
 به نام خدا

 و مهندسي پزشكي برق دانشكده ناپيوستهقابل توجه كليه دانشجويان كارشناسي و كارشناسي

 شتنددرس پروژه دا 1400-99سال تحصيلي  اولنيمسال  كه در

  باشد.مي به صورت نشان داده شده در جدول زير هانامهتاريخ ارائه پايان -1

 اساليدها PDFمهلت ارسال فايل آخرين  ساعت برگزاری جلسه آنالين دفاع تاريخ دفاع

 27/11/99شنبه دو 11:30 – 13 29/11/99و چهارشنبه  28/11/99 شنبه سه

خواهد بود. دانشجويان الزم است برای شرکت در جلسه دفاع اقدام به تهیه  vuو سامانه   Adobe Connectدفاع از پايان نامه ها به صورت مجازی و از طريق سیستم  -2

برای   27/11/99 دوشنبه يختا تارو  شده يرهذخ PDF حتما در فرمتشده الزم است  یهته يدهایاسالنمايند.  )طبق قالب تعیین شده( ارائه به صورت اساليديک فايل 

 .ارسال شود برای استاد راهنمابارگذاری در سامانه 

  در ادامه اين اطالعیه آورده شده است. لینک جلسه به همراه نام اساتید دفاع و لیست دانشجويان  -3

شدهگزارش پايان نامه مي -4 ست مطابق با قالب تعیین  شده ،باي شگاه اعالم  سايت دان ست که در بخش نگارش فني  سه دفاعو  ، آماده گرددا ستادبرای  تا روز قبل از جل  ا

 .دفاع ارسال گردد

زمان از نمره شما کسر خواهد  يتزمان متوقف شده و نمره مربوط به رعا ينشده ا یشما پس از سپر ارائهاست.  یقهدق 10 هر پروژه ارائه یبرازمان در نظر گرفته شده  -5

شته اند، هر دو دانشجو  با ینامه همکار يانپا یهکه دو دانشجو در ته يصورت در شد. شته باشند. با ا يدر ارائه و پاسخ ده يستيدا وجود الزم  ينبه سواالت مشارکت دا

 مکان حضور داشته باشند. يکدر  ياننشجودا یستن

 جلسه در جلسه حضور داشته باشند. یو در کل زمان برگزاراز شروع جلسه  يشپ يقهحداقل پانزده دقارائه دهنده در هر جلسه ارائه الزم است از  يانتمام دانشجو -6

 .يندحاصل نما ینانخود اطم و وب كم )يا گوشي موبايل( يكروفونم يوتر،كامپ يستمساز آغاز جلسه دفاع از صحت عملکرد  یشالزم است پ دانشجويان -7

 
 1399 ماه بهمن –سمیه حسن پور  موفق باشید،

 
 



 11:30 – 13 ساعت     بهمن       28نبه ش سه
شماره 

پروژه 

در 

 نشست

 عنوان پروژه نام دانشجو

 

 مسئول جلسه
 استاد راهنما

 

 استاد دفاع

 

 لینک جلسه

پوشش دهی، بیوپلیمر مورد استفاده در مهندسی  زهرا جباری نیا 1

بافت استخوانبا آثرینات به منظور کمبود خواص 

 زیست سازگاری

  نسیم روانشاد مرتضی کفائی رضوی مرتضی کفائی رضوی

 

 
https://vc1.sadjad.ac.ir/class-ee 

 

 نسیم روانشاد مرتضی کفائی رضوی مرتضی کفائی رضوی مینا مرجانی  1

 3dطراحی و ساخت اسكفولد غضروف با استفاده از  قاسم اکبریان چمله 2

 سازگاری آنپرینتر و بررسی تست های زیست 

 نسیم روانشاد مرتضی کفائی رضوی مرتضی کفائی رضوی

 بعدی سه کشت و cell-line های سلول سازی جدا سارا نصری 3

 گذاری ایمپلنت جهت آن

 نسیم روانشاد مرتضی کفائی رضوی مرتضی کفائی رضوی

 تحلیل و کشاورزی بخش در برق مصرف مدیریت فاطمه حیدرزاده  1

 برق توزیع شرکت در کشاورزی مصرف های داده

 مشهد

  سمیه حسن پور محسن قاینی محسن قاینی
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سید حسین  2

 سیدالحسینی

 

