
  پروژه دانشجویان کارشناسی ارشدلیست 
  

تاد  م  وژه  ردف و   م ا جام  وژه ا    م د   زمان ا
 68بهمن  رضا برنگی وکیلی. د FSKطراحی و ساخت سیستم تحلیلگر   1

  حمید مکاریها کاظمی. م تعیین ضریب قدرت بهینه شبکه و تصحیح ولتاژ  2

3  
سید حسن سجادیشفیق  نادري. د العاتطراحی و ساخت سیستم جمع آوري و کسب اط

  عسگري

4  
  گلکار  . د کنترل بهینه توان راکتیو با استفاده از برنامه ریزي خطی

 کاظمی. م

 سیامک فرشاد
 68بهمن 

 68دي  محمد شفیعی محمدي. د  غیرخطیRLCبررسی فرورزونانس در مدارهاي   5

 Scanningمروري بر عملکرد سونار و تئوري و اجراي   6
 یجیتالی در سیستمهاي سونارد

 داریوش رفیعی بیگی. م
 

 68دي  هادي سادات موسوي شوالئی. د مطالعه، بررسی و ساخت محرکهاي الکتروهیدرونیکی  7

 67بهمن  علی ناصح کاظمی. م پخش بار اقتصادي در سیستم قدرت آینده شمال خراسان  8

اي سلفی طراحی و ساخت فیلتر موجبري  با استفاده از پنجرهه  9
  کیلوات600با پیک توان 

 74اسفند  کامران خراسانی حجت. د

 68اسفند  فرهاد اشرف زاده شوالئی. د شبیه سازي و کنترل دور موتور آسنکرون  10

  بهشتی شیرازي محمدي. د کنترل و سنجش از راه دور  11

   - کاظمی. م پدیده دینامیک بلند مدت سیستم هاي قدرت  12
 شایانفر.  د

 69آذر  د محب علیانمحم

 69دي  مهران کاویانی لسانی. د -شایانفر. د معادل سازي دینامیکی شبکه هاي قدرت  13

 در کنترل نوسانات ولتاژ شبکه TSCمطالعه اثر خازن هاي   14
 جنوب غربی ایران

 منوچهر بیگلري شهرتاش. م
 69بهمن 

اي با استفاده از فیلتره) GHT 212( کاناله3مالتی پلکسر   15
 اینتر دیجیتال با رزوناتورهاي میله اي

محمد هاشم واجد  حجت. د
 سمیعی

 69اسفند 

 میکرون با 10طراحی و ساخت خطکش دیجیتال با دقت   16
 ماکزیمم القائی

 69آذر  مهدي عقیلی آشتیانی بیگی. م

 69اردیبهشت  احمد سالم نیا شوالئی. د بررسی طراحی و ساخت دستگاه جوش مقاومتی  17

 با استفاده از Xطراحی و ساخت آنتن ردگیري منوپالس باند   18
 آرایه هاي شکافی با تغذیه موجبري

 ابوالحسن فیروزآبادي حجت. د
 70تیر 

 70تیر  امیر قلعه نوي شهرتاش. م بررسی و شبیه سازي پدیده هاي تحریک و حفاظت آن  19

20  
 Q با coaxطراحی و ساخت اسیالتور مایکرو ویو با محفظه 

 Lباال در باند 

 شایان فرهوش حجت. د
70 



21  
با ) 4*4(طراحی و ساخت یک آنتن آرایه اي میکرواستریپی 

patch مستطیلی در باند X 

 نادر کمجانی سلیمانی. د
 

22  
بررسی و بهینه سازي اضافه ولتاژهاي گذرا ناشی از وصل 

 خطوط انتقال انرژي

 فریدون وارث کاظمی. م
 70مهر 

 70تابستان  شاهرخ جم سلیمانی. د ساخت آنتن آرایه صفحه اي دوقطبی میکرواستریپطراحی و   23

24  
یک شده، (آنالیز و ساخت یک قطعه موجبري شامل موجبر با 

خم موجبر، اتصال گردان تبدیل کابل هم محور، به موجبر 
 مستطیلی

 فرحناز آقامحمدي سلیمانی. د

 

25  
 دروپ بهینه شبیه سازي کنترل فرکانس سیستم قدرت و

 واحدها در شبکه خراسان

 محمدعلی دهقانی شهرتاش. م
 

26  
طیف نگاري حالت گذراي ترازهاي عمیق محاسبات فیزیکی 

 و تولید سیگنالهاي کنترلی

. روئین تن  د. د
 نادري

 شعبانعلی گل
 70بهمن 

27  
طیف نگاري حالت گذراي ترازهاي عمیق طراحی و ساخت 

 DLTSسیستم کامپیوتري 

. وئین تن  در. د
 نادري

 علی صدر
 70بهمن 

28  
طیف نگاري حالت گذراي ترازهاي عمیق طراحی و ساخت 

 DLTSسیستم کنترل الکترونیکیکامپیوتري دماي 

. روئین تن  د. د
 نادري

 علی اصغر اروجی
 71تیر 

29  
طیف نگاري حالت گذراي ترازهاي عمیق طراحی و ساخت 

 DLTSسیستم ظرفیت سنج 

. دروئین تن  . د
 نادري

 ادیب ابریشمی فر
 71شهریور

  طراحی و ساخت سنیتی سایزر سیستم جهش فرکانسی  30
 

  سلیمانی  . د
 وکیلی. د

 71تیر  امید رجبی

31  
تحلیل آنتن هاي میکرو استریپی به شکل دلخواه با روش 

  و روش مومنتmipeمعادله انتگرالی پتانسیل مخلوط 

 کیان کیقباد سلیمانی. د
 71مهر 

طراحی و ساخت کنترل کننده هاي دیجیتال و شبیه سازي   32
 زمان واقعی با استفاده از میکرو کنترلر

 71آذر  ناصر حسین زاده محمدي. د

 71دي  غالمرضا مرادي حجت. د طراحی و ساخت ترکیب کنندهتقسیم کننده توان مایکرو ویو  33

 71اسفند  جواد فرونچی روئین تن. د mosشبیه سازي دو بعدي ادوات   34

35  
  -رشایانف. د طراحی و بهینه سازي شبکه هاي زمین در پستهاي فشار قوي

 هرتاشش. م

محمد حسین خندان 
 دزفولی

 71دي 

 71تیر  شهرناز عزیزي حجت. د بررسی افزایش ظرفیت در سیستمهاي مخابراتی سیار سلولی  36

37  
طراحی سیستم کنترل کامپیوتري لوکوموتیوهاي توزیع شده 

  طول قطار طویلدر

 جمشید فریبرز محمدي. د
 71خرداد 

38  
 به کمک HVDCشبیه سازي و مطالعه رفتاري شبکه هاي 

 Emtpنرم افزار 

 مجید نوري شوالئی. د
 72شهریور 

 72خرداد  حبیب اهللا سیاري شایانفر. د مدل دینامیک بار  39

 72شهریور  شروین امیري وکیلی. سلیمانی  د. دطراحی و ساخت تقویت کننده قدرت مایکرو ویو در باند   40
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72تیر  محمدحسین خانزاده شوالئی. د  DCشبیه سازي سیستمهاي محرکه   41  
 72آبان  لشکریان احمدبیان وکیلی. حجت  د. د FH\SSطراحی شبیه سازي و ساخت سیستم اختالل کننده   42

ضافه ولتاژهاي کلید روش بدست آوردن راکتورها و بررسی ا  43
 زنی در آنها

 72دي  حسن نصرآزادانی کاظمی. وکیلی  م. د

44  
مبدل هاي ولتاژ باال، بررسی و شناسائی کمیت ها و آثار 

 HVDCجانبی شبکه هاي 

. د. کاظمی  د. م
 شوالئی

 بهروز عارضی
 72بهمن 

45  
سیستم اندازه گیري پارامترهاي ترافیکی به کمک پردازش 

 یردیجیتال تصو

 محسن لطیفی وکیلی. فتحی  د. د
 72زمستان 

کد کننده صوتی مبتنی بر پیشگویی خطی با میزان داده هاي   46
  بیت بر ثانیه1800

 72بهمن  شهرام حیدري وکیلی. د

طراحی آنالیز و ساخت تقویت کننده قدرت مایکرو ویو و   47
 خطی کننده پیش اعوجاج آن

 72اسفند  فرزاد توکل همدانی حجت. د

 72اسفند  صمد نفیسی اصل روئین تن. د طراحی تقویت کننده هاي عملیاتی توان کم  48

طراحی و پیاده سازي یک سیستم خبره براي تشخیص خطا در   49
 شبکه هاي قدرت

. شایانفر  د. د
 میرزائی

 72اسفند  داریوش زارع

 73فروردین  لیمانی ایوريعلی س محمدي. د طراحی و ساخت یک سیستم کنترل براي دو جسم متحرك  50

51  
طراحی و ساخت یک سیستم رمز کننده بالد رنگ اطالعات 

 تصویر در فاکسیمایل

 رضا صباغی ندوشن محمدي. د
 73فروردین 

 73اردیبهشت  محمدرضا صالحی نادري. د سیستم تعیین وضعیت  52

 73بهار  دپايکاظم با محمدي. د طراحی بخش کنترل در سیستم شبیه ساز ترافیک تلفنی  53

54  
طراحی آرایه مسطح شامل شکافهایی با محفظه موجبري در 

  و براي پترن برودساید و کسکانتXپشت آن در باند 

 محمدرضا توفیقی حجت. د
 71بهمن 

55  
طراحی و تحلیل آنتن میکرو استریپ دایره اي با پالریز 

 اسیون دایره اي و تغذیه دوگانه بوسیله ي خط میکرو استریپ

 جواد جاللی  عریضی.د
 71بهمن 

56  
. روئین تن  د. د پیاده سازي سیستم چند پردازشگري جهت پردازش تصویري

 میرزائی

 فرزین حدیدي موحد
 72شهریور 

 73شهریور  سید جالل زینتی سلیمانی. د حل تمام موج ناپیوستگی ها در موجبر هم صفحه  57

 73اردیبهشت  ظیم خوبدلع وکیلی. سلیمانی  د. د سیستم شنود راداري  58

 73تابستان  محمود حجراالسودي روئین تن. د بهینه سازي زمان گذر حامل ها در ترانزیستور هاي دو قطبی  59

 73شهریور  سیامک عابدین پور شوالئی. د کنترل دور موتور القائی سه فاز توسط اینورتر منبع جریان  60

 73تیر  هنگ علی جانیفر حجت. د Xطراحی و ساخت مگنترون باند   61

 73مهر  مجید رستمیان شوالئی. د طراحی، شبیه سازي و ساخت کنترل کننده در موتور سنکرون  62

 73تیر  علی کرمی جمالی. د مطالعه پایداري سیستم هاي قدرت به روش تابع انرژي  63

 73شهریور  علی همتی شوالئی. د HVDCکنترل و بررسی اپرات دینامیکی شبکه   64



65  
 SIMULATEDبازشناسی اجسام با استفاده از روش 

ANNEALINGو تطابق آماري الگو   
. روئین تن  د. د

 میرزائی

 مجید رئیسی دهکردي
 73شهریور 

 73تابستان  سید سعید فاضل کاظمی. م جایابی بهینه خازن در شبکه هاي توزیع  66

67  
مدل سازي رفتار غیر خطی هسته آهنی ترانسفورماتورها و 

 کاربرد آن در بررسی شبکه هاي قدرت

 علیرضا سعیدي شهرتاش. م
 73مهر 

 73مهر  منصور نصابی شهرتاش. م بررسی پدیده قطع تحریک در شبکه هاي چند ماشینه  68

 73آبان  علیرضا هادي رحمتی. د  3KVA سه فاز PWMطراحی و ساخت اینورتر   69

م قدرت یک سیستم خبره جهت بررسی حوادث اتفاقی سیست  70
 و حذف محاسبات غیر ضروري حوادث

 73اسفند  محمدرضا رکنی جدید. د

 74اردیبهشت  معتمدي قزوینی وکیلی. د همزمانی در سیستم هاي جهش فرکانس  71

  - حجت. د طراحی و ساخت دستگاه جراحی الکتریکی فرکانس باال  72
 لهیآیت ا.د

 74خرداد  حمیدرضا شهیدکاویانی

اي هوشمند در تحلیل و تشخیص سیگنال کاربرد سیستم ه  73
 هاي راداري

  سلیمانی  . د
 میرزائی. د

 74خرداد  محمد امین ضیا

 73 محمد خلج امیرحسینی حجت. د X باند VCOطراحی و ساخت   74

 71دي  معتمدي قزوینی وکیلی. د همزمانی در سیستم هاي جهش فرکانس  75

را با استفاده  در حالت گذmosشبیه سازي ذو بعدي ادوات   76
 از روش المانهاي محدود

 سیروس سلیمی پور روئین تن. د
 74خرداد 

77  
تخمین حالت سیستم هاي قدرت با استفاده از روش هاي حل 

 ماتریس هاي پراکنده

 هومن یوسفی زاده شایانفر. د
 74خرداد 

فیلترهاي هارمونیکی و برگشت زمین در شبکه هاي   78
HVDC 

 74خرداد  یلیسعید اسماع شوالئی. د

ثبت و پردازش زمان واقعی سیگنال الکترومایوگرام هشت   79
 کاناله در سیستم آنالیز راه رفتن

 74خرداد  محسن طاهر بانه آیت الهی. د

 74تابستان  ایت اهللا رضازاده شوالئی. د  براي بهبود رفتار دینامیکی سیستمVDCکنترل هاي   80

81  
قدرت با استفاده از روش معادل سازي دینامیکی شبکه هاي 

 همسانی ژنراتورها

 مهرداد رستگار خجسته شایانفر. د
 74تیر 

82  
حفاظت خطوط انتقال با استفاده از فرکانس هاي باالي ناشی 

 از قوس خطا

 وهاج مهاجري جمالی. د
 74مرداد 

83  
شبیه سازي سه بعدي توان الکترومغناطیسی تلف شده در 

  هاي محدودمحیط غیر همگن به روش المان

 جواد نوري نیا سلیمانی. د
 74شهریور 

 74خرداد  علیرضا خادمی آیت الهی. د  توسط کامپیوترECGپردازش و تغییر سیگنال   84

85  
   -سلیمانی. د مدل سازي کامپیوتري انتشار امواج در محیط هاي شهري

 عریضی .د

 74شهریور   

 74تابستان  محمدرضا امین ازهري. داشه به طراحی بخش توجیه مختصات رادار بر روي یک تر  86



 ASICروش 

 74شهریور  فرامرز فخاري جمالی. د طراحی فاصله یاب محل خطا براي خطوط انتقال نیرو  87

