مواد- 
برق -

فناوري

طراحی و ساخت شبیه ساز ارتفاع براي تست استاتیک موتورهاي 9612205000158
سوخت مایع با تراست پایین

گزارشات امکانسنجی، طراحی مفهومی، طراحی تفصیلی، 
ساخت نمونه عملیاتی

مکانیک- 
فناوريهوافضا- برق

تهیه بسته شبیه ساز دینامیکی غیر خطی موتورهاي سوخت مایع 9622205000159
گزارش علمی طرح، ارائه نرم افزارسیکل باز با مولد گاز غنی از سوخت

مکانیک- 
هوافضا- برق - 

کامپیوتر
فناوري

9632205000160M17 ,MN70 ,MN40فناوريموادگزارش علمی طرح، تولید نمونه عملیاتیتولید فویل هاي بریز



خروجیعنوان پروژهکد پروژهردیف
حوزه 
تخصصی

نوع پروژه

9642205000161mm 0/3 47 با ضخامتXHN فناوريموادگزارش علمی طرح، تولید نمونه عملیاتیتولید ورق آلیاژ

گزارشات امکانسنجی، طراحی مفهومی، طراحی تفصیلی، کسب دانش فنی سپر حرارتی نانو و تولید نمونه آزمایشگاهی9652205000162
ساخت نمونه آزمایشگاهی

مکانیک- 
فناوريهوافضا- مواد

طراحی و ساخت سنسورهاي اندازه گیري غلظت UDMH  در 9662205000163
فناوريشیمیگزارش علمی طرح، ساخت نمونهمحیطهاي آبی و گازي

مکانیک- گزارشات علمی طرح، امکانسنجیتاسیس و راه اندازي آزمایشگاه تست موتورهاي کوچک( تستر ایمپالس)9672205000164
فناوريهوافضا- برق

گزارشات امکانسنجی، طراحی مفهومی، طراحی تفصیلی، طراحی و ساخت نمونه عملیاتی سیستم پیشران کنترل وضعیت9682205000165
ساخت نمونه عملیاتی

مکانیک- 
هوافضا- 
شیمی- برق

فناوري

طراحی و ایجاد نرم افزار مدیریت پیکربندي سیستم هاي موشکی تحت 9692205000166
هوافضا - گزارش علمی طرح، ارائه نرم افزارشبکه

فناوريکامپیوتر

مکانیک- مواد- گزارشات علمی طرح، ارائه روش طراحیتدوین روش طراحی انواع کفی هاي حمل و نقل محصوالت موشکی9702205000167
فناوريبرق



خروجیعنوان پروژهکد پروژهردیف
حوزه 
تخصصی

نوع پروژه

گزارشات امکانسنجی، طراحی مفهومی، طراحی تفصیلی، طراحی و ساخت دستگاه سایزینگ9712205000168
ساخت نمونه

مکانیک- 
هوافضا- مواد- 

برق
فناوري

کاهش نیروي پساي دماغه هاي Blunt در جریان ماوراي صوت با اضافه 9722205000169
فناوريهوافضا - شیمیگزارش علمی طرحکردن گرما به الیه (با استفاده از الیه کروم)

9732205000170Radome گزارشات امکانسنجی، طراحی مفهومی، طراحی تفصیلی، طراحی و ساخت
ساخت نمونه عملیاتی

مکانیک- 
هوافضا- مواد- 

برق
فناوري

گزارشات امکانسنجی، طراحی مفهومی، طراحی تفصیلی، طراحی و ساخت نازل فلکسیبل9742205000171
ساخت نمونه عملیاتی

مکانیک- 
فناوريهوافضا-  مواد

گزارشات امکانسنجی، طراحی مفهومی، طراحی تفصیلی، فناوري ساخت بدنه هاي کامپوزیتی موتور سوخت جامد مرکب9752205000172
ساخت نمونه

مکانیک- 
هوافضا- 

شیمی- مواد- 
برق

فناوري

تولید و تدوین دانش فنی ساخت قطعات کامپوزیتی سرامیکی دما باال 9762205000173
جهت گلوگاه نازل

گزارشات امکانسنجی، طراحی مفهومی، طراحی تفصیلی، 
فناوريموادساخت نمونه

گزارشات امکانسنجی، طراحی مفهومی، طراحی تفصیلی، فناوري ساخت سوخت هاي جامد مرکب با پایه بوتاسن9772205000174
فناوريشیمیساخت نمونه



خروجیعنوان پروژهکد پروژهردیف
حوزه 
تخصصی

نوع پروژه

گزارشات امکانسنجی، طراحی مفهومی، طراحی تفصیلی، فناوري کاهش حساسیت فشاري سوخت هاي جامد مرکب به میزان 9782205000175%25
فناوريشیمیساخت نمونه

شیمی - گزارش علمی طرح - ارائه نرم افزارفناوري تعیین خواص ترموفیزیکی گازهاي حاصل از احتراق9792205000176
فناوريکامپیوتر

گزارشات امکانسنجی، طراحی مفهومی، طراحی تفصیلی، طراحی و ساخت گرین سه بعدي موتور سوخت جامد9802205000177
ساخت نمونه

مکانیک- 
فناوريهوافضا- شیمی

گزارشات امکانسنجی، طراحی مفهومی، طراحی تفصیلی، طراحی و ساخت فن فیوز مجاورتی لیزري9812205000178
ساخت نمونه عملیاتی

مکانیک- 
هوافضا- 

شیمی- مواد- 
برق

فناوري

گزارشات امکانسنجی، طراحی مفهومی، طراحی تفصیلی، سایت لیزري سبک با لیزر نیمه هادي9822205000179
ساخت نمونه عملیاتی

مکانیک- 
فناوريهوافضا- برق

گزارشات امکانسنجی، طراحی مفهومی، طراحی تفصیلی، طراحی موتور دوال تراست سوخت جامد9832205000180
ساخت نمونه عملیاتی

مکانیک- 
هوافضا - مواد- 
شیمی- برق

فناوري

گزارشات امکانسنجی، طراحی مفهومی، طراحی تفصیلی، طراحی و ساخت جستجوگر تصویري پایدارشده با جایرو نرخی9842205000181
ساخت نمونه

مکانیک- 
هوافضا- برق - 
الکترواپتیک

فناوري



خروجیعنوان پروژهکد پروژهردیف
حوزه 
تخصصی

نوع پروژه

گزارشات امکانسنجی، طراحی مفهومی، طراحی تفصیلی، لینک فیبر نوري براي کاربرد در موشک9852205000182
ساخت نمونه عملیاتی

مکانیک- 
هوافضا- 

شیمی- مواد- 
برق -

فناوري

گزارشات امکانسنجی، طراحی مفهومی، طراحی تفصیلی، امکان سنجی و طراحی ساخت عملگر پیوسته9862205000183
ساخت نمونه عملیاتی

مکانیک- 
فناوريهوافضا- برق

گزارشات امکانسنجی، طراحی مفهومی، طراحی تفصیلی، گیرنده موشک هدایت لیزري با توانایی اعتبار سنجی9872205000184
ساخت نمونه عملیاتی

مکانیک- 
هوافضا- برق - 
الکترواپتیک

فناوري

گزارشات امکانسنجی، طراحی مفهومی، طراحی تفصیلی، طراحی و ساخت فلش المپ لیزري9882205000185
فناوريبرقساخت نمونه عملیاتی

کسب دانش فنی ساخت سوختهاي XLDB بر پایه پر کننده هاي نیتر 9892205000186
فناوريشیمیگزارش علمی طرحآمینی

طراحی و ساخت اتوپایلوت دیجیتال مبتنی بر جایرو Rate براي 9902205000187
موشک هاي کروز

گزارشات امکانسنجی، طراحی مفهومی، طراحی تفصیلی، 
ساخت نمونه عملیاتی

مکانیک- 
هوافضا- برق - 
الکترواپتیک

فناوري

طراحی و ساخت میدان تست دینامیکی سرجنگی نیمه نفوذي با سرعت 9912205000189
مکانیک - گزارش علمی طرحزیر ماخ

فناوريهوافضا



خروجیعنوان پروژهکد پروژهردیف
حوزه 
تخصصی

نوع پروژه

تدوین مبانی انفجار و آنالیز پارامترهاي تاثیرگذار انفجارمتکی به روش 9922205000190
فناوريشیمیگزارش علمی طرحتجربی وعددي ازنقطه نظرتحلیل هندسی ماده منفجره و جنس آن

بررسی اثر نوع خرج با افزایش ضخامت پوسته و نوع الینر در بهبود نفوذ 9932205000191
EFP فناوريشیمیگزارش علمی طرحپرتابه هاي

مکانیک- گزارش علمی طرحبررسی تغییرات جریان در نازل هاي لوله بلند موتورهاي سوخت جامد9942205000192
فناوريهوافضا

9952205000193PBXW-108 فناوريشیمی- موادگزارش علمی طرحبهینه سازي خواص مکانیکی خرج

فناوريشیمی- موادگزارش علمی طرحتخمین طول عمر و انبار داري کلیه خرج هاي انفجاري انواع سرجنگی9962205000194

مکانیک- گزارش علمی طرح - ارائه نرم افزارکد جامع شبیه سازي سرجنگی9972205000195
فناوريهوافضا

مکانیک- گزارش علمی طرح - ارائه نرم افزارکد ترموباریک9982205000196
فناوريهوافضا



خروجیعنوان پروژهکد پروژهردیف
حوزه 
تخصصی

نوع پروژه

ساخت سنسورهاي نانو ساختاري با هدف اندازه گیري اجزاء تشکیل 9992205000197
دهنده مواد پر انرژي

گزارشات امکانسنجی، طراحی مفهومی، طراحی تفصیلی، 
فناوريشیمی - برقساخت نمونه عملیاتی

تدوین دانش فنی طراحی و تست و اندازگیري پارامترهاي عملکردي 10002205000198
مکانیک- گزارش علمی طرحآتشزنه هاي موتور هاي سوخت جامد

فناوريهوافضا

گزارشات امکانسنجی، طراحی مفهومی، طراحی تفصیلی، تولید PBX دریایی در مقیاس پایلوت10012205000199
ساخت نمونه عملیاتی

