
 به نام خدا 

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

  و دفاع نكردند شتنددرس پروژه دا  1140 و تابستان  1400 بهمننيمسال  كه در

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

 ساعت برگزاری جلسه دفاع  تاريخ دفاع 

 11:30  -  13 30/6/1401 چهارشنبه 

در سواي   شوده یینطبق االب تع پوسورر یهشورت  در جسهوه دفاع اادام به ت    الزم اسو  برا  ياندانشووو.  باشودمي پوستترحضوور  و به صوورت دفاع از پايان نامه ها  -2

 .باشد یدهرس استاد راهنما ييدتاو به  يندنما فرم  پوسرر دانشکده برق و م ندسي پزشکي(  –بخش نگارش فني  –دانشگاه ) بخش امکانات و خدمات 

 باشد.مي 2ساخرمان شماره  سومو  دوم، راهرو طبقه ها به صورت پوسررارائه پروژهمکان  -3

  در ادامه اين اطالعیه آورده شده اس . و شماره پوسرر به همراه نام اساتید دفاع لیه  دانشوويان  -4

نهوخه    رسویده باشود. تاييد استتاد راهنماو به  بايهو  ماابق با االب تعیین شوده، ته در بخش نگارش فني سواي  دانشوگاه اعالم شوده اسو ، آماده گرددگزارش پايان نامه مي -5

pdf باشد.اسراد، اابل دسررسي مي اساتید در ساي  دانشگاه بخش صفحه شخصيايمیل  ارسال گردد. از طريق ايمیل دفاعاتید اسبرا   جلسه دفاعروز قبل از تا  گزارش 

 را در روز جسهه دفاع به همراه داشره باشد. نسخه پرينت شده گزارشبايه  دانشوو مي   -6

برا  آماده تردن پوسرر ) و سخ  افزار پروژه( در محل مشخص شده   از شروع جلسه يشپ يقهحداقل پانزده دقارائه دهنده در هر جسهوه الزم اس  از   يانتمام دانشووو -7

 حاضر شوند و تا انر ا  زمان برا  ارائه پروژه و پاسخگويي حضور داشره باشند. 

 ند داش .دانشووياني ته پروژه ساخ  دارند، دسررسي به برق خواه  -8

 و زدن ماسک الزامي است. بهداشتيهای رعايت پروتكل -9

 
 1401ماه  ش ريور –سمیه حهن پور  موفق باشید،

 



 
 

 استاد دفاع دوم  اول  استاد دفاع  استاد راهنما عنوان پروژه  نام دانشجو  ردیف 

 دکتر حسن پور  دکتر احدي اخالقي  دکتر رضایي   mazeساخت و طراحي بازي  نيما فخریان  1

سپيده صيامي   2

 فریماني 

 مافي نژاد  يلدکتر خل ي اخالق يدکتر احد دکتر رضایي   USELESS  BOXساخت  

 دکتر گلمكاني  دکتر روانشاد دکتر رضایي   شناور سازي با التراسونيك  سهيال یزدان پناه  3

 مافي نژاد  یاسردکتر  دکتر سربيشه ئي دکتر روانشاد آشكارسازي اسپایك از سيگنال عصبي علي عشق پور 4

 دکتر امينيان دکتر سربيشه ئي دکتر روانشاد ECGپردازش سيگنال  عليرضا مختيا  5

مقایسه و شبيه سازي انواع روش هاي استخراج ویژگي از سيگنال   زهرا خورسندي  6

 هاي پزشكي

 دکتر کفایي رضوي دکتر روانشاد دکتر سربيشه ئي

 دکتر قایني  دکتر رضایي  دکتر گلمكاني  ساخت حشره کش برقي  سلمان طهاني  7

پارکينگ با  طراحي و ساخت سيستم هوشند الكترونيكي کنترل  هليا منتظري قدسي  8

 تعيين جاهاي خالي 

 دکتر گلمكاني  دکتر رضایي  مافي نژاد  يلخلدکتر 

بر   MAOبررسي تاثير محلول الكتروليت و ولتاژ در عمليات سطحي  اميرحسين مهدیزاده 9

 Ti4AL4Vرفتار خوردگي آلياژ 

 دکتر کفایي رضوي ي اخالق يدکتر احد دکتر کهربائي 

سيده منصوره  

 موسوي 

بر   MAOبررسي تاثير محلول الكتروليت و ولتاژ در عمليات سطحي 

 Ti4AL4Vرفتار خوردگي آلياژ 

 دکتر کفایي رضوي ي اخالق يدکتر احد دکتر کهربائي 

بر نوع و مقدار    MAOبررسي تاثير محلول الكتروليت در فرآیند  روشان وهاب زاده  10

 Ti6Al4Vفازهاي کلسيم فسفاتي بر روي سطح تيتانيوم گرید  

 دکتر کفایي رضوي دکتر سربيشه ئي دکتر کهربائي 

 دکتر گلمكاني  دکتر نوري  دکتر حسن پور  تحليل تاثير دما و رطوبت در مصرف برق اميرمسعود بهروزي  11

 دکتر گلمكاني  دکتر نوري  دکتر حسن پور  تحليل تاثير دما و رطوبت در مصرف برق حسين نجفي  