88  
روش هاي تشخیص عیوب و تحمل خرابی ها در سیستم 

 ISDNسوییچ 

 پرویز حسین زاده نادري. د
 74پائیز 

 74آبان  کامران سامانیان آیت الهی. د لس اکسیمتريتئوري طراحی و ساخت دستگاه پا  89

 74پائیز  علی اکبر مطلق بیرجندي جدید. د یک سیستم خبره جهت کلید زنی در  90

 74پائیز  محسن صانعی روئین تن. د طراحی یک تقویت کننده باند وسیع مجتمع  91

 74 رمسعود سوداگ روئین تن. د مبدل آنالوگ به دیجیتال در مد جریان  92

 به CCDطراحی و ساخت اینترفیس دوربین ویدیوئی   93
 کامپیوتر

 کامبیز عابدي محمدي. د
 74آذر 

94  
طراحی و ساخت سیستم هاي کنترل قابل برنامه ریزي 

)PLC (براي کنترل پروسه صنعتی 

 علیرضا فاسونیه چی محمدي. د
 74دي 

95  
بررسی حفاظت ترانسفورماتورهاي توزیع در شبکه شعاعی 

 توسط رله دیجیتالی در منبع

 ابوالفضل شیخ محمدي جمالی. د
 74بهمن 

با ) DATA(بررسی و طراحی سیستم مبادله اطالعاتی   96
 استفاده از امواج صوتی

 احسن اهللا اسداللهی محمدي. د
74 

97  
تحلیل و ساخت آنتن چاپی شکافدار با تغذیه هم صفحه 

 بوسیله خط هم محور

 رامش ابهري سلیمانی. د
75 

 74 محمد میراحمدي وکیلی. د طبقه بندي مدوالسیون سیگنال هاي مخابراتی  98

شبیه سازي کنترل موتور القائی سه فاز به طریقه   99
SENSORLESS 

 75تیر  حسین کاظمی کارگر رحمتی. د

100  
تنظیم وفقی رله دیستانس در خطاي اتصال زمین با مقاومت 

 باال

 کیوان بهاري جمالی. د
 75 شهریور

 با ضریب قدرت واحد DWMطراحی و ساخت یکسو ساز   101
 و جریان ورودي سینوسی

 محمدباقر دلقوي رحمتی. د
 75شهریور 

102  
طراحی و ساخت آرایه آنتن هاي شکافی بر روي سطح 

 استوانه اي هادي

 علی الفت حجت کاشانی. د
 75شهریور 

103  
تصاویر ساخت مدل سه بعدي بافت با استخراج اطالعات از 

CTو نمایش گرافیکی آن  

. د. سلیمانی  د. د
 آیت اللهی

 سید باقر رضازاده اللی
 75شهریور 

104  
کاربرد روش کنترل پیش بین مد دوگانه با تنظیم بهره به 

 سیستم هاي غیر خطی

 محمد سجاد جاهد مطلق. د
 75شهریور 

105  
با استفاده ) PLM(طراحی و ساخت مدم خط توزیع قدرت 

 DS طیف گسترده از روش

  -وکیلی. د
 آیت الهی. د

 حمید فرخی
 75شهریور 

کد کننده صوتی مبتنی بر پیشگویی خطی با تحریک کد   106
CELP 

 75شهریور  حسین بوبرشاد وکیلی. د



  75شهریور  علی اکبر جمشیدي فر بلندي. د طراحی و ساخت کنترل دیجیتال دستگاه همودیالیز  107
 75شهریور  حسین عرب علی بیک بلندي. د  مفاصل رباتطراحی و ساخت کنترل  108

109  
بکارگیري روش هاي هوشمند براي برنامه ریزي در مدار قرار 
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 77  بهمن غالمحسین ابراهیمی شایانفر. د FACTSجایابی بهینه پایدار کننده هاي مبتنی بر   207

208  
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 علیرضا کریمی شوالئی. د
 77  زمستان

211  
یی سه فاز طراحی و ساخت سیستم کنترل برداري موتور القا

با استفاده از اینورتر منبع جریان و یکسوسازي با ضریب 
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اي برانگیخته شنوایی از سیگنالهاي مغزي با تخمین پتانسیل ه

 استفاده از شبکه هاي عصبی

 اردالن اعرابی عرفانیان. د
 77  اسفند

216  
طراحی و پیاده سازي رمز نگار مکانیسمهاي امنیتی در شبکه 

 هاي کامپیوتري

 مصطفی امانی کاشانی فالحتی. د
 77  شهریور

217  
 و ولتاژ برق طراحی و ساخت دستگاه سنجش کیفیت جریان

 )دو جلد(

 نادیا حبیبی  
 

218  

طراحی، ساخت و شبیه سازي کنترل سرعت موتور القایی سه 
  VVVFفاز به روش 

  
 

 رضا محمدیان نمینی شرکت معصوم. د

 77  اسفند

219  
طراحی و ساخت سیستم سخت افزاري اموالتور درون مداري 

 80C196KBمیکروکنترلر 

. آیت اللهی  د. د
 نادري

 شهزاديعلی 
 77  اسفند

 77  اسفند تیمور کرمانپور بهشتی. د )SDH(طراحی شبکه ها با طبقات دیجیتال سنکرون   220

221  
سید مجتبی    مطالعات و شبیه سازي میراکنندگی نوسانات سنکرون

  میراسماعیلی

222  
یک کنترل کننده با بازده باال براي یک محرك موتورالقایی با 

 سرعت قابل تنظیم

 رامین موجودي  رحمتی.د
 78  بهار

 77  بهمن بنی اهللا رمضانی شهرتاش. د جایابی بهینه پستهاي فشار ضعیف  223

 77  زمستان امیرهوشنگ قاسم زاده حجت کاشانی. د طراحی و ساخت میکسر متعادل تکی با بالن هم صفحه  224

225  
طراحی سیستم نرم افزاري اموالتور درون مداري میکروکنترلر 

80C106KB 

. آیت اللهی  د. د
 نادري

 سیدحامد نورحسینی
 77  اسفند

. طباطباوکیلی  د. د VHFطراحی و ساخت فرستندهگیرنده در باند   226
 سلیمانی

 77 حمیدرضا بیات

بررسی سیم پیچهاي میراکننده جهت بهینه سازي میرائی   227
 توربوژنراتورهاي سنکرون

. شایانفر  د. د
 ذوالفقاري

 77  مهر لیروزبه کما

 77  پائیز امیررضا نیک فال حجت کاشانی. د تحلیل، طراحی و ساخت یک مقسم توان حلقوي باند وسیع  228

طراحی سیستم کنترل عصبی و پیاده سازي آن بر روي   229
 سیستم پاندول معکوس واقعی

 77بهمن  سعید اکبري بلندي. جاللی  د. د

آیت . روئین تن  د. د اولتراسوند آرایه فاژيمجتمع سازي مدار گیرنده سنسورهاي   230
 اللهی

 77  اسفند علیرضا حسن زاده



231  
. محمدنژاد  د. د شناسایی، مدلسازي و کنترل دماي کوره الکتریکی

 رحمتی

 علی کرمی
 77  اسفند

232  
طراحی کنترل کننده فازي تطبیقی براي سیستم ترمز ضد قفل 

)ABS( 

 رنصرت اهللا صفایی منظ جاللی. د
 77  اسفند

 77  اردیبهشت حسین مهویدي ازهري. د طراحی و ساخت دستگاه اندازه گیري فشار آب منفذي  233

 77  اردیبهشت حسین فضل علی  ازهري. د طراحی تقویت کننده ابزار دقیق جریانی  234

 77  دیبهشتار مسعود پارسی جاهد مطلق. د کنترل پیش بین سیستمهاي غیر خطی بر اساس شبکه الگور  235

 77  اردیبهشت نادر زابلستانی ازهري. نادري  د. د طراحی و ساخت سیستم جمع آوري اطالعات از ترموکویل  236

237  
طراحی و ساخت انتقال دهنده هوشمند براي تعیین غلظت گاز 

 منو اکسید کربن

 هرمان کعبی ازهري. د
 77  خرداد

238  
بی بهینه خازن به کاهش تلفات در سیستم هاي توزیع با جایا

 روش منطق فازي

 ابوالفضل سالمی جدید. د
 78  بهار

239  
حمیدرضاحسن فینی  بهشتی شیرازي. د فشرده سازي تصاویر پرسنلی با نرخ بیت پایین

 زاده بیدگلی
 78  خرداد

 78  بهار رضا جلیلی عریضی. د تحلیل پیوندگاه موجبرها با روش کمترین مربعات  240

 براي HFسخت افزاري کانالهاي چند مسیري شبیه سازي   241
 تست مدمهاي دیجیتال

 علیرضا سیوندي فالحتی. د
 78  تیر

 78  تابستان مهدي صیادي شوالئی. د شبیه سازي و کنترل دور موتورهاي القایی سه فاز  242

 78 تابستان محمدباقر معتمدي نژاد صیفوري. د )قند(غلظت سنج نوري محلولها   243

 78  شهریور سعید بقال علیایی محمدنژاد. د ی و ساخت فاصله یاب لیزري به روش فازطراح  244

 78تابستان  امین امینایی سلیمانی. د آنتن تله متري و فرمان ماهواره کوچک  245

 78تابستان  رامین پیشه ور طباطباوکیلی. د متعادل سازي کانالهاي مخابراتی غیر خطی و متغیر با زمان  246

راحی فیلتر تطبیقی جهت حذف نویز در سیگنال ط  247
 اتواکوستیک امیشن

 78تیر  یوسف سلیم پور بهشتی شیرازي. د

طراحی و ساخت سیستم کنترل و منبع تغذیه دستگاه   248
 رادیولوژي

. آیت اللهی  د. د
 رحمتی

 78تیر  سیامک حقی پور

مطالعه شبیه سازي برگشت قدرت در موتورهاي جریان   249
  تحریک سريمستقیم

 78تابستان  محمد سروري شوالئی. د

250  
 با در نظر SPICEطراحی و تحلیل یک مدل قابل تطبیق با 

 VLSIگرفتن همشنوایی در خطوط تزویج شده در مدارات 

 رضا ارش میرزاکوچکی. د
 79شهریور 

 به منظور بررسی عملکرد و تشخیص EEGنگاشت   251
 ناهنجاري هاي مغز

. آیت اللهی  د. د
 طباطباوکیلی

 احمد شاهموزایی
 77شهریور 

252  
طراحی و ساخت مبدل هاي امپدانس میکرواستریپ به روش 

 عددي کمترین مربعات

 اسماعیل تقدسی  
 76تیر 

 77تابستان عبدالرحیم مفیدي  رحمتی. شوالئی  د. د طراحی و ساخت منابع تغذیه پالسی  253



 بیدگلی

254  
ترکیبی اجزاي محدود فضاي ((تحلیل ماشین القائی به روش

 ))حالت

 پیمان معبودي شرکت معصوم. د
 77آذر 

 77اسفند  محمد ناصریان جدید. د مدلسازي غیر خطی دینامیکی با روش اندازه گیري و تخمین  255

256  
طراحی،تحلیل و ساخت فیدرهاي خطی و سطحی براي 

 منعکس کننده کروي

 شهرام حسین زاده حجت کاشانی. د
 78 اردیبهشت

257  

عملکرد طیف گسترده دنبال مستقیم بروي کانال هاي 
  , Frequency Selectiveمحوشوندگی 

Frequency Non Selective و متعادل سازي 
MLSE 

. طباطباوکیلی  د. د
 فالحتی

 علی قافله باشی

 78خرداد 

 78بهار  محمدعلی بازرگانی محمدي. د GPIBکنترل کننده باس   258

 78تابستان  علیرضا فروزش حجت کاشانی. د احی یک سیستم اختالل کننده غیر فعال راداريتحلیل و طر  259

 ماهواره Band 9600طراحی و ساخت مودم رادیوئی   260
 کوچک

 علی خالقی سلیمانی. د
 78تابستان 

شناسایی سیستم دینامیکی غیر خطی توسط شبکه هاي عصبی    261
 فازي

قاسم عزت زادگان  جاللی. د
 یجهرم

 78شهریور 

 78شهریور  منوچهر تقی لو آیت الهی. د طراحی و ساخت پیس میکرو مصنوعی قلب  262

مدلسازي عضله تحریک شده در شرایط غیر ایزومتریک    263
 توسط شبکه هاي عصبی مصنوعی

 78شهریور  کریم انصاري اصل عرفانیان . د

ر کمینه  به منظوAPLCجایابی بهینه فیلتر هاي فعال از نوع   264
 سازي اعوجاج هارمونیکی ولتاژ در شبکه هاي  قدرت

شرکت . شایانفر  د. د
 معصوم

 هومن سجادیان
 78شهریور 

265  
  حفاظت دیجیتال ترانسفور به روش فازي، تطبیقی

  
 

 شاهین هدایتی کیا شهرتاش. د
 78شهریور 

266  
س باال با استفاده از الگوریتم آماري نآشکارسازي خطاي امپدا

 ونیکهاي جریانهارم

 بابک راکعی اصفهانی شهرتاش. د
 78تابستان 

267  
طراحی و ساخت یک شارژ کننده سریع باتري هاي نیکل  

 کادمیوم با استفاده ازمیکرو کنترلر

 سعید زمانی شرکت معصوم. د
 78شهریور 

 78ان تابست کمال آذین غالمی. د  براي نیروگاه هسته اي بوشهر400kvطراحی بهینه ي پست   268

 78شهریور  اکبر کاله چی کالنتري. د  با استفاده از منطق فازيAPLCجایابی بهینه یک   269

 براي بهبود میرائی نوسانات TCSCطراحی کنترل کننده    270
 فرکانس پایین در سیستمهاي قدرت چند ماشینه

 محمودرضا شاه کرمی کاظمی. م
 78مهر 

271  
الت پایدار مبدل هاي الگوریتم آنالیز سیگنال بزرگ و ح

 DC/DCقدرت 

 لیال پارسا شرکت معصوم. د
 78آبان 

 78آبان  علیرضا زارعی جاهد مطلق. دتعیین شرایط تریپ نیروگاه بخار با توجه به عملکرد سیستم   272



تحریک،گاورنر،پایدارساز سیستم قدرت و شبکه محیط با 
 استفاده از مبدل سازي اجزاء

273  
  ∆∑یک مبدل آنالوگ  به دیجیتال طراحی و شبیه سازي 

 CMOSدر تکنولوژي 

 محمد رنجبر روئین تن. د
 78پائیز 

274  
استفاده از فیلتر اکتیو جهت حذف هارمونیک ها در بارهاي 

 غیر خطی تک فاز

 آرام کنعانی کالنتر. د
 78پائیز 

275  
. جاهد مطلق  د. د مقاوم سازي روش خطی سازي با فیدبک

 بلندي

رضی سیدرضا بنی 
 مطلق

 77بهار 

276  
طراحی و مدل نمودن انتقال بدون سیم اطالعات در داخل 

 Wireless Local Area Networkمحیط محلی 

(WLAN( 

 احمد حمیدي امام محمدي. د

 77خرداد 

277  
طراحی و ساخت سیستم مشاهده و کنترل دماي فوالد مذاب 

 در محیط صنعتی

 محمدرضا عیاره فروش ازهري. د
 77مرداد 

278  
 با استفاده از مشددهاي xتحلیل، طراحی و ساخت فیلتر باند 

  عایقی
 

 علیرضا یادگاري سلیمانی. د
 77آبان 

279  
استفاده از تبدیل پاره موج در ارزیابی نحوه کنترل سیستم 

 عصبی خودکار بر فعالیت قلب

 محمد دهکردي عرفانیان . د
 78شهریور 

280  
 به کمک DFLIP FLOPطراحی و ساخت یک سلول 

 ILتکنولوژي 

 حمیدرضا انصاریان روئین تن. د
 78شهریور 

بررسی و شبیه سازي روشهاي مطالعه پایداري سیگنال   281
 کوچک در سیستم قدرت

 78تابستان  پیمان محمدي عثمانوند شایانفر. د

  با CS  ACELPآنالیز و شبیه سازي فشرده ساز صوت   282
 یه بیت در ثان800میزان داده هاي 

 عبدالرسول زارع طباطباوکیلی. د
 78آذر

 78آذر  مهرداد زند قشقایی طباطباوکیلی. د V.34شبیه سازي فرستنده و گیرنده مودم   283

284  
طراحی و شبیه سازي سیستم کنترل وضعیت یک ماهواره 

چرخان با استفاده از گشتاوردهنده مغناطیسی، گرادیان جاذبه 
 اي و چرخ

 یعلی چاووش بلندي. د

 78آذر 

285  
طراحی و شبیه سازي سیستم کنترل وضعیت یک ماهواره سه 

محوره با استفاده از گشتاوردهنده هاي مغناطیسی و چرخ 
 ممنتم

 علیرضا موالیی بلندي. د

 78آذر 

بررسی علل و عوامل موثر در ترکیدن برقگیرها و ارائه راه   286
 حل جهت کاهش اثر این عوامل

