
 به نام خدا

 و مهندسی پزشکی دانشکده برق پوستراطالعیه مهم 
 که ی پزشک یدانشکده برق و مهندسناپیوسته کلیه دانشجویان کارشناسی و کارشناسی قابل توجه

 درس پروژه دارند 97-98سال تحصیلی دوم و یا سوم در نیمسال 
 

 ریزي شده است. برنامه جلسه سهو  روز دودر  جدول ذیلبندي زمانطبق ،  2شماره جلسه پوستر در  به صورت پوستر هانامهارائه پایان زمان

 
 
 

 
 
 
 

 براي دریافت کارت ارائه پوستر الزامی است. همراه داشتن کارت دانشجویی •
 پوسترها بایستی طبق قالب تعیین شده که در سایت دانشگاه (شیوه نگارش فنی در بخش لینکهاي مفید) آمده است، آماده گردد. •
 گزارش براي اساتید دفاع به همراه داشته باشند. PDFحاوي فایل  CDیک نسخه پرینت شده از گزارش و دو عدد دانشجویان می بایست  •
هـا، تجهیـزات مناسـبی در نظـر گرفتـه شـده اسـت. ها بـر روي دیوارجهت نصـب پوسـتر باشد.می 3طبقه دوم و سوم ساختمان شماره ها به صورت پوستر، ئه پروژهمکان ارا •

 هایی که جهت اجرا به برق نیاز دارند، نیز تمهیدات الزم اندیشیده شده است.پروژه همچنین، براي
 ه در مکان ارائه پوستر حاضر شوید و تا انتهاي زمان مشخص شده در مکان پوستر خود حضور داشته باشید.قبل از زمان مشخص شد دقیقه پانزدهکم دست •
در پورتال دانشـجویان وارد  روز قبل از تاریخ دفاعاند، براي دانشجویانی که فرم اعالم آمادگی براي دفاع پوستر را تحویل دادهنام اساتید دفاع و شماره پوستر در محل برگزاري  •

 مراجعه نمایند.  دفتر ریاست دانشکدهدر اولین فرصت به  تا روز قبل از دفاع براي آنها استاد دفاع تعیین نشده است،دانشجویانی که  شود.می
 ، درس پروژه براي آنها حذف شده و الزم است که این درس را مجددا اختیار کنند.در تاریخ و ساعت مشخص شده موفق به دفاع از پروژه خود نشونددانشجویانی که  •
 

 و مهندسی پزشکی دانشکده برق -موفق باشید

 
 سه شنبه

5/6/98 

 جلسه دوم جلسه اول
9-10:30 10:30-11 11-12:30 12:30-13 

 بازدید عمومی بازدید اختصاصی اساتید بازدید عمومی بازدید اختصاصی اساتید

 چهار شنبه
6/6/98 

  سومجلسه 
9-10:30 10:30-11   

   بازدید عمومی بازدید اختصاصی اساتید



شماره 

 جلسه

شماره 

 پوستر

شماره 

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

1 1 94427117 
 مقدم باقري فائزه

 طرقبه
 ساخت دستگاه مسیریاب براي نابینایان

امیر مسعود 
 امینیان مدرس

 نسیم روان شاد عباس گلمکانی

 دستگاه مسیریاب براي نابینایان ساخت برهانی ویدا 94427192 1 1
امیر مسعود 
 امینیان مدرس

 نسیم روان شاد عباس گلمکانی

1 2 94410289 
 محمدي گل جواد

 روئین

آشنایی و اجراي عملی روشهاي تست نفوذ به کمک 
 هوش مصنوعی

امیر مسعود 
 امینیان مدرس

غزاله سربیشه 
 اي

 امین نوري

 فرزانه وحیده 94410317 3 1
ساخت دستگاه شستشوي فیبرو مدارات طراحی و 

 الکتریکی
 امین نوري

حمیدرضا 
 رضایی ده سرخ

علی رضا ربانی 
 ابوالفضلی

 وفادار حدیثه 94410295 3 1
طراحی و ساخت دستگاه شستشوي فیبرو مدارات 

 الکتریکی
 امین نوري

حمیدرضا 
 رضایی ده سرخ

علی رضا ربانی 
 ابوالفضلی

1 4 94427143 
 محمدي احسان

 مهموئی

در صفحات وب جهت  hitmapمحاسبه نمودار 
مشخص شدن مقدار اثر گذاري تبلیغات در افراد و 

