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 دکتر احدی اخلاقي يدکتر گلمکان دکتر رضایي PIRبا استفاده از سنسور  gestureتشخيص  زهرا چناراني 1

 دکتر احدی اخلاقي يدکتر گلمکان دکتر رضایي PIRبا استفاده از سنسور  gestureتشخيص  افتخاریرحيمه 

 دکتر احدی اخلاقي يدکتر گلمکان دکتر رضایي ساخت بازی مار داریوش گمرکي 2

 دکتر احدی اخلاقي دکتر گلمکاني دکتر رضایي ساخت دستگاه ضدعفوني کننده دست اتوماتيك زهرا کهن 3
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ساخت یك دستگاه ساده برای تشخيص و جداسازی اشيا با رنگ  سينا تقي زاده

 مشخص

 سربيشه ئيدکتر  دکتر حسن پور دکتر امينيان مدرس

ساخت یك دستگاه ساده برای تشخيص و جداسازی اشيا با رنگ  جواد جعفری

 مشخص

 سربيشه ئيدکتر  دکتر حسن پور مدرس ينياندکتر ام

 نوریدکتر  دکتر رضایي مدرس ينياندکتر ام یك ربات ساده پرتاب هدفساخت  اميرعلي رجبي 5

 نوریدکتر  دکتر رضایي مدرس ينياندکتر ام ساخت یك ربات ساده پرتاب هدف علي امين زاده

 دکتر کفایي رضوی روانشاددکتر  مدرس ينياندکتر ام ساخت یك دستگاه مانيتورینگ علائم حياتي فاطمه پتویي 6

 دکتر کفایي رضوی روانشاددکتر  مدرس ينياندکتر ام ساخت یك دستگاه مانيتورینگ علائم حياتي ظهوریانعاطفه 

 نوریدکتر  دکتر سربيشه ئي روانشاددکتر  ساخت دستگاه سنجش دور با استفاده از کد کننده های نوری محمد رستگار مقدم 7

 نوریدکتر  دکتر سربيشه ئي دکتر روانشاد کد کننده های نوریساخت دستگاه سنجش دور با استفاده از  هومن شاهرخيان

 يدکتر گلمکان دکتر رضایي روانشاددکتر   ساخت دستگاه سنجش ميزان دور با استفاده از سنسور اثر هال سيدعلي ميرکمالي 8

 دکتر گلمکاني رضایيدکتر  روانشاددکتر  ساخت دستگاه سنجش ميزان دور با استفاده از سنسور اثر هال اميد محمدیان

 دکتر حسن پور دکتر کفایي رضوی سربيشه ئيدکتر  تشخيص بيماری در برگ گياهان با استفاده از پردازش تصویر بيتا کریمي 9

 دکتر حسن پور دکتر کفایي رضوی سربيشه ئيدکتر  تشخيص بيماری در برگ گياهان با استفاده از پردازش تصویر ثریا ثاقب

 دکتر رضایي دکتر روانشاد سربيشه ئيدکتر  مطالعه و شبيه سازی روش های واتر مارکينگ برگشت پذیر در تصویر آذریفائزه پور  14

 روانشاددکتر  دکتر کفایي رضوی گلمکانيدکتر  (SPO2مانيتورینگ دو پارامتر علائم حياتي )ضربان قلب و  مریم تفریشي 11

 روانشاددکتر  دکتر کفایي رضوی گلمکانيدکتر  (SPO2مانيتورینگ دو پارامتر علائم حياتي )ضربان قلب و  فرزانه جلالي



نسترن مقني  12

 بيلندی

بررسي ساختارهای مختلف مدارات فيلتر و شبيه سازی چند نمونه 

 )طراحي فيلتر با آپ امپ و خازن و مقاومت(

 مدرس ينياندکتر ام دکتر رضایي گلمکانيدکتر 

طراحي و ساخت سيستم هوشند الکترونيکي کنترل پارکينگ با  هليا منتظری قدسي 13

 تعيين جاهای خالي

 یيدکتر رضا نوریدکتر  مافي نژاد دکتر

 نوریدکتر  دکتر حسن پور احدی اخلاقيدکتر  طراحي و ساخت دستگاهي برای انتقال داده از طریق نور در زیر آب پوریا دانش آموز 10