 78دي  انمحمدرضا آسب غالمی. د

بررسی و امکان سنجی احداث خطوط انتقال انرژي نوع مدرن   287
 )خطوط فشرده(

 78دي  جواد ایرانپرست غالمی. د



288  
طراحی و شبیه سازي یک کنترل کننده با استفاده از شبکه 

 هاي عصبی براي کالسی از سیستم هاي غیر خطی

 شاهین نصرآزادانی فرخی. جاللی  د. د
 78دي 

 78زمستان  علیرضا دایی رحمتی. د حی و ساخت دستگاه ثبات گسترده خططرا  289

290  
طراحی و پیاده سازي کنترل کننده سیستم سوخت رسانی 

در موتورهاي انژکتوري ) ECU(واحد کنترل الکتریکی 
 بنزینی

 سیدداوود نصیري فالحتی. د

 78بهمن 

291  
طراحی و ساخت سیستم کدینگ براي یک ماهواره کوچک 

LEO  
 

. طباطباوکیلی  د. د
 سلیمانی

 سیدمحمد رضوي زاده
 78زمستان 

 Automatic Protectionسوئیچ خودکار در   292

Switch=SDH  in SDH 

. طباطباوکیلی  د. د
 بهشتی

 78زمستان  شهریار فاخري اقدم

293  
آزمایش و شناسائی خطاهاي امپدانس باال و بدست آوردن 

 سازي آنهاشاخص هاي مورد نیاز براي آشکار

 محمد فرمهینی شهرتاش. د
 78زمستان 

294  
طراحی، شبیه سازي و ساخت یک جبران کننده توان راکتیو 

  براي شبکه هاي توزیعTCRاز نوع ) SVC(استاتیک 

 غالمرضا دهنوي شایانفر. د
 

 و ارائه پروتکل ATM و IPبررسی و ساختار پروتکل   295
 ATMبکه  بر روي شIPجدید الیه انتقال ترافیک 

 مهرداد دهقان فوالدي فالحتی. د
 78زمستان 

296  
دیجیتال کردن بالد رنگ تصویر و تقسیم آن براي ارسال 

 روي باند باریک

 بیتا ناصري نادري. فالحتی  د. د
 78زمستان 

297  
بررسی پدیده نوسان توان در شبکه انتقال فارس و تنظیم رله 

ا در هنگام بروز این هاي دیستانس براي مقابله با اشتباه آنه
 پدیده

 رضا شریفی جمالی. د

 78آذر 

حذف بار براي جلوگیري از نا امنی ولتاژ در سیستم قدرت   298
 با استفاده از منطق فازي

مهدي تولیت  جدید. د
 ابوالحسنی

 78پائیز 

طراحی و ساخت سیستم اندازه گیري دقیق عرض پالسهاي   299
 غیر پریودیک

 78بهمن  می فردمحسن پیا آیت الهی. د

 78زمستان  آناهید غریبیان نادري. د Qطراحی و پیاده سازي پروتکل هاي الیه اول و دوم واسط   300

 78زمستان  رحیم مستاجران واحدي. د طراحی موتورهاي القایی کوچک سه فاز دور باال  301

 78اسفند  امیر مهرام محمدي. د 8051شبیه ساز   302

303  
 دستگاه نشان دهنده محل اتصال در طراحی نرم افزاري

 خطوط توزیع

عصام الدین فیروز  جمالی. د
 بخت

 78زمستان 

304  
مدلهاي نرونی از عضله تحریک شده الکتریکی در شرایط 

 ایزومتریک

 پیمان رجبی عرفانیان. د
 78اسفند 

305  
باند ) LNB( گیرنده ماهواره RFطراحی و ساخت بخش 

VHF  
 

 یبسیداحمد نق سلیمانی. د
 78زمستان 



 78بهمن  حسن زارعیان طباطباوکیلی. د DLCبررسی و طراحی مودم پرش فرکانسی براي شبکه   306

307  
بررسی اضافه ولتاژها و هارمونیک هاي ناشی از کلید زنی 

 بانکهاي خازنی موازي

 داریوش یزدانپناه نامقی شهرتاش. جدید  د. د
 79اردیبهشت 

308  
قدرت به روش کنترل لغزشی طراحی پایدارساز سیستم 

 و مقایسه آن با روش هاي مختلف) DSMC(گسسته 

. جاهد مطلق  د. د
 جاللی

 صادق وجدانی پور
 78دي 

 78 داریوش پازوکی فالحتی. د نمایش مخازن مایعی به روش اولتراسونیک  309

طراحی و شبیه سازي الگوریتم تحمل پذیري خطا در سیستم   310
 هاي خطی

 79بهار ان محرابیانپیم محمدي. د

311  
کنترل مستقیم بار به روش برنامه ریزي دینامیکی و کاربرد 

 منطق فازي

 علیرضا اسماعیلی جدید. د
 79 - اردیبهشت

 77 - بهمن مصطفی صدیقی زاده کالنتر. د مدل سازي دینامیکی بار به روش موتور القایی  312

313  
ل خودکار طراحی مدار مجتمع یک پیش تقویت کننده با کنتر

 CMOSبهره با تکنولوژي 

 محمدحسین صفایی روئین تن. د
 78 -زمستان

 79 -بهار علیرضا چرختاب مقدم روئین تن. د )Tnclinometer(طراحی اندازه گیري شیب سطوح   314

محمد فیاضی  آیت الهی. د شبیه سازي و پیاده سازي سیستم حذف فعال نویز آکوستیکی  315
 دوبخشري

 79 - اردیبهشت

طراحی و ساخت جریان سنج اولتراسونیک دقیق براي   316
 سنجش میزان آب گیري از خون در همودیالیز

 79 -بهار اماهللا گرگیان محمدي آیت الهی. د

ارزیابی نحوه کنترل سیستم عصبی خودکار بر فعالیت قلب با   317
 ) جلد 2(استفاده از روش تخمین طیف با دقت باال 

.  د-عرفانیان . د
 تنفرو

 79 -خرداد احمد دهقانی

معادل سازي شبکه قدرت در مطالعات پایداري گذرا به   318
 منظور تنظیم رله هاي قطع تحریک ژنراتورها

 79 - تیر فربد حیدري شهرتاش. د

319  
بررسی رشد و تعیین مشخصات ویژه مانند ضریب پذیرش، 

 Pbcdsسیستم ...  , strain, stressضرایب 

 لی مظلومینمحمدع محمدنژاد. د
 78 -زمستان

320  
بررسی پدیده ناپایداري ولتاژ به روش مدلسازي و حساسیت 

 در شبکه قدرت

.  د-کاظمی . م
 کالنتر

فریدکربالیی زین 
 العابدین

 79 - اردیبهشت

321  
سیدحسن میرحسینی  ازهري. د طراحی و ساخت کنتور الکترو الکترونیکی نفت

 دیلمان
 79 - تیر

 78 -اسفند افشین اخوان صفا   ر به روز کردن تنظیمات رله هاي دیستانسطراحی نرم افزا  322

 79 - تیر محمد امیدي حجت کاشانی. د Lطراحی و ساخت چند برابر کننده فرکانس باند   323

 79 - تیر شاهین حقی تیریزي میرزاکوچکی. د  بیتی با کاربرد هاي عمومی8طراحی تراشه یک میکروکنترلر   324

325  
 ریزي چند منظوره توان راکتیو در سیستمهاي قدرت برنامه

 Sinulated Annealingبا استفاده از روش 

 محسن گیتی زاده حقی کاظمی. م
 79 -شهریور

 79 -شهریور ایرج رفیعی بهشتی شیرازي. د شناسایی و تفکیک اجزاي یک جسم در تصویر  326

 79 -تابستان ماکان فرداد پشتان.  د-دیانی . د در PIMبررسی خواص و عملکرد زمان پیوسته روش   327



 ی سیستم هاي کنترل دیجیتالطراح

 79 -تابستان مرتضی فوگردي کاظمی. م تاثیر مدل بار بروي پایداري سیگنال کوچک سیستم  328

 79 -تابستان سیدمرتضی قریشی شایانفر. د AC/DCبررسی پایداري شبکه هاي موازي   329

 79 -مهر علیرضا فرهادي پشتان. د Hطی بر پایه تخمین گر مقاوم کنترل پیش بینی غیرخ  330

شبیه سازي چند روش تشخیص خطاي امپدانس باال در شبکه   331
  کیلو وات20هاي 

 79 -مهر صادق طاهري شهرتاش. د

بر بهبود ) UPEC(مطالعه تاثیر کننده یکپارچه توان   332
 پایگذاري سیستمهاي قدرت

 شبنديعلی حسامی نق کاظمی. م
 79 -مهر

  جهت HFطراحی و ساخت سیستم اسکراسلر روي کانال    333
 امنیت بخشی به سیگنال صحبت

.  د- فالحتی . د
 حجت

 محمدرضا طاهرقلی
 79 -شهریور

 78 -اسفند ولی طالب زاده نادري. د طراحی یک سوئیچ آربیتر سریع  334

335  
ن طراحی زیر سیستم تخمین وضعیت یک ماهواره مدار پائی

)LEO( 

 فرامرز رستملو فرخی.  د-بلندي . د
 79 - تیر

 79 -مهر نرگس نوري حجت کاشانی. د آنالیز پایداري و نویز در نوسان سازهاي تزریق شده  336

 79 -شهریور محمد سیف لو بهشتی شیرازي. د GPIBطراحی و ساخت مدار رابط   337

ط  توسGaAsطراحی و ساخت دیود شاتکی با نیمه هادي   338
 MBEدستگاه 

 حمیدرضا صوفی محدث کسائی. د
 79 -پائیز

 79 -تابستان محمدجواد سلیمانی بهشتی شیرازي. د MPEGطراحی و ساخت دیکودر صداي   339

340  
طراحی و ساخت حسگر مغناطیسی اثر هال با نیمه هادي 

 MBE به روش GaAsگالیوم آرسناید 

 محمود سام کن محدث کسائی. د
 79 -تابستان

سیستم ) ECU(طراحی و ساخت واحد کنترل الکترونیکی   341
 خودرو) ABS(ترمز ضد قفل 

عبدالرسول حاجی  آیت الهی. د
 هاشمی

 79 -مهر

طراحی و شبیه سازي الگوریتم تعیین وضعیت یک ماهواره   342
LEO 

 79 -آبان سیدمجید اسماعیل زاده جاهد.  د-بلندي . د

343  
 هاي محلی و مرکزي طراحی و شبیه سازي کنترل کننده

  از روشهاي کالسیکHVDCسیستم 

 زهرا رحمانی چراتی شوالئی.  د-جاهد . د
 79 -آبان

حامد مجللی مقدم  پشتان. د روشهاي شناسائی زیر قضا  344
 فومنی

 79 -آبان

 79 فرشاد خواجوي میرزاکوچکی. د طراحی کتابخانه اي از سلولهاي استاندارد  345

تورهاي فعال القایی و تجزیه و تحلیل مدل هارمونیکی کن  346
 خطاي آنها در حضور هارمونیکهاي ولتاژ و جریان

 79 -آبان علی بدري شرکت معصوم. د

 78 -زمستان مهدي قلیچی بهشتی. د ذخیره و نمایش تصویر  347

اسفندیار نعمتی قاسم  شوالئی. د 500kv    (HVDC(طراحی برجهاي تریستوري سیستم   348
 آبادي

 79 -دخردا

 79 -تابستان مهدي محمدخانی محدث کسائی. د با ناخالصی n نوع GaAsرشد و مشخصه نگاري الیه هاي   349



siبه روش رونشستی پرتو مولکولی  

  سیستم ردیابی پویایی سیگنالهاي مغزي  350
 

 79 -شهریور سیدآرمان نبی پور عرفانیان. د

351  
 در شبکه DC و ACبررسی هارمونیک هاي ظرف 

HVDCو حذف آنها با استفاده از فیلتر فعال  

 مهران برغشی شوالئی. د
 79 -مهر

 ماهنده به AC/DCطراحی، شبیه سازي و ساخت مبدل   352
 PWNروش کنترل لغزشی و مقایسه با روش کنترل 

سیدمهدي موسوي  شرکت معصوم. د
 بادجانی

 79 -پائیز

353  
ریان یکسو بهبود ضریب توان و کاهش میزان هارمونیکهاي ج

کننده هاي سه فاز در شبکه قدرت با استفاده از روش 
 )ZCS( و جریان صفر zvs(سوئیچینگ ولتاژ صفر 

 محمدحسن توصیفیان شرکت معصوم. د

 79 -آبان

تجدید آرایش شبکه توزیع جهت کاهش تلفات با استفاده از   354
 منطق فازي

 79 - آذر محمدابراهیم وکیلی جدید. د

فقی مبتنی بر تفکیک چندگانه و کاربرد آن در فیلترهاي و  355
 تخمین پتانسیل هاي برانگیخته شنوایی از سیگنالهاي مغزي

 77 -شهریور مجیدمحمدبیگی عرفانیان. د

طراحی مبدل آنالوگ به دیجیتال مد جریانی از نوع درون   356
 یاب

.  د-روئین تن . د
 ازهري

 78 -پائیز فرشاد رضوان

 دینامیکی غیر خطی به روش کنترل مد کنترل سیستم هاي  357
 لغزشی فازي

.  د-جاهد مطلق . د
 فرخی

رضا رضوانی گیل 
 کالیی

 79 - تیر

طراحی، بهینه سازي و ساخت آنتن یاگی به کمک   358
 الگوریتمهاي ژنتیک

 79 -تابستان مهدي شیرازي حجت کاشانی. د

 79 -شهریور راقیسیداحمد محسنی ن میرزاکوچکی. د  هشت بیتیALUطراحی یک   359

 79 -پائیز محمداسماعیل هنرمند جمالی. د محل یابی خطا در شبکه هاي توزیع  360

361  
طراحی، شبیه سازي و پیاده سازي کد کننده صحبت براي 

 GSMکانال نیم نرخ 

اسماعیل محمدي  طباطباوکیلی. د
 مزرعه شاهی

 79 - دي

 79 -آبان سیدمحمود زینتی شایانفر. د برآورد هزینه برانزیت برق در شبکه هاي قدرت  362

  پیاده سازي سخت افزاري شبکه هاي عصبی تغذیه مستقیم  363
 

 لطفعلی شجاع میرزاکوچکی. د
79 

 79 - دي حسین سیدعلی مرندي آیت الهی. د سیستم شناسایی کد پستی دستنویس و تایپی پاکت نامه  364

365  
 براي تحلیل، طراحی و ساخت آنتن هلیکس چهارشاخه اي

 UHFایستگاه زمینی ماهواره هاي کوچک در باند 

 علی میرکمالی سلیمانی. د
 79 -زمستان

366  
پیاده سازي روشهاي کنترل بر روي ربات دو درجه آزادي 

X-Y 

جاهد .  د-بلندي . د
 مطلق

 حسین حفیظی حسینی
 79 -بهار

367  
مقابله با اعوجاجات فاز و دامنه در گیرنده یک مودم 

QPSK کانال چند مسیري  رويHF بیت بر 5400 با نرخ 
 ثانیه

 مجتبی اسمعیل نیا فالحتی. د

 79 - تیر



 79 - آذر سیاوش احمدي پشتان. د بررسی و مقایسه روشهاي شناسایی حلقه بسته  368

مسعودرضا  حجت کاشانی. د C در باند Uطراحی، تحلیل و ساخت آنتن پچ لبه دار   369
 محمدصالحی

