
28/6/94شنبه  –مخابرات سیستم   

 ردیف  نام و نام خانوادگی  عنوان پروژه   استاد راهنما  استاد داور  زمان دفاع 

 دکتر کهائی  طباطباوکیلی دکتر 9:00 – 8:30
تخمین نرخ تنفس توسط دوربین تلفن هوشمند 

 و تبلت 
 1 یفقباعلی حاجی عبداللهی 

 دکتر طباطباوکیلی کهائی دکتر 9:30 – 9:00

 – OQAM سیستم تحلیل و طراحی

OFDM  با لتیس شش ضلعی بر اساس تئوری

 فیلتربنک

 2 ام محمدینبه

 3 سا احمدی پور آمهر فراگیری کدهای تنکی برای تصاویر ابر طیفی دکتر کهائی حدادی دکتر 10:00 – 9:30

 دکتر حدادی  کهائی دکتر 10:30- 10:00
 ی یکزطراحی و پیاده سا

  FPGA استفاده از با FSKگیرنده  - فرستنده
 4 حمد خاکسار م

 دکتر کهائی حدادی دکتر 11:00 – 10:30

روش حسگری فشرده برای بازسازی تصاویر 

Tomo SAR  با استفاده از الگوریتم های

 1حداقل سازی نرم 

 5 هدی کربالیی قرهم

 دکتر حدادی  کهائی دکتر 11:30 – 11:00
جهت جداسازی  CuBICAشبیه سازی روش 

 مستقل آماریمنابع 
 6 احسان سبزی زاده 

 دکتر ابوالحسنی  حدادی دکتر 12:00 – 11:30

تحلیل و شبیه سازی چند الگوریتم تخصیص 

چند کاربره  OFDMA یک سیستم بع درامن

 جهت بهینه سازی نرخ محرمانگی کاربران

 7 مهدی ستاری 

 8 میالد ستاری ملکی  LTEواگذاری ترافیک در شبکه های  دکتر رضوی زاده  دکتر فالحتی  15:30 – 15:00

 دکتر فالحتی  زاده رضوی دکتر 16:00 – 15:30

سخت افزاری روی -ارائه ی یک منوی نرم افزار

برای اجرای سه روش کدینگ  DTA-140برد 

و کانولوشنال( برای سیستم  BCH)گردشی ، 
DVB-T 

 9 گالره حاصل مهری 

 10 طاهر طهاسبی ساختار شبکه های نرم افزار محور دکتر رضوی زاده  دکتر فالحتی  16:30 – 16:00

 دکتر فالحتی  دکتر رضوی زاده  17:00 – 16:30

سخت افزاری روی -ارائه ی یک منوی نرم افزار

برای اجرای سه روش کدینگ  DTA-140برد 

(BPSK   ،QPSK  وQAM برای سیستم )
DVB-T 

 11 اضیه جندقیان ر



28/6/94شنبه  – مخابرات میدان  

 ردیف  نام و نام خانوادگی  عنوان پروژه  استاد راهنما  استاد داور  زمان دفاع 

 دکتر عبدالعالی امیرحسینی خلج دکتر 8:30 – 8:00

طراحی ، شبیه سازی و ساخت ادوات هدایت 

ذرات دارویی مغناطیسی در سیستم گردش 

 خون انسان

 1 امیرحسین حاجی آقاجانی

 دکتر خلج امیرحسینی عبدالعالی دکتر 9:00 – 8:30
و  L2و و  L1در دو باند  GPSطراحی آنتن 

 مسیریدر برابر پدیده ی چندمقاوم 
 2 پهر اشتریس

 دکتر چلداوی  امیرحسینی خلج دکتر 9:30 – 9:00
 بررسی آماری تاثیر امواج الکترومغناطیس

 بر جنین  
 3 زهره محمد رضایی

 4 حسین همتی شلمزاری GPSبرای کاربرد در  QHAطراحی آنتن  دکتر خلج امیرحسینی چلداوی دکتر 10:00 – 9:30

 دکتر طیرانی امیرحسینی خلج دکتر 10:30 – 10:00
طراحی فیلتر میان گذر باند وسیع با استفاده از 

 مشددهای پلکانی امپدانسی کوپل شده
 5 سارا احمدی

 دکتر خلج امیرحسینی طیرانی دکتر 11:00 – 10:30
طراحی و شبیه سازی و ساخت تقسیم کننده 

 فشرده و مسطح  4به  1سون توان ویلکینی 
 6 احمد ماهان 

 