مکانیک - 
فناوريشیمی- مواد

تحقیق و بررسی تاثیر انواع فرآیند تولید پیشرانه هاي جامد دو پایه بر 10022205000200
فناوريشیمی - پلیمرگزارش علمی طرحشاخص کیفی و عملکردي

تدوین دانش فنی و آزمایشات ناپایداري احتراق در موتورهاي سوخت 10032205000201
مکانیک- گزارش علمی طرحجامد

فناوريهوافضا

مکانیک- گزارش علمی طرح - ارائه نرم افزارتدوین بسته نرم افزاري شبیه ساز عملکرد توربین هاي گازي10042205000202
فناوريهوافضا

10052205000203CL20 فناوريشیمی- موادگزارش علمی طرحامکان سنجی ساخت نمونه آزمایشگاهی ماده انفجاري



خروجیعنوان پروژهکد پروژهردیف
حوزه 
تخصصی

نوع پروژه

10062205000204H6 فناوريشیمی - پلیمرگزارش علمی طرحامکانسنجی تاثیر پودر نانو سایز آلومینیم در بهبود عملکرد خرج

مکانیک - گزارش علمی طرحمطالعه، تحلیل و محاسبه سطح مقطع راداري اهداف پرنده10072205000205
فناوريهوافضا -برق

مکانیک- گزارش علمی طرح - ارائه نرم افزارتوسعه و تدوین نرم افزار شبیه سازي عددي جریانهاي احتراقی10082205000206
فناوريهوافضا

تدوین نرم افزار تحلیل اثر بفل(تیغه) و خصوصیات اکوستیکی محفظه 10092205000207
مکانیک- گزارش علمی طرح - ارائه نرم افزاراحتراق

فناوريهوافضا

مکانیک- گزارش علمی طرحتدوین دانش کاربرد موتورهاي مقیاس کوچک در طراحی موتورها10102205000208
فناوريهوافضا

گزارشات امکانسنجی، طراحی مفهومی، طراحی تفصیلی، طراحی و پیاده سازي نمونه آزمایشگاهی سرومکانیزم جستجوگر نرخی10112205000209
فناوريبرقساخت نمونه آزمایشگاهی

تولید کامپوزیت نانو ساختارAL7014-3%Wt AL2O3با استفاده از 10122205000210
فناوريموادگزارش علمی طرحروش آلیاژسازي مکانیکی



خروجیعنوان پروژهکد پروژهردیف
حوزه 
تخصصی

نوع پروژه

بررسی اثر تغییرات ویسکوزیته دوغاب الیه اول در کیفیت قطعه نهایی 10132205000211
فناوريموادگزارش علمی طرح(صافی سطح ، خروج گاز و استحکام پوسته سرامیکی )

10142205000212
بررسی تأثیر ضخامت پوسته سرامیکی و فوق ذوب بر ریزساختار و 

خواص مکانیکی قطعات تولید شده به روش ریخته گري دقیق از آلیاژ 
A356آلومینیوم

فناوريموادگزارش علمی طرح

کسب دانش فنی و تولید نمونه هاي آلومینیایی جهت استفاده در کوره 10152205000213
VIM

فناوريموادگزارش علمی طرح

دستیابی به فناوري تولید ماهیچه سرامیکی پایه سیلیسی جهت پره 10162205000214
TF30 فناوريموادگزارش علمی طرحهاي

ساخت آلیاژ 7075 آلومینیم نانو ساختار با استفاده از فرآیند تغییر 10172205000215
(ECAP)فناوريموادگزارش علمی طرحشکل پالستیکی شدید

بررسی تاثیر پارامترهاي ریخته گري در خالء بر خواص مکانیکی و 10182205000216
فناوريموادگزارش علمی طرحمتالورژیکی سوپر آلیاژ پایه نیکل

فناوريشیمی - پلیمرگزارش علمی طرحدستیابی به دانش و فناوري پوششها و رنگهاي دریایی با تکنولوژي نانو10192205000218



خروجیعنوان پروژهکد پروژهردیف
حوزه 
تخصصی

نوع پروژه

فناوريبرقگزارش علمی طرحساخت استاپ لیزر با استفاده از تکنولوژي اپتیکی10202205000219

10212205000220(Object Tracking)فناوريبرق - کامپیوترگزارش علمی طرحردگیري هدف براساس پردازش تصویر

فناوريبرقگزارش علمی طرحانتشار امواج جهت جمینگ بردهاي الکترونیکی و مخابراتی با بردمحدود10222205000221

گزارشات امکانسنجی، طراحی مفهومی، طراحی تفصیلی، طراحی و ساخت تقویت کننده هاي فرکانس باالي نیمه هادي10232205000222
فناوريبرقساخت نمونه عملیاتی

گزارشات امکانسنجی، طراحی مفهومی، طراحی تفصیلی، طراحی و ساخت تستر آنالیز مودال(ارتعاش) گیربکس10242205000223
ساخت نمونه عملیاتی

مکانیک - 
فناوريهوافضا

فناوريشیمی - پلیمرگزارش علمی طراحیدستیابی به تکنولوژي تولید سیلیفون اسپیرال10252205000225

فناوريشیمی - پلیمرگزارش علمی طراحیدستیابی به تکنولوژي تولید سیلیفون سه جداره10262205000226



خروجیعنوان پروژهکد پروژهردیف
حوزه 
تخصصی

نوع پروژه

گزارشات امکانسنجی، طراحی مفهومی، طراحی تفصیلی، طراحی و ساخت تراسترهاي گاز سرد10272205000227
فناوريهوافضاساخت نمونه عملیاتی

مکانیک - گزارشات امکانسنجی، طراحی مفهومیطراحی مفهومی بوستر پمپ10282205000228
فناوريهوافضا

10292205000229STP مکانیک - گزارش علمی طرحطراحی اولیه یک موتور کم پیشران الکتریکی
فناوريهوافضا

دستیابی به دانش فنی تولید آلیاژ 10302205000230
J12CR25NI16MN7NB,09CR16NI4NB,07CR16NI6فناوريموادگزارش علمی طرح

گزارشات امکانسنجی، طراحی مفهومی، طراحی تفصیلی، طراحی و ساخت تستر اکچویتورهاي الکتروهیدرولیکی تغذیه مرکزي10312205000231
ساخت نمونه عملیاتی

مکانیک - 
فناوريهوافضا

فناوريموادگزارش علمی طرحدستیابی به تکنولوژي ساخت آهنرباي آلنیکو 8 و 103222050002329

فناوريشیمیگزارش علمی طرحاستخارج الگوریتم طراحی باتري سیلورزینک رزرو اولیه10332205000233



خروجیعنوان پروژهکد پروژهردیف
حوزه 
تخصصی

نوع پروژه

فناوريبرق - کامپیوترگزارش علمی طرحطراحی مادر برد نظامی10342205000234

فناوريبرق - کامپیوترگزارش علمی طرحاستفاده از  Data Fusion براي بهبود دقت سیستم هاي ناوبري10352205000235

طراحی و ساخت مبدل آنالوگ به دیجیتال بسیار دقیق جهت سیستم 10362205000236
هاي ناوبري بهمراه تستر مربوطه

گزارشات امکانسنجی، طراحی مفهومی، طراحی تفصیلی، 
فناوريبرقساخت نمونه عملیاتی

فناوريبرقگزارش علمی طرحافزایش محدودده عملکرد ارتفاع سنج الکترونیکی10372205000237

10382205000238IMU/INS فناوريبرقگزارش علمی طرحبهینه سازي کالیبراسیون

فناوريبرقگزارش علمی طرحارتفاع سنج (پیروالکتریک)10392205000239

فناوريشیمیگزارش علمی طرحبررسی اثرات مخرب خارج از جو روي باتري ها10402205000240



خروجیعنوان پروژهکد پروژهردیف
حوزه 
تخصصی

نوع پروژه

طراحی باتري سیلور زینک رزرو اولیه با قابلیت استفاده در ارتفاع بسیار 10412205000241
فناوريشیمیگزارش علمی طرحباال

گزارشات امکانسنجی، طراحی مفهومی، طراحی تفصیلی، دستیابی به دانش طراحی اکچویتور الکتروهیدرولیکی تغذیه مستقل10422205000242
ساخت نمونه عملیاتی

مکانیک - 
فناوريهوافضا - برق

فناوريبرقگزارش علمی طرحدستیابی به رله فشار مکانیکی با دقت باال10432205000243

بهینه سازي اکچویتور الکتروهیدرولیکی تغذیه مرکز ي با قابلیت قفل 10442205000244
مکانیکی

گزارشات امکانسنجی، طراحی مفهومی، طراحی تفصیلی، 
ساخت نمونه عملیاتی

مکانیک - 
فناوريهوافضا- برق

فناوريبرقگزارش علمی طرحدستیابی به طراحی و ساخت پتانسیومترهاي دقیق از نوع سیمی10452205000245

مکانیک - گزارش علمی طرحطراحی مفهومی یک توربو پمپ سرمازا10462205000246
فناوريهوافضا

مکانیک - گزارش علمی طرحشبیه ساز تست موتورهاي سوخت مایع در ارتفاع هاي مختلف پروازي10472205000247
فناوريهوافضا



خروجیعنوان پروژهکد پروژهردیف
حوزه 
تخصصی

نوع پروژه

بررسی تجربی تعیین توزیع دما در بالشتک گازي مخزن در حال تخلیه 10482205000248
مکانیک - گزارش علمی طرحبه هنگام فشار گذاري

فناوريهوافضا

توسعه کد ترمو شیمی تعادلی سطح براي گرافیت هوا به گرافیت 10492205000249
فناوريشیمیگزارش علمی طرح - ارائه نرم افزارمحصوالت احتراق سوخت مایع

دستیابی به دانش فنی طراحی، تحلیل و تست کمربند با گیره هاي 10502205000250
(V-BAND CLAMP) شکلV 

فناوريمکانیکگزارش علمی طرح- ساخت نمونه

مکانیک - گزارش علمی طرحشبیه سازي آماري با لحاظ اثرات خمشی و تالتم10512205000251
فناوريهوافضا

محاسبه توزیع دماي مخازن سوخت و اکسیدایزر و تعیین الزمات 10522205000252
مکانیک - گزارش علمی طرحسیستم کنترل دماي مخازن

