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ارائه زمان  معماری شناسی زیست فناوری زیست 

 بخش چاههای حفاری تسنسور حیا 16-16:20 1
بررسی اثر دانه چیا و تخم کدو تنبل بر هورمون های زنانه در بیماری 

 کیست تخمدان
 طراحی بیمارستان کودکان با رویکرد بازتابگرائی

 طراحی پارک نوین با رویکرد النه کبوتری تلقیح کود زیستی ریزو باکتری به گیاهان آپارتمانی و بررسی اثر آن  شناساگر ذرت تراژن و ارگانیک 16:20-16:40 2

 طراحی پاویون آبی اثر میکروبیوم های روده بر زوال عقل تجزیه گوارشی پالستیک ها 16:40-17 3

 بهبود روند انعقاد خون با تاثیرپذیری از بیوفاکتورها 17-17:20 4
 درمان در کوهی زرشک و نقره نانوذرات از استفاده با هیدروژل ساخت

 پوستی های زخم
 گوی جهان نما

 استفاده از ضایعات زیستی در ساخت ماتریکس ناخن 17:20-17:40 5
ساخت خمیر پانسمان دندان با استفاده از نانو ذرات نقره و ترکیب آن با 

 اولئوروپین
 کیتین پایدارطراحی خانه دوستدار با رویکرد 

 ترمیم پذیری بافت چربی با کمک ضایعات زیستی 17:40-18 6
ساخت ژالتین پوستی توسط ضایعات ماهی و ترکیب آن با گیاه علف 

 چسب برای بهبود جای زخم و سوختگی
 طراحی مجتمع درمانی با رویکرد شهیق پاک

ارائه زمان *  ادبی/داستان علوم شناختی شیمی 

1 18-18:20 
 PH کننده متعادل دستگاه ساخت  

ها اقیانوس آب  

آموزان دختر  گرایی و انگیزه تحصیلی در دانش بررسی رابطه بین کمال

 های تحصیلی تجربی و ریاضی  در رشته

 اساس درمان )زیبا صدایم کن( بربررسی روایت در

 )ژرا ژنت(نظریه  

 دختر نوجوانان تفکر در موجود شناختی خطاهای ترین رایج بررسی ساخت دستگاه شیرین ساز آب شور  18:20-18:40 2
نقد تطبیقی رمان )سنترال پارک( و )رازهای شبانه من( بر اساس مولفه 

 معمائی-های جنائی

 خون آهن سنجش کیت ساخت 18:40-19 3
هاى زمانى صبحگاهى و شامگاهى  ارتباط توجه پایدار )تمرکز( با تیپ

 در نوجوانان دختر

روانکاوانه در مان)همنوائی شبانه ارکستر چوب ها)براساس نظریه بررسی 

 فروید(

4 19-19:20 
 شیمیایی نانوذرات روش به مصنوعی دریاچه آب تصفیه دستگاه ساخت

 بیولوژیکی و

مقایسه رابطه خودگفتاری با راهبرد های تنظیم هیجانی در نوجوانان 

 و بزرگساالن
 و ملکه سرزمین عاج( بررسی عناصر فانتزی در رمان )بردیا

 دام های بـزرگ اندام   pHدستگاه تشخیص رطـوبت دهانی و سنجش 19:20-19:40 5
 مواد سوءمصرف سابقه و اسکیزوفرنی اختالل ارتباط مروری بررسی

 مخدر
 )هوافضا(ساخت و آزمایش هاورکرافت دوموتوره مدل

 ساخت و پرتاب راکت آبی چتردار سانتیمتر 170ساخت و پرواز گالیدر سازه ای دست پرتاب با دهانه بال  هوافضا 19:40-20 1


