
 باسمه تعالی

 دانشکده برق و مهندسی پزشکی -0011بهمن عناوین پروژه های ترم 

 عنوان پروژه
تعداد 

 دانشجو
 استاد راهنما نوع پروژه

 انينيمسعود ام ريدکتر ام ساخت 2 ساخت يك دستگاه ساده براي تشخيص و جداسازي اشيا با رنگ مشخص

 انينيمسعود ام ريدکتر ام ساخت 2 آن به مرکز مراقبتی ساخت يك دستگاه مانيتورينگ علائم حياتی و ارسال

ساخت يك دستگاه تشخيص زمين خوردن افراد سالمند و ارسال آن به مرکز 

 مراقبتی

 انينيمسعود ام ريدکتر ام ساخت 2

 انينيمسعود ام ريدکتر ام ساخت 2 ساخت يك دستگاه تزريق سرم هوشمند با کنترل از طرف مرکز مراقبتی

 انينيمسعود ام ريدکتر ام ساخت 2 ربات ساده پيانو نواز ساخت يك

 انينيمسعود ام ريدکتر ام ساخت 2 ساخت يك ربات ساده براي پرتاب هدف

 دکتر گلمکانی ساخت 1 طراحی و ساخت حشره کش برقی

 یدکتر گلمکان يساز هيشب 1 بررسی ساختارهاي مختلف مدارات فيلتر و شبيه سازي چند نمونه

 یدکتر گلمکان يساز هيشب VCO 1طراحی و شبيه سازي مدار 

 دکتر گلمکانی يساز هيشب ECG 2استخراج ويژگيها و تشخيص آريتمی سيگنال 

 یدکتر گلمکان ساخت 2 دستگاه مانيتورينگ علائم حياتی

 ئیدکتر سربيشه  يساز هيشب 2 سازي روش هاي واترمارکينگ برگشت پذير در تصوير مطالعه و شبيه

 ئی شهيدکتر سرب يساز هيشب 2يا  1 تشخيص بيماري در برگ گياهان با استفاده از پردازش تصوير

 ئی شهيدکتر سرب شبيه سازي 2يا  1 براي تشخيص تشنج EEG بندي سيگنال هاي آناليز و طبقه