 79 - آذر

370  
ی بهینه و ساخت پیوننده هاي جهتی خط پیونیده چند طراح

 قسمتی پهن باند همراه با تطبیق امپدانس

غالمرضا گباران  عریضی. د
 زادقدیم

 79 - آذر

371  
کنترل ولتاژ و توان رادیو اکتیو در پست فوق توزیع به روش 

  عصبی-ترکیبی برنامه ریزي دینامیکی فازي 

 میترا مقدم کاظمی. د
 79 - دي

372  
 و تعیین کدینگ و HVDCشبیه سازي لینک مخابراتی 

 HVDCپروتکل بهینه روي خط 

 داریوش عباسی مقدم طباطباوکیلی. د
 79 - دي

373  
اندازه گیري، استخراج پارامترها و مدلسازي خطوط نیرو با و 

 HVDCبدون مبدل 

 محمدرضا تقوي طباطباوکیلی. د
 79 - بهمن

.  د-حجت . د Packet Concentratorطراحی و ساخت   374
 طباطباوکیلی

 79 - بهمن امیرحسین پناهی نایینی

تحلیل عددي آنتن هاي سیمی نازك به روش کمترین   375
 مربعات

علیرضا حاج حسینی  عریضی. د
 مسگري

 79 - بهمن

تجزیه و تحلیل توزیع شار موضعی و تلفات بی باري در   376
 هسته ترانسفورماتورهاي سه فاز

 79 - بهمن نعمتیمجتبی  حیدري. د

   4طراحی و ساخت آنتن مستطیلی میکرواستریپ آرایه اي   377
   به روش صنعت4

 79 -شهریور یعقوب قانع قره باغ سلیمانی. د

 79 - آذر علی قنبري فرخی. د فازي آونگ برگشته دوبعدي- کنترل عصبی  378

 79 - بهمن عباس علی نژاد تنروئین . د  ولتاژ پائینCMOSطراحی سیگنال ژنراتور مدار مجتمع   379

جایابی بهینه تجهیزات حفاظتی اضافه جریان در شبکه هاي   380
 توزیع

 79 - بهمن علی رفیعی جمالی. د

در منطقه مازندران و ارائه ) گالوپینک(بررسی جهش هادي   381
 روش هایی جهت تعدیل آن

 79 - بهمن محمد میرزایی غالمی. د

نظارتی براي -وریتم تطبیقیطراحی و شبیه سازي یک الگ  382
 یک 

 قربان واقعی بلندي. د
79 

383  
ي نیمه هادي Pnطراحی و رشد سلول خورشیدي با ساختار 

 MBEبه روش ) GaAs(گالیم آرسناید 

 حجت اهللا سمیدي محدث کسائی. د
 79 -زمستان

384  
تشخیص فرمان هاي حرکتی دو دست از سیگنالهاي مغزي با 

 بیاستفاده از شبکه هاي عص

 مهدي گریوانی عرفانیان. د
 79 -اسفند

385  
کاربرد شبکه هاي عصبی در ارزیابی درجه امنیت ولتاژ 

 سیستم هاي قدرت

 محمدابراهیم سیفی شایانفر. د
 79 - آذر

386  
طراحی و ساخت دستگاه اندازه گیري و نمایش چگالی شار 

 موضعی در هسته ترانسفورماتورهاي سه فاز

.  د- حیدري . د
 رحمتی

 محمدبابایی نیک
 79 -زمستان



 79 - دي جمال حامدفر عریضی. د تحلیل، طراحی و ساخت: بهینه سازي کوپلر جهتی خط شاخه   387

 79 -اسفند مجید فرخ فر بهشتی. د Stereo Visionاستخراج مدل سه بعدي جسم به روش   388

 79 -اسفند لیلیخداداد ه سلیمانی. د  ماهوارهUHF فرستنده RFطراحی و ساخت بخش   389

 و بررسی GSMموقعیت یابی جغرافیایی در شبکه سلولی   390
  در این شبکهTOAروش 

کیوان ابراهیم زاده  بهشتی. د
 آرایی

 79 -زمستان

طراحی یک فیلتر میان گذر ولتاژ پائین با فرکانس مرکزي   391
 متغییر

 79 -زمستان سیداحمد هدایی روئین تن. د

392  
 و طراحی و ساخت مبدل بهینه براي منبع شبیه سازي مبدل ها
 تغذیه سوئیچینگ

 لیال مرتضوي بیلند رحمتی. د
 79 -زمستان

جداسازي و نمایش پالس هاي راداري در سیستم هاي   393
 پشتیبانی جنگ الکترونیک

 79 -زمستان سیداحمد موسوي نادري. د

 79 -زمستان سن حدیديح فالحتی. د طراحی و ساخت شبیه ساز کانال رادیویی موبایل  394

 80 -بهار جعفر کریمی بهشتی. د ADSLطراحی و ساخت مودم   395

396  
طراحی و ساخت سیستم همزمانی بیت و حامل روي کانالهاي 

 HFچند مسیري 

 عبداهللا جعفري چاشمی فالحتی. د
 79 -شهریور

 79 -زمستان دیانشاهین شاور فالحتی. د GSMطراحی و ساخت مدوالسیون کانال رادیو سیار   397

محاسبات و تعیین پارامترهاي میکرومکانیزم ها با استفاده از   398
 آنالیز میدانهاي الکترواستاتیک

 79 -اسفند سیدبهروز هاشمی واحدي. د

طراحی و ساخت مدار واسطه ارتباطی نوري براي شبکه هاي   399
 محلی بدون سیم مادون قرمز

 79 -اسفند مزدك رادملکشاهی محمدي. د

تشخیص فعالیت هاي ذهنی از سیگنالهاي مغزي با استفاده از   400
 طبقه بندي کننده هاي شبکه هاي عصبی و روش هاي آماري

 80 - اردیبهشت فاطمه حمزه لو عرفانیان . د

ردیابی چشمی اهداف مبتنی بر آنالیز سیگنالهاي چشمی   401
 )جهت ارتباط انسان با کامپیوتر(

 80 - اردیبهشت اخباردهعلیرضا  عرفانیان . د

 79 - تیر محسن نساجی جهرمی آیت الهی. د طراحی و ساخت تله مانیتورینگ قلب  402

بهینه سازي بانک فیلتر کدینگ زیر باند براي فشرده سازي   403
 فرکانس-تصویر بر اساس مبادله تمرکز در حوزه زمان

 79 -اسفند محمدهادي عباس زاده بهشتی. د

 79 -زمستان حسن فالحی واحدي. د بعاد شیار استاتور در موتورهاي القاییطراحی بهینه ا  404

 79 -زمستان عبدالرضا اهللا یاري فالحتی. د طراحی و ساخت سیستم هشدار دهنده و پدافند لیزري  405

سیستم پردازش و تشخیص فرمان صوتی با استفاده از منطق   406
 فازي

 80 - تیر علیرضا قوچه بیگلو محمدي. د

بر  (PLCطراحی و ساخت کنترل کننده قابل برنامه نویسی   407
 )PCاساس ساختار 

 مهران ابدالی نادري. د
 79 -زمستان

 79 -زمستان ناصر رستمی جاللی. د  مقاوم با قیود جایابی ناحیه اي قطبهاHکنترل کننده   408

 80 - تیر هومن اندامی جدید.  د-کاظمی . مکنترل با فرکانس سیستم قدرت با استفاده از روش کنترل   409



  لغزشی فازي
  
 

شبیه سازي مدل مقدار میانگین سیستم ماشین سیکرون متصل   410
 به کانورتور براي حالتهاي ماندگار و گذار

 79 -اسفند مهدي رمضانی واحدي. د

 80 -خرداد فیروز انصاري محمدي. د Zطراحی و ساخت دستگاه اسپارك با کنترل محور   411

 79 -زمستان ناصر رستمی جاللی. د  کاهش مرتبه یافتهHرسی مسئله کنترل بر  412

ها و متعادل سازي SVCارزیابی روشهاي تعیین ظرفیت   413
 جریان فازها در شبکه هاي توزیع

 محمدطلوع باالخیابانی شایانفر. د
 80 -تابستان

 80 صفر لک محمدي. د سیستم اندازه گیري انرژي برق هوشمند  414

415  
تطبیقی با -حفاظت دیفرانسیل ترانسفورماتور به روش فازي

 شرایط سیستم قدرت

 لقمان رحیمی شهرتاش. د
 80 -بهار

416  
بررسی نحوه توزیع چگالی شار و تلفات در موتور القایی تک 

 فاز

 افشین ایزدیان حیدري. د
 80 - تیر

417  
 تطبیقی بازوي زبان مین -طراحی، ساخت و کنترل فازي

 ریاب ضد نف

.  د- فرخی . د
 مشهدي

 رضا عسگري مقدم
 79 -اسفند

 80 - فروردین علی مهرپرور سلیمانی. د MTIطراحی یک پردازشگر رادار   418

نمایش کامپیوتري فشار زیر بدن بیمار جهت پیشگیري از   419
 وقوع زخم هاي فشاري

 80 -تابستان حمید فضلعلی رضائی راد. د

ایی و مقایسه آن با دو روش کنترل فازي آونگ برگشته دوت  420
 دیگر

 80 -خرداد هادي حسینی جاللی. د

421  
طراحی و ساخت دستگاه اندازه گیري و مونیتورینگ وضعیت 

 )BS(تعادل بدن باالنس سیستم 

 فرزاد جوهري رضائی راد. د
 80 -تابستان

422  
طراحی و ساخت سیستم ریزپردازنده اندازه گیري مشخصه 

 B-Hو رسم منحنی هاي ورقهاي مغناطیسی 

 علی اکبر تقدیري رحمتی. د
 80 - تیر

شبیه سازي انتشار امواج رادیویی محیط هاي شهري با استفاده   423
 از روش ردگیري پرتو

حسین علمداري  عریضی. د
 ایلخجی

 80 -شهریور

424  
 در موجبر مستطیلی به روش کمترین Eتحلیل پرده صفحه 
 )LSBRM(مربعات مائده رز 

 توکل پاکیزه عریضی. د
 80 -پائیز

425  
شبیه سازي سه بعدي توان الکترومغناطیسی تلف شده در 

  محیط غیر همگن به روش تفاضل محدود
 

محمدرضا صدیق  سلیمانی. د
 77 -مهر دامغانی زاده

طراحی و شبیه سازي سیستم هدایت نزدیک بهینه موشک   426
 بالستیک زمین به زمین

 80 -آبان سیدمحمدحسینی پشتان. د

 80 -آبان اشکان زینعلی زاده.  د-جاهد مطلق . دکنترل پیش بینی مقام براي سیستم هاي مقیاس وسیع با   427



 جاللی تاخیر زمانی

428  
طراحی و ساخت سیستم پردازنده اي متحرك الکتریکی 

 کارکردي براي ایستادن و گام برداشتن

 محمد گودرزي عرفانیان . د
 80 -مهر

 79 -تابستان رامین یادگارآذري کریم محمدي. د پردازنده شبکه عصبی-  سازي یک کمکطراحی و شبیه  429

430  
شبیه سازي و ساخت مدل آزمایشگاهی کنترل برداري موتور 

القایی با استفاده از شبکه هاي عصبی و کنترل فازي جهت 
 خودروهاي هیبرید

 اکبر رهیده حسن مقبلی. د

 80 - آذر

431  
اندازه گیري گشتاور سرعت و طراحی و ساخت دستگاه 

 موقعیت زاویه اي

 محمود فرزین فرد ازهري. د
 80 -تابستان

432  
 براي ایستگاه زمینی ماهواره SBFطراحی و ساخت آنتن 

LEO در باند UHF 

حمیدرضا جلیلیان  سلیمانی. د
 خالقی

 80 -پائیز

433  
شبیه سازي کنترل برداري موتور سنکرون آهنرباي دائم با 

  از تئوري ویونتاستفاده

 مسعود آزادي کالنتري. د
 80 - آذر

 80 -زمستان نیما فرودستان حجت کاشانی. د طراحی و ساخت فیلتر کوپالژ موازي دندانه اره اي  434

435  
برنامه سازي بهینه توان راکتیو با استفاده از الگوریتم برنامه 

 سازي تکاملی

 حسین رضایی کاظمی. م
 80 -زمستان

436  
ظرفیت بهینه بانکهاي خازنی در شبکه هاي توزیع با تعیین 

 ولتاژ هارمونیکی

 مرجان الجوردي شرکت معصوم. د
 80 -آبان

437  
طراحی، شبیه سازي و پیاده سازي کنترل دور موتور القایی با 

 استفاده از شبکه هاي عصبی

سیدمهدي طباطبایی  رحمتی. د
 اشکذاري

 80 - دي

 بدون DCکنترل موتورهاي طراحی و شبیه سازي سیستم   438
 جاروبک

 عباس اشرفی رحمتی. د
 80 -آبان

439  
ارزیابی سریع امنیت ولتاژ بر اساس شبکه عصبی و معادل 

  سازي شبکه خارجی
 

 محمد خزاعی جدید. د
 80 - آذر

440  
طراحی یک فیلتر آنالوگ ولتاژ پائین با استفاده از تکنیک 

پایین گذر، باال خازن سوئیچ شده با قابلیت عمل در سه مد 
 گذر و میان گذر

 غالمرضا کریمی روئین تن. د

 80 - آذر

 80 -پائیز علی رضا شیدایی ازهري. د طراحی و ساخت دستگاه ارتعاش سنج  441

 در محیط ECGطراحی و شبیه سازي فرستنده سیگنال   442
 سلوالر

 سیداحمد صفایی طباطباوکیلی. د
 80 - دي

443  
هواره توسط طراحی الگوریتم تعیین وضعیت سه محوره ما

 تخمین چهارتایی مرتب توسعه یافته

 علی مذهب جعفري بلندي. د
 80 - دي

444  
طراحی و شبیه سازي سیتم کنترل وضعیت ماهواره با استفاده 

 از بایاس اندازه حرکت زاویه اي

 مهدي نصیري سروي بلندي. د
80 



445  
 وطراحی شبیه SUBHARMONICبررسی نمونه برداري 

  بر اساس آنDqpskزي مودم سا

 کریم ملک خسروي حجت کاشانی. د
 80 -پائیز

446  
طراحی و شبیه سازي کنترل کننده هاي محلی و مرکزي 

  با منطق فازيHVDCسیستم 

 بهروز رضایی شوالئی. د
 80 - آذر

447  
بهبود تعیین موقعیت یک وسیله متحرك روي نقشه با استفاده 

 GPSاز گیرنده 

 احمد قلعه نوعی کریم محمدي. د
 80 -زمستان

 80 - آذر علیرضا الفی فرخی. د کنترل فازي سیستم فرمان چهار چرخ خودرو  448

طراحی و شبیه سازي کنترل کننده عصبی فازي براي برج   449
 تقطیر

 80 - دي ابولفضل موالیی نژاد کریم محمدي. د

450  
 و H ∞کنترل سطح درام بویلر نیروگاه با استفاده از تکنیک 

 MUسنتز 

جاهد .  د- جاللی . د
 مطلق

 علیرضا خسروي
 80 - بهمن

451  
طراحی و ساخت کامپیوتر روي برد یک ماهواره کوچک و 

 پیاده سازي الگوریتم هاي کنترلی بر روي آن

حشمت اهللا حسینی  بلندي. د
 غیاثوند

 80 - دي

 80 - آذر غفاريمحمد  حیدري. د نرم افزار گرافیکی حل حالت گذاري شبکه هاي قدرت  452

 و تلفیق GPS و INSتحلیل و شبیه سازي سیستم هاي   453
 آنها

 محمدجواد بازگلی طباطباوکیلی. د
 80 - بهمن

 با توجه به مدلسازي HVDCطراحی خطوط انتقال قدرت   454
 اضافه ولتاژها و تلفات آن

سعید اسماعیلی  شوالئی. د
 جعفرآبادي

 80 - دي

  وحید وکیل زاده هاتفی نادري. د  خط لوله ايRISCطراحی یک میکروکنترلر   455
 80 - دي سیدعبداهللا موسوي شرکت معصوم. د  در شبکه توزیعUPQSتجزیه و تحلیل عملکرد   456