فناوريهوافضا

تدوین روش طراحی سیستم هاي جدایش و پیکره بندي موشک حامل 10532205000253
مکانیک - گزارش علمی طرحماهواره

فناوريهوافضا

مکانیک - گزارش علمی طرحشبیه ساز مسیرهاي ارتباطی و حرکت اکچویتورهاي موتورهاي کنترلی10542205000254
فناوريهوافضا



خروجیعنوان پروژهکد پروژهردیف
حوزه 
تخصصی

نوع پروژه

فناوريهوافضاگزارش علمی طرحطراحی روش تست و تجهیزات آزمایشگاه تست جدایش10552205000255

فناوريهوافضاگزارش علمی طرحتدوین شرایط محیطی تاثیر گذار  بر سازه (داخل جو و فضا)10562205000256

انتخاب روش و ابزار مناسب جهت اندازه گیري کرنش در تست هاي 10572205000257
فناوريمکانیکگزارش علمی طرحمختلف

تعیین ارتعاشات سازه اي موشک روي سکو پرتاب از دیدگاه دینامیک 10582205000258
فناوريهوافضاگزارش علمی طرحپرواز

طراحی، ساخت و تست پوسته هاي استوانه اي کامپوزیتی با ساختار النه 10592205000259
زنبوري

گزارشات امکانسنجی، طراحی مفهومی، طراحی تفصیلی، 
فناوريهوافضا - موادساخت نمونه عملیاتی

اعتبار سنجی نتایج فلوئنت و MD در هندسه ها و رژیم هاي مختلف 10602205000261
مکانیک -گزارش علمی طرحجریان

فناوريهوافضا

تدوین اصول طراحی و تحلیل بالک ارگانهاي کنترلی (TVC) در 10612205000262
مکانیک -گزارش علمی طرحموشکهاي بالستیک و حامل

فناوريهوافضا



خروجیعنوان پروژهکد پروژهردیف
حوزه 
تخصصی

نوع پروژه

فناوريموادگزارش علمی طرحتدوین دانش فنی طراحی و تحلیل استحکام استاتیکی اتصاالت جوشی10622205000263

تدوین الزامات فنی براي طراحی موتورهاي سوخت مایع با قابلیت 10632205000264
مکانیک -گزارش علمی طرحخاموشی دو مرحله

فناوريهوافضا

مکانیک -گزارش علمی طرحتدوین الزامات فنی موتورهاي سوخت مایع با ساختار برون کنترلی10642205000265
فناوريهوافضا

طراحی سیستم هاي دمش مخازن به روش تبخیر پیشران و سیستم هاي 10652205000266
مکانیک -گزارش علمی طرحدمش شیمیایی

فناوريهوافضا

فناوريهوافضاگزارش علمی طرحطراحی مفهومی سیستم کنترل فعال مصارف پیشران10662205000267

تعیین اثر انعطاف پذیري خمشی سازه در دینامیک پرواز موشکهاي 10672205000268
فناوريهوافضاگزارش علمی طرحنامتقارن با مخازن خوشه اي

استخراج پارامترهاي گردابه و اثر گرداب شکسنهاي مختلف به روش 10682205000269
مکانیک - گزارش علمی طرحتجربی و تحلیلی

فناوريهوافضا



خروجیعنوان پروژهکد پروژهردیف
حوزه 
تخصصی

نوع پروژه

مکانیک - گزارش علمی طرحتدوین روش هاي تست مودال چند تحریک سازه هاي بزرگ10692205000270
فناوريهوافضا

تخمین شار حرارتی و میزان پسروي سطح ماده فنا شونده به روش 10702205000271
مکانیک - گزارش علمی طرحانتقال حرارت معکوس

فناوريهوافضا

فناوريبرقگزارش علمی طرحمدلسازي و تنظیم اولیه IMU صفحه پایدار10712205000272

ارائه کد عددي گرامایش با در نظر گرفتن اثرات واکنشهاي شیمیایی، 10722205000273
مکانیک - گزارش علمی طرح - ارائه نرم افزارانتقال جرم و انتقال حرارت به سطح

فناوريهوافضا

ایجاد یک مدل بهینه سازي طراحی موشک سوخت مایع بر اساس 10732205000274
MDO مکانیک - گزارش علمی طرحمتدولوژي

فناوريهوافضا

گزارشات امکانسنجی، طراحی مفهومی، طراحی تفصیلی، طراحی و پیاده سازي اتوپایلوت رهایی از بار10742205000275
ساخت نمونه عملیاتی

مکانیک - 
فناوريهوافضا - برق

فناوريموادگزارش علمی طرحدستیابی به تکنولوژي جوشکاري مقاطع نازك10752205000276



خروجیعنوان پروژهکد پروژهردیف
حوزه 
تخصصی

نوع پروژه

مکانیک - گزارش علمی طرح - ارائه نرم افزارتوسعه کد گرمایش آیرودینامیکی با در نظر گرفتن محاسبات ترموشیمی10762205000277
فناوريهوافضا

مکانیک - گزارش علمی طرحکوپل معادالت حرکت و حل عددي نیروهاي آیرودینامیکی حول موشک10772205000278
فناوريهوافضا

مکانیک - گزارش علمی طرح - ارائه نرم افزارشبیه ساز عددي مواد فنا شونده در حال دو بعدي و متقارن محوري10782205000279
فناوريهوافضا

طراحی میله هاي کامپوزیتی پلیمري تولید شده به روش پیچش الیاف 10792205000280
پیوسته تحت بار محوري فشاري و ممان خمشی

گزارشات امکانسنجی، طراحی مفهومی، طراحی تفصیلی، 
فناوريموادساخت نمونه عملیاتی

دستیابی به دانش طراحی، تحلیل و ساخت سازه اي استوانه اي فلزي با 10802205000281
(Waffle) ساختار

گزارشات امکانسنجی، طراحی مفهومی، طراحی تفصیلی، 
فناوريهوافضاساخت نمونه عملیاتی

10812205000282MATLAB/SIMULINK مکانیک - گزارش علمی طرح - ارائه نرم افزارشبیه ساز جامع ارتعاشی موشک در محیط
فناوريهوافضا

فناوريشیمی - موادگزارش علمی طرحکوپل پاسخ حرارتی گرافیت و کربن - کربن با ترموشیمی سطح10822205000283



خروجیعنوان پروژهکد پروژهردیف
حوزه 
تخصصی

نوع پروژه

طراحی و ساخت سیستم جایگزین اوگالمر و تئودلیت ویژه جهت نشانه 10832205000284
روي

گزارشات امکانسنجی، طراحی مفهومی، طراحی تفصیلی، 
ساخت نمونه عملیاتی

مکانیک- 
فناوريهوافضا-برق

گزارشات امکانسنجی، طراحی مفهومی، طراحی تفصیلی، طراحی و ساخت دستگاه تست خستگی10842205000285
ساخت نمونه عملیاتی

مکانیک - 
فناوريهوافضا

مکانیک - گزارش علمی طرحتعریف و مدلسازي عددي و تعریف تست شتابدار براي تعیین عمر بلوکها10852205000287
فناوريهوافضا

بررسی اغتشاشات نیرویی و گشتاوري موجود بر حرکت خطی و زاویه اي 10862205000288
مکانیک - گزارش علمی طرحماهواره ها

فناوريهوافضا

10872205000289 OPEN FOAM راه اندازي شناسایی و بکار گیري نرم افزار عددي
مکانیک - گزارش علمی طرح - ارائه نرم افزاربراي محاسبات آیرودینامیک و انتقال حرارت

فناوريهوافضا

فناوريموادگزارش علمی طرحاتصال آلیاژ آلومینیوم 2024 به روش فاز مایع گذار و بررسی رفتار اتصال10882205000290

تحلیل کنترل پذیري موشکهاي چند مرحله اي در برابر جدایش بین 10892205000291
مکانیک - گزارش علمی طرحمراحل

فناوريهوافضا



خروجیعنوان پروژهکد پروژهردیف
حوزه 
تخصصی

نوع پروژه

استفاده از روش معکوس براي محاسبه دما و شار حرارتی وارده به بدنه 10902205000292
مکانیک - گزارش علمی طرحموشک

فناوريهوافضا

مکانیک - گزارش علمی طرحبهینه سازي مسیر موشکهاي حامل و بالستیک10912205000293
فناوريهوافضا

مکانیک - گزارش علمی طرحسیستم متحرك تثبیت دما و رطوبت موشکهاي هیدرازینی10922205000294
فناوريهوافضا

10932205000295A16 و MG4 مبتنی بر سنسورهاي IMU گزارشات امکانسنجی، طراحی مفهومی، طراحی تفصیلی، طراحی و ساخت
ساخت نمونه عملیاتی

مکانیک- 
فناوريهوافضا- برق

10942205000296MEMS مبتنی بر سنسورهاي AHRS گزارشات امکانسنجی، طراحی مفهومی، طراحی تفصیلی، طراحی و ساخت
ساخت نمونه عملیاتی

مکانیک- 
فناوريهوافضا- برق

10952205000297DT گزارشات امکانسنجی، طراحی مفهومی، طراحی تفصیلی، طراحی و ساخت تستر جامع جایروي
ساخت نمونه عملیاتی

مکانیک- 
فناوريهوافضا- برق

گزارشات امکانسنجی، طراحی مفهومی، طراحی تفصیلی، طراحی و ساخت جایرو کامپس زمینی10962205000298
ساخت نمونه عملیاتی

مکانیک- 
فناوريهوافضا- برق



خروجیعنوان پروژهکد پروژهردیف
حوزه 
تخصصی

نوع پروژه

طراحی و ساخت INS مبتنی بر جایروي FOG براي رسیدن به دقت 10972205000299
15km/h حدود

گزارشات امکانسنجی، طراحی مفهومی، طراحی تفصیلی، 
ساخت نمونه عملیاتی

مکانیک- 
فناوريهوافضا- برق

مکانیک - گزارش علمی طرحپیاده سازي سیستم کمک ناوبري مبتنی بر تطبیق صحنه10982205000300
فناوريهوافضا

مکانیک - گزارش علمی طرح - ارائه نرم افزارمدلسازي و شبیه سازي سنسور نجومی10992205000301
فناوريهوافضا