 جذب آنها با استفاده از شبکه هاي عصبی
 امین نوري

غزاله سربیشه 
 اي

 نجمه اقبال

1 5 93411140 
 زاده حاجی امیرمهدي

 کفاش
 امین نوري براي کوادکوپتر Flight-controllerطراحی و ساخت 

ایمان احدي 
 اخالقی

 نجمه اقبال

 اسکندري زهرا 94427187 6 1
طراحی و ساخت دستگاهی براي انتقال داده دیجیتال از 

 )LiFiطریق نود(
ایمان احدي 

 اخالقی
امیر مسعود 
 امینیان مدرس

حمیدرضا 
 رضایی ده سرخ

 حبیبی زهرا 94427193 6 1
 طراحی و ساخت دستگاهی براي انتقال داده دیجیتال از

 )LiFiطریق نود(
ایمان احدي 

 اخالقی
امیر مسعود 
 امینیان مدرس

حمیدرضا 
 رضایی ده سرخ

 رضوي سیدامیر 94410313 7 1
طراحی و ساخت دستگاه نشانه گیري هوشمند براي 

 تفنگ بادي
ایمان احدي 

 اخالقی
امیر مسعود 
 امینیان مدرس

 نجمه اقبال

1 7 94410124 
 زاده شریف صالح

 بند نقش

ساخت دستگاه نشانه گیري هوشمند براي  طراحی و
 تفنگ بادي

ایمان احدي 
 اخالقی

امیر مسعود 
 امینیان مدرس

 نجمه اقبال

 اقاجانی حاجی فهیمه 94429130 8 1

مروري بر مواد سرامیکی و کامپوزیتی در دندان پزشکی، 
ارزیابی ساختاري، خواص مکانیکی، خواص بیولوژیکی 

 و روش هاي سنتز
 نسیم روان شاد سعید کهربائی

مرتضی کفایی 
 رضوي

 دوست نظام مهدیه 94429154 9 1
پوشش هاي کلسیم فسفاتی جهت کاربرد در ایمپلنت 

 هاي زیستی
 سعید کهربائی

غزاله سربیشه 
 اي

مرتضی کفایی 
 رضوي

 نیا فرجامی فائزه 94429167 10 1
به عنوان پرکننده  sios/poly-hemaنانو کامپوزیت 

 دندانی
 کهربائیسعید 

امیر مسعود 
 امینیان مدرس

مرتضی کفایی 
 رضوي

 مدیریت انرژي بهینه در ساختمان هاي هوشمند سلیمانیان رضا 94410177 11 1
سمیه حسن پور 

 دربان
 نجمه اقبال محسن قائنی

 مدیریت انرژي بهینه در ساختمان هاي هوشمند منبتی سیدعلی 94410302 11 1
سمیه حسن پور 

 دربان
 نجمه اقبال قائنیمحسن 

 بررسی انواع ذخیره ساز انرژي مقدم زارعی مجتبی 94410127 12 1
سمیه حسن پور 

 دربان
 محسن قائنی

حمیدرضا 
 رضایی ده سرخ

 توزیع بهینه توان راکتیو در سیستم قدرت باقري امیرعلی 94410235 13 1
سمیه حسن پور 

 دربان
 محسن قائنی

علی رضا ربانی 
 ابوالفضلی



 توزیع بهینه توان راکتیو در سیستم قدرت منظري تیموري امید 93421210 13 1
سمیه حسن پور 

