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 8-10مهر    ساعت  24پنج شنبه 
شماره 

 نشست

شماره 

پروژه در 

 نشست

 عنوان پروژه نام دانشجو

 مسئول جلسه

 استاد راهنما

 استاد دفاع

1 1 
 حمیدرضا رضایی ده سرخ ساخت دستگاه فلومتر)اندازه گیری فلو( نوید مصححی

حمیدرضا رضایی ده 

 سرخ
 امیرمسعود امینیان

 امیرمسعود امینیان رضائی ده سرخ حمیدرضا رضایی ده سرخ آن plcو برنامه نویسی   802c   siemensنصب کنترل نعیمیمحمدرضا  2 1

 امیرمسعود امینیان رضائی ده سرخ حمیدرضا رضایی ده سرخ جعبه بی فایده علی حسن زاده 3 1

1 4 
 ده سرخ حمیدرضا رضایی ساخت قلم نوری با استفاده از موس نوری رضا قادریان

حمیدرضا رضایی ده 

 سرخ
 امیرمسعود امینیان

1 5 
 حمیدرضا رضایی ده سرخ ساخت استند تدریس مجازی عرفان وهاب رجائی

حمیدرضا رضایی ده 

 سرخ
 امیرمسعود امینیان

2 

 

1 
 نسیم روانشاد عباس گلمکانی عباس گلمکانی ADSبا  cmosتکنولوژی  LNAطراحی و شبیه سازی  رقیه محمدی

فاطمه مرادیان  2 2

 باجگیران
 نسیم روانشاد عباس گلمکانی عباس گلمکانی Hspiceبوسیله  OP-AMPمدارات داخلی 

 نسیم روانشاد عباس گلمکانی عباس گلمکانی طراحی و ساخت دماسنج دیجیتال غیرتماسی علی صباغ اف 3 2

 نسیم روانشاد عباس گلمکانی گلمکانی عباس برای نیروگاه خورشیدی DC/DCشبیه سازی انورتر  امیر متقی راد 4 2

 نسیم روانشاد عباس گلمکانی عباس گلمکانی برای نیروگاه خورشیدی DC/DCشبیه سازی انورتر  امیرحسین محمدی 4 2

 عباس گلمکانی نسیم روانشاد عباس گلمکانی ساخت و اندازه گیری میزان جابجایی رضا شجاعی فر 5 2

 عباس گلمکانی نسیم روانشاد عباس گلمکانی ازی مدارهای فرکانس مترشبیه س امیر حسین رهبران 6 2

امیرحسین عامری  1 3

 منش
 مکان یابی خطا در شبکه توزیع

 پور حسن سمیه
 محسن قاینی هاشم مرتضوی

 پور حسن سمیه محسن قاینی پور حسن سمیه ایستگاه شارژ سریع خودروی برقی مسعود یاری نژاد 2 3

 پور حسن سمیه محسن قاینی پور حسن سمیه دیریت مصرف برق در شبکه قطار شهریم افشین زاهدی 3 3

 پور حسن سمیه محسن قاینی پور حسن سمیه مدیریت مصرف برق در شبکه قطار شهری نوید صفریان 3 3

 ورپ حسن سمیه محسن قاینی پور حسن سمیه های مدیریت مصرف در شبکه توزیع کننده ارزیابی تجمیع تکتم بانوی 4 3

 پور حسن سمیه محسن قاینی پور حسن سمیه طراحی و پیاده سازی بازار مدیریت مصرف برق یونس سالمتی 5 3

 پور حسن سمیه محسن قاینی پور حسن سمیه طراحی و پیاده سازی بازار مدیریت مصرف برق محمدامین شاهی ایران 5 3

 غزاله سربیشه ئی مرتضی کفائی رضوی مرتضی کفائی رضوی ه بیماری دوقطبیتجزیه و تحلیل سیگنال مغزی افراد مبتال ب رویا مهاجر 1 4