مهدی موسوی سيد 

 کاخکي

 نوریدکتر  دکتر حسن پور احدی اخلاقيدکتر  طراحي و ساخت دستگاهي برای انتقال داده از طریق نور در زیر آب

ژینا زارع زاده  15

 خيبری

 سربيشه ئيدکتر  دکتر امينيان مدرس احدی اخلاقيدکتر  شبيه سازی چند پدیده از درس الکترومغناطيس

بر نوع و مقدار  MAOبررسي تاثير محلول الکتروليت در فرآیند  نگار نجفي 16

 Ti6Al4Vفازهای کلسيم فسفاتي بر روی سطح تيتانيوم گرید  

 دکتر روانشاد دکتر کفایي رضوی یيدکتر کهربا

 دکتر گلمکاني دکتر سربيشه ئي حسن پوردکتر  بررسي اصلاح تعرفه های برق خانگي و تاثيرآن بر کاهش مصرف بهاره سليماني 17

 دکتر امينيان مدرس نوریدکتر  حسن پوردکتر  پيش بيني کوتاه مدت مصرف برق در شرکت های توزیع محدثه فيروزی 18

 مدرس ينياندکتر ام نوریدکتر  حسن پوردکتر  پيش بيني کوتاه مدت مصرف برق در شرکت های توزیع سحر مهدیزاده
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 روانشاددکتر  سربيشه ئيدکتر  کفائي رضویدکتر  بر روی تمایز سلول های بنيادی غضروف Elfتاثير اثر امواج  مهتاب صباغ مقدم

سپيده سليمان زاده 

 خياط

 روانشاددکتر  سربيشه ئيدکتر  کفائي رضویدکتر  بر روی تمایز سلول های بنيادی غضروف Elfتاثير اثر امواج 

الکترودی شده باند پليمری به منظور ترميم طراحي و ساخت داربست  مهتاب ضرغامي زاده 24

 بافت پوست

 دکتر احدی اخلاقي دکتر کهربایي کفائي رضویدکتر

 دکتر احدی اخلاقي یيدکتر کهربا کفائي رضویدکتر  های بنيادی جهت ترميم بافتتاثير امواج الکترومغناطيس روی بافت فردیس صلواتي 21

 امينيان مدرسدکتر  کفائي رضویدکتر  نوریدکتر  کمك شبکه های عصبي عميقتشخيص سرطان ریه به  نگين نجات نيا 22

 دکتر امينيان مدرس دکتر حسن پور نوریدکتر  طراحي و ساخت ربات ضد عفوني کننده انومانيك با لامپ فرابنفش بهناز جوشن 23

 مدرس ينياندکتر ام دکتر حسن پور نوریدکتر  طراحي و ساخت ربات ضد عفوني کننده انومانيك با لامپ فرابنفش محيا ایراني
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 استاد دفاع دوم اول استاد دفاع استاد راهنما عنوان پروژه نام دانشجو شماره پوستر

 دکتر احدی اخلاقي يدکتر گلمکان دکتر رضایي ساخت ردیاب برای سالمندان اميرحسين وفائي 1

 مدرس ينياندکتر ام يدکتر گلمکان دکتر رضایي طراحي و ساخت رادار التراسونيك حرفاروجي بابك 2

سپيده صيامي  3

 فریماني

 دکتر احدی اخلاقي يدکتر گلمکان دکتر رضایي USELESS BOXساخت  

ساخت یك دستگاه تزریق سرم هوشمند با کنترل از طرف مراکز  اميرعلي پرویزی 0

 مراقبتي

 دکتر نوری دکتر رضایي مدرس ينياندکتر ام
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ساخت یك دستگاه تشخيص زمين خوردن افراد سالمند و ارسال آن  زهرا ریوندی

 به مرکز مراقبتي

 دکتر حسن پور دکتر روانشاد مدرس ينياندکتر ام

ساخت یك دستگاه تشخيص زمين خوردن افراد سالمند و ارسال آن  نرجس موسوی نژاد

 به مرکز مراقبتي

 دکتر حسن پور دکتر روانشاد مدرس ينياندکتر ام

 دکتر حسن پور دکتر کفایي رضوی سربيشه ئيدکتر  برای تشخيص تشنج EEGآناليز و طبقه بندی سيگنالهای  آیدا آقائي عطار 6
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مطالعه امنيت در سيستم های پزشکي از راه دور با استفاده از تکنيك  یاسمن نوروزی