مکانیک - گزارش علمی طرحپیاده سازي عملیاتی سیستم کمک ناوبري مبتنی بر عوارض زمین11002205000302
فناوريهوافضا

11012205000303DGPS فناوريبرقگزارش علمی طرحبهره برداري و کاربردي نمودن ایستگاه

11022205000304GPS فناوريبرقگزارش علمی طرحتعیین وضعیت چرخشی به کمک چند گیرنده

دستیابی به دانش طراحی ژیروسکوپ هاي فیبر نوري(Open loop و 11032205000305
(Close loop مکانیک- گزارش علمی طرح

فناوريهوافضا- برق



خروجیعنوان پروژهکد پروژهردیف
حوزه 
تخصصی

نوع پروژه

11042205000306Q-Flex مکانیک- گزارش علمی طرحدستیابی به دانش طراحی شتاب سنج هاي
فناوريهوافضا- برق

مکانیک- گزارش علمی طرحدستیابی به دانش طراحی ژیروسکوپ هاي تنظیم شونده دینامیکی11052205000307
فناوريهوافضا- برق

گزارشات امکانسنجی، طراحی مفهومی، طراحی تفصیلی، طراحی و ساخت میز ریت11062205000308
ساخت نمونه عملیاتی

مکانیک- 
فناوريهوافضا- برق

گزارشات امکانسنجی، طراحی مفهومی، طراحی تفصیلی، تولید سپرهاي حرارتی سرجنگی بر پایه نانو کامپوزیت سیلیکات الیه اي11072205000309
ساخت نمونه عملیاتی

مکانیک- 
فناوريهوافضا- مواد

فناوريموادگزارش علمی طرحجایگزینی پارچه آزبست با پارچه سرامیک11082205000310

گزارشات امکانسنجی، طراحی مفهومی، طراحی تفصیلی، طراحی و ساخت دستگاه پیچش الیاف چهار محوره11092205000311
فناوريمواد - نساجیساخت نمونه عملیاتی

تولید و توسعه نرم افزار طراحی و تحلیل سیستم حفاظت حرارتی 11102205000312
مکانیک - گزارش علمی طرح - ارائه نرم افزارسرجنگی موشکهاي بالستیک

فناوريهوافضا



خروجیعنوان پروژهکد پروژهردیف
حوزه 
تخصصی

نوع پروژه

طراحی و ساخت دستگاه آزمون بهینه براي اندازه گیري قدرت 11112205000313
پیشرانش مجموعه هاي تراستر

گزارشات امکانسنجی، طراحی مفهومی، طراحی تفصیلی، 
ساخت نمونه عملیاتی

مکانیک - 
فناوريهوافضا

مکانیک - گزارش علمی طرحفناوري طراحی وساخت انواع  نازل سوخت جامد مرکب11122205000314
فناوريهوافضا

مکانیک - گزارش علمی طرحفناوري ساخت موتورهاي سوختهاي جامد مرکب با چند نازل11132205000315
فناوريهوافضا

مکانیک - گزارش علمی طرحفناوري ساخت بالکهاي کنترلی تنگستن - مس11142205000316
فناوريهوافضا

فناوريموادگزارش علمی طرحفناوري تعیین خواص ترموفیزیکی و ترموشیمیایی عایق هاي حرارتی11152205000317

فناوريموادگزارش علمی طرحدستیابی به فناوري تولید عایق هاي حرارتی نانو کامپوزیت11162205000318

فناوريشیمی - موادگزارش علمی طرحفناوري بهبود چسبندگی سوخت به عایق هاي الستیکی و کامپوزیتی11172205000319



خروجیعنوان پروژهکد پروژهردیف
حوزه 
تخصصی

نوع پروژه

مکانیک - گزارش علمی طرحفناوري ساخت بدنه هاي فلزي با انواع اتصاالت11182205000320
فناوريهوافضا

دستیابی به فناوري موتورهاي سوخت جامد مرکب سیگاري سوز با طول 11192205000321
مکانیک - گزارش علمی طرحبیش از یک متر

فناوريهوافضا

فناوريمواد - نساجیگزارش علمی طرحدستیابی به دانش فنی تولید الیاف کوالر در مقیاس نیمه صنعتی11202205000322

فناوريمواد - نساجیگزارش علمی طرحدستیابی به دانش فنی تولید الیاف اکریلیک ویژه در مقیاس بنچ11212205000323

گزارشات امکانسنجی، طراحی مفهومی، طراحی تفصیلی، طراحی و ساخت تستر گیرنده تله متري11222205000324
ساخت نمونه عملیاتی

مکانیک - 
فناوريهوافضا

گزارشات امکانسنجی، طراحی مفهومی، طراحی تفصیلی، طراحی و ساخت تستر On board تله متري11232205000325
فناوريبرقساخت نمونه عملیاتی

طراحی و ساخت کامپیوتر پرواز مبتنی بر پردازنده هاي سرعت باال 11242205000326
(DSP)

گزارشات امکانسنجی، طراحی مفهومی، طراحی تفصیلی، 
فناوريبرقساخت نمونه عملیاتی



خروجیعنوان پروژهکد پروژهردیف
حوزه 
تخصصی

نوع پروژه

طراحی و ساخت کامپیوتر پرواز مبتنی بر پردازنده هاي DSP جهت 11252205000327
هدایت تصویري

گزارشات امکانسنجی، طراحی مفهومی، طراحی تفصیلی، 
فناوريبرقساخت نمونه عملیاتی

11262205000328FPGA تله متري توسط  Encoding گزارشات امکانسنجی، طراحی مفهومی، طراحی تفصیلی، پیاده سازي برد
فناوريبرقساخت نمونه عملیاتی

گزارشات امکانسنجی، طراحی مفهومی، طراحی تفصیلی، طراحی و ساخت گیرنده تله متري11272205000329
فناوريبرقساخت نمونه عملیاتی

فناوريبرقگزارش علمی طرحافزایش دقت IMU به منظور تعیین آزیموت11282205000330

فناوريبرقگزارش علمی طرحاستفاده از GPS در سیستم کمک ناوبري11292205000331

گزارشات امکانسنجی، طراحی مفهومی، طراحی تفصیلی، طراحی و ساخت سیستم پردازش تصویر جهت هدایت تصویري11302205000332
فناوريبرقساخت نمونه عملیاتی

گزارشات امکانسنجی، طراحی مفهومی، طراحی تفصیلی، طراحی و ساخت فرستنده و گیرنده دیجیتالی سیگنال ویدیوئی11312205000333
فناوريبرقساخت نمونه عملیاتی



خروجیعنوان پروژهکد پروژهردیف
حوزه 
تخصصی

نوع پروژه

گزارشات امکانسنجی، طراحی مفهومی، طراحی تفصیلی، طراحی و ساخت سیستم داده برداري فوق فشرده11322205000334
فناوريبرق - کامپیوترساخت نمونه عملیاتی

گزارشات امکانسنجی، طراحی مفهومی، طراحی تفصیلی، تولید نیمه صنعتی سنتز آزید سرب11332205000335
فناوريشیمیساخت نمونه عملیاتی

فناوريشیمیگزارش علمی طرحسنتز ماده 2 و 4 دي نیتروفنوکسی اتانول11342205000336

فناوريشیمی - پلیمرگزارش علمی طرحمیکرونیزه کردن پلی استال11352205000337

گزارشات امکانسنجی، طراحی مفهومی، طراحی تفصیلی، طراحی و ساخت زوم شاتر یکپارچه11362205000338
فناوريمکانیک- برقساخت نمونه عملیاتی

گزارشات امکانسنجی، طراحی مفهومی، طراحی تفصیلی، طراحی و ساخت شتاب سنج خطی11372205000339
فناوريبرقساخت نمونه عملیاتی

گزارشات امکانسنجی، طراحی مفهومی، طراحی تفصیلی، طراحی و ساخت شتاب سنج زاویه اي11382205000340
فناوريبرقساخت نمونه عملیاتی



خروجیعنوان پروژهکد پروژهردیف
حوزه 
تخصصی

نوع پروژه

صنایع - گزارش علمی طرح، سند استراتژيتدوین استراتژي مدیریت دانش در سازمان هاي تحقیقاتی و صنعتی11392205000341
دانشیمدیریت

ارائه الگوي مدیریت دانش در سازمان هاي تحقیقاتی و صنعتی با رویکرد 11402205000342
صنایع - گزارش علمی طرح، الگوتوسعه منابع انسانی

دانشیمدیریت

صنایع - گزارش علمی طرح، سند استراتژيتدوین استراتژي تحقیقات بارویکرد مدیریت دانش11412205000343
دانشیمدیریت

الگوي برنامه ریزي براي یک سازمان تحقیقاتی با رویکرد مدیریت دانش 11422205000344
صنایع - گزارش علمی طرح(استفاده از KMBOK در برنامه ریزي)

دانشیمدیریت

صنایع - گزارش علمی طرح، الگوارائه الگوي مدیریت دانش در توسعه فناوري11432205000346
دانشیمدیریت

ارائه مدلی براي توسعه مدیریت دانش در سازمان هاي تحقیقاتی با 11442205000347
IT صنایع - گزارش علمی طرح، الگورویکرد استفاده مؤثر از

دانشیمدیریت

تدوین مدل ارتباط با دانشگاه ها و شرکت هاي فناوري محور به منظور 11452205000348
صنایع - گزارش علمی طرح، مدلتوسعه دانش خارجی

دانشیمدیریت



خروجیعنوان پروژهکد پروژهردیف
حوزه 
تخصصی

نوع پروژه

الگوي بررسی نتایج اجراي مدیریت دانش در پروژه هاي صنعتی، 11462205000349
صنایع - گزارش علمی طرح، الگوتحقیقاتی و خدماتی

دانشیمدیریت

صنایع - گزارش علمی طرح، الگوارائه الگوي نظام مستندسازي پروژه ها براي تصریح دانش هاي فرایندي11472205000350
دانشیمدیریت

صنایع - گزارش علمی طرح، الگوطراحی الگوي ترسیم نقشه دانش11482205000351
دانشیمدیریت

طراحی نظام هاي انگیزشی براي محققان در تولید، اشتراك و به کارگیري 11492205000352
صنایع - گزارش علمی طرحدانش