 داده از استفاده با برق مجاز غیر مصارف شناسایی

 کاوی

 سمیه حسن پور محسن قاینی محسن قاینی

 سمیه حسن پور محسن قاینی محسن قاینی حسین زحمتكش 2

فرهنگ سازی مدیریت مصرف برق در کودکان با  محمد بوژمهرانی 3

 نگرش بازی انگاری

 سمیه حسن پور محسن قاینی محسن قاینی

 سمیه حسن پور محسن قاینی محسن قاینی محمدرضا نوذری 3

 سیكلت موتور شارژ نیاز مورد زیرساخت بررسی نوید مصححی 4

 شهری درون برقی های

 سمیه حسن پور محسن قاینی محسن قاینی

 ده رضایی حمیدرضا علیرضا ربانی گلمكانی عباس کنترل روشنایی المپ توسط اپلیكیشن یا مرورگر حامد اسالمی 1

 سرخ
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  کیارش معبادی 2

طراحی و ساخت سامانه مانیتورینگ رطوبت خاك و 

 شرایط محیطی

حمیدرضا رضایی ده  عباس گلمكانی گلمكانیعباس 

 سرخ

حمیدرضا رضایی ده  عباس گلمكانی عباس گلمكانی امیرحسین دباغیان  2

 سرخ

 خورشیدی -بادی تغذیه ماجول ساخت و طراحی علی عصار 3

 اشیا اینترنت کاربردهای برای

حمیدرضا رضایی ده  عباس گلمكانی عباس گلمكانی

 سرخ

https://vc1.sadjad.ac.ir/class-ee2
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  مریم خدامان  4

 ECG سیگنال روی از قلبی های بیماری تشخیص

 متلب با

حمیدرضا رضایی ده  عباس گلمكانی عباس گلمكانی

 سرخ

 
https://vc1.sadjad.ac.ir/class-ee3 

 

 
حانیه ملكی  4

 بیرجندی

حمیدرضا رضایی ده  عباس گلمكانی عباس گلمكانی

 سرخ

 روی بر کلروکین هیدروکسی داروی اثر بررسی مژده بشارتی فر 1

 بهینه دوز تعیین و COVID19 بیماری

 امین نوری امین نوری
 نجمه اقبال
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سیدمحمد موسوی  2

 نژاد

 امین نوری امین نوری مسكونی مجتمع یك تاسیسات طراحی
 نجمه اقبال

 نجمه اقبال امین نوری امین نوری صوتی دستیار ربات ساخت و طراحی علی پشارپور 3

طراحی کنترل کننده برای یك سیستم غیرخطی بر  جواد حسن پور 4

 پایه رویتگرهای اغتشاش

 نجمه اقبال امین نوری امین نوری

 نجمه اقبال امین نوری امین نوری ایمان مرادی نژاد 4

  غزاله سربیشه ئی امیرمسعود امینیان امیرمسعود امینیان خانگی های گلدان آبیاری هوشمند دستگاه ساخت فرهاد ترش آبی 1
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 غزاله سربیشه ئی امیرمسعود امینیان امیرمسعود امینیان مجتبی وفادار 1

 راه از انسان حیاتی عالئم سنجش دستگاه ساخت هلما عارفخانی  2

 دور

 غزاله سربیشه ئی امیرمسعود امینیان امیرمسعود امینیان

متین حاجی محمد  3

 علی

 قابلیت با برقی درب( ماکت)مدل یك ساخت

 رمزنگاری

 غزاله سربیشه ئی امیرمسعود امینیان امیرمسعود امینیان

 غزاله سربیشه ئی امیرمسعود امینیان امیرمسعود امینیان مهران ترابی دلویی  3
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 11:30 – 13 ساعت     بهمن       29نبه شچهار

شماره 

پروژه در 

 نشست

 عنوان پروژه نام دانشجو

 

 مسئول جلسه
 استاد راهنما

 

 استاد دفاع

 

 لینک جلسه

  امیررضا کشوری 1

 GA کمك به PID کنترلر طراحی

  امیرمسعود امینیان نجمه اقبال نجمه اقبال
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 امیرمسعود امینیان نجمه اقبال نجمه اقبال علی نظام پور 1

سیدمحسن اسحاق  2

 زاده

 

