
ساعت شروعاستاد راھنماارائھ دھندهعنوان سمینار

08:00د. شاه حسینیامین صريحيبررسي روش ھاي بھینه سازي بافر در شبكه روي تراشه

GNSS 08:25د. رحمتیكیاني سجادبررسي معماري ھاي نوين حلقه قفل فاز گیرنده

08:50د. یاوندحسنیكولیوند وحیدبررسي كاربردھا و ساختارھاي میكروالكترودھاي عصبي قابل كاشت در بدن

09:15د. رحمتیحبیب زاده تنكابني اروينبررسي تقويت كننده ھاي چاپري كم نويز و كم توان

(SAR) 09:40د. یاوندحسنیزلفخاني عليبررسي پردازشگرھاي مورد استفاده در رادارھاي روزنه مصنوعي

FPGA 10:05د. محمدیتوحیدي گل احمدتولید الگوھاي سوئیچینگ اينورتر با استفاده از

بررسي طبقه بندي فعالیت ھاي حركتي بر اساس سیگنال ھاي الكترو آنسفالوگرافي براي سیستم ھاي مبتني 
بر ارتباط مغز و رايانه

11:00د. آیت اللھیافراخته سجاد

11:25د. کرمیاژدھاكش صغريتحلیل و مدلسازي لیزرھاي نانو سیم

15:00د. میرزاکوچکیمحمدی فرد شھرزادسیستم کنترل خودروھای الکتریکی

15:25د. محمدیرفیعی حامدبررسی روشھای طراحی مدارھای الجیکی با استفاده از مموریستور

15:50د. میرزاکوچکیطارمي پريوشپیاده سازي پروتكل ھاي ارتباط سريال در اف پي جي اي

16:15د. یاوندحسنیكشاورزي منصوربررسي شتاب سنج ھاي میكرو الكترونیكي
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(A) سمینارھای کارشناسی ارشد - گروه الکترونیک

استراحت

استراحت



ساعت شروعاستاد راھنماارائھ دھندهعنوان سمینار

08:00د. شکوھیكاشیاني حسینبررسي روش ھاي شناسايي و حذف انسداد در رديابي انسان

08:25د. محمدنژادحسین زاده پوريابررسي، تحلیل و مقايسه انواع روش ھاي تشخیص پارامتر ھاي مختلف سیگنال ھاي تھديد لیزري

08:50د. شکوھیپشوتن سھیلراھكارھاي نوين در طراحي سیستم ھاي تشخیص اتوماتیك بیماري

09:15د. محمدنژادعبدي حسینبررسي و تحلیل فناوري ھا،ساختار ھا وكاربرد ھاي پالسمونیك در ادوات و سیستم ھاي الكتريكي و نوري

ECG 09:40د. صدركازروني زند رضابررسي روشھاي كاھش تشخیص نادرست بیماري قلبي ناشي از پردازش سیگنال

10:05د. محمدنژادرمضاني غزالهبررسي تحلیل و تیین ويژگي ھاي سلول ھاي خورشیدي نسل سوم و مقايسه خواص آنھا

10:30د. صدراروجي نیلوفربررسي پردازنده ھاي نوين جبر كلیفورد

15:00د. ابریشمی فرمحمودي  محبكاربرد ترانزيستور ھاي گالیم نايترايد در مبدل ھاي توان پر بازده

15:25د. موسویعظیمي كارگر رويابررسي الگوريتم ھاي تكاملي و مبتني بر ھبین براي آموزش نگاشت ھاي شناختي فازي

15:50د. ابریشمی فرروحاني سیده مرضیهتقويت كننده ھاي توان دوھرتي

16:15د. موسویقاسمي ثابت نسیمبررسي سامانه ھاي نوين اندازه گیري سیگنال ھاي مغزي

16:40د. ابریشمی فراكبري امیرحسینقابلیت ھاي نرم افزار Cadence SPBدر شبیه سازي مدارھاي الكترونیك قدرت

استراحت

(B) سمینارھای کارشناسی ارشد - گروه الکترونیک
دوشنبھ  مورخ 95/02/27 - مکان: سالن خوارزمی