 دربان
 محسن قائنی

علی رضا ربانی 
 ابوالفضلی

 نژاد حاجیان مهدي 94410170 14 1
مدیریت تراکم خطوط انتقال با استفاده از برنامه ریزي 

 مجدد تولید نیروگاه ها
سمیه حسن پور 

 دربان
 امین نوري محسن قائنی

 یزدانی سجاد 94410207 14 1
مدیریت تراکم خطوط انتقال با استفاده از برنامه ریزي 

 مجدد تولید نیروگاه ها
سمیه حسن پور 

 دربان
 امین نوري محسن قائنی

1 15 93416121 
 رحیمی محدثه

 شوراب
 عباس گلمکانی شرکت اینتل ATOMبررسی پردازنده هاي سري 

حمیدرضا 
 رضایی ده سرخ

علی رضا ربانی 
 ابوالفضلی

 شیبانی مجید 93419157 16 1
و  DCSمطالعه و بررسی سیستم هاي کنترل صنعتی 

 Field Busپروتکل 
 نجمه اقبال محسن قائنی عباس گلمکانی

 عباس گلمکانی اینترنت اشیاء اجزاي سخت افزاري و کاربردها بهادر بیتا 93410180 17 1
ایمان احدي 

 اخالقی
 امین نوري

 عباس گلمکانی بررسی تکامل پروسسورها اینتل از پنتیوم تا به امروز عارفی یاسر 93411149 18 1
غزاله سربیشه 

 اي
حمیدرضا 

 رضایی ده سرخ

 میرزاده ایمان 93411115 19 1
سیستم حفاظت از صنعت و مانیتورینگ آن توسط 

 )IOTاینترنت اشیاء(
علی رضا ربانی 

 ابوالفضلی
امیر مسعود 

 مدرس امینیان
 عباس گلمکانی

 تشخیص احساس از روي چهره کرمی فاطمه 93419168 20 1
غزاله سربیشه 

 ئی
 امین نوري

مرتضی کفایی 
 رضوي

 عباس گلمکانی سمیه حسن پور محسن قاینی بررسی رفتار تصادفی شارژ خودروهاي برقی اسیابان عبدالناصر 95621172 21 1

 عباس گلمکانی سمیه حسن پور محسن قاینی رفتار تصادفی شارژ خودروهاي برقیبررسی  صدیقی محمدحسین 95621126 21 1

 نجمه اقبال سمیه حسن پور محسن قاینی بهینه سازي شبکه داخلی نیروگاه بادي امینی مجتبی 94410191 22 1

 نجمه اقبال سمیه حسن پور محسن قاینی بهینه سازي شبکه داخلی نیروگاه بادي نیا سعادت سجاد 94410167 22 1

 سمیه حسن پور محسن قاینی کاهش مصرف برق در بخش کشاورزي عبدالهیان عرفان 94410266 23 1
ایمان احدي 

 اخالقی

 فریمانی حیاتی جواد 96621158 24 1
تشخیص مصارف غیرمجاز برق در ساختار شبکه توزیع 

 هوشمند
 امین نوري سمیه حسن پور محسن قاینی

 سیدابادي احمدرضا 96621157 24 1
تشخیص مصارف غیرمجاز برق در ساختار شبکه توزیع 

 هوشمند
 امین نوري سمیه حسن پور محسن قاینی

 سمیه حسن پور محسن قاینی مصرف برق در کولرهاي آبی امتیازي احمدرضا 96621165 25 1
مرتضی کفایی 