 مات تصاویر روی بر رزولوشن سوپر

 امیرمسعود امینیان نجمه اقبال نجمه اقبال

 امیرمسعود امینیان نجمه اقبال اقبال نجمه احسان بیات 2

با نرم  19مدلسازی ریاضی شیوع بیماری پاندومی کووید غدیر طلبه نجفی  3

 افزار متلب به روش محاسبات عددی 

 امیرمسعود امینیان نجمه اقبال نجمه اقبال

مطالعه و شبیه سازی الگوریتم های تولید و حل جدول  هانیه خدمتگزار 1

 مطلبسودوکو با 

  ایمان احدی اخالقی غزاله سربیشه ئی غزاله سربیشه ئی
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مطالعه و شبیه سازی روشهای آشكارسازی دستكاری  مهدیه کامل عرب 2

 تصویر

 ایمان احدی اخالقی غزاله سربیشه ئی غزاله سربیشه ئی

های تشخیص عالئم راهنمایی روشمطالعه و شبیه سازی  فائزه سلیمانی زارچی 3

 و رانندگی با استفاده از پردازش تصویر

 ایمان احدی اخالقی غزاله سربیشه ئی غزاله سربیشه ئی

 ایمان احدی اخالقی غزاله سربیشه ئی غزاله سربیشه ئی انوشه نیرومند 3

 و شناور از حفاظت و کشاورزی برقی های چاه بررسی سیدمحمد محمدی 4

 محافظ نمونه یك ساخت

 ایمان احدی اخالقی خلیل مافی نژاد غزاله سربیشه ئی

 ایمان احدی اخالقی خلیل مافی نژاد غزاله سربیشه ئی رضا اسماعیلی 4

 در حشرات و ها پروانه جذب برای نوری تله یك ساخت سجاد یعقوبخانی مقدم 5

 ها باغستان و کشاورزی محیط

 ایمان احدی اخالقی خلیل مافی نژاد غزاله سربیشه ئی

 ایمان احدی اخالقی خلیل مافی نژاد غزاله سربیشه ئی مهدی عباس زاده  5
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مرتضی کفائی  نسیم روانشاد نسیم روانشاد ECG سیگنال سازی شبیه امین نوروزی درمیان 1

 رضوی
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مرتضی کفائی  نسیم روانشاد نسیم روانشاد مدار تحریك الكتریكی عصب از روی پوست حمید جبار 2

 رضوی

مرتضی کفائی  نسیم روانشاد نسیم روانشاد حسین دهبان 2

 رضوی

 نسیم روانشاد رضویمرتضی کفائی  نسیم روانشاد زانو اورتر ساخت و طراحی الهه شخصی نمایی 3

 از استفاده با محیط کننده ضدعفونی دستگاه ساخت امیررضا بلوچی باقرآباد 1

 ماورابنفش اشعه

حمیدرضا رضایی ده 

 سرخ

حمیدرضا رضایی ده 

 سرخ

  عباس گلمكانی
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حمیدرضا رضایی ده  PLC از استفاده با خارج به توجه با محیط نور کنترل علی بهدانی  2

 سرخ

حمیدرضا رضایی ده 

 سرخ

 عباس گلمكانی

حمیدرضا رضایی ده  کولیپس اسیالتور ساخت و سازی شبیه طراحی، مجتبی حسین زاده 3

 سرخ

حمیدرضا رضایی ده 

 سرخ

 عباس گلمكانی

حمیدرضا رضایی ده  فالشر مدار طراحی و LED تابلو ساخت محدثه صفاپور 4

 سرخ

حمیدرضا رضایی ده 

 سرخ

 عباس گلمكانی

 به ابتال از جلوگیری منظور به حمل قابل سنج فاصله رضا میرزایی 5

 کرونا

حمیدرضا رضایی ده 

 سرخ

حمیدرضا رضایی ده 

 سرخ

 عباس گلمكانی

  محسن قاینی سمیه حسن پور پور سمیه حسن توزیع سیستم در آوری تاب حسین صفایی 1
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 محسن قاینی سمیه حسن پور سمیه حسن پور قدرت سیستم بازیابی بهینه مسیر تعیین محمد حسین صفاری 2

 محسن قاینی سمیه حسن پور سمیه حسن پور بازآرایی شبكه توزیعمطالعه و شبیه سازی روشهای  عماد زهانی 3

 از برقی خودرو شارژ های ایستگاه برق تامین مالحظات احسان یوسف پور 4

 توزیع شرکت دید

 محسن قاینی سمیه حسن پور سمیه حسن پور

 محسن قاینی سمیه حسن پور سمیه حسن پور محمدتقی عابدینی  4
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