4 2 
 سیده فاطمه سجادی

موس کنترل شونده حرکات سر با استفاده از سنسورهای شتاب 

 سنجی
 غزاله سربیشه ئی مرتضی کفائی رضوی مرتضی کفائی رضوی

4 3 
 شیما سبزی

هبود خواص پوشش دهی کالژنی داربست های سرامیکی به منظور ب

 زیستی
 غزاله سربیشه ئی مرتضی کفائی رضوی مرتضی کفائی رضوی

 غزاله سربیشه ئی مرتضی کفائی رضوی مرتضی کفائی رضوی پردازش سیگنال مغزی ثبت شده انسان با متلب سجاد شفاعتی 4 4

 غزاله سربیشه ئی تضی کفایی رضویمر مرتضی کفائی رضوی طراحی و ساخت یک نمونه اسکفولد استخوانی سعیده کریمی رستگار 5 4

4 6 
 امید نیک پی

جهت بررسی زیست سازگاری  Iso 10993انجام تست های  

 تجهیزات پزشکی
 غزاله سربیشه ئی مرتضی کفایی رضوی مرتضی کفائی رضوی

 ایمان احدی اخالقی هادی کالنی نجمه اقبال طراحی و ساخت ربات ماهی محمدجواد یوسفی پور 1 5

 ایمان احدی اخالقی نجمه اقبال نجمه اقبال طراحی اپلیکیشن پرونده بیمار ه گوهری نیاعارف 2 5

 ایمان احدی اخالقی نجمه اقبال نجمه اقبال تخته هوشمند حسن حسن پور 3 5

سید سجاد شمسی  4 5

 زاده
 ایمان احدی اخالقی نجمه اقبال نجمه اقبال بارکدخوان

 ایمان احدی اخالقی نجمه اقبال ه اقبالنجم بارکدخوان محمد تقی جاللی 4 5

امیر حسین محمدزاده  5 5

 مقدم
 ایمان احدی اخالقی نجمه اقبال نجمه اقبال بخش بندی تصاویر پزشکی

 ایمان احدی اخالقی نجمه اقبال نجمه اقبال ساخت مچ بند پایش سالمت مهیار مهایی 6 5

 ایمان احدی اخالقی نجمه اقبال نجمه اقبال ساخت مچ بند پایش سالمت رسول مصطفی زاده 6 5
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 10-12مهر    ساعت  24پنج شنبه 

شماره 

 نشست

شماره 

پروژه در 

 نشست

 عنوان پروژه نام دانشجو

 مسئول جلسه

 استاد راهنما

 استاد دفاع

امیررضا غالم زاده حسن  1 1

 ابادی
 حمیدرضا رضایی ده سرخ یی ده سرخحمیدرضا رضا شناورسازی اجسام با استفاده از نیروی التراسونیک

 گلمکانی عباس

 گلمکانی عباس حمیدرضا رضایی ده سرخ حمیدرضا رضایی ده سرخ ساخت پالتر عمودی محمد ترکمن زاده 2 1

 گلمکانی عباس حمیدرضا رضایی ده سرخ حمیدرضا رضایی ده سرخ ساخت پالتر عمودی امیرمحمد صدیق نژاد 2 1

 گلمکانی عباس حمیدرضا رضایی ده سرخ حمیدرضا رضایی ده سرخ از فونوکاردیوگرام s2و   s1تشخیص  نوید قریشی 3 1

 گلمکانی عباس حمیدرضا رضایی ده سرخ حمیدرضا رضایی ده سرخ ساخت کنترل از راه دور دمای پکیج فاطمه نجاتی باغدار 4 1

 قاینی محسن سمیه حسن پور محسن قاینی اهESCOطراحی مدل مالی جهت ارزیابی مشارکت  الناز خالومحمدآبادی 1 2

