
1401 -عناوین پژوهشی کارشناسی ارشد   

  گرایش  عنوان پژوهشی  توضیحات

قدرت ستمیدر س نیبالک چ ی کاربردها   –سیستم قدرت  

 مدیریت و برنامه ریزی  

 دکتر رجبی مشهدی

در   (WAMS) گسترده  شی پا ستمیس ی کاربردها 

 قدرت ستمیس یداری پا

 –سیستم قدرت 

 مدیریت و برنامه ریزی  

 دکتر رجبی مشهدی

 –سیستم قدرت  مشارکت خرده فروش ها در بازار برق  

 مدیریت و برنامه ریزی  

 دکتر حسن پور 

انرژی تراکنشی، راهکاری برای مدیریت سمت  

 تقاضا 

 –سیستم قدرت 

 مدیریت و برنامه ریزی  

 دکتر حسن پور 

 –سیستم قدرت  قیمت گذاری برق در بازارهای مختلف 

 مدیریت و برنامه ریزی  

 دکتر حسن پور 

 –سیستم قدرت  مدیریت انرژی در ریزشبکه های هوشمند  

 مدیریت و برنامه ریزی 

 دکتر حسن پور 

و   یادار یمصرف برق در ساختمانها یتعیین الگو 

یتجار  

 –سیستم قدرت 

 مدیریت و برنامه ریزی  

 دکتر قاینی 

 نییگزیطرح جا یتحلیل فنی و اقتصاد 

شییسرما یسیستمها  

 –سیستم قدرت 

 مدیریت و برنامه ریزی  

ی ن یدکتر قا  

مشترکین در   یریو کنترل پذ یریپذ تیرو 

نههدف کاهش پیک بار سااال با  عیتوز یشرکت ها  

 –سیستم قدرت 

 مدیریت و برنامه ریزی  

ی ن یدکتر قا  

مشترک کارخانه   دگاه یتامین برق از د تیریمد 

 شرایط پیک بار ساالنه سیمان در

 –سیستم قدرت 

 مدیریت و برنامه ریزی 

ی ن یدکتر قا  

    

که  یسلف و مدل ساز  یانواع ساختارها

باشد   کیتلفات و عناصر پارازت گویپاسخ

  لیو تحل یساز هیو با شب ردیگیقرار م یبررس

قرار خواهد گرفت  یدقت مدل مورد بررس  

مختلف سلف در فرکانسها باال    یهایمعمار یبر رس

نگ یو مدل  

 دکتر خلیل مافی نژاد  الکترونیک 

کم   زینو یکننده ها تیتقو یرو قیمطالعه دق

 ی. باند فرکانس بر اساس ضرورتهاردیگینجام ما

ساختار  کی صنعت انتخاب و  یازهایو ن  یفعل

خواهد شد  یساز هیو شب یطراح دیجد  

و   زیکم نو یکننده ها تیانواع تقو یبر رس

نمونه ان کی یساز هیو شب یطراح  

 دکتر خلیل مافی نژاد  الکترونیک 

 PLL  یو مطالعه بر رو   یریادگ( ی1

با استفاده    FPGAبر روی برد    PLLیاده سازی  پ(   2

     LabVIEWاز نرم افزار  

یاده سازی حلقه های قفل  پمطالعه، شبیه سازی و  

 برای کنترل دور موتور    PLLشونده 

 مافی نژاد  یاسردکتر  الکترونیک 



 C( آشنایی با زبان  3

(  اطالعات اولیه و کیت آزمایشگاهی برای  4

   دانشجو فراهم میشود

 موتورها ( یادگیری و مطالعه بر روی استپر  1

ِ(Dynamixel ) 

 ( مطالعه بر روی انواع انکودرها 2

( ساخت نمونه آزمایشگاهی و مقایسه با موتورهای  3

 داخل بازار 

( اطالعات اولیه و کیت آزمایشگاهی برای  (  4

 دانشجو فراهم میشود 

 مافی نژاد  یاسردکتر  الکترونیک  DCبررسی و ساخت انکودر برای موتور  

 دکتر رضایی  الکترونیک  های چاپرکنندهبررسی تقویت 

 یی دکتر رضا الکترونیک  شبکه عصبی آنالوگ  

 یی دکتر رضا الکترونیک  گیری امپدانس بافت های اندازهبررسی روش 

 یی دکتر رضا الکترونیک  کم توان SARهای مبدل 

 یی دکتر رضا الکترونیک  های زمان به دیجیتال مبدل 

*  مراجعه به استاد*     دکتر گلمکانی  الکترونیک  

 دکتر گلمکانی  الکترونیک  * مراجعه به استاد * 

    