 رضوي

 چنار رضائی صدیقه 94429153 26 1
جهت انجام کشت  porousطراحی و ساخت اسکفولد 

 سلول و بافت
مرتضی کفائی 

 رضوي
ایمان احدي 

 اخالقی
علی رضا ربانی 

 ابوالفضلی

 سیداباد روحانی اکرم 94429135 26 1
جهت انجام کشت  porousطراحی و ساخت اسکفولد 

 سلول و بافت
مرتضی کفائی 

 رضوي
ایمان احدي 

 اخالقی
علی رضا ربانی 

 ابوالفضلی

طراحی و ساخت اسکفولد با استفاده از نرم افزار  حضرتی مبینا 94429184 27 1
comsol 

مرتضی کفائی 
 رضوي

ایمان احدي 
 اخالقی

علی رضا ربانی 
 ابوالفضلی

 نجمه اقبال سیستم تعلیق فعال خودرو حسین ابن عارفه 92419213 28 1
غزاله سربیشه 

 اي
 امین نوري

 اقبالنجمه  ربات مین یاب خوران محمدحسن 93411196 29 1
ایمان احدي 

 اخالقی
 عباس گلمکانی



 نجمه اقبال ربات مین یاب نیت خوش جاوید 93411141 29 1
ایمان احدي 

 اخالقی
 عباس گلمکانی

 سابق یزدانی فاطمه 94427165 30 1
برسی تکنیک هاي سازگاري الکترومغناطیس براي 

 ادوات کاشتنی
 نسیم روانشاد

امیر مسعود 
 امینیان مدرس

 گلمکانیعباس 

2 1 94410248 
 شریفی محمدرضا

 خراسانی
 طراحی سیستم شبیه ساز و تحلیلگر براي آزمایشگاه رمز

امیر مسعود 
 امینیان مدرس

غزاله سربیشه 
 اي

 عباس گلمکانی

 عالمی امیر 94410218 2 2
طراحی و ساخت دستگاه طراحی برروي چوب با 

 استفاده از لیزر
 امین نوري

حمیدرضا 
 سرخرضایی ده 

 نجمه اقبال

 منصوریان فرخنده 94410352 3 2
طراحی و ساخت دستگاهی براي ذخیره کردن و ثبت 
 داده دیجیتال برروي نوار کاست و بازیابی آن(نرم افزار)

ایمان احدي 
 اخالقی

 عباس گلمکانی
حمیدرضا 

 رضایی ده سرخ

 پور کمالی سارا 94427176 4 2

کردن و ثبت طراحی و ساخت دستگاهی براي ذخیره 
داده دیجیتال برروي نوار کاست و بازیابی آن(سخت 

 افزار)

ایمان احدي 
 اخالقی

 عباس گلمکانی
حمیدرضا 

 رضایی ده سرخ

2 4 94427186 
 المه مظفري فاطمه

 جوق

طراحی و ساخت دستگاهی براي ذخیره کردن و ثبت 
داده دیجیتال برروي نوار کاست و بازیابی آن(سخت 

 افزار)

