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 13 یال  11:30ساعت    1000/ 11/  30  شنبه
شماره پروژه 

 در جلسه

 لینک جلسه استاد دفاع راهنمااستاد  مسئول جلسه عنوان پروژه نام دانشجو

محمدمهدی  1

 محدث بررود

  مافی نژاد دکتر دکتر رضایی دکتر رضایی ساخت سطل زباله اتوماتیک
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 مافی نژاد دکتر دکتر رضایی دکتر رضایی ساخت دفع حشرات با استفاده از التراسونیک مهدی مژدکانلو 2

 مافی نژاد دکتر دکتر رضایی دکتر رضایی SNAKEطراحی بازی  داریوش گمرکی 3

 مافی نژاد دکتر دکتر رضایی دکتر رضایی الكترونیكی mazeساخت بازی  نیما فخریان 4

سهیل حسن  5

 زاده

 مافی نژاد دکتر دکتر رضایی دکتر رضایی ECGثبت سیگنال 

ابراهیم مهربان  6

 خو

شمارشگرهای الكترونیكی و بررسی انواع 

 ساخت شمارنده ی انسانی

 دکتر رضایی مافی نژاد دکتر دکتر رضایی

مطالعه و شبیه سازی روش های پنهان سازی  رضا یوسفی 1

 متن در تصویر

  دکتر امینیان مدرس سربیشه ئیدکتر  سربیشه ئیدکتر 
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 مدرس ینیاندکتر ام سربیشه ئیدکتر  سربیشه ئیدکتر  سجاد یوسفی

 

2 

مروارید حسن 

 زاده

مطالعه و شبیه سازی انواع آرتیفكت و نویز در 

 و روشهای حذف آن ECGسیگنال 

 مدرس ینیاندکتر ام سربیشه ئیدکتر  سربیشه ئیدکتر 

بنی فاطمه 

 اسدی

 مدرس ینیاندکتر ام سربیشه ئیدکتر  سربیشه ئیدکتر 

فاطمه امجد  3

 یزدی

مطالعه و شبیه سازی انواع روشهای بخش 

 بندی تصویر و کاربرد مقایسه آنها

 مدرس ینیاندکتر ام سربیشه ئیدکتر  سربیشه ئیدکتر 

ساخت یک دستگاه برای تنظیم نور یک اتاق  بهروز شیعه زاده 4

 اساس نور طبیعی محیطبر 

 دکتر سربیشه ئی مدرس ینیاندکتر ام یئ یشهدکتر سرب

محاسبه خسارت خاموشی مشترکین تعرفه  علی رنجبر 1

 پمپاژ آب -کشاورزی 

  دکتر حسن پور قاینیدکتر  قاینیدکتر 
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زهرا مراد  2

 رودخانگی

آیسیک مشترکین تحلیل آماری کدهای 

 صنعتی

 دکتر حسن پور قاینیدکتر  قاینیدکتر 

 دکتر حسن پور قاینیدکتر  قاینیدکتر  فاطمه جلیلی

محاسبه خسارت خاموشی مشترکین تعرفه  مصطفی نوری 3

 سایر مصارف -کشاورزی 

 دکتر حسن پور قاینیدکتر  قاینیدکتر 

http://sessions.sadjad.ac.ir/class-ee2/


 دکتر حسن پور قاینیدکتر  قاینیدکتر  حساستحلیل خاموشی برق در مشترکین  سمیرا شكری 4

رضا رمضانی  5

 چپه

محاسبه سهم بارهای سرمایشی در پیک بار 

 برق

 دکتر حسن پور قاینیدکتر  قاینیدکتر 

بررسی و مقایسه استاندارد مصرف انرژی برق  سینا جمالان 6

 در 

 دکتر حسن پور قاینیدکتر  قاینیدکتر 

  دکتر اقبال نوریدکتر  نوریدکتر  سیستم اتوماسیون هتلیطراحی  مهران تذکری 1
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 دکتر اقبال نوریدکتر  نوریدکتر  با شبكه عصبی ECGتشخیص اریتمی  فاطمه جنگجو  2

تشخیص بیماری آپنه انسدادی با استفاده از  شقایق تقی پور 3

 شبكه های عصبی عمیق

 دکتر اقبال نوریدکتر  نوریدکتر 

استفاده از روشهای  با سرطانی غدد تشخیص نرگس نادری 4

 پردازش تصویر

 دکتر اقبال نوریدکتر  نوریدکتر 

ریحانه سادات  1

 حسینی

تاثیر امواج الكترومغناطیس فرکانس بررسی 

سلول های بنیادی سوماتیک بر روی  پایین
USSCs 

  دکتر کهربایی دکتر کفایی کتر کفایید
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بررسی خواص زیست سازگاری داربست  حامد عصمتی 2