مطالعه امنيت در سيستمهاي پزشکی از راه دور با استفاده از تکينك هاي پنهان 

 سازي داده

 ئی شهيدکتر سرب يساز هيشب 2

 2 گيري فشار خونطراحی و ساخت دستگاه اندازه
طراحی و 

 ساخت

 دکتر احدي اخلاقی



 و کاست نوار روي بر ديجيتال داده کردن ذخيره براي دستگاهی ساخت و طراحی

 بازيابی آن
2 

طراحی و 

 ساخت

 یاخلاق يدکتر احد

 2 طريق نور در زير آبانتقال داده از  براي دستگاهی ساخت و طراحی
طراحی و 

 ساخت

 یاخلاق يدکتر احد

 سازيشبيه 1 سازي چند پديده از درس الکترومغناطيسشبيه
 یاخلاق يدکتر احد

 useless box 1ساخت 
 دکتر رضايی ده سرخ ساخت

 1 الکترونيکی Mazeساخت بازي 
 دکتر رضايی ده سرخ ساخت

 LED 1با  cycloneساخت بازي 
 رضايی ده سرخدکتر  ساخت

 PIR 2با استفاده از سنسور  gestureتشخيص 
 دکتر رضايی ده سرخ ساخت

 snake 1طراحی بازي 
 دکتر رضايی ده سرخ ساخت

 1 ساخت دستگاه ضدعفونی کننده دست اتوماتيك
 دکتر رضايی ده سرخ ساخت

 1 شناورسازي با التراسونيك
 دکتر رضايی ده سرخ ساخت

بر روي تمايز سلول هاي سوماتيك نامحدود  ELFتاثير امواج الکترومغناطيس 
USSCs 

 دکتر کفايی رضوي ساخت 1

 دکتر کفايی رضوي ساخت 1 ساخت داربست الکتروريسی به منظور رهايش دارو

 دکتر کفايی رضوي ساخت FDM 1ساخت داربست بيوکامپوزيتی با استفاده از تري دي پرينتر 

ص زيست تخريب پذيري داربست هاي ساخته شده به روش بررسی  خوا

 خشکايش انجمادي

 دکتر کفايی رضوي تساخ 1

بررسی خاصيت تمايز زايی داربست هاي الکتروريسی و امواج الکترومغناطيس 

ELF بر روي سلول بنيادي مزانشيمی مشتق از خون بند ناف 

 دکتر کفايی رضوي ساخت 1

 دکتر کفايی رضوي شبيه سازي 1 11مبتلا به کوويد پردازش سيگنال مغزي افراد 

به روش  توساني/کروموژل/کنيژلات یتيو ساخت اسکفولد کامپوز یطراح

 بافت تاندون یبه منظور مهندس يانجماد شيخشکا

 دکتر کفايی رضوي ساخت 1

 با EEGبر  یمبتن یاحساس يحالت ها صيتشخ

 قيعم یعصب ياز شبکه  استفاده

 دکتر نوري شبيه سازي 2

 دکتر نوري ساخت 1 دارو ابيو ساخت دستگاه رد یطراح



 دکتر نوري شبيه سازي 1 ی عميقعصب يها به کمك شبکه هيسرطان ر صيتشخ

 دکتر نوري ساخت raspberry pi 2هوشمند به کمك برد نهيو ساخت آ یطراح

 بر اساس دستورات ريو ساخت ربات فرمان پذ یطراح

 صوت
2 

 دکتر نوري ساخت

 2 کننده یو سا خت ربات ضد عفون یطراح
 دکتر نوري ساخت

 آن بر کاهش مصرف ريو تاث یبرق خانگ ياصلاح تعرفه ها یرسبر
 

2 
 دکتر حسن پور –دکتر قاينی  شبيه سازي

 2 عيتوز يکوتاه مدت مصرف برق در شرکت ها ینيب شيپ
 دکتر حسن پور –دکتر قاينی  شبيه سازي

 1 يادار يدر ساختمانها يمصرف انرژ يو استانداردها ارهايمع یبررس
 دکتر حسن پور –دکتر قاينی  کاربردي

 AHP 2با استفاده از  یخانگ نيهوشمند تکفاز در مشترک يکنتورها یابيجا
 دکتر حسن پور –دکتر قاينی  شبيه سازي

ا ب يديخورش ينصب پنل ها يبرا يشهردار اريدر اخت يساختمانها يبند تياولو

 AHPاستفاده از 
2 

 دکتر حسن پور –دکتر قاينی  شبيه سازي

 ديکمبود تول طيدر شرا عيشبکه توز یخاموش ليحلت

 
2 

 دکتر حسن پور –دکتر قاينی  شبيه سازي

 2 دما و رطوبت در مصرف برق ريتاث ليتحل
 رپو حسن دکتر – ینيدکتر قا شبيه سازي

 1 سبز شبيه سازي مديريت مصرف انرژي در يك فضاي
 دکتر حسن پور –دکتر قاينی  شبيه سازي

 1 برنامه ريزي انرژي از نگاه صنعت با توجه به خاموشی هاي گسترده
 رپو حسن دکتر – ینيدکتر قا شبيه سازي

 2يا  1 یعصب گنالياز س كيآشکارسازي اسپا
 شبيه سازي

 

 دکتر روانشاد

 2يا  1 نوريهاي  ساخت دستگاه سنجش دور با استفاده از کدکننده
 شبيه سازي

 ساخت

 دکتر روانشاد

 2يا  1 اثر هال سنسور دور با استفاده از زانيساخت دستگاه سنجش م
 شبيه سازي

 ساخت

 دکتر روانشاد

 2يا  1 یاتيح هاي ليکننده ثبت پتانس تيو ساخت تقو یطراح
 شبيه سازي

 ساخت

 دکتر روانشاد

 