، ++C یسینوبرنامه یهاتسلط کامل به زبان

Python ای MATLAB 

  یمختلف اسکن سه بعد  یهاتمیمطالعه الگور

 یخط

 دکتر احدی اخالقی  مهندسی پزشکی 

تجزیه و تحلیل و طبقه بندی سیگنال مغزی افراد   

 19مبتال به کویید 

 دکتر کفایی  ی پزشک یمهندس

بر روی   5Gبررسی تاثیر امواج الکترومغناطیس  مطالعات کلینیکی

 سلول های بنیادی و رفتار سلولی  

 یی دکتر کفا ی پزشک یمهندس

  یسلول ها یبر رو wifiامواج  ریتاث یبررس یکینیمطالعات کل

 مزانشیمی 

 یی دکتر کفا ی پزشک یمهندس

آشنایی با واترمارکینگ و بررسی کاربرد آن در  

 IoTسیستم های 

 یئ شهیدکتر سرب ی پزشک یمهندس

های بیومتریک مبتنی بر  آشنایی با سیستم 

 ECGسیگنال 

 یئ شهیدکتر سرب ی پزشک یمهندس

ررسی چالشهای حفظ امنیت اطالعات خصوصی  ب 

کاربران در سیستمهای مراقبتی بهداشتی مبتنی  

 اینترنت اشیابر 

 دکتر امینیان مدرس ی پزشک یمهندس

بررسی نقش و چالشهای سیستمهای مراقبتی   

 بهداشتی راه دور در دوران پاندمی کرونا 

 

 مدرس انینیدکتر ام ی پزشک یمهندس



 

با استفاده از یادگیری  EEGهای تحلیل سیگنال 

 عمیق

 ی دکتر نور ی پزشک یمهندس

برای تشخیص عواطف  استفاده از یادگیری عمیق  

 انسانی 

 ی دکتر نور ی پزشک یمهندس

 یبرا نیماش  یریادگی یهااستفاده از روش 

 بزرگ  یهاداده یهوشمند برا یهایرمزنگار

 ی دکتر نور ی پزشک یمهندس

 در پردازش سیگنال waveletاستفاده از تبدیل  

 های حیاتی 

 دکتر روانشاد ی پزشک یمهندس

 دکتر روانشاد ی پزشک یمهندس های عصبی های آشکارسازی اسپایکبررسی روش 

های قلبی با استفاده از  بندی خودکار بیماریدسته 

 ECGسیگنال 

 دکتر روانشاد ی پزشک یمهندس

 دکتر روانشاد ی پزشک یمهندس های تشخیص گفتاربررسی تکنیک 

 دکتر روانشاد ی پزشک یمهندس های مداری نرون بررسی مدل 

    

، ++C یسینوبرنامه یهاتسلط کامل به زبان

Python ای MATLAB 

 ی اخالق یدکتر احد کنترل        یکارک یمختلف موزائ  یهامطالعه روش

، ++C یسینوبرنامه یهاتسلط کامل به زبان

Python ای MATLAB 

  ریغ  یهایمرکز بررس یجار یهابر اساس پژوهش

 مخرب سجاد

 ی اخالق یدکتر احد کنترل 

و   Fractional fourier لیبا تبد ییآشنا 

 گنالیمطالعه کاربرد آن در پردازش س

 دکتر سربیشه ئی کنترل 

بررسی ارتباط و تاثیر مبحث یادگیری ماشین و   

 موضوع امنیت اطالعات

 

مدرس انینیدکتر ام کنترل   

ترکیب یادگیری تقویتی و یادگیری عمیق در 

باشند و  هایی که پیوسته میکنترل سیستم 

گسسته سازی آن دقت را پایین می آورد  

 کاربرد بسیار زیادی پیدا کرده است

یادگیری تقویتی عمیق در کنترل استفاده از 

ها در حضور عدم قطعیتسیستم   

 دکتر نوری  کنترل 

های حل مساله در حالت عادی الگوریتم

اند.  یادگیری تقویتی از یک عامل تشکیل شده

در این پژوهش به دنبال مطالعه بر روی انواع 

های چند عامله با استفاده از  یادگیری سیستم

ی تقویتی هستیم. های حل مساله یادگیرروش  

 دکتر نوری  کنترل  یادگیری تقویتی چند عامله   

*  مراجعه به استاد*     دکتر اقبال کنترل  

 دکتر اقبال کنترل  * مراجعه به استاد * 

    