ساعت شروعاستاد راھنماارائھ دھندهعنوان سمینار

09:30د. عبدالعالیرحمان زاده مھديكاربرد نانوتكنولوژي در كاھش سطح مقطع راداري

09:55د. عبدالعالیحاجي آقاجاني معمار امیرحسینكاربردھاي الكترومغناطیسي در پزشكي و ھدايت ذرات دارويي در بدن انسان

10:20د. چلداویبوشھري مريمبررسي تاثیر امواج الكترومغناطیسي بر ترمیم بافت ھا در موجودات زنده

10:45د. عبدالعالیمھدي محمدروش ھاي نوين درماني به كمك امواج الكترومغناطیس

11:10د. چلداوی طھماسبي نژادزواردھي مرتضيجمع آوري انرژي الكترومغناطیسي از محیط پیرامون

11:35د. طیرانیماھان احمدساختار تنظیم پذير موجبر مجتمع شده در زيراليه

12:00د. عبدالعالیروحي كسريكاربردھاي نوين گرافن در مخابرات

12:25د. طیرانیپورجعفري مجتبيبررسي اثر رزوناتورھاي متامتريالي بر روي بھبود نويز فاز اسیالتورھا

14:00د. طیرانیمھرابي گوھري محمداستفاده از تشديد كننده ھاي فعال در نوسان سازھاي مايكروويو

14:25د. عریضیسیاه كاري محمدجوادبررسي ساختار تزويجگرھاي جھتي در فركانس ھاي تراھرتز

دوشنبھ  مورخ 95/02/27 - مکان: کالس 201
سمینارھای کارشناسی ارشد - گروه مخابرات میدان

استراحت



ساعت شروعاستاد راھنماارائھ دھندهعنوان سمینار

08:00د. رضوی زادهحسیني نسب سیدمحمدعليآلودگي پايلوت در سیستم ھاي انبوه آنتني

08:25د. حدادیولي الھي ايمانتبديل فوريه تنك

08:50د. رضوی زادهاحمداباديان مونامديريت تداخل در شبكه ھاي سلولي كوچك

09:15د. فالحتیاحمدی ھادیآنالیز روش ھای تشخیص و مقابله با حمالت اخالل در خدمت در شبکه ھای ارتباطی

09:40د. رضوی زادهگلي زھراانتقال ھمزمان اطالعات و توان در شبكه ھاي بي سیم

10:05د. فالحتیمیرحسینی سیداسماعیلبررسی انواع حمالت روی سیستم ھای اندروید و روش ھای جلوگیری از آنھا

5G 10:30د. رضوی زادهھرمزی دنیا ساداتروش ھای دسترسی چندگانه غیر متعامد در شبکه ھای

ارتقای امنیت بسترھای مخابراتی رایج در سیستم ھای اتوماسیون فیدرھای 20 ھزار 
ولت توزیع جھت باال بردن قابلیت اطمینان سیستم

10:55د. فالحتیباوفای طوسی رضا

11:20د. فالحتیامامقلی ابوطالبامنیت Hand over در سیستمھای مخابرات سلولی

ساعت شروعاستاد راھنماارائھ دھندهعنوان سمینار

10:00د. بھشتیشمسایی علیرضامروری بر نقش شبکه ھای خود سازمانده (SON) در ارتباطات آینده

GNSS گیرنده  Front End 10:25د. موسویمعظمی گودرزی علیرضابررسی روش ھای مقابله با اختالل در بخش

10:50د. بھشتیفرشاد میتراامنیت در نسل ھای چھارم و پنجم شبکه ھای ارتباط سلولی

11:15د. موسویانارفرھاد میالدبررسي روش ھاي رديابي سیگنال ھاي ضعیف در سامانه ھاي ناوبري ماھواره اي
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(A) سمینارھای کارشناسی ارشد - گروه مخابرات سیستم و مخابرات امن
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(B) سمینارھای کارشناسی ارشد - گروه مخابرات سیستم و مخابرات امن