 قاینی محسن سمیه حسن پور محسن قاینی قطع بار هوشمند رضا صدیقی 2 2

 پور حسن سمیه محسن قاینی محسن قاینی الویت بندی نصب کنتورهای هوشمند در مشترکین خانگی امیر بهشتی سینی 3 2

2 4 
 محمدرضا سلطانی

ترکین توزیع جهت بهره برداری تحلیل و آنالیز اطالعات مصرف مش

 در پیک سایی
 محسن قاینی محسن قاینی

 پور حسن سمیه

2 4 
 محمدعلی منفرد

تحلیل و آنالیز اطالعات مصرف مشترکین توزیع جهت بهره برداری 

 در پیک سایی
 محسن قاینی محسن قاینی

 پور حسن سمیه

 پور حسن سمیه محسن قاینی محسن قاینی مشترکین توزیعارزیابی پیک های همزمان و غیرهمزمان  احسان ضیامحمدپور 5 2

2 6 
 مسعود رجبی مقدم

ارزیابی فنی و اقتصادی بکارگیری ژنراتور مشترکین در ایام پیک 

 بارساالنه
 محسن قاینی محسن قاینی

 پور حسن سمیه

مهدی زحمت کش حسن  6 2

 آبادی

پیک  ارزیابی فنی و اقتصادی بکارگیری ژنراتور مشترکین در ایام

 بارساالنه
 محسن قاینی محسن قاینی

 پور حسن سمیه

 مرتضی کفائی رضوی سعید کهربائی نسیم روانشاد بررسی تاثیر امالح بر خواص مورفولوژی ایمپلنت های دندانی امیرمحمد موحدیان 1 3



 مرتضی کفائی رضوی ید کهربائیسع نسیم روانشاد بررسی تاثیر امالح بر خواص مورفولوژی ایمپلنت های دندانی متین دلربا 1 3

3 2 
 فاطمه آکار

بررسی خواص مکانیکی پلیمرهای زیست تخریب پذیر با استفاده از 

 چاپگر سه بعدی
 مرتضی کفائی رضوی سعید کهربائی نسیم روانشاد

3 2 
 زهرا هراتی

بررسی خواص مکانیکی پلیمرهای زیست تخریب پذیر با استفاده از 

 چاپگر سه بعدی
 مرتضی کفائی رضوی سعید کهربائی شادنسیم روان

3 3 
 مریم میرزنگویی

بررسی و شبیه سازی روش های آشکارسازی اسپایک های عصبی و 

 استخراج ویژگی از آنها
 مرتضی کفائی رضوی نسیم روانشاد نسیم روانشاد

3 3 
 سیده محبوبه هاشمی

بررسی و شبیه سازی روش های آشکارسازی اسپایک های عصبی و 

 ج ویژگی از آنهااستخرا
 مرتضی کفائی رضوی نسیم روانشاد نسیم روانشاد

 امین حکم آبادی 4 3
از سیگنال  QRSشبیه سازی و مقایسه روش های آشکارسازی 

ECG 
 مرتضی کفائی رضوی نسیم روانشاد نسیم روانشاد

 آیناز جاللی 1 4
شبیه سازی باز و بسته شدن دست مکانیکی با استفاده از سیگنال 

EMG 
 نجمه اقبال امین نوری امین نوری

 مهسا سرچاهی 1 4
شبیه سازی باز و بسته شدن دست مکانیکی با استفاده از سیگنال 

EMG 
 نجمه اقبال امین نوری امین نوری

 نجمه اقبال امین نوری امین نوری تشخیص غدد سرطانی با استفاده از یادگیری عمیق سارا باقرزاده 2 4

 نجمه اقبال امین نوری امین نوری خیص غدد سرطانی با استفاده از یادگیری عمیقتش فائزه آزادنیا 2 4

 نجمه اقبال امین نوری امین نوری طراحی و ساخت ربات دارای قابلیت بینایی ماشین محمدحسین کریمی 3 4