احدي ایمان 
 اخالقی

 عباس گلمکانی
حمیدرضا 

 رضایی ده سرخ

 شاندیز اکبري نادیا 94429150 5 2
سنتز سبز نانو ذرات روي به روش سونوشیمی و بررسی 

 خواص آنتی باکتریال آن
 سعید کهربائی

ایمان احدي 
 اخالقی

مرتضی کفایی 
 رضوي

 سعادتدارارانی بهاره 94429163 5 2
روش سونوشیمی و بررسی سنتز سبز نانو ذرات روي به 

 خواص آنتی باکتریال آن
 سعید کهربائی

ایمان احدي 
 اخالقی

مرتضی کفایی 
 رضوي

 امتیازي مائده 94429149 6 2
سنتز سبز کامپوزیت نقره / اکسید مس به روش سونو 

 شیمی و بررسی خواص آنتی باکتریال آن
 عباس گلمکانی سعید کهربائی

مرتضی کفایی 
 رضوي

 رفیعی مریم سادات 94429174 6 2
سنتز سبز کامپوزیت نقره / اکسید مس به روش سونو 

 شیمی و بررسی خواص آنتی باکتریال آن
 عباس گلمکانی سعید کهربائی

مرتضی کفایی 
 رضوي

 قاسمی غزاله 94429161 7 2
ساخت پروتزهاي بیوسرامیکی قابل جذب جهت 

 بازسازي سر استخوان رادیوس
 سعید کهربائی

امیر مسعود 
 امینیان مدرس

مرتضی کفایی 
 رضوي

 ندافان شکیبا 94429112 7 2
ساخت پروتزهاي بیوسرامیکی قابل جذب جهت 

 بازسازي سر استخوان رادیوس
 سعید کهربائی

امیر مسعود 
 امینیان مدرس

مرتضی کفایی 
 رضوي

 سعیدي سینا 94410243 8 2
بهره برداري بهینه و مدیریت ریسک یک ریز شبکه 

 متصل به شبکه
سمیه حسن پور 

 دربان
 امین نوري هاشم مرتضوي

 طهاري محمدحسن 94410244 8 2
بهره برداري بهینه و مدیریت ریسک یک ریز شبکه 

 متصل به شبکه
سمیه حسن پور 

 دربان
 امین نوري هاشم مرتضوي

 مدل سازي برنامه هاي پاسخگویی بار حلمی علیرضا 94410298 9 2
سمیه حسن پور 

 دربان
 مرتضويهاشم 

امیر مسعود 
 امینیان مدرس

 مدل سازي برنامه هاي پاسخگویی بار نازلی مسعود 94410299 9 2
سمیه حسن پور 

 دربان
 هاشم مرتضوي

امیر مسعود 
 امینیان مدرس

2 10 94410188 
 نام نیک امیرحسین

 صنوبري
 عباس گلمکانی SMSطراحی و ساخت سیستم ارسال پیام از طریق 

امیر مسعود 
 امینیان مدرس

حمیدرضا 
 رضایی ده سرخ

 عباس گلمکانی SMSطراحی و ساخت سیستم ارسال پیام از طریق  هدشی مهدي 94410145 10 2
امیر مسعود 
 امینیان مدرس

حمیدرضا 
 رضایی ده سرخ



 عباس گلمکانی IOTطراحی و ساخت سیستم کنترل برمبناي میرانی علی 94410168 11 2
علی رضا ربانی 

 ابوالفضلی
 نجمه اقبال

 عباس گلمکانی IOTطراحی و ساخت سیستم کنترل برمبناي ناعمی رضا 94410149 11 2
علی رضا ربانی 

 ابوالفضلی
 نجمه اقبال

 عباس گلمکانی طراحی و ساخت سیگنال ژنراتور دیجیتال سهرابیان سجاد 94410166 12 2
علی رضا ربانی 

 ابوالفضلی
 امین نوري

 عباس گلمکانی طراحی و ساخت سیگنال ژنراتور دیجیتال میریزدي سروش 94410278 12 2
علی رضا ربانی 

 ابوالفضلی
 امین نوري

 ازکیا مهسا 93410117 13 2
و بررسی ماژولهاي  GPSبررسی استانداردهاي مختلف 

 سخت افزاري موجود
 عباس گلمکانی

ایمان احدي 
 اخالقی

مرتضی کفایی 
 رضوي

2 14 94427151 
 شاپوري ریحانه

 قاچکانلو
 بررسی ساخت تشخیص پوسیدگی دندان

علی رضا ربانی 
 ابوالفضلی

امیر مسعود 
 امینیان مدرس

حمیدرضا 
 رضایی ده سرخ

 هاشم مرتضوي محسن قاینی مدیریت انرژي در یک مرکز تجاري فالح شفائی المیرا 94410194 15 2
غزاله سربیشه 

 اي

 هاشم مرتضوي محسن قاینی انرژي در یک مرکز تجاريمدیریت  مرشدلو فائزه 94410158 15 2
غزاله سربیشه 

 اي

 هاشم مرتضوي محسن قاینی مدیریت انرژي در یک مرکز اقامتی(هتل) فرزقی رضائیان سجاد 93410171 16 2
غزاله سربیشه 

 اي

 نجمه اقبال هاشم مرتضوي محسن قاینی برآورد هزینه تقاضاي برق در یک واحد صنعتی هوارست برهانی حسین 95621154 17 2