ساعت شروعاستاد راھنماارائھ دھندهعنوان سمینار

08:00د. جدیدسلیمي امیري سعیدبررسي روش ھاي پخش بار بھینه در شبكه ھاي توزيع ھوشمند

08:25د. شھرتاشكريم النفس علیرضاكاھش خطرات ناشي از قوس ناگھاني الكتريكي

08:50د. جدیدساداتیان سیدمحمدرضابررسي روش ھاي تشخیص داده ھاي جعلي در تخمین حالت شبكه ھاي ھوشمند

09:15د. شھرتاشواحدي بابكمحاسبات قوس ناگھاني در شبكه ھاي متناوب و مستقیم

09:40د. جدیدزماني احمدبررسي روشھاي تصادفي مديريت ذخیره سازھا در شبكه ھاي ھوشمند

10:05د. شھرتاشسوري پرواطرح حفاظت سالمت سیستم قدرت

10:30د. جدیدعلیمرداني ارمانبررسي روش ھاي كنترل بار فركانس در شبكه ھاي توزيع ھوشمند و ريز شبكه ھا 

AC/DC 10:55م. کاظمیمدرسي محمدسجادشبكه ھاي ھوشمند تركیبي

11:20د. جدیدكريمي حمیدبررسي سیستم ھاي مديريت پاسخگويي بار در شبكه ھوشمند

11:45د. کالنترستاری محمد امینارزیابی مولدھای تولید پراکنده در کاھش تلفات و بھبود پروفایل ولتاژ شبکه

16:00د. شوالییعلی طیبانبررسی طراحی و ساخت ترانسفورماتور بین دو فاز

16:25د. شوالییاسرار قادرلو رضابررسي مدارھاي فالي بك و فوروارد اكتیو كلمپ

دوشنبھ  مورخ 95/02/27 - مکان: سالن خیام (طبقھ اول)
سمینارھای کارشناسی ارشد - گروه قدرت



ساعت شروعاستاد راھنماارائھ دھندهعنوان سمینار

08:30د. بلندیمدبرنژاد سعیدبررسي انواع روش ھاي كنترل وضعیت ماھواره انعطاف پذير

09:00د. اسماعیل زادهمشیري حجاب احمدبررسي روش ھاي مختلف ساخت مدلسازي و كنترل سیستم ھاي لمسي

09:30د. اسماعیل زادهشیري محمدبررسي روش ھاي شناسايي و ويژگي ھاي دينامیكي بازو ھاي انعطاف پذير

10:00د. عبادللھیرضايي امیدمعرفي و بررسي روشھاي پیاده سازي سیستمھاي جامع GPS/INS براي سنسورھاي ارزان قیمت

GPS 11:00د. عبادللھیكوھزادي مجتبيبررسي روش ھاي افزايش دقت تعیین موقعیت و وضعیت با استفاده از دو يا چند

11:30د. عبادللھیكارشناس عليمروري برروش ھاي شناسايي سیستم و تشخیص عیب و كاربرد آن در سنسورھاي اينرسي

12:00د. پشتانرضائي منیرالساداتمعماريھاي متمركز  و نامتمركز  تركیب اطالعات سنسوري در تشخیص  عیب  سنسورھا

سمینارھای کارشناسی ارشد - گروه کنترل
دوشنبھ  مورخ 95/02/27 - مکان: کالس 216

استراحت



ساعت شروعاستاد راھنماارائھ دھندهعنوان سمینار

13:30د. دلیری، د. شالچیان فالح فرھادثبت سیگنال الکتروانسفالوگرام با استفاده از الکترودھای خشک

13:55د. عرفانیانشعباني خاطرهرابط مغز- كامپیوتر

14:20د. دلیریداودي سعیدهبررسي روش ھاي آنالیز شبكه اي مغز

14:45د. شالچیان محسنی قزائی مھدیهکاھش زمان کالیبراسیون در واسط ھای مغز ورایانه مبتنی بر تصور حرکت

15:10د. دلیری، د. شالچیانخانی علیرضا تاثیر دستگاه تحریک مستقیم جریان ترانس کرانیال بر روی سیگنال الکتروانسفالوگرامی

15:35د. دلیری، د. شالچیان اکبری جالل سحرتشخیص پیک آر در الکتروکاردیوگرام
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سمینارھای کارشناسی ارشد - گروه مھندسی پزشکی
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