457  
طراحی بهینه بانکهاي فیلتري در روش انتقال بلوکی بر روي 

 DISPERSIVEکانالهاي 

 حامد بنی زمان طباطباوکیلی. د
 80 - بهمن

458  
 بهینه نصب برقگیرها براي حفاظت تجهیزات شبکه جایابی

 هاي توزیع

 محسن نیاستی غالمی. د
 80 - بهمن

459  
طراحی، شبیه سازي و پیاده سازي آشکارساز و سنکرون ساز 

 FPGA تمام دیجیتال با B/Qspkبیت 

 سیامک محمدي بهشتی. د
 80 -زمستان

اي  برFIRطراحی، شبیه سازي و سنتزیک فیلتر دیجیتال   460
 FPGAپیاده سازي در 

 شهرام طالکوب میرزاکوچکی. د
 80 - دي

تحلیل و مدلسازي مسیر یابی با محدودیت تاخیر در شبکه   461
 هاي کامپیوتري

.  د-طباطباوکیلی . د
 بهشتی

 80 -زمستان اسداهللا امینی پور

 و بررسی UPFCتحلیل کنترل توان هاي خط انتقال توسط   462
 مدار کنترل آن

 بهزاد غفاري باریین نفرشایا. د
 80 -زمستان

463  
طراحی و ساخت سیستم کدنیک کانال روي کانالهاي چند 

 HFمسیري 

 مجتبی مجدي فالحتی. د
 80 - بهمن

 80 - بهمن آزاده فردوسی.  د-طباطباوکیلی . د فشرده سازي سیگنالهاي قلبی با استفاده از آنالیز ویولت  464



 آیت اللهی

 روي کانال باند باریک و OFDMستم طراحی و ساخت سی  465
 چند مسیري

.  د- فالحتی . د
 حجت کاشانی

 مجید فرحمند
 80 -پائیز

466  
طراحی یک تقویت کننده صوتی با پاسخ فرکانسی قابل 

تنظیم کنترل اتوماتیک بهره و ولتاز و توان مصرفی پایین 
 قابل استفاده در وسایل کمک شنوایی

 رحمان ابولحسنی روئین تن. د

 80 - همنب

467  

طراحی و شبیه سازي و امکان سنجی ساخت کلیدهاي فشار 
  SF6قوي 

  
 

.  د- غالمی . د
 حیدري

 توقیر حسین شاه

 80 -اسفند

 و CISشبیه سازي پروتز گوش با استفاده از روش پردازشی   468
 مقایسه عملی آن با 

 محمد ایمان افضلیان آیت الهی. د
 80 -اسفند

469  
و ) سطوح انتخابگر فرکانس (FSSر حل عددي چند ساختا

  با المانهاي روزنه اي دایره شکلFSSطراحی و ساخت 

 علیرضا مالح زاده سلیمانی. د
 80 - بهمن

 PCطراحی و ساخت یک دستگاه ادیو متري دو کاناله   470

BASE 

 80 - بهمن آرمان ابراهیمی آیت الهی. د

471  
روش نور دریافت اطالعات سه بعدي اجسام با استفاده از 

 ساختار یافته

 آرش اسالمی برادران شکوهی. د
 80 - دي

طراحی تقویت کننده سنجشی ولتاژ پایین با تکنولوژي   472
CMOS 

 80 - بهمن علیرضا صفایی روئین تن. د

473  
جایابی بهینه بانکهاي خازنی در شبکه هاي توزیع با شرایط 

 هارمونیکی

 اکبر جعفریان شرکت معصوم. د
 80 -اسفند

کنترل فازي تزریق سوخت در موتورهاي احتراق داخلی   474
 انژکتوري و مقایسه آن با دیگر روشهاي کنترلی

 80 - آذر بختیار حسین زاده فرخی. د

 80 - بهمن حسن یحیوي اطرابی محمدي. د )بلوك فازي ساز(طراحی و شبیه سازي یک پردازشگر فازي   475

476  
رلی مود هاي طراحی و شبیه سازي الگوریتم هاي کنت

عملکردي ماهواره سه محوره با استفاده از روش پایدار سازي 
 گرادیان جاذبه اي 

 علی بادپا بلندي. د

 80 -اسفند

477  
پیاده سازي ساختارهاي سریع کوانتیزاسیون برداري براي کد 

 1200BPSکننده صحبت با نرخ بیت 

 احمد عفیفی نادري. د
 80 -آبان

478  
 ساخت پیوندهاي حلقوي طراحی، بهینه سازي و

 میکرواستریپ

 مسعود بخشنده سراجی عریضی. د
 80 -اسفند

479  
استفاده از روشهاي مبتنی بر متعامد سازي و شبکه عصبی در 
 ارزیابی نحوه کنترل سیستم عصبی خودکار بر فعالیت قلب

 شاهین نصر عرفانیان . د
 80 -اسفند

480  
ده از تکنیک بینایی دریافت اطالعات سه بعدي اجسام با استفا

 استریو

شمس اهللا سالمیانی  برادران شکوهی. د
 شیخان

 80 - بهمن



481  
 15KVطراحی و ساخت کنترل کننده ولتاژ جریان یکسوساز 

 PC-BASEDبه روش 

 علی اخوان جاللی. د
 80 -زمستان

482  
حذف نویز آکوستیکی داخل محفظه با استفاده از کنترل فعال 

 )ANC(نویز 

علی اکبر صادقی  پشتان. د
 الحشري

 80 - دي

 یودا به روش کمترین مربعات و بهینه -تحلیل آنتن یاگی   483
 سازي بهره آن

 80 - آذر عماد مخاطب عریضی. د

محمدفرج اهللا  غالمی. د بررسی و تخمین طول عمر عایقهاي پلیمري  484
 مازندرانی

 80 -شهریور

 80 -زمستان سیدعلی سجادي موحد سلیمانی. پ ي تفنگ ریلیشبیه سازي و تحلیل الکترومغناطیسی سه بعد  485

 80 -اسفند کامران صفوي سهی رحمتی. د طراحی و ساخت سیستم کنترل دور موتور القایی  486

طراحی و شبیه سازي یک مدار مجتمع بعنوان مدار واسطه   487
 بین خروجی شتاب سنج و سیستمهاي الکترونیکی

 80 امیدرضا قاسمی روئین تن. د

 80 - دي امیرحسین میرباقري پشتان. د کاربرد شناسایی سیستم در حذف فعال نویز در محفظه  488

 در سطح درام یک بویلر H ∞طراحی کنترل سیستم پیوسته   489
 نیروگاهی

جاهد .  د- جاللی . د
 مطلق

 حمید ملکی زاده
 80 -زمستان

 منطق بررسی حوادث ولتاژ در سیستمهاي قدرت با استفاده از  490
 فازي

 81 - اردیبهشت محمدزارع گاریزي کاظمی.  د-جدید . د

طراحی و ساخت پیش تقویت کننده و تقویت کننده کانال   491
 گیرنده فاصله یاب لیزري به روش زمان پرواز

 81 -زمستان علیرضا ناروئی قلعه نو محمدنژاد. د

492  
شناسایی و مکان یابی تخلیه جزیی در کابلهاي قدرت با 

 Waveletتفاده از فیلترهاي وفقی و تبدیل اس

 بابک بدرزاده شهرتاش. د
 81 - اردیبهشت

493  
 با استفاده از Butter Worthطراحی فیلتر پایین گذر 

 CMOSترا رسانا و خازن با بکارگیري تکنولوژي 

 مجید شکوفی ازهري. د
 81 - فروردین

494  
پیاده سازي سیستم کنترل فعال نویز در یک کانال 

 مایشگاهیآز

 سعیده صادقی پشتان. د
 80 -اسفند

495  
محاسبه و بررسی میدانهاي الکتریکی و مغناطیسی حول 

 خطوط انتقال نیرو در حالتهاي گذرا و شبه استاتیک

 بابک پرکار شهرتاش. د
 

496  
نوع فرکانسی لغزشی گشتاور در خودروي -کنترل برداري

 برقی

 علی فتحی واحدي. د
 81 - تیر

 80 -اسفند بهنام رجبی سلیمانی. د  و ساخت سطوح انتخابگر فرکانسطراحی  497

 80 - آذر علیرضا الفی فرخی. د کنترل فازي سیستم فرمان چهار چرخ خودرو  498

499  
طراحی و ساخت نمونه آزمایشگاهی ارتفاع سنج از سطح 

 مایعات با شعاع لیزر

سیدمحمدحسین حاجی  محمدنژاد. د
 میرسعیدي

 81 -مهر

500  
محمدابراهیم صادقی  پشتان.  د- کهائی . د کنترل فعال نویز آکوستیکی تک فرکانس در محفظه

 علویجه
 80 -اسفند



501  
 DICON(طراحی و شبیه سازي گیرنده تبدیل مستقیم 

RECEIVER ( در سیستم رادیو سلوالرGSM 

.  د-حجت . د
 فالحتی

 فرهام کرمانی برومند
 81 -خرداد

502  
 با استفاده از روش تجزیه و TCSC طراحی کنترل کننده

تحلیل حساسیت تابعی به منظور مبرا کردن نوسانات بین 
 ناحیه اي

 فرزاد علیا شایانفر. د

80 

 81 -بهار آتوسا اسدي حقی چلداوي. د طراحی و شبیه سازي ویرکیتور  503

 81 - اردیبهشت لیال صفري ازهري. د طراحی تقویت کننده جریانی  504

راده حرکت بستن و باز کردن پنجه یک دست از تشخیص ا  505
 سیگنالهاي مغزي با استفاده از شبکه هاي عصبی مصنوعی

 81 - تیر کیومرث لیاقت عرفانیان . د

بررسی و شناخت چهره انسان با استفاده از تکنیک هاي بینایی   506
 ماشین

 81 -آبان معصومه صیاد برادران شکوهی. د

507  
ه سازي مدارات اسنا بر برجهاي طراحی برقگیرها و بهین

  HVDCتریستوري در شبکه هاي 
 

 رضا قندهاري شوالئی. د
 80 -اسفند

508  
 با استفاده از روش چندي کننده MRIفشرده سازي تصاویر 

برداري و بکارگیري الگوریتم هاي تعلیمی شبکه هاي عصبی 
 در آموزش کتاب کد

 سلیمان نجفی بیرگانی رضائی راد. د

 81 -پائیز

 81 -آبان هادي سلطانی زاده برادران شکوهی. د تشخیص کالم با استفاده از تکنیک هاي بینایی  509

 81 - آذر سیدمرتضی سیدجعفري پشتان.  د-بلندي . د طراحی و شبیه سازي یک الگوریتم تعقیب وضعیت ماهواره  510

 79 -پائیز باباییسعید  عریضی. د طراحی آنتنهاي همدیسی با روش حداقل کردن مربعات  511

512  
بررسی رشد و مشخصه نگاري الیه هاي نا متجانس 

GaAs/AIGaAs رشد داده شده به روش MBE و بهبود 
 خواص الکتریکی آن

 پژمان شعبانی کسائی. د

 81 -آبان

513  
بررسی و شبیه سازي جریان هجومی در ترانسفورماتورهاي 

عملیاتی و تکفاز و سه فاز با استفاده از روش ماتریس هاي 
 کاهش آن با انتخاب مناسب ماده مغناطیسی

 بهزاد رمضانی حیدري. د

 81 - آذر

 GaAsfiبررسی پارامترها و طراحی دیوود و رکتر از جنس   514
 MBEبه روش 

 رضوانه صهبا کسائی. د
 81 - آذر

515  
 GaAsبررسی پارامترهاي موثر و طراحی دیودگان از جنس 

 MBEبه روش 

 سمعیلی فردفرنوش ا کسائی. د
 81 - آذر

516  
بررسی و مطالعه اندازه گیري دماي زیرالیه و الیه هاي در 

 )Urbach edge(حین رشد به روش نوري 

 محمدجعفر نازي کسائی. د
 81 - آذر

 81 - آذر سعیدرضا استادزاده سلیمانی. د طراحی و شبیه سازي آنتن آرایه اي فعال مایکرواستریپی  517

 81 -آبان محمدرضا زمانی محمدي. د  با استفاده از فیلتر کالمنGPSدقت مکان مدلسازي افزایش   518

 81 -پائیز سید مهدي حسینی شایانفر. د جهت بهبود پایداري CSC و svcشبیه سازي ادوات   519



 استاتیکی ولتاژ در سیستم هاي قدرت

520  
طراحی و شبیه سازي یک پردازنده آرایه سیستولیک جهت 

 ین موقعیت هدف در رادارکاهش خطاي تخم

 محمدرئوف فرجی نادري. د
 81 - آذر

 81 -آبان بهنام بیات امیرحسینی. د TE11 به TM1طراحی و ساخت مود گردان دایروي   521

 81 - آذر کوروش حسنلی محمدي. د طراحی و شبیه سازي واحد محاسبه و منطق خود آزمون  522

 براي MpLSبررسی و طراحی سیستم مهندسی ترافیک   523
 شبکه دیتاي ایران

 هستی اهل حق فالحتی. د
 80 -پائیز

 81 - اردیبهشت مهدي ساعدي فالحتی. د طراحی و ساخت گیرنده وفقی براي کانالهاي چند مسیري  524

طراحی و شبیه سازي یک فیلتر کالمن توسعه یافته و اعمال   525
 آن بر روي سیستم تعیین وضعیت ماهواره

 81 - آذر یرضا رفیع بلندي. د

526  
طراحی، شبیه سازي و سنتز یک کمک پردازنده براي انجام 

DCT/IDCTدوبعدي   
 

 علی خیاط زاده ماهانی نادري. د
 81 -آبان

527  
طراحی و شبیه سازي سیستم تست کننده مدارات آنالوگ با 

 استفاده از شبکه هاي عصبی مصنوعی

 علیرضا محسنی منفرد محمدي. د
 81 - آذر

 81 -خرداد شاهرخ سعیدي عریضی. د  آنتن مایکرو استریپ حلقوي با روش کمترین مربعاتتحلیل  528

529  
شبیه سازي روش هاي بهینه انتخاب فیدبک و الگوریتم 

 ژنتیک جهت کنترل ولتاژ وار در شبکه هاي توزیع نامتعادل

 سیدوحید سجادي کاظمی. د
 81 -پائیز

530  
گشایی و پیاده سازي طراحی یک الگوریتم رمز گذاري و رمز 

 MS Wordآن بر روي فایل هاي متنی 

 نصور باقري نادري. د
 81 -آبان

531  
 Voltageطراحی و ساخت کالیبراتور ولتاژ و جریان 

current calibrator design & 
Manufacture 

 سیدمحمود شریفی ازهري. د
 81 -خرداد

532  
روگاه مدلسازي مجموعه گاورنر و توربین یک واحد گازي نی

 قم در مطالعات دینامیکی سیستم قدرت

 مجید قدیمی شایانفر. د
 81 - آذر

 81 -پائیز وحید تالوت جمالی. د تعیین محل خطا در شبکه هاي توزیع کابلی  533

534  
بیتی با استفاده از تکنیک هاي 8طراحی یک جمع کننده کامل 

 مختلف به منظور بهینه سازي توان مصرفی و افزایش سرعت

 افسانه حق نگهدار میرزاکوچکی. د
 81 -بهار

535  

طراحی و شبیه سازي سیستم شناسایی و اصالح اختالل در 
حسگرهاي سیستم تعیین و کنترل وضعیت یک ماهواره سه 