 نجمه اقبال هاشم مرتضوي محسن قاینی برآورد هزینه تقاضاي برق در یک واحد صنعتی دارابی مرتضی 95621115 17 2

2 18 93421172 
 کنگ دهقان محمد

 زیتون
 سمیه حسن پور محسن قاینی جریانهاي سرگردان در سیستم هاي حمل و نقل ریلی

ایمان احدي 
 اخالقی

 طراحی و ساخت ترموگرام ساالر زهرا 94427169 19 2
مرتضی کفائی 

 رضوي
امیر مسعود 
 امینیان مدرس

 امین نوري

2 19 94427120 
 زاده قاسم فاطمه

 نداف
 طراحی و ساخت ترموگرام

مرتضی کفائی 
 رضوي

امیر مسعود 
 امینیان مدرس

 امین نوري

 Neuro imaging ضیائی رویا 94427122 20 2
مرتضی کفائی 

 رضوي

علی رضا ربانی 
 ابوالفضلی

 نجمه اقبال

 نجمه اقبال و نحوه عملکرد آن SCATSبررسی سیستم  کالمی محمد 94410267 21 2
علی رضا ربانی 

 ابوالفضلی
 امین نوري

 امین نوري عباس گلمکانی نجمه اقبال کنترل ارتفاع توپ به کمک آردینونو موسوي سیدعلیرضا 93419146 22 2

2 23 94427164 
اسماعیل زاده  پریسا

 خادر

بررسی انواع سنسورهاي حالت جامد مورد استفاده در 
 ثبت مؤلفه هاي حیاتی

 نسیم روانشاد
غزاله سربیشه 

 اي
علی رضا ربانی 

 ابوالفضلی

 حسن پور سمیه محسن قائنی هاشم مرتضوي بررسی ریسک هاي امنیت سایبري در رله هاي حفاظتی هشیوار سیدحسین 92419177 24 2

2 25 93421191 
 مغول صفائی محمد

 کش

بررسی اثر مزارع باري بر شدت جریان اتصال کوتاه 
 شبکه

 سمیه حسن پور محسن قائنی هاشم مرتضوي

2 25 93421146 
 ظهوریان محمد

 مشمول

بررسی اثر مزارع باري بر شدت جریان اتصال کوتاه 
 شبکه

 سمیه حسن پور محسن قائنی هاشم مرتضوي

 سمیه حسن پور محسن قائنی هاشم مرتضوي بررسی تأثیر تولیدات پراکنده بر حفاظت شبکه توزیع شمرانی حسام 93421171 26 2



 سمیه حسن پور محسن قائنی هاشم مرتضوي بررسی تأثیر تولیدات پراکنده بر حفاظت شبکه توزیع شیبانی محمد 93421116 26 2

 سمیه حسن پور محسن قائنی هاشم مرتضوي توابع حفاظتی جانبی رله هاي دیجیتالآشنایی با  رضایی جواد 92419166 27 2

 سمیه حسن پور محسن قائنی هاشم مرتضوي آشنایی با توابع حفاظتی جانبی رله هاي دیجیتال نیک همایونی علی 92421214 27 2