 مافی نژادخلیل  علیرضا ربانی امیرمسعود امینیان ساخت سیستم تشخیص حرکت هوشمند مهدیه اربابی یزدی 1 5

5 2 

 مهدی ابراهیمی

بررسی روشهای مختلف حفاظت از جان در محیط های 

آزمایشگاهی و کارگاهی در برابر خطرات برق گرفتگی و ساخت یک 

 نمونه آن

 امیرمسعود امینیان خلیل مافی نژاد امیرمسعود امینیان

5 2 

 محمد امیری

بررسی روشهای مختلف حفاظت از جان در محیط های 

گاهی و کارگاهی در برابر خطرات برق گرفتگی و ساخت یک آزمایش

 نمونه آن

 امیرمسعود امینیان خلیل مافی نژاد امیرمسعود امینیان

 امیرمسعود امینیان خلیل مافی نژاد امیرمسعود امینیان بررسی انواع آیفون های تصویری صوتی و ساخت یک نمونه از آن هادی حیدری 3 5



 امیرمسعود امینیان خلیل مافی نژاد امیرمسعود امینیان بررسی انواع آیفون های تصویری صوتی و ساخت یک نمونه از آن سید احسان سیدزاده 3 5

 خلیل مافی نژاد امیرمسعود امینیان امیرمسعود امینیان ساخت تابلوی روان هوشمند خطی سیدسجاد موسوی 4 5

 خلیل مافی نژاد امیرمسعود امینیان سعود امینیانامیرم ساخت تابلوی روان هوشمند خطی حسین باغانی 4 5

 غزاله سربیشه ئی ایمان احدی اخالقی غزاله سربیشه ئی مطالعه، بررسی، طراحی و ساخت دستگاه هوشمند شنوایی سنجی سیدمیترا گازیچی مشهدی 1 6

 غزاله سربیشه ئی ایمان احدی اخالقی سربیشه ئی غزاله مطالعه، بررسی، طراحی و ساخت دستگاه هوشمند شنوایی سنجی مهسا حامدی نسب 1 6

 غزاله سربیشه ئی ایمان احدی اخالقی غزاله سربیشه ئی طراحی و ساخت دستگاه دروغ سنج مهسا غفاریان 2 6

 غزاله سربیشه ئی ایمان احدی اخالقی غزاله سربیشه ئی طراحی و ساخت دستگاه دروغ سنج فرحناز جوشن 2 6

 ایمان احدی اخالقی غزاله سربیشه ئی غزاله سربیشه ئی نایی با روش های آشکارسازی رگ های خونی عنبیهآش کوثر خلیلی 3 6

 ایمان احدی اخالقی غزاله سربیشه ئی غزاله سربیشه ئی آشنایی با روش های آشکارسازی رگ های خونی عنبیه زهرا صادقی 3 6

 ایمان احدی اخالقی غزاله سربیشه ئی غزاله سربیشه ئی Massive MIMOمطالعه و شبیه سازی سیستم های  شهریار ایوری 4 6

 ایمان احدی اخالقی غزاله سربیشه ئی غزاله سربیشه ئی Massive MIMOمطالعه و شبیه سازی سیستم های  آرمین جوادی نژاد 4 6

6 5 
 محمود گرد نوغابی

با استفاده از ماشین بردار پشتیبان و  ECGدسته بندی سیگنالهای 

 شبکه عصبی
 ایمان احدی اخالقی غزاله سربیشه ئی غزاله سربیشه ئی

 ایمان احدی اخالقی غزاله سربیشه ئی زاله سربیشه ئیغ و کاربرد آن در طبقه بندی تصاویر SVMآشنایی با  مهال کلماتی زاده 6 6

 ایمان احدی اخالقی غزاله سربیشه ئی یزاله سربیشه ئغ و کاربرد آن در طبقه بندی تصاویر SVMآشنایی با  فائزه جاویدی 6 6

 

 

 

 

 