دانشیمدیریت

صنایع - گزارش علمی طرح، الگوالگوي ارزیابی و ارزش گذاري دانش  فردي و سازمانی11502205000353
دانشیمدیریت

صنایع - گزارش علمی طرح، الگوالگوي رتبه بندي دانشگران سازمان براساس عملکرد دانشی11512205000354
دانشیمدیریت

الگوي ایجاد پایگاه  دانش (بانک دانش هاي صریح و ضمنی معتبر و داوري 11522205000355
صنایع - گزارش علمی طرح، الگوشده)

دانشیمدیریت



خروجیعنوان پروژهکد پروژهردیف
حوزه 
تخصصی

نوع پروژه

صنایع - گزارش علمی طرحطراحی نظام حمایت از حق مالکیت معنوي محققان11532205000356
دانشیمدیریت

ارتباط نظام مدیریت آموزش با مدیریت دانش در پرکردن شکاف دانشی 11542205000357
صنایع - گزارش علمی طرحدر توسعه فناوري

دانشیمدیریت

طراحی نظام شناسایی و اکتساب دانش هاي ضمنی بازنشستگان و 11552205000358
صنایع - گزارش علمی طرحکارکنان درحال رهایی

دانشیمدیریت

صنایع - گزارش علمی طرحمدل راه اندازي کانون هاي تبادل دانش11562205000359
دانشیمدیریت

صنایع - گزارش علمی طرحطراحی مدلی براي خلق ایده هاي جدید و  ثبت اختراعات  و اکتشافات11572205000360
دانشیمدیریت

صنایع - گزارش علمی طرح، مدلطراحی مدل و تدوین مکانیزم راه اندازي فن بازار ها11582205000361
دانشیمدیریت

صنایع - گزارش علمی طرحنظام ارزیابی پروژه هاي سیستم سالح11592205000362
دانشیمدیریت



خروجیعنوان پروژهکد پروژهردیف
حوزه 
تخصصی

نوع پروژه

صنایع - گزارش علمی طرح، مدلطراحی مدل مدیریت مطلوب سیستم سالح موشکی11602205000363
دانشیمدیریت

صنایع - گزارش علمی طرح، مدلطراحی مدل چرخه عمر محصول11612205000364
دانشیمدیریت

صنایع - گزارش علمی طرحطراحی نظام مدیریت تکنولوژي سازمان11622205000365
دانشیمدیریت

طراحی مدل اطلس فناوري سازمان ( شناسایی و احصاء فناوري هاي 11632205000366
صنایع - گزارش علمی طرح، مدلحیاتی و عمومی)

دانشیمدیریت

صنایع - گزارش علمی طرح، مدلطراحی مدل نقشه راه فناوري هاي سازمان11642205000367
دانشیمدیریت

صنایع - گزارش علمی طرح، مدلمدل مدیریت ریسک در سازمان هاي دانش بنیان11652205000368
دانشیمدیریت

صنایع - گزارش علمی طرحزنجیره تأمین در سازمان هاي با خطر ریسک باال11662205000369
دانشیمدیریت



خروجیعنوان پروژهکد پروژهردیف
حوزه 
تخصصی

نوع پروژه

صنایع - گزارش علمی طرح، مدلمدل کنترل بازار در محصوالت دانش بنیان11672205000370
دانشیمدیریت

صنایع - گزارش علمی طرحمدل برنامه ریزي تولید در شرایط بحرانی11682205000371
دانشیمدیریت

صنایع - گزارش علمی طرح، مدلمدل تصمیم گیري چندگانه با متغیرهاي غیرقابل کنترل11692205000372
دانشیمدیریت

صنایع - گزارش علمی طرحآسیب شناسی دالئل عدم تمایل کارکنان به مشارکت در سطح سازمان11702205000373
دانشیمدیریت

صنایع - گزارش علمی طرحآسیب شناسی سیستم جبران خدمت(حقوق و مزایاء)  موجود11712205000374
دانشیمدیریت

آسیب شناسی پیاده سازي طرحهاي تعالی سازمانی و شناسائی موانع در 11722205000375
صنایع - گزارش علمی طرحراه اجراي طرحهاي تعالی

دانشیمدیریت

صنایع - گزارش علمی طرحنقش نظام جبران خدمت در ایجاد رضایت شغلی11732205000376
دانشیمدیریت



خروجیعنوان پروژهکد پروژهردیف
حوزه 
تخصصی

نوع پروژه

صنایع - گزارش علمی طرحشناسایی عوامل موثر بر رضایت شغلی در سازمان11742205000377
دانشیمدیریت

صنایع - گزارش علمی طرحارزیابی رضایت شغلی کارکنان سازمان11752205000378
دانشیمدیریت

صنایع - گزارش علمی طرحبررسی مشکالت رفتاري کارکنان و ارتباط آن با اثربخش سازمان11762205000379
دانشیمدیریت

صنایع - گزارش علمی طرحآسیب شناسی دالئل قطع همکاري کارکنان متخصص و نخبه11772205000380
دانشیمدیریت

آسیب شناسی دالئل عدم تمایل فارغ التحصیالن ممتاز و متخصصین 11782205000381
صنایع - گزارش علمی طرح(نخبگان )به همکاري با سازمان

دانشیمدیریت

صنایع - گزارش علمی طرحطراحی و ارائه سیستم مدیریت منابع انسانی متناسب با رویکرد سازمان11792205000382
دانشیمدیریت

نقش و جایگاه تیمهاي  حل مسئله در فعالیتهاي سازمان با توجه به 11802205000383
صنایع - گزارش علمی طرحرویکرد سازمان

دانشیمدیریت



خروجیعنوان پروژهکد پروژهردیف
حوزه 
تخصصی

نوع پروژه

11812205000384
آسیب شناسی سیستم  ارزیابی عملکرد موجود کارکنان و طراحی 

سیستم ارزیابی عملکرد متناسب با اهداف سازمان و ویژگیهاي نیروي 
انسانی سازمان

صنایع - گزارش علمی طرح
دانشیمدیریت

11822205000385
آسیب شناسی سیستم مدیریت منابع انسانی موجود و بررسی دالئل 

عدم وجود جایگاه و نقش مناسب براي مدیران منابع انسانی در تصمیم 
گیریهاي سازمان

صنایع - گزارش علمی طرح
دانشیمدیریت

11832205000386
آسیب شناسی نظام(سیستم) طبقه بندي مشاغل موجود و بررسی 

تاثیرات آن بر عملکرد حوزه مدیریت منابع انسانی و طراحی و تدوین 
سیستمی متناسب با رویکرد جدید سازمان

صنایع - گزارش علمی طرح
دانشیمدیریت

11842205000387
آسیب شناسی ساختار سازمانی موجود و پیشنهاد ساختار متناسب با 

اهداف سازمان و بیان ویژگیهاي نیروي انسانی متناسب با ساختار 
پیشنهادي

صنایع - گزارش علمی طرح
دانشیمدیریت

...........................نرم افزار طراحی ماموریت هواپیماي جت11852206000037
هوافضا - 

دینامیک پرواز-
 کنترل

فناوري

فناوريآیرودینامیک...........................طراحی ایرفویل رادار گریز کف تخت11862206000038

مدلسازي ریاضی منطقه عملیاتی پهپاد جت براي ارزیابی مکانهاي 11872206000040
فناوريآیرودینامیک...........................تهدید و غیر تهدید



خروجیعنوان پروژهکد پروژهردیف
حوزه 
تخصصی

نوع پروژه

تحلیل تنش و کرنش و بررسی پاره شدن یک کیسه هواي معین در 11882206000041
فناوريآیرودینامیک...........................هنگام فرود به شیوه نظري و آزمایشگاهی.

11892206000042 Active) طراحی، تحلیل و آزمایش یک سامانه کاهنده شتاب فعال
Deceleration) براي یک پهپاد.

فناوريآیرودینامیک...........................

تحلیل تنش و کرنش و شتابِ اعمالی به هواپیما از ابتداي فرآیند باز 11902206000043
فناوريآیرودینامیک...........................شدن چتر تا بازیابی کامل هواپیما به صورت تئوري و تجربی.

تحلیل تنش، کرنش و شتابِ اعمالی به چتر و متعلقات آن از ابتداي 11912206000044
فناوريآیرودینامیک...........................فرآیند باز شدن چتر تا بازیابی کامل هواپیما به صورت تئوري و تجربی.

11922206000045
تحلیل اتصاالت یک ارابه فرود فلزي به یک بدنه کامپوزیت و رفتار 

استاتیکی و دینامیکی وابسته به زمان آن با استفاده از روشهاي تئوري و 
تجربی.

فناوريآیرودینامیک...........................

فناوريآیرودینامیک...........................تحلیل آیرواالستیک ملخ هواپیماي موتور پیستونی.11932206000046

طراحی آیرواالستیک و جرمی ملخ هواپیماي پیستونی براي رسیدن به 11942206000047
فناوري دانشیآیرودینامیک...........................بیشترین راندمان.



خروجیعنوان پروژهکد پروژهردیف
حوزه 
تخصصی

نوع پروژه

تحلیل آیرواالستیک غیرخطی بالهاي انعطاف پذیر کامپوزیتی با در نظر 11952206000048
دانشیآیرودینامیک...........................گرفتن اثرات غیرخطی هندسی و آیرودینامیک غیرخطی استال.

طراحی، ساخت و بهینه سازي سیستم هاي تشخیص حضور در محیط 11962206000049
فناوريآیرودینامیک...........................راداري مشخص.

طراحی سیستم انتقال جریان داده ها با استفاده از فیبر نوري داخل 11972206000050
فناوريآیرودینامیک...........................هواپیماهاي بزرگ.

فشرده سازي ارسال تصاویر با استفاده از تبدیل wavelet packet قابل 11982206000051
فناوريآیرودینامیک...........................استفاده در پهپادها.

فناوريآیرودینامیک...........................افزایش راه هاي امنیت ارسال تصاویر و داده ها از پهپاد به پایگاه زمینی.11992206000052

فناوريآیرودینامیک...........................تحلیل سازه در شرایط ناپایا مانند برخورد، ضربه و ... .12002206000053

دانشیآیرودینامیک...........................پایداري آیرواالستیسیته (واگرایی فالتر).12012206000055



خروجیعنوان پروژهکد پروژهردیف
حوزه 
تخصصی

نوع پروژه

12022206000056
بررسی پانل هاي ساندویچی با پوسته هاي کامپوزیتی و هسته فوم نرم، 
تحت بار متمرکز و تعیین الیه چینی بهینه در محلِ اعمال بار با استفاده 

از تئوري مرتبه باال
فناوريآیرودینامیک...........................