 الكتروریسی شده با زیین

 دکتر کهربایی دکتر کفایی دکتر کفایی

بررسی خواص تمایززایی و زیست سازگاری  فاطمه فرخاری 3

دی متیل سولفوکساید بر روی سلول های 

 بنیادی نامحدود به استخوان

 دکتر کهربایی دکتر کفایی دکتر کفایی

 دکتر کهربایی دکتر کفایی دکتر کفایی مهتا راستگو

فرشته  4

 یزداندوست 

بررسی انواع حفرات بر استحكام فشاری 

پروتزهای دندانی متخلخل از جنس آلیاژ 

 کبالت-ریخته گری کروم

 دکتر کفایی دکتر کهربایی دکتر کفایی

 دکتر کفایی دکتر کهربایی دکتر کفایی شادی شهرکی

نگار برومند  1

 کوزه پز

  دکتر گلمكانی روانشاددکتر  روانشاددکتر  EMGپردازش سیگنال 
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 یدکتر گلمكان روانشاددکتر  روانشاددکتر  الهه علیشاهی

 یدکتر گلمكان روانشاددکتر  روانشاددکتر  ساخت چراغ ساعت شنی سینا گلزاده  2

امیرحسین 

 قاسم زاده

 یدکتر گلمكان روانشاددکتر  روانشاددکتر 

مریم جلائیان نخ  3

 تاب 

 یدکتر گلمكان روانشاددکتر  روانشاددکتر  ecgاز سیگنال  qrsآشكارسازی 



 

 11 یال  13:11ساعت    1000/ 11/  30  شنبه
شماره پروژه 

 در جلسه

 لینک جلسه استاد دفاع استاد راهنما مسئول جلسه عنوان پروژه نام دانشجو

  دکتر رضایی یدکتر گلمكان یدکتر گلمكان EEG یگنالاحساسات با س یصتشخ پریسا امینی 1
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 دکتر رضایی یدکتر گلمكان یدکتر گلمكان صبا گیوری

طراحی و شبیه سازی ساخت اسیلاتور  یگانه محصل 2

 مگا هرتز 11کولیپتس با فرکانس کاری 

 دکتر رضایی یدکتر گلمكان یدکتر گلمكان

 دکتر رضایی یگلمكاندکتر  یدکتر گلمكان جعبه دارویی هوشمند پریسا هادوی 3

سید عارف 

 موسوی

 دکتر رضایی یدکتر گلمكان یدکتر گلمكان

زهرا ربیع  4

 النجات

 دکتر رضایی یدکتر گلمكان یکتر گلمكاند اتوربكونساخت و طراحی ا

 دکتر رضایی یدکتر گلمكان یدکتر گلمكان حانیه میرزایی

1 
 فاطمه افشاریان 

خارجی آشكارسازی مرزهای داخلی و 

 عنبیه در تصاویر چشم

  نوریدکتر  دکتر اقبال دکتر اقبال
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مائده موسی 

شناسایی محصولات نارس به کمک  زاده

 پردازش تصویر

 نوریدکتر  دکتر اقبال دکتر اقبال

فاطمه کریم 

 آبادی

 نوریدکتر  دکتر اقبال دکتر اقبال

پیاده سازی روش های مختلف حذف  حنانه محمدی 3

 ECGنویز سیگنال 

 نوریدکتر  دکتر اقبال دکتر اقبال

 دکتر نوری دکتر اقبال دکتر اقبال ناهید مودی

سجاد برهانی  4

 یزدی

 نوریدکتر  احدی اخلاقیدکتر  دکتر اقبال طراحی و ساخت تاریكی سنج

 نوریدکتر  اخلاقیاحدی دکتر  دکتر اقبال سعید جمالی

 نوریدکتر  احدی اخلاقیدکتر  دکتر اقبال طراحی و ساخت یک ربات کروی امام گل آرا 5

فاطمه خالقی 

 نوغابی

 دکتر نوری احدی اخلاقیدکتر  دکتر اقبال



1 
 امیر برید طلایی

بررسی مشارکت تجمیع کننده در بازار 

 برق

  قاینیدکتر  دکتر حسن پور دکتر حسن پور
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 مهدی عسگری

مدیریت خاموشی در شرایط کمبود تولید 

 در شبكه برق کشورهای مختلف

 قاینیدکتر  دکتر حسن پور دکتر حسن پور

علی اکبر  3

 سمیعی
 استخراج تاثیر دما بر مصرف برق

 قاینیدکتر  دکتر حسن پور دکتر حسن پور

4 
 عاشقیمهدی 

بررسی طرح امید و اثرات آن بر مدیریت 

 مصرف

 قاینیدکتر  دکتر حسن پور دکتر حسن پور

 

 

 

 

 

 

 