 مسعود محمودي آریا 92416204 28 2
اتوماسیون هاي آشنایی با پروتکل هاي مخابراتی در 

 شبکه هاي توزییع
 محسن قائنی هاشم مرتضوي

ایمان احدي 
 اخالقی

 محمدرضا عدالتیان 93416133 28 2
آشنایی با پروتکل هاي مخابراتی در اتوماسیون هاي 

 شبکه هاي توزییع
 محسن قائنی هاشم مرتضوي

ایمان احدي 
 اخالقی

 بنیادي در مهندسی بافتانواع سلول هاي  فاطمه غفاریان نسب 94429113 29 2
مرتضی کفائی 

 رضوي
ایمان احدي 

 اخالقی
غزاله سربیشه 

 اي

3 1 94410306 
 مومن محمدحسین
 زاده

ساخت یک دستگاه پردازش و ارسال تصویر به کمک 
 برد و سري پاي

امیر مسعود 
 امینیان مدرس

غزاله سربیشه 
 اي

 امین نوري

 باوجدان اسما 94410184 2 3
شبیه سازي روشهاي بالك چین و شناخت، بررسی و 

 کاربردهاي آن
امیر مسعود 
 امینیان مدرس

 سمیه حسن پور
غزاله سربیشه 

 اي

 مقدم زنگنه شقایق 94410221 2 3
شناخت، بررسی و شبیه سازي روشهاي بالك چین و 

 کاربردهاي آن
امیر مسعود 
 امینیان مدرس

 سمیه حسن پور
غزاله سربیشه 

 اي

3 3 93427208 
 پور حسن دالیا

 یوسفی

تشخیص سرطان خون با استفاده از پردازش تصویر و 
 روش هاي هوش مصنوعی

 امین نوري
غزاله سربیشه 

 اي
مرتضی کفایی 

 رضوي

 نجمه اقبال عباس گلمکانی امین نوري طراحی و ساخت دستگاه پرینتر سه بعدي حقی سیدامیرحسین 94410293 4 3

 امیدواري امیر 94410245 5 3
 مسابقات گیگ فوتبال با استفاده از شبکه هاي پیش بینی

 عصبی مصنوعی
 امین نوري

ایمان احدي 
 اخالقی

 نجمه اقبال

 حسنی علی 94410229 5 3
پیش بینی مسابقات گیگ فوتبال با استفاده از شبکه هاي 

 عصبی مصنوعی
 امین نوري

ایمان احدي 
 اخالقی

 نجمه اقبال

 ساخت سیستم ذخیره انرژي دوچرخه طراحی و پهلوان امیرحسین 93427173 6 3
ایمان احدي 

 اخالقی
 عباس گلمکانی سمیه حسن پور

3 6 94427194 
 رحمانی محمد

 سرکاریزي
 طراحی و ساخت سیستم ذخیره انرژي دوچرخه

ایمان احدي 
 اخالقی

 عباس گلمکانی سمیه حسن پور

 شجاعی سیدپویا 94410142 7 3
طراحی و ساخت دستگاه شنود لیزري و ارسال از طریق 

 GSMماژول 
ایمان احدي 

 اخالقی
امیر مسعود 
 امینیان مدرس

 نجمه اقبال

 صدرنیا محمدمهدي 94410291 7 3
طراحی و ساخت دستگاه شنود لیزري و ارسال از طریق 

 GSMماژول 
ایمان احدي 

 اخالقی
امیر مسعود 
 امینیان مدرس

 نجمه اقبال

 ساخت گوشی پزشکی دیجیتال یزدي احمدیان زهرا 94427141 8 3
حمیدرضا 

 رضایی ده سرخ
ایمان احدي 

 اخالقی
 نسیم روان شاد

 ساخت گوشی پزشکی دیجیتال دارارانی سعادت مریم 94427163 8 3
حمیدرضا 

 رضایی ده سرخ
ایمان احدي 

 اخالقی
 نسیم روان شاد

 EMGکنترل ربات با سیگنال  فر پارسائی اناهیتا 94427144 9 3
حمیدرضا 

 رضایی ده سرخ
 نسیم روان شاد سمیه حسن پور

 EMGکنترل ربات با سیگنال  کسبی کیانا 94427133 9 3
حمیدرضا 

 رضایی ده سرخ
 نسیم روان شاد سمیه حسن پور



3 10 94427115 

عطیه 
 محمودي سادات

 طرقبه

زشکی پبررسی و آنالیز انواع سیستم هاي تصویربرداري 
 و مقایسه آنها

 خلیل مافی نژاد
مرتضی کفایی 

 رضوي
 عباس گلمکانی

 احمدي فرشید 95613149 11 3
بررسی انواع ترانزیستورهاي فرکانس باال و طراحی و 

 شبیه سازي یک تقویت کننده در باند فرکانسی
 خلیل مافی نژاد

حمیدرضا 
 رضایی ده سرخ

 عباس گلمکانی

 نجمه اقبال عباس گلمکانی به صورت دو طرفه SMSکنترل تجهیزات از طریق  حسینی سیدمحمد 94410153 12 3
حمیدرضا 