  محوره
 

 حمید تیموري بلندي. د

 81 - دي

به روش ) محلی(جایابی بهینه نیروگاه هاي کوچک نامتمرکز   536
 الگوریتم ژنتیک

 81 - آذر محمد حبیبی جدید. د

طراحی و شبیه سازي فاصله یاب لیزري به روش تداخل   537
 سنجی

 81 - دي محمدرضا نمدیان محمدنژاد. د



538  
.  د-روئین تن . د طراحی و شبیه سازي حسگر بارگیت شناور

 شکوهی

 محمدرضا ممتاز
 81 -زمستان

طرح رمزنگاري آنالوگ سیگنال صحبت بر اساس تبدیل   539
WAVELET 

 81 - دي سعید غفاري طباطباوکیلی. د

 81 - تیر افشین غفاري آیت الهی. د کاهش نویز اسپکل در تصاویر اولتراسونیک  540

541  
طراحی و شبیه سازي مدار آشکار ساز خازن سنسورهاي 

 CMOSخازنی بصورت مجتمع با تکنولوژي 

.  د-روئین تن . پ
 برادران شکوهی

 سیروس طوفان
 81 - دي

 در QOSل شبیه سازي و پیاده سازي روشهاي بهبود تحلی  542
 شبکه ماهواره اي

 علی صدیقی طباطباوکیلی. د
 81 - بهمن

543  
طراحی سخت افزار دیجیتالی یک شبکه عصبی پیشخور چند 

 الیه

 علیرضا محمدعنبران میرزاکوچکی. د
 81 -زمستان

  شبیه سازي سیستم پخش بار الکتریکی در یک وسیله پرنده  544
 

 81 - دي مجید اسفندانیان  رحمتی.د

 81 - بهمن فروغ خندان آیت الهی. د فرکانس داپلر جریان خون- تحلیل زمان  545

بررسی و شبیه سازي پدیده فرورزونانس در   546
 ترانسفورماتورهاي قدرت

 81 -پائیز محمد مرادي غالمی. د

547  
پیاده سازي و امکان سنجی توسعه ناحیه سکوت در 

  چند کاناله باند باریکANCسیستمهاي 

.  د- کهائی . د
 امیرحسینی

 مسعود مرادخانی
 81 -اسفند

 81 - دي علی فتح الهی فرد آیت الهی. د طراحی مدار اندازه گیري فاصله با استفاده از خاصیت خازنی  548

549  
شبیه سازي سلولهاي خورشیدي با استفاده از شبکه هاي 

 عصبی

 حسین امانی شرکت معصوم. د
 81 -نداسف

550  
طراحی کنترل کننده هاي کالسیک و فازي براي سیستم هاي 

 ابعاد وسیع

.  د-جاهد مطلق . د
 فرخی

 محمد داداشی
 

551  
 با KHZ 20- 40طراحی و ساخت اسیالنور اولتراسونیک 

 جهت ساخت نمونه آزمایشگاهی 1KWقدرت 
Ultrasonic Drilling 

.  د-آیت اللهی . د
 شوالئی

 بزرگیسیدجواد قیومه 
 81 -اسفند

552  
کنترل کننده عمل تراز با استفاده از تکنیک هاي بینایی 

 ماشین از تکنیک هاي بینایی ماشین

 علیرضا فرخاري برادران شکوهی. د
 81 -اسفند

553  
 به کمک 8051طراحی و ساخت تست کننده میکرو کنترلر 

 رایانه

 حمیدرضا توکلی محمدي. د
 81 -اسفند

 مبتنی بر معماري TMS320 C54Xبهینه سازي   554
RISC 

 81 -زمستان حسین رنج اندیش میرزاکوچکی. د

 81 -زمستان سیدامین الجوردي محمدنژاد. د طراحی و ساخت واحد اندازه گیري اینرسی لیزري  555

556  
تحلیل پایداري ولتاژ و توان و بررسی تاثیر مشخصه هاي بار 

 HVDCمهاي روي حواشی پایداري در سه آرایش از سیست

 محمدرضا میرسپاسی شوالئی. د
 81 -اسفند

 81 -اسفند مهدي چشمه قصابانی فالحتی. دطراحی و شبیه سازي و فشرده سازي تصویر دیجیتال براي   557



ارسال روي سیموالتور مخابرات سیار و پیاده سازي آن توسط 
TMS 320C50 

ال حذف فعال نویز پریودیک در کانال صوتی بوسیله اعم  558
 روش کنترل تکرار شونده

 81 -اسفند زهرا کیخا پشتان.  د- جاللی . د

شبیه سازي کنترل برداري بدون سنسور موتور سنکرون   559
 آهنرباي دائم و ساخت مدل آزمایشگاهی

 -عرب خابوري . د
 مقبلی. د

 81 -اسفند مصطفی شاه نظري

 81 - اردیبهشت محمدرضا فطوره چی یامیرحسین. د Xطراحی، ساخت و تست آنتن قلمی در باند   560

 81 - بهمن راشین ساسانی آیت الهی. د شبیه سازي سیگنال داپلراولتراسوند جریان خون  561

 81 - فروردین سعید جلودار کالنتر. د کنترل اتوماتیک تولید در سیستم هاي تجدید ساختار شده  562

 81 -زمستان امیرحسین یمینی سلیمانی. د کطراحی و ساخت آنتن پاپیونی بر روي پایه دي الکتری  563

564  
فازي جهت سیستم - طراحی کنترل کننده به روش عصبی

 تعلیق فعال مدل یک دوم خودرو

مرتضی شاه  فرخی. د
 محمدآبادانی

 82 - فروردین

565  
طراحی، ساخت و شبیه سازي آنتن مایکرو استریپ با پیچ 

  توسط روشLکوپل شده الکترومغناطیسی در باند 
F.D.T.D 

 امیر حاجی ابولی حجت کاشانی. د
 82 - اردیبهشت

 82 - اردیبهشت محمدمهدي امینی جاهد مطلق. د کنترل مقاوم جستجوگر در برابر اغتشاشات  566

 82 - اردیبهشت مجید خانکرزاده کالیی طباطباوکیلی. د Sشبیه سازي، طراحی و ساخت سنتز کننده فرکانس در باند   567

568  
 هدایت و کنترل یک موشک زمین به هوا به دو شبیه سازي

 Semi lead angle و Line of sightروش 

 سیدموسی میررستمی جاللی.  د-جاهد . د
 81 -اسفند

569  
کاهش کلی صدا در یک محفظه مکعب شکل با جایابی بهینه 

 میکروفن و بلندگوها به کمک الگوریتم ژنتیک

 اللهیار منتظري پشتان. د
 81 -اسفند

570  
شبیه سازي کاربرد فیلتر هیبرید در بهبود کارآیی فیلتر پسیو 

 براي بارهاي غیر خطی

 منیژه غالمرضایی کالنتر. د
 82 - اردیبهشت

 جدید با زمان PLLتحلیل و طراحی و شبیه سازي یک   571
 تنظیم سریع و نویز فازي کم به همراه مدلسازي نویز حلقه

ندا اسماعیل خان  حجت کاشانی. د
 ترکالن

 82 -بهار

 82 - اردیبهشت محمدرضا تقوي فرخی. د کنترل عصبی فازي سرعت خودرو  572

573  
مدلسازي یک روش مقابله با جمینگهاي مادون قرمز در سر 

 IRجستجوگر 

 محمود اسدپور کریم محمدي. د
 82 - فروردین

طراحی و ساخت کنترل کننده موقعیت ژیروسکوپ در یک   574
 جستجو گر مادون قرمز

 82 - اردیبهشت سیدعلیرضا حسینی عبدالرضا رحمتی. د

تحلیل و شبیه سازي مولدهاي پالسی شار فشرده با در نظر   575
 گرفتن اثرات پوستی و همسایگی

 82 -خرداد محمدرضا فکرکن چلداوي. د

576  

مدل کردن کنترل کننده هاي محلی جهت کاربرد در سیستم 
  مدیریت توزیع

  
 

 دهحسین احمدزا جمالی. د

 81 -اسفند



577  
گسترش سیستم ارتباطی بین مغز انسان و کامپیوتر براي 

افراد قطع دست و فلج دست با استفاده از شبکه هاي عصبی 
 )جلدي2(

 بابک محمودي  عرفانیان.د

 82 -خرداد

578  
بررسی محاسبات شبکه هاي زمین در خاکهاي با الیه هاي نیم 

 کروي و نیمه استوانه اي

 ی صادقی نژادعل شهرتاش. د
 82 - تیر

 81 -زمستان علیرضا صداقتی   طراحی بهینه موتور هیسترزیس  579

580  
طبقه بندي پتانسیل هاي قشر مغز ناشی از انجام حرکت دیدن 

حرکت و یا تصویر حرکت با استفاده از شبکه هاي عصبی 
Brain computer interface 

 ابراهیم اسدي عرفانیان . د
 82 - تیر

ل و ساخت آنتن مایکرواستریپ مخروطی ربع موج تحلی  581
 اتصال کوتاه با صفحه زمینه محدود توسط روش ممان

 82 - فروردین رضا روشنی تبریزي حجت کاشانی. د

طراحی و ساخت سیستمی جهت اندازه گیري تلفات ماشینهاي   582
 الکتریکی

 81 -اسفند فرخ طایفی جلیلیان. د

 82 - فروردین احمدرضا عمیدي جاللی.  د-جاهد . د  برج تقطیرH ∞طراحی کنترل کننده مقاوم   583

584  
طراحی و پیاده سازي فیلتر دیجیتال با ضرایب قابل تغییر بر 

 FPGAروي سخت افزار 

 محسن حافظی محمدي. د
 82 -مهر

585  
کنترل دور موتور القایی با استفاده از تخمین گر عصبی 

 سرعت و کنترلر فازي

ت محمدعلی شرک. د
 معصوم

 مرتضی اسماعیلی
 82 -مهر

 82 - تیر شهروز معصومی فالحتی. د SHDSLتحلیل و شبیه سازي سیگنالینگ در مدم   586

 بر روي PCmطراحی و پیاده سازي یک سوئیچ دیجیتال   587
FPGA 

 82 -مهر کاوه جوکار دریس میرزاکوچکی. د

588  
ک طراحی کنترل کننده تطبیقی کاربردي براي فاز فعال ی

 موشک زمین به زمین بالستیک

 علیرضا صالح بلندي. د
 82 -شهریور

 81 -زمستان علیرضا صداقتی واحدي. د طراحی بهینه موتورهاي هیسترزیس  589

 82 -مهر حسین شاطري جمالی. د هماهنگی حفاظت اضافه جریان در سیستم هاي قدرت  590

591  
دایت طراحی و پیاده سازي مجموعه الکترونیک یک موشک ه

 FPGA یا FPAAشونده بوسیله 

 حمیدرضا تاجیک یبر رحمتی. د
 82 -شهریور

592  
کنترل و مدیریت ازدحام در شبکه هاي کامپیوتري به کمک 

 مدل سازي

 رامین بلیوان نادري. د
 82 -پائیز

فرزانه صادق زاده  سلیمانی. د GPSطراحی جمر براي گیرنده   593
 میالنی

 82 -آبان

 82 -تابستان محمدمهدي قنبریان شایانفر. د ریکی مقره هاي چینی با لعاب نیمه هاديطراحی الکت  594

595  
شبیه سازي و بهینه سازي رفتار آشکارسازي هاي مادون قرمز 

 GAAS/A/GAASچاه کوانتومی بر مبناي 

 محمدرضا غروري محمدنژاد. د
 82 -مهر

هاي طراحی و شبیه سازي سیستم درایو و کنترل دور موتور  596
SR 

 82 - دي محمود فریدونی رحمتی. د



597  

 FACTSجایابی بهینه ادوات 

(TCPST,SVC,TCSC ( در سیستمهاي قدرت با
کمک الگوریتم ژنتیک به منظور افزایش پایداري استاتیکی 

 ولتاژ و قابلیت بارگذاري خط

 کیوان غالمی کالنتر. د

 82 -آبان

598  
اي یک سیستم طراحی یک کنترل کننده تطبیقی هماهنگ بر

 رباتیک مشتمل بر دو بازو

 فرهاد فانی صابري بلندي. د
 82 -زمستان

 82 -آبان شهریار اردبیلی جدید. د بررسی دینامیکی جهت تشخیص احتمال وقوع فروپاشی ولتاژ  599

600  
مدلسازي عملیات همودیالیز و تاثیر آن بر روي بدن انسان و 

مودیالیز و تاثیر با طراحی کنترل کننده هاي فازي عملیات ه
 BIOFEEDBACKاستفاده از 

 حمیدرضا احمدي راد جاهد مطلق. د

 82 -زمستان

 82 - آذر بیژن فدایی نیا نادري. د کنترل ازدحام شبکه هاي مبتنی بر سوئیچینگ بسته اي  601

602  
طراحی و شبیه سازي و اندازه گیري پارامترهاي فیلترهاي 

 HVDC سیستم ACغیرفعال طرف 

 علی مصلی نژاد شوالئی. د
 82 - دي

 82 - آذر امین فرهاد احیایی بلندي. د طراحی مسیر و کنترل یک ربات متحرك  603

 موتورهاي القایی بر اساس BEARINGآشکارسازي عیب   604
 پردازش سیگنال

 مهدي تربتیان کهائی. د
 82 -آبان

605  
طراحی و شبیه سازي و اندازه گیري پارامترهاي فیلترهاي 

 HVDCرفعال در طرف جریان مستقیم غی

 علی توفیق شوالئی. د
 82 -زمستان

606  
طراحی و ساخت اسکنر لیزري به روش مثلث سازي جهت 

 استخراج اطالعات سه بعدي

 حسین شعبانی برادران شکوهی. د
 82 - دي

607  
آشکارسازي تومورهاي ناحیه سینه در تصاویر ماموگرافی و 

 Negative Curvaturminimaاستفاده از تکنیک 
 جهت استخراج سگمنت هاي آن

 محمد انشائیه رضائی راد. د

 82 -زمستان

 82 - دي سیدعلی حسینی غالمی. د طراحی بهینه شبکه هاي توزیع با روشهاي کالسیک  608

 82 - بهمن عبداهللا عباسی محمدي. د GLONASSشبیه سازي گیرنده   609

610  
تفاده از پردازش پیگیري مسیر حرکت اشیاي متحرك با اس

 تصویر

 وحیده علی محمدیان جاهد مطلق. د
 82 -زمستان

611  
ایوب عبدلی حسین  نادري. د طراحی و پیاده سازي یک الگوریتم رمز نگاري قطعه اي

 آبادي
 82 - دي

 PFCطراحی و شبیه سازي باتري شارژر تکفاز با استفاده از   612
 جهت خودرو برقی

 اکحسان نجفی واحدي. د
 82 -نزمستا

طراحی و پیاده سازي موجک گسسته دو بعدي بر روي   613
FPBA 

 82 - دي هادي ساکی میرزاکوچکی. د

 82 - آذر شریفه سیف وند واحدي. د اندازه گیري همزمان زاویه بار در ژنراتور سنکرون  614

 82 - آذر یريسپیده بش کاظمی. متعیین و تخصیص هزینه توان راکتیو در شبکه انتقال و فوق   615



 توزیع

 در فشرده سازي تصاویر اثر FBIبهینه سازي استاندارد   616
 انگشت بر اساس کدینگ زیر باند وفقی