بررسی پانل هاي ساندویچی با پوسته هاي کامپوزیتی و هسته فوم نرم، 12032206000057
فناوريآیرودینامیک...........................تحت بار ضربه و تعیین مودهاي شکست.

12042206000058
تحلیل پانل هاي ساندویچی با استفاده از تئوري هاي مرتبط باال به منظور 
تعیین میزان خطاي المان هاي Shell استفاده شده در نرم افزارهاي المان  

محدود، بررسی اثر افزایش ضخامت هسته بر میزان خطا.
فناوريآیرودینامیک...........................

بررسی رفتار پانل هاي ساندویچی با هسته هاي ضخیم چندالیه داراي 12052206000059
فناوريآیرودینامیک...........................الیه هاي میانی کامپوزیتی تحت بارگذاري هاي مختلف.

طراحی و شبیه سازي ارابه فرود فلزي و کامپوزیتی از نوع فنر تخت براي 12062206000060
فناوريآیرودینامیک...........................انواع هواپیماهاي سبک.

فناوريآیرودینامیک...........................بررسی مسئله ناپایداري بال و دم افقی پهپاد کامپوزیتی.12072206000061

فناوريآیرودینامیک...........................بررسی مسئله ناپایداري بال و دم افقی هواپیماي کامپوزیتی.12082206000062



خروجیعنوان پروژهکد پروژهردیف
حوزه 
تخصصی

نوع پروژه

سازگاري پیشرانه هاي مینی جت  مورد استفاده در پهپادها با استفاده از 12092206000063
فناوريآیرودینامیک...........................توزیع فشار داده شده.

شبیه سازي کامپیوتري جهت به دست آوردن معیاري براي بررسی تأثیر 12102206000064
فناوريآیرودینامیک...........................شکل بدنه بر روي عملکرد هواپیما.

فناوريآیرودینامیک...........................تهیه نرم افزار طراحی و بهینه سازي بدنه هاي برآساز.12112206000065

طراحی، ساخت و  تست موتورهاي الکتریکی AC سه فاز AC 155 ولت 12122206000066
فناوريآیرودینامیک...........................و DC 28ولت هوایی

طراحی، ساخت و  تست سلونوئیدهاي AC 155 ولت و DC 28ولت 12132206000067
فناوريآیرودینامیک...........................هوایی

طراحی، ساخت و  تست Spool & Sleeve با دقت 10mدر فشار 4500 12142206000070
psi و فلز روي فلز آب بند

فناوريآیرودینامیک...........................

تهیه کدنرم افزاري جهت تدوین بلوك بارگذاري در تست خستگی 12152206000071
فناوريآیرودینامیک...........................هواپیما



خروجیعنوان پروژهکد پروژهردیف
حوزه 
تخصصی

نوع پروژه

تهیه کدنرم افزاري جهت تبدیل بارهاي پروازي به بارهاي آزمایشگاهی 12162206000072
فناوريآیرودینامیک...........................در تست خستگی هواپیما

فناوريآیرودینامیک...........................تهیه کدنرم افزاري جهت Flight Load Share (سهم بار در پرواز)12172206000073

فناوريآیرودینامیک...........................تهیه کدنرم افزاري جهت کالیبراسیون سه بعدي پلهاي کرنش سنجی12182206000074

تهیه کدنرم افزاري جهت اعالم و اخطار در هنگام تست سازه اي هواپیما 12192206000075
فناوريآیرودینامیک...........................( به صورت نرم افزاري و سخت افزار وسط)

فناوريآیرودینامیک...........................سیستم عامل هوایی12202206000076

فناوريآیرودینامیک...........................کامپیوتر نظامی12212206000077

فناوريآیرودینامیک...........................تحلیل روشهاي مختلف گشتاورسنجی و طراحی و ساخت سنسور مربوطه12222206000078



خروجیعنوان پروژهکد پروژهردیف
حوزه 
تخصصی

نوع پروژه

تعیین تئوري و عملی ضرائب پایداري و مشتقات آیرودینامیکی بالگرد 12232206000079
فناوريآیرودینامیک...........................براساس روشهاي تخمین مدل (حالت / آداپتو)

فناوريآیرودینامیک...........................طراحی و ساخت خلبان خودکار 3 محوره؛12242206000080

فناوريآیرودینامیک...........................طراحی و ساخت خلبان خودکار 4 محوره12252206000081

فناوريآیرودینامیک...........................طراحی و ساخت دورسنج دیجیتال نوري در بالگرد12262206000082

12272206000083UHF فناوريآیرودینامیک...........................طراحی و ساخت رادیوي هوایی باند

فناوريآیرودینامیک...........................آنالیز مدال یک پره کامپوزیت و مقایسه با پره فلزي12282206000084

فناوريآیرودینامیک...........................طراحی مفهومی موتور توربوفن سنگین12292206000086



خروجیعنوان پروژهکد پروژهردیف
حوزه 
تخصصی

نوع پروژه

طراحی مفهومی موتور یونی یا پالسمایی جهت استفاده در ارتفاعات 12302206000087
فناوريآیرودینامیک...........................باالي یونسفر

فناوريآیرودینامیک...........................تخمین عمر سازه هاي فلزي هوایی12312206000088

فناوريآیرودینامیک...........................روشهاي کنترل الیه مرزي ورودي هوا12322206000089

فناوريآیرودینامیک...........................روش هاي تعیین توزیع انتقال حرارت موتورهاي جت12332206000090

فناوريآیرودینامیک...........................مدل ریاضی جریان سوخت و هوا در موتورهاي جت12342206000092

فناوريآیرودینامیک...........................طراحی نازل همگرا و واگراي بوستر پرتابی12352206000093

فناوريآیرودینامیک...........................تدوین دانش فنی طراحی ملخ هاي هوایی12362206000094



خروجیعنوان پروژهکد پروژهردیف
حوزه 
تخصصی

نوع پروژه

فناوريآیرودینامیک...........................محاسبات و طراحی مانتینگ موتور12372206000095

تعیین و تخمین عمر و بهینه سازي سازه هاي هوایی و بررسی پدیده هاي 12382206000096
فناوريآیرودینامیک...........................آیرواالستیسیته و فالتر

فناوريآیرودینامیک...........................طراحی و ساخت مواد هوشمند مورد استفاده در سازه هاي هوایی12392206000097

فناوريآیرودینامیک...........................تدوین استاندارد شرکتی عملکردي موتور12402206000098

فناوريآیرودینامیک...........................تدوین استاندارد شرکتی عملکردي ملخ12412206000099

تدوین استانداردهاي شرکتی اقالم الکتریکی و الکترونیکی سامانه هاي 12422206000100
فناوريآیرودینامیک...........................هوایی (بیش از 30 مورد)

فناوريآیرودینامیک...........................بروز رسانی دستگاه ها و تجهیزات تست الکتریکی و الکترونیکی12432206000101



خروجیعنوان پروژهکد پروژهردیف
حوزه 
تخصصی

نوع پروژه

فناوريآیرودینامیک...........................تدوین آئین نامه تعمیراتی اقالم حساس هوایی12442206000102

فناوريآیرودینامیک...........................تنش زدایی سازه هاي تیتانیومی با استفاده از امواج التراسونیک12452206000103

فناوريآیرودینامیک...........................افزایش چسبندگی پوشش نیکل سولفات در قطعات مورد ماشیینکاري12462206000104

فناوريآیرودینامیک...........................پوشش نوین آلومینایزینگ روي پره هاي توربین موتور12472206000105

جایگزینی روش IDV (پوشش بخار یونی) به جاي پوشش آبکاري 12482206000106
فناوريآیرودینامیک...........................کادمیوم

جایگزینی پوشش هاي HVOF به جاي پوشش هاي کروم در ارابه فرود 12492206000107
فناوريآیرودینامیک...........................هواپیما

بررسی و امکان جوشکاري (Build up) نمودن Tip پره هاي توربین 12502206000108
Rene80 فناوريآیرودینامیک...........................ردیف دوم از جنس



خروجیعنوان پروژهکد پروژهردیف
حوزه 
تخصصی

نوع پروژه

اندازه گیري و روشهاي کم کردن تنشهاي پسماند جوشکاري بر روي 12512206000109
فناوريآیرودینامیک...........................قطعات

12522206000110Lapping فناوريآیرودینامیک...........................بررسی پارامترهاي موثر در فرآیند پرداختکاري

12532207001381 DGPS-RTK طراحی، ساخت و گسترش سیستم هاي تعیین موقعیت
سامانهژئودزيسیستم تعیین موقعیت با دقت باالو…

12542207001382WEB طراحی و ساخت سیستم ها یا اطالعات جغرافیایی تحتGIS ملی
سامانه اطالعات 

مکانی و 
کامپیوتر

سامانه

12552207001383GIS طراحی و ساخت نرم افزارهاي سامانهGIS ملی و نظامیGIS سامانهو کامپیوتر

12562207001384UAV فتوگرامتري، سامانه عکسبرداري دوربین و هواپیماطراحی و ساخت سیستم هاي عکسبرداري
سامانههوا فضا و اپتیک

Dataطراحی و ساخت نرم افزار و سخت افزارهاي Data Center  بومی12572207001385 Center ITسامانه



خروجیعنوان پروژهکد پروژهردیف
حوزه 
تخصصی

نوع پروژه

فناوريفتوگرامتريمدل کالیبراسیون دوربینطراحی و اجراي فیلد کالیبراسیون براي دوربین هاي رقومی و آنالوگ12582207001386

فتوگرامتري سیستم هاي قدیمی UP GRIDتبدیل دوربین هاي آنالوگ به رقومی(.Wild Rc20و..)12592207001387
فناورياپتیک

طراحی و ساخت تجهیزات سخت افزاري جهت نمایش سه بعدي 12602207001388
suther Glass -Emiter-3D LCD &LED

