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شماره

عنوان

ردیف

1

تزرسی ي تؼییه چارچًب عزح پُىٍ تىذی خغز حزیق در شُز اصفُان

2

تزرسی راٌ کارَای ارتقا ريحیٍ آتش وشاوان ي راٌ کارَای تحت کىتزل در آيردن استزس

3

تزرسی اسىاد فزادست ي قًاویه ي مقزرات مزتثظ تٍ مًضًع ساماوذَی مشاغل تا تاکیذ تز وقش شُزداری

4

تزرسی شیًٌ مشارکت شُزيوذان در ساماوذَی مشاغل

5

تزرسی شیًٌ َای مشارکت اصىاف ي کسثٍ در ساماوذَی مشاغل شُزی

6

راَکارَای پیشگیزاوٍ در ساماوذَی مشاغل

7

تزرسی ي تؼییه چارچًب عزح پُىٍ تىذی خغز حزیق در شُز اصفُان

8

تزرسی راٌ کارَای ارتقا ريحیٍ آتش وشاوان ي راٌ کارَای تحت کىتزل در آيردن استزس

9

تزرسی اسىاد فزادست ي قًاویه ي مقزرات مزتثظ تٍ مًضًع ساماوذَی مشاغل تا تاکیذ تز وقش شُزداری

11

تزرسی شیًٌ مشارکت شُزيوذان در ساماوذَی مشاغل

11

تزرسی شیًٌ َای مشارکت اصىاف ي کسثٍ در ساماوذَی مشاغل شُزی

12

راَکارَای پیشگیزاوٍ در ساماوذَی مشاغل

13

تزرسی وقش ػذم ساماوذَی مشاغل در مثذاء تز صزف َشیىٍ َای شُزداری(ػمزان ،آالیىذگی ،فضای سثش
ي)....

14

ارائٍ راَکارَای ساماوذَی مشاغل در مثذاء (تا ريیکزد پیشگیزاوٍ)

15

تزرسی وقش اقتصاد تیمار تز ایجاد واتساماوی مشاغل شُزی

16

تزرسی َمٍ جاوثٍ اتؼاد اقتصاد ،اجتماػی ،فزَىگی ي ....در مقًلٍ ساماوذَی مشاغل

17

تحلیل ساماوذَی مشاغل تا دیذگاٌ جذب تًریست ي گزدشگز

18

تذيیه فزایىذ ي ي تزرسی ساسي کار اجزائی در تؼییه وًع فؼالیت در کارتزی َای تجاری در شُز ي تزرسی
چالشُای مزتًعٍ

19

تُیىٍ کايی در خصًص ساماوذَی مشاغل در شُزَای کشًر ي سایز کشًرَا

21

تزرسی ي استحصال وقاط قًت ي ضؼف عزح جامغ ي تفضیلی شُز اصفُان در حًسٌ ساماوذَی مشاغل

21

تزرسی ػلل خشک شذن سًسوی تزگان شُز اصفُان

22
23

چگًوگی تاس عزاحی پارکُا ي تغییز الگًی ساختاری پارک َای قذیمی در جُت مصزف تُیىٍ وُادٌ َا ي
خًاستٍ َای ريسمزٌ تٍ مىظًر ایجاد فضای سثش پایذار
تزرسی اثز استفادٌ اس پساب تصفیٍ خاوٍ َای شُز اصفُان در تخزیة خاک ،تزيس تیماری َا ي اختالالت
فیشیًلًصیکی گیاَان مىاعق  15گاوٍ

24

تزرسی َشیىٍ َای اوزصی الکتزیکی تز خذمات شُزی

25

تذيیه آخزیه مجمًػٍ استاوذاردَای تاسیسات ي تجُیشات شُزی

26

تزرسی يضؼیت جغزافیای مخاعزات امًاج مغىاعیسی در شُز اصفُان

27

تٍ ريس رساوی خًدريَای ػملیاتی

28

کارتزد مذل ساسی اعالػات ساختمان در مًارد اضغزاری ي تحزان

29

تزرسی اثزات آلًدگی ًَا در شُزاصفُان تز ريی خصًصیات فیشیًلًصیکی گًوٍ َای گیاَی

31

تزرسی اثز تاران اسیذی تز ريی خصًصیات شیمیایی ي تغذیٍ ای خاک در شُز اصفُان

31

تزرسی تاثیزات امًاج مغىاعیسی تز ػملکزد ي اجزای گیاَان در شُز اصفُان