 پریسا سعیدیان بهشتی . د
 82 - دي

 82 - دي آزاده قاسمی  خلج . د تحلیل طراحی و ساخت فیلتر جهتی موجبري  617

618  
-یتشخیص و گروه بندي اثر انگشت با استفاده از روش عصب

 فازي

 - برادران شکوهی . د
 محمدي. د

 مهدي حریري
 82 - بهمن

619  
محمدعلی ضعیفی  برادران شکوهی. د شناسایی هویت از روي عنبیه چشم

 یامچی
 82 -زمستان

620  
طراحی و ساخت یک سیستم تحریک کننده الکتریکی جریانی 

قابل حمل و مقایسه آن با سیستمهاي ولتاژ در انقباض 
 عضالت فلج

 فرهاد ایمانی رفانیان ع. د

 82 -اسفند

621  
ولتاژ توربین هاي بادي سرعت متغییر با / کنترل فرکانس 

 استفاده از منطق فازي

سیدمحمد موسوي  کالنتر. د
 گزافرودي

 82 - دي

622  
 سوئیچ خازنی DC/DCطراحی و شبیه سازي یک مبدل 

 CMOSکامال مجتمع در تکنولوژي 

.  د-رحمتی . د
 ابریشمی فر

 اد گلشنفرز
 82 - دي

623  
بررسی و امکان سنجی و شبیه سازي راه هاي برقراري ارتباط 

و هدایت از طریق لیزر در یک موشک هدایت شونده و 
 ساخت سخت افزار مربوطه

   –عریضی . د
 فالحتی. د

 مجید صارمی

 82 - دي

624  
حذف تداخل هاي وارده از گلبرگ هاي فرعی در رادار هاي 

   و پاره وفقیارایه اي تمام وفقی
 

   –کمجانی . د
 طباطباوکیلی. د

 رضا محمدخانی
 82 -اسفند

625  
گسترش یک سیستم تحریک کننده الکتریکی قابل حمل با 

 قابلیت مدوالسیون توام فرکانس و عرض پالس

 امید ظهوریان عرفانیان . د
 82 -اسفند

626  
تعیین پارامترهاي موتورهاي القایی به روش پاسخ پله اي 

DCیان استاتور جر 

 ایمان زیاري واحدي. د
 82 -زمستان

627  
تجدید پیکربندي پست ها و شبکه هاي توزیع با استفاده از 

 شبکه عصبی مصنوعی جهت کاهش تلفات

 فرهاد متین فرخی.  د- غالمی . د
 82 -اسفند

 82 -نزمستا مصطفی مطاعی چلداوي. د تحلیل و شبیه سازي مولدهاي شار فشرده پالسی فرکانسی  628

629  
طراحی و شبیه سازي سیستم تعقیب و ردیابی اتوماتیک مسیر 

 توسط ماشین

 علیرضا غفاري صلوات آیت الهی. د
 82 -اسفند

 82 -اسفند توحید لطفی مغانجوقی آیت الهی. د ردیابی بالدرنگ چشم  630

631  
طراحی و ساخت یک سیستم تحریک کننده الکتریکی 

 ضالنیع-کامپیوتري مدار بسته عصبی

 حمیدرضا کبروي عرفانیان . د
 82 -اسفند

632  
نیروي / تطبیقی موقعیت -فازي-طراحی کنترل کننده عصبی

 درجه آزادي در تماس با یک سطح ناشناخته به 3رباتی با 
 آرش فنایی فرخی. د

 82 -اسفند



 همراه جبران کننده اصطکاك سطح

633  
 با دو فازي تطبیقی براي ربات-طراحی کنترل کننده عصبی

 بازوي انعطاف پذیر

 امید سیدموسوي پشتان.  د- فرخی . د
 82 -اسفند

 82 - بهمن مرتضی پرتندرست جمالی. د هماهنگی زمانی بهینه رله هاي دیستانس و اضافه جریان  634

635  
 DIGITAL IMAGEطراحی و پیاده سازي 

STEAGANOGRAPHY & DIGITAL 
WATERMARKING 

 جلیل ذبیحی رضائی راد. د
 82 - آذر

 به منظور استفاده IGBTطراحی و شبیه سازي ماژول هاي   636
 در مدوالتورهاي توان باال با عرض پالس باریک

 مهدي صادقی رحمتی. د
 82 -اسفند

تجدید آرایش شبکه هاي توزیع به منظور کاهش تلفات با   637
 استفاده از الگوریتم ژنتیک

سیدعباس صارمی  شایانفر. د
 حصاري

 83 -بهار

 CNCطراحی یک مدل براي کنترل کیفیت محصول ماشین   638
 با استفاده از یک کالس خاص شبکه هاي پتري فازي

.  د-جاهد مطلق . د
 فرخی

 زهره کثیرالولد
 82 - بهمن

مدلسازي موتور القایی سه فاز قفس سنجابی تحت عیب نا هم   639
 محوري روتور و استاتور و بررسی الگوریتمهاي آشکار سازي

 82 -زمستان علیرضا نصیري میناب کهائی.  د-پشتان . د

640  
شبیه سازي و پیاده سازي کنترل فعال نویز در یک سیستم 

 چند کانال

 فرزین تارین گو کهائی.  د-پشتان . د
 83 -بهار

641  
طراحی و ساخت سیستم کد کننده گسترش طیف فرکانسی و 

 WCDMAمدوالسیون فاز روي کانال گزینش سیار 

 سروه رحیمی فالحتی. د
 82 -اسفند

642  
عصبی دور آرام در موتورهاي احتراق داخلی - کنترل فازي

 اشتعال جرقه اي

 سید حامد ترابی فرخی.  د- جاللی . د
 83 -بهار

643  
طراحی و ساخت فیلتر خطوط میکرواستریپ موازي ترویج 

 شده

مهدي مرادیان  عریضی. د
 پورچهرازي

 82 -اسفند

644  
ر رتور موتورهاي القایی سه فاز با استفاده از تشخیص خطا د
 تبدیل موجک

 حمیدرضا صدري جلیلیان. د
 82 - بهمن

645  

براي ) گزینشی فرکانسی(مدلسازي کانالهاي باند پهن 
مخابرات سیار نسل سوم و ساخت سیموالتور سخت افزاري 

آن به کمک پردازشگرهاي سیگنال دیجیتال 
TMS320C54X 

   –فالحتی . د
 اطباوکیلیطب. د

 سیدمحمد ابطحی

 82 -اسفند

بررسی و شبیه سازي مدل حرارتی ترانسفورماتور تزریق   646
 جریان

   –حیدري . د
 شرکت معصوم. د

 83 -بهار محسن آریان نژاد

طراحی و ساخت اصالح کننده ضریب قدرت با استفاده از   647
 مبدل پوست

 83 -بهار محسن مصباح واحدي. د

احسان صرامی  جاللی. د ک واحد ژنراتور القایی با توربین باديکنترل مقاوم ی  648
 فروشانی

 83 -خرداد

 83 -خرداد علی رضا شریفی عریضی. دتحلیل، (بهینه سازي تقسیم کننده توان ویلکینسون پهن باند   649



 )طراحی و ساخت

650  
آشکارسازي مراحل گام برداشتن با استفاده از شبکه هاي 

 عصبی مصنوعی
 83 - اردیبهشت مانا ندافیان فانیان عر. د

651  
طراحی و شبیه سازي یک مبدل آنالوگ به دیجیتال حالت 

 و نرخ نمونه برداري BIT-12جریان کم مصرف با دقت 
20 -ms/s 

 83 - تیر هیوا هدایتی صدر.  د-ازهري . د

652  
طراحی و ساخت آنتنی شامل دو، دو قطبی چاپ شده بر روي 

PCBت  براي ایجاد خاصیpolarization-

diversity 

 83 - تیر سعید اویسی حجت کاشانی. د

 FACTSطراحی کنترل کننده فازي ترکیبی براي ادوات   653
 جهت مبرا سازي مدهاي محلی و بین ناحیه اي سیستم قدرت

 کاظمی. م
محمود وکیلی 

 سهرفروزان
 82 -اسفند

654  
سیستم هوشمند تشخیص شکل موجهاي اعوجاجی کیفیت 

 عصبی-به روش موجکتوان 
 83 -خرداد ابوالفضل ارباب تفتی جدید. د

 83 -شهریور سواك غریبیان آیت الهی. د CANطراحی سخت افزاري کنترلر   655

بررسی اثر تزویج امواج الکترومغناطیس صفحه اي بر روي   656
 خطوط انتقال هم صفحه

 83 -خرداد شیما عباسی چلداوي. د

 در MEIبهبود شرط مرزي جاذب بررسی، پیاده سازي و   657
 FDTDروش 

 83 -شهریور رضا پازکی چلداوي. د

تحلیل میدانی ساختار المپ استبیلوترون بوسیله نرم افزار   658
HFSS 

 83 -شهریور علیرضا یاحقی سلیمانی. د

 83 -شهریور پویان مجابی حجت . د طراحی و تحلیل آنتن انعکاسی سهموي با فیدهورن مروري  659

پخش بار بهینه با در نظر گرفتن محدودیت /برنامه ریزي وار  660
 هاي امنیت سیستم قدرت

 83 -بهار مهران حسینی فرازمند کاظمی. م

طراحی و شبیه سازي اینورتر قدرت ولتاژ باال و سیستم   661
 حفاظتی آن

 83 -پائیز مهدي اسدي شوالئی. د

یر پزشکی ناحیه بندي و جداسازي بافت هاي مغزي در تصاو  662
 فازي-با استفاده از روش عصبی

 83 -پائیز رضا ولی پور ابراهیمی رضائی راد. د

 83 -شهریور طاهر قمیان رحمتی. د طراحی و شبیه سازي سیستم اندازه گیري نوري ولتاژ باال  663

 83 -آبان محمدامین امیري میرزاکوچکی. د DXTطراحی کمک پردازنده   664

یکی محدود کننده سرعت با استفاده از تشخیص عالئم تراف  665
 شبکه هاي عصبی

 83مهر  یاسر بالغی دماوندي محمدي. د

روش اندازه گیري و تنظیم دماي سطح زیر الیه به روش   666
 اندازه گیري باند انرژي زیر الیه

 83مهر  خلیل منفردي کسائی. د

 جهت بهبود TCSC و SVCمقایسه محل و اندازه بهینه   667
  انتقال توانقابلیت

 83آبان  مصطفی مدیري دلشاد غالمی. د



668  
در مدار قرار گرفتن واحد ها در سیستم هاي تجدید ساختار 

 شده با استفاده از الگوریتم ژنتیک
 83آبان  محسن نجفی کاظمی. م

669  
طراحی و اجراي الگوریتم پردازش براي سیستم جستجوگر 

 روزت
 83مهر  امیر کیوان ممتاز شکوهی. د

670  
طراحی روشی به منظور کنترل بارفرکانس سیستمهاي قدرت 

 چند ناحیه اي با استفاده از شبکه هاي عصبی
 83آبان  شبنم وحدتی دانشمند کاظمی. م

671  
 براي برد Onlineطراحی و پیاده سازي الگوریتم تست 

 volpgateway مورد استفاده در یک DSPمبتنی بر 
 83ئیز پا مژگان کمیجانی محمدي. د

 mixedطراحی و شبیه سازي سیستم تست کننده مدارهاي   672

signalبا استفاده از شبکه هاي عصبی مصنوعی  
 محمدي. د

سیدجواد سیدمهدوي 
 چابک

 83آبان 

673  
طراحی الگوریتم محاسبه همشنوایی تشعشع و تآثیر پذیري از 
میدانهاي الکترو مغناطیس خارجی براي خطوط انتقال غیر هم 

 ستارا

 83پائیز  کاظم زارعیان علی آباد رضائی راد. د

 powerطراحی و شبیه سازي واحد پایپالن یک پردازنده   674

pc 
 83پائیز  علی مکنونی نژاد نادري. د

675  
طراحی و شبیه سازي مبدل انالوگ به دیجیتال به روش لوله 

 اي
 83مهر  روح اهللا شفیعی ابریشمی فر. د

 83آبان  ایمان مهاجري محمدنژاد. د FMCWي فاصله یاب لیزري به روش طراحی وشبیه ساز 676

بررسی و امکان سنجی بهره برداري حلقوي از شبکه هاي  677
 توزیع فشار ضعیف

 83آبان  عبدالرضا ربیعی فرادنبه جمالی. د

 83مهر  کیازند فصیحی محمدنژاد. د طراحی و ساخت بخش الکترونیکی سرعت سنج لیزري 678

679 
 ها به منظورحداکثرسازي tcscجایابی و تعیین ظرفیت 

افزایش ظرفیت انتقالی با الگوریتم ژنتیک در سیستمهاي 
 تجدید ساختار یافته

  شرکت معصوم  . د
 کاظمی. م

 83مهر  سیدمحمدحسین نبوي

المان محدود براي فضاهاي چند بعدي و مسائل متغیر با زمان  680
 اسکالر

 83دي  يداود انصار چلداوي. د

681 
 پچ مایکرواستریپ 2*2طراحی وشبیه سازي انتن ارایه اي 

به روش شبکه ) بدون شبکه تغذیه(با پالریزاسیون دایروي 
 )کاربرد در مخابرات ماهواره اي و موبایل(چند پورتی 

 83پائیز  امیر حبیب زاده شریف سلیمانی. د

682 
ند طراحی و پیاده سازي بالدرنگ روشهاي کالسیک هوشم

کنترل پیش بین مدل پایه در پروسه هاي فرایندي مبتنی بر 
 فیلد باس

 83آذر  نیما دانش پور جاهد مطلق. د

 مثلثی با تغذیه patchتحلیل و طراحی انتن مایکرواستریپ  683
 FDTDسه گانه به روش 

 حجت کاشانی. د
اکرم احمدي کالته 

 احمد
 83دي 

 83آبان  علی زنگنه جدید. ده به منظور رتبه بندي بررسی و محاسبه شاخصهاي امنیت شبک 684



 دینامیکی حوادث

685 
شبیه سازي اینورترهاي منبع جریان و بررسی نتایج 

 ازمایشگاهی
 83زمستان  حسن فشکی فراهانی شوالئی. د

686 
 با استفاده از روش rangefinderطراحی تراشه یک 

linestripe  
 

 83شهریور  لیرضا صابرکاريع صدر. شکوهی  د. د

 گیگا 18طراحی و ساخت سینی سایزر فرکانسی باند ,تحلیل  687
 هرتز

 83زمستان  بهزاد بیگلربگیان حجت کاشانی. د

طراحی و شبیه سازي کنترل کننده تطبیقی چند متغیره با ناظر  688
 خبره براي کوره قوس الکتریکی

 83دي  مجتبی برخورداري جاهد مطلق. د

ر خطوط انتقال ولتاژ باال بر اساس اندازه محل یابی خطا د 689
 گیري فازوري

 83دي  علی هوشمند خوي جمالی. د

شناسایی محل منابع هارمونیک در سیستم قدرت با استفاده از  690
 روش تخمین حالت هارمونیکی

 83دي  قدرت اله فانی جدید. د

شبیه سازي عملکرد موتورهاي القایی سه فاز تحت شرایط  691
 نامتعاولی ولتاژمختلف 

 83دي  رضا روشن فکر جلیلیان. د

692 
انتخاب مدل هاي مناسب کوره قوس الکتریکی و سیستم هاي 

  به منظور کاهش فلیکرSTATCOMکنترل 
 83آذر  مهدي کرمی شایانفر. د

 83تابستان  سیدمهدي موسوي شهرتاش. د طراحی شبکه زمین در خاکهاي چند الیه به روش المان مرزي 693

694 
کنترل گشتاور موتور آهنرباي دائم با استفاده از روش کنترل 

بوسیله اینورتر چند سطحی و طراحی )DTC(مستقیم گشتاور
 و ساخت ایترفیس سرو براي سیستم رادار