 های پنهان سازی داده

 دکتر روانشاد دکتر کفایي رضوی سربيشه ئيدکتر 

مطالعه امنيت در سيستم های پزشکي از راه دور با استفاده از تکنيك  کامليا رحيمي

 های پنهان سازی داده

 دکتر روانشاد دکتر کفایي رضوی سربيشه ئيدکتر 

 دکتر روانشاد دکتر احدی اخلاقي گلمکانيدکتر  ساخت حشره کش برقي سلمان طهاني 8

 دکتر نوری دکتر روانشاد گلمکانيدکتر  V(0)طراحي و شبيه سازی مدار  عرفان صابر 9

 کفائي رضویدکتر  دکتر حسن پور گلمکانيدکتر  ECGاستخراج ویژگي ها و تشخيص آریتمي سيگنال  افشين گلمکاني 14

 کفائي رضویدکتر  دکتر حسن پور گلمکانيدکتر  ECGاستخراج ویژگي ها و تشخيص آریتمي سيگنال  سيدحسام رفيعي

  دکتر رضایي دکتر احدی اخلاقي طراحي و ساخت دستگاه اندازه گيری فشار خون مرتضي حاجي زاده 11
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طراحي و ساخت دستگاهي برای ذخيره کردن داده دیجيتال بر روی  فاطمه اباریان

 نوار کاست و بازیابي آن

 مدرس ينياندکتر ام يدکتر گلمکان دکتر احدی اخلاقي

طراحي و ساخت دستگاهي برای ذخيره کردن داده دیجيتال بر روی  رضایيفاطمه 

 نوار کاست و بازیابي آن

 مدرس ينياندکتر ام يدکتر گلمکان دکتر احدی اخلاقي

 دکتر سربيشه ئي نوریدکتر  دکتر قایني بررسي معيارها و استانداردهای مصرف انرژی در ساختمانهای اداری فاطمه گنجعلي 13

 نوریدکتر  يدکتر گلمکان دکتر قایني برنامه ریزی انرژی از نگاه صنعت با توجه به خاموشي های گسترده سجاد آسوده  10

شکيلا شاهي  15

 بجستاني

 نوریدکتر  دکتر رضایي کفائي رضویدکتر  بررسي و ساخت داربست بيوکامپوزیتي جهت ترميم بافت پوست

سينا سليماني  16

 کوراني

و تاثير  PCL-PGA-Aliginatطراحي و ساخت داربست نانوکامپوزیت 

 آن بر ترميم بافت غضروف

 دکتر روانشاد دکتر رضایي کفائي رضویدکتر 

اميرمحمد  17

 ميرشکاری

 مدرس ينياندکتر ام دکتر سربيشه ئي کفائي رضویدکتر  دستگاه رگ یاب

تمایز غضروفي  اثر امواج الکترومغناطيس با فرکانس پایين روی نازنين شهرکي 18

 فراشيمي

 دکتر سربيشه ئي دکتر احدی اخلاقي رضوی کفایيدکتر 
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با استفاده از شبکه ی  EEGتشخيص حالت های احساسي مبتني بر  مریم سبزه یان

 عصبي عميق

 دکتر حسن پور سربيشه ئيدکتر  نوریدکتر 

با استفاده از شبکه ی  EEGتشخيص حالت های احساسي مبتني بر  محبوبه سبزه یان

 عصبي عميق

 دکتر حسن پور سربيشه ئيدکتر  نوریدکتر 

 دکتر حسن پور مدرس ينياندکتر ام نوریدکتر  تعيين بهينه دوز دارو در بيماران سرطاني با استفاده از هوش مصنوعي پریناز پویان 24

 دکتر حسن پور مدرس ينياندکتر ام نوریدکتر  استفاده از هوش مصنوعيتعيين بهينه دوز دارو در بيماران سرطاني با  فرزانه پای برجا

 

 

 