نمایشگر و منحنیهاي سه بعدي
فتوگرامتري،اپت

یک و 
الکترونیک

فناوري

فتوگرامتري- نرم افزار محاسباتیبسط و گسترش نرم افزارهاي محاسبات فتوگرامتري (هوایی و فضایی)12612207001389
سامانهسنجش از دور

دستگاه لیزر اسکن هوایی و زمینیطراحی و ساخت laser scan هوایی و زمینی12622207001390
الکترونیک، 
ابزار دقیق و 
فتوگرامتري

فناوري

فتوگرامتري عکس نقشهبسط و گسترش ارتوموزائیک هاي هوایی و فضایی12632207001391
سامانهسنجش از دور

هیدروگرافی سیستم ناوبري دریاییاستفاده از سامانه هاي تعیین موقعیت جدید در هیدروگرافی12642207001392
سامانهژئودزي



خروجیعنوان پروژهکد پروژهردیف
حوزه 
تخصصی

نوع پروژه

طراحی و گسترش تجهیزات و سامانه هاي دریافت داده هاي فیزیکی 12652207001393
هیدروگرافی- سخت افزار و نرم افزارهاي تخصصیدریا، اقیانوس و…

سامانهفیزیک دریا

سامانهGISسیستم GISطراحی و ساخت سامانه هاي GIS دریایی (ملی و نظامی)12662207001394

طراحی و ساخت Electronic chart و نرم افزار و سخت افزار مربوط 12672207001395
سخت افزار و نرم افزار نقشه هاي رقومی(بومی)

الکترونیک 
،GIS و 

هیدروگرافی
فناوري

کشتی سازي و شناورطراحی و ساخت شناورهاي مخصوص هیدروگرافی در کالسهاي مختلف12682207001396
فناوريهیدروگرافی

طراحی و ساخت Tide Gage جدید و طراحی سیستم هاي کسب 12692207001397
آبنگاري و جزر و مد نگاراطالعات مربوط

فناوريفیزیک دریا

طراحی و گسترش دریافت داده هاي ماهواره هاي سنجش از دور و 12702207001398
Inteligent

سامانهمخابراتسامانه هاي دریافت داده هاي ماهواره اي

12712207001399Mapping تصاویر استریو و تولید انبوه در مقیاسهاي مختلف (طراحی 
فتوگرامتري و راه اندازي خط تولید نقشه(و اجرا

فناوريسنجش از دور



خروجیعنوان پروژهکد پروژهردیف
حوزه 
تخصصی

نوع پروژه

عمق یابی و تهیه نقشه ي هیدروگرافی بستر دریا در نواحی ساحلی با 12722207001400
تهیه نقشه هاي ساحلیاستفاده از تصاویر هوایی و ماهواره اي

فتوگرامتري 
وسنجش از دور 

و آبنگاري

فناوريو کامپیوتر GISمدل و شبیه سازيناوبري با استفاده از شاخصهاي راهیابی در مناطق عملیاتی12732207001402

ایجاد یک پایگاه داده همراه جهت ارائه خدمات و سرویسها از طریق 12742207001403
 و GISمدل و الگوشبکه سیار

فناوري و دانشالکترونیک

استفاده از اطالعات راداري جهت تعیین موقعیت متحرك ها در محیط 12752207001404
GIS

سامانهGISمدل و الگو و سامانه

12762207001405 SODIER GISیا سرباز UBI Q UATAUS GIS ایجاد سامانه
INTRATHON

سامانهGISسامانه

سامانهطراحی و ایجاد یک نرم افزار GIS قابل توسعه12772207001406
GIS، کامپیوتر 

 نرم افزار و
سخت افزار

سامانه

12782207001407 UBI) فراگیر GIS مدل سازي ارتباط مکانی و زمانی در سیستم هاي
(QUATAUS GIS مدلGIS، فناوري و دانشکامپیوتر



خروجیعنوان پروژهکد پروژهردیف
حوزه 
تخصصی

نوع پروژه

تدوین روشها یاستخراج مدلهاي ارتفاعی بصورت یکپارچه با استفاده از 12792207001408
دانشسنجش از دورDEMتصاویر همپوشان ماهواره اي

GISفناوريمدل و شبیه سازيناوبري با استفاده از شاخصهاي راهیابی در مناطق عملیاتی12802207001409

اتوماتیک سازي فرآیند جنرالیزاسیون نقشه هاي مبنایی در مقیاس هاي 12812207001410
تولید نقشه بصورت اتوماتیکمختلف

نقشه برداري 
فتوگرامتري 
سنجش از دور

سامانه

12822207001411(DSP) تفسیر و تجزیه و تحلیل تصاویر بر اساس پردازش تصویر تدوین طرح تولید برد پردازش تصویر رقومی
برق- مخابراتبرق- مخابراترقومی

توین طرح انتقال سیگنال IF مبتنی بر فیبر نوري با محوریت رفع 12832207001412
مخابرات دسترسی سریع به اطالعات با انتقال سیگنالمحدودیت فاصله

سامانهالکترونیک

سنجش از دور دانشتعیین موقعیت هدفتدوین طرح تداخل سنجی راداري براساس پردازش سیگنال12842207001413
active (رادار)

تدوین طرح جامع بررسی روشهاي طیفی و مکانی براي طبقه بندي داده 12852207001414
دانشسنجش از دوردسترسی به اطالعات مناطق شهري در الیه هاي مختلفهاي سنجش از دور در مناطق شهري



خروجیعنوان پروژهکد پروژهردیف
حوزه 
تخصصی

نوع پروژه

12862207001415web طراحی و ساخت سیستم هاي اطالعات جغرافیایی تحتGIS ملیGIS سامانهو کامپیوتر

12872207001416GIS سامانهطراحی و ساخت نرم افزار سامانهGIS سامانهو کامپیوتر

تدوین طرح تلفیق داده ها براي طبقه بندي و برنامه ریزي حمل و نقل 12882207001417
دانشسنجش از دوربهبود ترافیک و حمل و نقل شهريشهري

سنجش از دور پایش مشاهده و نظارت بر کره زمینتدوین طرح بکارگیري روش تداخل سنجی راداري جهت مشاهده زمین12892207001418
دانشفعال (رادار)

ملی GISطراحی و ساخت سامانه هاي اطالعات مکانی12902207002094
سامانه اطالعات 

مکانی و 
کامپیوتر

سامانه

12912207002096GIS طراحی و ساخت نرم افزار هاي سامانهGIS ملی و نظامیGIS سامانهو کامپیوتر

12922207002117(ultra cam-d) پروژه کالیبراسیون دوربین هوایی رقومی



خروجیعنوان پروژهکد پروژهردیف
حوزه 
تخصصی

نوع پروژه

12932207002125GPR دریافت تصویر چند کاناله توسط گیرنده قابلیت تهیه تعیین توانایی سنجنده هاي
تصاویر و اطالعات سه بعدي جهت تفسیر بهتر

نقشه برداري - 
سامانهفتوگرامتري

نقشه برداري - تعیین مختصات و موقعیتمطالعه چگونگی ساخت سیستم هاي تعیین موقعیت نجومی12942207002126
سامانهژئودرزي

12952207002127

طراحی و پیاده سازي و آموزش مراحل خط تولید انواع نقشه هاي 
پوششی و توپوگرافی در مقیاسهاي مختلف به روش هوایی وسنجش از 
دور به همراه تدوین و تهیه استانداردها و دستور العمل هاي تولید و به 

هنگام سازي

سامانهنقشه برداريتهیه نقشه هاي پوششی جهت استفاده هاي مختلف

ارزیابی عمق یابی و تهیه نقشه ي آبنگاري بستر دریا در نواحی ساح0لی 12962207002128
با استفاده از تصاویر هوایی و ماهواره اي

تعیین عمق و مختصات نقاط ردیابی جهت استفاده در 
تهیه

نقشه برداري 
سامانههیدروگرافی

تسهیل در استفاده از داده هاي سیستم اطالعات پایگاه داده همراه براي سازمان جغرافیایی12972207002129
سامانهGISجغرافیایی

تعیین و مشخص نمودن کارکرد امنیتی و دفاعی مرزهاي طرح تعیین کارکرد امنیتی و دفاعی مرزهاي ج.ا ایران12982207002130
ج.ا ایران

جغرافیایی 
سیاسی و 

امنیت بین الملل
دانش

تعیین عوامل تقویت همگرایی اقوام ایرانی در جهت افزایش قدرت 12992207002131
دفاعی ج.ا ایران

مشخص شده شاخص ها و عوامل تاثیر گذار در همگرایی 
قومی

جغرافیاي 
سیاسی جامعه 

شناسی سیاسی 
و علوم سیاسی

دانش



خروجیعنوان پروژهکد پروژهردیف
حوزه 
تخصصی

نوع پروژه

تعیین معیارها و شاخص هاي تاثیر گذار در آمایش تدوین اصول و مبانی و شاخص هاي امایش دفاعی و سرزمینی کشور13002207002132
دفاعی و سرزمینی

علوم جغرافیاي 
و GIS برنامه 

ریزي منطقه اي 
و محیطی علوم 

دانش

بررسی موقیعت جغرافیایی تاسیسات حیاتی و استراتژیک کشور با 13012207002133
رویکرد پدافند غیر عامل

تعیین معیارها و ضوابط رعایت اصول پدافند غیر عامل 
در استقرار تاسیسات حیاتی

علوم جغرافیاي 
و GIS برنامه 

ریزي منطقه اي 
و محیطی علوم 

دانش

تعیین قلمروهاي تهدیدات امنیت ملی ایرانقلمروهاي تهدید امنیت ملی در جمهوري اسالمی ایران13022207002134

جغرافیاي 
سیاسی امنیت 

ملی - علوم 
استراتژیک و 

دانش

رژیم حقوقی و وضعیت هیدروپلتیکی رودخانه هاي مرزي شرق کشور13032207002135
تعیین وضعیت و موقعیت سیاسی ژئو پلتیکی 

هیدروپلتیکی و رژیم حقوقی رودخانه هاي مرزي شرق 
کشور

جغرافیاي 
سیاسی جامعه 

شناسی سیاسی 
و علوم سیاسی

دانش

رصد نمودن تحوالت جمعیتی کمی و کیفی مناطق مرزيبررسی تغییرات دموگرافیکی با تاکید بر راهبردهاي دفاعی ج.ا ایران13042207002136