 دکتر گلمكاني  دکتر نوري  دکتر قایني  توزیع در شرایط کمبود توليدتحليل خاموشي شبكه  اميرمحمد براتي 12

 دکتر گلمكاني  دکتر نوري  دکتر قایني  تحليل خاموشي شبكه توزیع در شرایط کمبود توليد محمد عابدي  

جایابي کنتورهاي هوشمند تكفاز در مشترکين خانگي با استفاده از   علي خواجوي  13
AHP 

 دکتر گلمكاني  دکتر نوري  دکتر قایني 

پایين روي تمایز غضروفي  اثر امواج الكترومغناطيس با فرکانس  نازنين شهرکي  14

 فراشيمي 

 دکتر کهربایي  ي اخالق يدکتر احد کفایي دکتر 



      

مرتضي یغمائيان   15

 سلماني 

 مافي نژاد  یاسردکتر  دکتر سربيشه ئي دکتر روانشاد سيستم شبيه سازي سيگنالهاي حياتي 

 دکتر کفایي رضوي دکتر سربيشه ئي دکتر روانشاد سيستم شبيه سازي سيگنالهاي حياتي  عرفان تختي  

 دکتر گلمكاني  دکتر امينيان دکتر روانشاد شبيه سازي مدار تحریك الكتریكي مغز  محسن گلي  16

به   ELFبررسي تاثير امواج الكترومغناطيس بر روي تمایز سلول هاي  عارف فاطمه  17

 USSCSسمت غضروف 

 دکتر روانشاد ي اخالق يدکتر احد دکتر کفایي رضوي

 یي دکتر کهربا دکتر نوري  دکتر کفایي رضوي طراحي و ساخت داربست بيوپليمري به منظور رهایش دارو  ساناز عصمتي  18

یاسمن عرفاني   19

 فيروزنيا

 دکتر گلمكاني  دکتر روانشاد رضويدکتر کفایي  طراحي و ساخت داربست پلي ونيل الكل

شادي افروز   20

 سيدمحمدمهدي

 یي دکتر کهربا دکتر روانشاد دکتر کفایي رضوي pclطراحي و ساخت داربست پلي / 

 دکتر امينيان دکتر روانشاد دکتر رضایي   ecgساخت دستگاه ثبت سيگنال  کيميا داودي 21

الميرا پورولي  

 کاخكي 

 دکتر امينيان دکتر روانشاد دکتر رضایي   ecgساخت دستگاه ثبت سيگنال 

 دکتر حسن پور  دکتر قایني  دکتر رضایي   هارمونيك هاي شبكه برقساخت دستگاه تعيين  جواد شریعت زاده  22

 مافي نژاد  یاسردکتر  دکتر کفایي رضوي دکتر رضایي   ساخت دستگاه شمارش ضربان قلب محدثه عليجاني  23

محمدعلي کهن   24

 سال

 دکتر حسن پور  دکتر رضایي  دکتر گلمكاني  و ساخت یك نمونه کنترل روشنایي IOTبررسي 

 دکتر حسن پور  دکتر رضایي  دکتر گلمكاني  و ساخت یك نمونه کنترل روشنایي IOTبررسي  علي جالیر  

 دکتر امينيان دکتر رضایي  دکتر گلمكاني  دو محور برش cncدستگاه  محمد خوشه بست  25

آرین واحدیان  26

 درگاهي 

 مافي نژاد  يلدکتر خل دکتر رضایي  دکتر گلمكاني  طراحي مدار محافظ برق شهر و تحقيق در مورد استابالیزر 

محمدرضا یزدان  27

 طلب

 دکتر حسن پور  دکتر روانشاد دکتر قایني  مناطق مختلف کشورمحاسبه و تحليل سرانه مصرف برق خانگي در 

محمدامين همداني   28

 درح

با قابليت نمایش پارامتر کنترلي  2mpطراحي محافظ برق با ماژول +

 روي نمایشگر

 مافي نژاد  يلدکتر خل دکتر قایني  دکتر امينيان



با قابليت نمایش پارامتر کنترلي  2mpطراحي محافظ برق با ماژول + عليرضا حاجي زاده  

 روي نمایشگر

 مافي نژاد  يلدکتر خل دکتر قایني  دکتر امينيان

 دکتر قایني  مافي نژاد خليل دکتر  دکتر امينيان طراحي و ساخت دستگاه توليد مصنوعي جوجه مرغ  زهرا رستگارکيش 29

 دکتر قایني  نژاد  مافيخليل دکتر  دکتر امينيان طراحي و ساخت دستگاه توليد مصنوعي جوجه مرغ  نيلوفر مصطفائي  

اميررضا بهنام  30

 باقرزاده 

 مافي نژاد  یاسردکتر  دکتر قایني  دکتر امينيان SMSتشخيص نشت گاز با قابليت 

 دکتر حسن پور  دکتر سربيشه ئي دکتر نوري  تشخيص سرطان با استفاده از شبكه هاي عصبي  مهدیه جمشيدي 31

محمدمهدي   32

 شهرآبادي

 دکتر امينيان دکتر قایني  دکتر نوري  برنامه نویسي آردومينو با متلب 

 

 

 