 رضایی ده سرخ

3 12 94410169 
 نژادکمالی حسین

 راوري
 نجمه اقبال عباس گلمکانی به صورت دو طرفه SMSکنترل تجهیزات از طریق 

حمیدرضا 
 رضایی ده سرخ

 bcI and neuro feed back خادر عربی فائزه 94427190 13 3
مرتضی کفائی 

 رضوي

ایمان احدي 
 اخالقی

 امین نوري

 اندازه گیري میدان مغناطیسی استاتیک با آردینو موسوي سیدمحمد 94410139 14 3
مرتضی کفائی 

 رضوي
ایمان احدي 

 اخالقی
 امین نوري

 آردینواندازه گیري میدان مغناطیسی استاتیک با  ناصرزاده محمدحسین 93411167 14 3
مرتضی کفائی 

 رضوي
ایمان احدي 

 اخالقی
 امین نوري

 طراحی وب سایت در حوزه سالمت عندلیبیان فاطمه 94427128 15 3
مرتضی کفائی 

 رضوي
امیر مسعود 
 امینیان مدرس

 نجمه اقبال

3 16 93419111 
 مروي سیدحمیدرضا

 پور

طبقه بندي آالرم لیست اسکارا با استفاده از نرم افزار 
 نتپتري 

 نجمه اقبال
غزاله سربیشه 

 اي
 امین نوري

 نسیم روانشاد EMGساخت دستگاه انتگرال گیر سیگنال  پارسا حسین 93416176 17 3
غزاله سربیشه 

 اي
حمیدرضا 

 رضایی ده سرخ

 نسیم روانشاد EMGساخت دستگاه انتگرال گیر سیگنال  زال امیرحسین 93419165 17 3
غزاله سربیشه 

 اي
حمیدرضا 

 ده سرخ رضایی

 نسیم روانشاد ساخت دستگاه حسگر جابجایی القایی محمودابادي احسان 94427114 18 3
امیر مسعود 
 امینیان مدرس

حمیدرضا 
 رضایی ده سرخ

3 18 94427113 
 مرتضوي سیددانیال

 ذاکري
 نسیم روانشاد ساخت دستگاه حسگر جابجایی القایی

امیر مسعود 
 امینیان مدرس

حمیدرضا 
 سرخرضایی ده 

 قلیزاده دانیال 94410133 19 3
طراحی و ساخت تقویت کننده بست سیگنال هاي 

 حیاتی
 عباس گلمکانی نسیم روانشاد

مرتضی کفایی 
 رضوي

 لقمانی ایمان 94410286 19 3
طراحی و ساخت تقویت کننده بست سیگنال هاي 

 حیاتی
 عباس گلمکانی نسیم روانشاد

مرتضی کفایی 
 رضوي

 عباس گلمکانی ساختار و کاربردها ZigBeeپروتکل  حسین قاسم آبادي 92411180 20 3
امیر مسعود 
 امینیان مدرس

حمیدرضا 
 رضایی ده سرخ

 زهرا نیک صفت 94410171 21 3
بررسی ساختارها و تکنولوژي نمایشگرهاي پالسما، 

LCD  وLED 
 سمیه حسن پور عباس گلمکانی

ایمان احدي 
 اخالقی

 فرخندهفاطمه  94410150 21 3
بررسی ساختارها و تکنولوژي نمایشگرهاي پالسما، 

LCD  وLED 
 سمیه حسن پور عباس گلمکانی

ایمان احدي 
 اخالقی

 عباس گلمکانی و کاربردها NFCو  RFICساختار  مهران انضباطی 93411189 22 3
امیر مسعود 
 امینیان مدرس

 امین نوري
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