جغرافیاي 
سیاسی جامعه 

شناسی سیاسی 
و علوم سیاسی

دانش

مهندسی شیمیوانیسپرزآپروژه ساخت وانیسپرزآ13052208001424

تحقیقاتیمهندسی شیمیروغن ونت کپپروژه ساخت روغن ونت کپ13062208001425



خروجیعنوان پروژهکد پروژهردیف
حوزه 
تخصصی

نوع پروژه

تحقیقاتیمهندسی شیمیسیلیکا کلوئیديپروژه ساخت سیلیکا کلوئیدي13072208001426

طراحی و اجراي پایلوت بازیافت صنعتی فلزات گران بها از لجن الکترولیز 13082208001876
سرب

طراحی و اجراي پایلوت بازیافت صنعتی سرب از سرباره هاي کم عیار 13092208001877
کوره هاي گردان سرب

حذف روغن هاي صنعتی و دترجنت ها از فاضالب صنعتی13102208001878

13112208001879
بررسی اثر درصد عنصر آلیاژي Mg-Cd-Hg بر خواص الکتروشیمیایی 
و خوردگی روي و محاسبه پارامترهاي ترمودینامیکی و سینتیکی واکنش 

خوردگی در محیط اسیدي

الگو برداري از طبیعت درساخت سامانه  هاي آنالیز بالدرنگ و ترکیب 13122209001839
کاربرد پرتوفناوري  هاي مختلف در مشخص کردن رخداد هاي نادر در حوزه هسته اي

13132209001840
آشکارسازي و آنالیز دقیق نانو آئروسل  هاي هسته اي براي شناسایی 

منشأ گسیل رادیو اکتیویته بسیار پائین(شامل آنالیز ایزوتوپی و 
عنصري).



خروجیعنوان پروژهکد پروژهردیف
حوزه 
تخصصی

نوع پروژه

13142209001841
طراحی و ساخت سامانه  هاي آنالیز غیر مخرب میدانی مقادیر پیکوگرم 

 In-Field) مواد رادیو اکتیو براي شناسایی منشأ گسیل رادیو اکتیویته
.(Characterization

کاربرد پرتو

13152209001842
اندازه گیري و آنالیز میدانی گسیلنده  هاي آلفا-گاما با همفرودي آلفا-

گاما با حساسیت مقادیر در حد فمتوگرم به صورت میدانی و مقایسه با 
سیستم  هاي جرمی

براي طراحی و ساخت سیستم  هاي میدانی عالوه بر انجام 
کار هاي تجربی و مطالعاتی مورد نیاز، امکانات موجود و 

مالحظات مربوط به میدانی بودن باید رعایت شود و براي 
کاربرد خاص آن بهینه سازي شود

13162209001843
اندازه گیري و آنالیز میدانی گسیلنده  هاي بتا-گاما با همفرودي بتا-گاما 

با حساسیت مقادیر در حد فمتوگرم در میدان قابل مقایسه با 
سیستم  هاي جرمی

براي طراحی و ساخت سیستم  هاي میدانی عالوه بر انجام 
کار هاي تجربی و مطالعاتی مورد نیاز، امکانات موجود و 

مالحظات مربوط به میدانی بودن باید رعایت شود و براي 
کاربرد خاص آن بهینه سازي شود.

13172209001844
اندازه گیري تغییرات رادن و دختران آن برحسب زمان و محاسبه 

اکتیویته لحظه اي گاما و بتاي رادن باآشکارساز نیمرسانا و سوسوزن و 
رسم منحنی اکتیویته رادن برحسب اکتیویته دختران

این اندازه گیري در آنالیز لحظه اي بسیار دقیق مورد نیاز 
در کاربرد هاي بازرسی و پایش تأسیسات و ابزار هاي 

بسیار حساس مورد استفاده است و نیاز به اندازه گیري 
در List Mode یا مشابه آن دارد

کاربرد پرتو

ساخت سامانه مطالعه تحریک تراز ایزوتوپ هاي سبک مانند دوتریم، 13182209001845
کاربرد پرتوتریتیم و بریلیم براي گسیل نوترون

حذف زمینه و کامپتون در طیف آشکارساز هاي سوسوزن با روش هاي 13192209001846
جدید آنالیز شکل پالس

ه  هدف نهایی دستیابی به طیف گامایی است که فقط قلّ
تمام انرژي دارد. افزایش حساسیت سامانه  هاي 

آزمایشگاهی و ساخت سامانه  هاي میدانی بسیار پیشرفته 
و ارزان از نتایج این تحقیق خواهد بود.

مهندسی هسته 
اي کاربرد پرتو



خروجیعنوان پروژهکد پروژهردیف
حوزه 
تخصصی

نوع پروژه

به کارگیري روش FPI در آنالیز طیف  هاي هسته اي13202209001847

روش  FPI(Fixed Point Iterration) یکی از 
روش هاي پیشرفته data mining است. FPI روشی 
براي استخراج اطالعات در داده  هاي خام (پیچیده و 
شلوغ) است. در حال حاضر از این روش براي آنالیز 

طیف  هاي PGNAA استفاده شده است.

مهندسی هسته 
اي کاربرد پرتو

به کارگیري روش هاي کاهش نویز در بهبود آنالیز طیف  هاي هسته اي13212209001848

براي کاهش نویز در تصویربرداري پزشکی و استخراج 
داده ها از روش هاي مختلفی استفاده می شود. به عنوان 

مثال از روش Bayesian  براي استخراج تصویر از 
سینوگرام استفاده می شود. از این روش براي بهبود آنالیز 
داده  هاي خام در طیف  هاي هسته اي می توان استفاده کرد.

مهندسی هسته 
اي کاربرد پرتو

13222209001849XRF مهندسی هسته آنالیز نمونه  هاي خاك و آلیاژ با راه اندازي چیدمان آزمایشگاهی
اي کاربرد پرتو

ساخت سامانه مطالعه تغییر نیمه عمر عناصر ترانس اورانیوم با استفاده 13232209001850
از فناوري  هاي صوتی

فناوري  هاي جدید تبدیل مستقیم انرژي شکافت به الکتریسیته.13242209001851
بازدهی باالي 30% با فناوري  هاي جدید گزارش شده 

است. ارتقاي بازدهی با این روش و فناوري  هاي جدید 
هدف این حوزه پژوهشی می باشد

مهندسی هسته 
اي کابرد پرتو

13252209001852 Accelerated Decay Energy) تبدیل انرژي واپاشی واداشته
(Conversion

استخراج انرژي هسته اي با واپاشی واداشته و تبدیل 
مستقیم به الکتریسیته (بازدهی باالي (60% هدف این 

حوزه پژوهشی می باشد.

مهندسی هسته 
اي کاربرد پرتو



خروجیعنوان پروژهکد پروژهردیف
حوزه 
تخصصی

نوع پروژه

طراحی مولد هاي رادیوایزوتوپی براي کاریرد هاي منبع توان و نیز براي 13262209001853
تولید برق هسته اي با استفاده از مفاهیم و فناوري  هاي جدید و نوظهور

مهندسی هسته 
اي کاربرد پرتو

کشف مواد مخدر و مواد منفجره با استفاده از فناوري آشکارسازي 13272209001854
تابش هاي کیهانی

مهندسی هسته 
اي کاربرد پرتو

مهندسی هسته کشف معادن رادیو اکتیو با استفاده از فناوري آشکارسازي آنتی نوترینو13282209001855
اي کاربرد پرتو

آشکارسازي الکترون  هاي ثانویه و تصویر سازي آن13292209001856

تا به حال متداولترین سیگنالی که در SEM استفاده 
شده الکترون  هاي ثانویه است. الکترون  هاي ثانویه که از 
عمق 10 نانومتري سطح نمونه خارج می شوند توسط یک 
سیستم سوسوزن-فوتومولتی پلیر که به نام آشکارساز 
Everhart-Thornley نامیده می شود، آشکار می شود

مهندسی هسته 
اي کاربرد پرتو

آشکارسازي الکترون  هاي برگشتی و تصویر سازي آن13302209001857

دسته دیگر از الکترون  هاي تابشی از نمونه الکترون  هاي 
برگشتی هستند از عمق 1 تا 2 میکرومتري نمونه خارج 
شده و در تمامی دستگاه  هاي SEM از آن نیز استفاده 
می شود. از روش هاي قدیمی آشکارسازي الکترون  هاي 

 Everhart-Thornley برگشتی استفاده از آشکارساز

مهندسی هسته 
اي کاربرد پرتو

آشکارسازي الکترون  هاي اوژه13312209001858

دسته دیگر الکترون  هاي تابشی از نمونه الکترون  هاي 
اوژه هستند که از عمق 1 تا 3 نانومتر سطح نمونه گسیل 
می شوند و به همین دلیل بهترین الکترون جهت مطالعه 

سطح نمونه هستند

مهندسی هسته 
اي کاربرد پرتو



خروجیعنوان پروژهکد پروژهردیف
حوزه 
تخصصی

نوع پروژه

13322209001859X طیف نگاري پراش

از دیگر تابش  هاي سطح نمونه در اثر برخورد الکترون 
اشعه X می باشد که  می تواند براي آنالیز ترکیب 

شیمیایی نمونه استفاده شوند. از اشعه x به دو روش  
 Energy Dispersive X-rays(EDS) و 

WDS)wavelength dispersive spectroscopy  

مهندسی هسته 
اي کاربرد پرتو

طراحی و مدل سازي سامانه عدسی همگرا کننده مغناطیسی ستون 13332209001860
شتابدهنده میکروسکوپ الکترونی روبشی

لکترون تولید شده توسط چشمه الکترونی پس از خروج 
عالوه بر شتاب گرفتن و افزایش انرژي و قبل از برخورد با 

نمونه باید کامالً باریک و نقطه اي شود. هر چه باریکه 
نقطه اي تر باشد رزولوشن تصویر نیز باالتر خواهد بود

مهندسی هسته 
اي کاربرد پرتو

فن آوري تولید الیاف نانو نقره جهت تولید پوشش ها و البسه محافظ 13342209001861
پرتوي براي پرتو هاي غیر یون ساز

مهندسی هسته 
اي کاربرد پرتو