 83آبان  مهدي عالمی رستمی رحمتی. د

طراحی و ساخت ارایه آنتن فعال مایکرو استریپی با ,تحلیل 695
 فل تزریقیبکارگیري تکنیک ق

 83بهمن  پیمان رضایی طیرانی. د

تشخیص پالکهاي لیزري با استفاده از شبکه هاي عصبی و  696
 مقاوم در برابر چرخش

 83آذر  روح اهللا جواهري آیت الهی. د

 
697 

بررسی و تحلیل سره هاي جستجوگر و تحلیل جستجوگر 
 ND YAGلیزري از نوع لیزر

 83زمستان  وحید فتوح آبادي محمد نژاد . د

 83بهمن  لیلی اسماعیالنی نادري . د امنیت در شبکه هاي محلی بی سیم  698

699 

تحلیل حوزه زمان خطوط انتقال کوپل شده غیر یکنواخت 
  داراي ناپیوستگی و منتهی به بار دلخواه 

  
 

 خلج امیر حسینی . د
سید علیرضا میر 

 کریمی
 83زمستان 

700 
ال بر اساس تبدیل موجک براي واتر ما رکینگ تصاویر دیجیت

 جلوگیري از جعل سند 

 بهشتی شیرازي . د
 83آذر  احمد یعقوبی

 83بهمن  مهدي خدابنده بلندي . دطراحی و شبیه سازي کنترل پیش بین غیر خطی براي زیر  701



 سیستمهاي اصلی صنایع پتروشیمی 

702 
 گرافیکی بکمک صفحه کلید LCDتایپ فارسی بر روي 

   و میکرو کنترلرکامپیوتر

16F877 PIC  

محسن خدا بخش سور  میرزا کوچکی . د
 شجاعی

 83اسفند 

703 
 ژنتیک براي کنترل تصحیح _کاربرد شبکه هاي عصبی 

  )APLC(کننده هاي فعال وضعیت خطوط  قدرت 
 

  شرکت معصوم . د
 83بهمن  مالحت پیک حرفه کاظمی . م

704 
 _اطالعات زمانی تخمین سرعت جریان خون با استفاده از 

 مکانی سیگنال دایلر اولتراسوند 

  سهیال حافظی آیت اللهی . د
 بیر گانی

 83بهمن 

705 
مدلسازي و شبیه سازي میکروموتورالکترواستاتیکی 

MEMS  و بررسی تاثیر ساختار هندسی روي مشخصه هاي آن  

 83مهر  وحید بهجت واحدي . د

 83دي  آزاده تسلیمی سلیمانی . د  Sنده پنج بیتی در باند آنالیز و ساخت تغییر فاز ده,طراحی  706

707 
عیب یابی بلبرینگ هاي موتور القایی با استفاده از آنالیز 

 جریان استاتور و مقایسه با آنالیز ارتعاشات 

 پشتان . د
 83اسفند  جعفر زارعی دودجی

708 
مدلسازي و کنترل فعال ارتعاشات یک تیغه با استفاده از داده 

 هاي آزمایشگاهی 

 پشتان . د
 83اسفند  امیر چوبدار

709 
سیگنال از چندین )DOA(تخمین و رد یابی جهت دریافت 
 منبع متحرك در مخابرات سیار 

 کمجانی . د
 83اسفند  جعفر ناطقی

 83اسفند  محمد یوسفی جدید . د مدل سازي بار سر دو کاربرد آن در بازیابی شبکه توزیع  710

711 
  کالنتر . د ذاري توان راکتیو در صنعت برق تجدید ساختار شده قیمت گ

 شرکت معصوم . د
 83اردیبهشت  امیر مختاري اصل 

 83آبان  رضا ابراهیمی آتانی  میرزا کوچکی . د  DSPطراحی و شبیه سازي هسته مرکزي یک پردازنده  712

 83اسفند  امیر اختري راد  انپشت . د آشکارسازي عیب بلبرینگ بر اساس آنالیز ارتعاشات  713

714 
کنترل ولتاژ با استفاده از تغییرات تپ چنجر ترانسفورماتور 

 در شبکه فوق توزیع  شعاعی   

 کالنتر . د
 83اسفند  امیر توانبخش 

715 
  آیت اللهی . د طراحی سینتی سایزر فرکانسی دیجیتالی مستقیم توان پایین 

 میرزا کوچکی . د
 84دین فرور حسین جعفري 

716 
کنترل سیستم هاي امنیتی با استفاده از باز شناسی چهره بر 

 اساس شبکه هاي عصبی 

  جاهد مطق . د
 فرخی . د

 83زمستان قارو زرگر هاروطونیان 

717 
طراحی و شبیه سازي کنترل  سازش پذیر با خطا براي یک 

 زیر سیستم صنایع پتروشیمی 

 بلندي . د
 84اردیبهشت  سازه بهمن پور 

718 
طراحی و شبیه سازي هسته پردازشگر رمز نگاري بر مبناي 

 منحنی بیضوي 

 شاه حسینی . د
 83بهمن  محسن بهرامعلی 

توسط روش ماتریس خط انتقال TSAشبیه سازي آنتن  719
(3DTLM)  

 84اردیبهشت  مهدي رجبی  کمجانی . د

 84اردیبهشت سید علیرضا میري  عرفانیان امیدوار . د از کنترل بی درنگ مفصل زانو در هنگام ایستادن با استفاده 720



 زرندي  شبکه هاي عصبی 

721 

طراحی کنترل کننده فازي  با  استفاده از الگوریتم هاي 
 سرمایش و تهویه  ,ژنتیکی براي سیستم هاي گرمایش 

 (HVAC)مطبوع 

اسماعیل محمد تبار  فرخی . د
 84اردیبهشت  کاسگري 

722 
توربو  OFDM و پیاده سازي سیستم  سازي طراحی و شبیه
 کد شده وفقی 

 فالحتی . د
 83اسفند  یاسر عطار ایزي 

723 
موتور القایی و بررسی عملکرد آنها تحت _شبیه سازي درایو 

 شرایط کاهش ولتاژ 

 84فروردین  عباس فرح بخش  جلیلیان . د

724 
ترو تعیین معیار احتمال وقوع سکته قلبی از روي سیگنال الک

  کاردیوگرام 
 

 عرفانیان . د
 84اردیبهشت  روزبه رضوانی 

725 

تدوین و ارائه الگوریتم طراحی ترانسفورماتور تزریق جریان 
  باال مبتنی بر تحلیل تنشهاي مکانیکی حرارتی 

  
  
 

 حیدري . د

 84بهار  سید محمد پدرام رازي 

726 
لتاژ  جهت طراحی و شبیه سازي کنترل کننده جریان اینورتر منبع و
 KA 25بکارگیري در دستگاه میکرو پروسسوري تزریق جریان 

 84بهار  محسن احمدي  حیدري . د

727 
بررسی و پیاده سازي یک سیستم تصدیق هویت گویینده با 

 NEURAL NETSو GMMروشهاي 
 خلج امیر حسینی . د

 84تیر  رحیم سعیدي 

728 
  آشکار سازي چندکاربره در 

SPACE _TIME BLOCK  CODED MC 
_CDMA 

 طباطباوکیلی . د
 84خرداد محمد تقی محبی نایه 

729 
طراحی و شبیه سازي آنتن ارایه اي مایکرو استریپ با 

 پالریزاسیون دایره اي  

 84خرداد منصور کوچکی  سلیمانی . د

730 
در کانال  STC _ Fr FTDMتحلیل و مدلسازي سیستم 

   فرکانسی_هاي فیدینگ انتخابگر زمانی 

 طباطباوکیلی . د
 84بهار  سید حسین حسینی 

731 

تلفات در سیستمهاي ,تخصیص و تعیین هزینه توان راکتیو 
قدرت رقابتی تجدید ساختار شده با حضور قراردادهاي دو 

 طرفه وچند طرفه 

 کاظمی . م

 84شهریور  پژمان مقدس بیات 

732 
 روشهاي پویاي تخصیص کانال به شیوه سوئیچ بسته اي در

 سیستمهاي مخابرات سلولی 

سوده اردستانی  طباطباوکیلی . د
 خوبروي 

 84خرداد

733 
طراحی و ساخت یک کنترل کننده دیجیتالی حالت جریان 

 براي تثبیت کننده هاي موازي 

  رحمتی . د
 ابریشمی فر . د

 84تیر  خالد سلمانی قرایی 

734 
ي شکل دهی تابه با پیچیدگی محاسباتی کم براي سیستمها

 دستیابی چند گانه مبتنی بر تقسیم کد 

 عریضی . د
 84خرداد فرهاد توسلی 

 84بهار  فاطمه اعلم  رضایی راد . د MRIپیاده سازي یک سیستم مدیریت پایگاه داده تصاویر  735



  ARGمغزي با استفاده از تبدیل موجک و 

736 

 تحت  TAP CHANGERطراحی کنترل کننده فازي 
ور در شبکه هاي توزیع به منظور کنترل بهینه بار ترانسفور مات

 توان راکتیو / ولتاژ 

 علی رضا تاج فر  کالنتر . د

 84خرداد

737  
 

 DC به ACشبیه سازي و مقایسه یک مبدل ,طراحی 

  پرتوان با کیفیت باال  با استفاده از دو روش کنترلی
 SVM و NN  

  رحمتی . د
 ابریشمی فر . د

 آتیال اسکندر نژاد 

 84ر شهریو

تشخیص خطاي امپدانس باال به کمک الگوریتم درخت   738
  تصمیم 

  84تابستان   مصطفی سرلک   شهرتاش . د

739  

بررسی و بهینه سازي خطوط رابط مایکرو استریپی شامل 
 انواع خطوط اضافی

STUDY & OPTIMIZATION OF MICRO 
STRIP INTER CONNECTS 
CONSISTING VARIOUS  

ADDITIONAL  LINES   
 

  خلج امیر حسینی . د

حبیب قربانی نژاد 
  فومنی 

  84تابستان 

740  
بکارگیري خواص پالسهاي سوزنی شکل در تشخیص آریتمی 

 VF و VTهاي قلبی 

علیرضا داوري دولت   آیت اللهی . د
  آبادي 

  84شهریور 

741  
  84تیر   ایینیمصطفی اقتداري ن  کهائی . د   همراشتاین _طراحی و تحلیل فیلتر هاي غیر خطی لتیس 

  

742  
مدلسازي دینامیکی سیستم میکروتوربین بعنوان منبع تولید 

  پراکنده 
  واحدي . د

  84اردیبهشت   سید احسان عبداللهی 

 در سیستم هاي تجدید FACTSارزشیابی  نقش ادوات   743
  ) تراکم (ساختار شده براي رفع پر شدگی 

  شایانفر . د
  84مهر   جمشید آقایی 

  84تابستان   افشین حاجیلو مهاجران   بهشتی . د  بازیکنان مسابقات ورزشی با استفاده از دید چند گانه رد یابی   744

میراسازي نوسانات سیستم هاي قدرت با استفاده از ادوات   745
FACTS 

  84بهار   محمد علی رفیعی   شایانفر . د

746  
مدل سازي نویز زیر الیه در مدار هاي مختلط و شبیه سازي 

  خاص VCOاي یک آن بر
  میرزا کوچکی . د

  84مهر   گلنار خدابنده لو 

747  
بررسی اثر فیدبک زیستی در سیستم هاي ارتباطی  مغز با 

  کامپیوتر 
  عرفانیان . د

  84تیر   میالد امیر توتونچیان 

  84مهر   مهدي رحیمی   جمالی . د  تخمین حالت به روش تخمین شاخه در سیستم هاي توزیع   748

749  
 کدینگ رنگی نور ساخته یافته و حل مساله تطابق طراحی

  براي بازسازي سه بعدي 
  شکوهی . د

  84مهر   ساناز سیدین 

750  
طراحی و شبیه سازي ردیاب لیزري با استفاده از آشکار ساز 

  هاي اثر جانبی 
  محمد نژاد . د

  84مهر   نیما جوینده ابکنار 



751  
 Cmos ر  شبیه سازي و بهبود عملکرد یک مدا,طراحی 

readout   در سیستم هاي تصویري مادون قرمز  
 

  میرزا کوچکی . د
  84شهریور   غالمرضا اکبري زاده 

752  

 توان و زیر کانال ,دستیابی چند گانه و تخصیص بهینه بیت 
         چند کاربري با OFDMدر شبکه هاي بی سیم 

QOS تضمین شده  
  

  فالحتی . د

  84آبان   مجید روح اله اردستانی 

753  
طراحی و شبیه سازي ردیاب پرتو  لیزري با استفاده از آشکار 

 4Qساز 

آرین سلمان پور   محمدنژاد. د
  شیجانی 

  84مهر

754  
مطالعات سازگاري الکترومغناطیسی در طراحی ترانسفور 

  KA 25ماتور تزریق جریان تا 
  حیدري . د

  84پاییز   محسن فرهادي کاشی

راي مبدل دیجیتال به آنالوگ بBISTطراحی و شبیه سازي   755
  با استفاده از شبکه هاي عصبی مصنوعی 

  محمدي . د
  84آبان   محمد معصومی 

756 
شبیه سازي و طراحی ساخت سنتز کننده فرکانس به روش 

  با گامهاي کوچکUHFمستقیم دیجیتال در باند 
 یاسر توکل فالحتی. د

 84  مهر

757 
اي سلولی با استفاده انطباق قدرت و مدوالسیون در سیستم ه

 TABU SEARCHاز روش بهینه سازي 
 علیرضا بابایی ابوالحسنی. د

 84  آبان

758 
قیمت گذاري توان راکتیو به کمک روش نقطه داخلی و 

 الگوریتم ژنتیک
 علیرضا انتظاري زارج کاظمی. م

 84  آذر

759 
طراحی و کنترل کننده هاي فازي و پیش بین عصبی براي 

 ایشسیستمهاي سرم
 مریم رضی فرخی. د

 84  مهر

 84  آبان آمنه شبیري نژاد صدر. شکوهی  د. د تشخیص حرکت در اجزاي چهره و بازسازي رفتاري 760

761 
طراحی و ساخت مولد بار به منظور تولید پروفیل بارهاي 

 مختلف با استفاده از موتور القایی
 حسین عزیزي واحدي. د

 84  آبان

762 
کاسی در یک آنتن مایکرو استریپ آرایه تحلیل آرایه انع

  GHZ 5861در باند )FMRA(انعکاسی تا خورده ,
 

 آرزو مدیري سلیمانی. د
 84  آذر

763 
 IGCT با سوئیچ ACLACطراحی و شبیه سازي مبدل 

 و ساختار مبدل سه سطحی مقید به نقطه خنثی
. رحمتی  د. د

 ابریشمی فر
 84  دي میثم یزدان پناهی

764 
 در سپت ها و مطالعه EMCجامع مالحظات مطالعه 
 شبیه سازي آن مالحظات در تابلوهاي فشار متوسط:موردي

 84  دي وحید عباسی حیدري. د

765 
طراحی و ساخت و بهینه سازي آنتن مایکرو استریپ دو باند 

H شکل فشرده در باند GSM با ترکیب روش ممان بر 
  و الگوریتم ژنتیکRWGاساس توابع پایه 

 مجید استاد رحیمی کمجانی. د
 84  دي

766 
طراحی بهینه ترانسفورماتورهاي فرکانس باال براي رسیدن به 

 کمترین تلفات
 84  زمستان قاسم پایی واحدي. د



767 
طراحی یک گیرنده بی سیم تحت استاندارد 

IEEE802.11n براي شبکه هاي بی سیم محلی  
 احمدآل احمد ابریشمی فر. د

 84  دي

768 
حی و شبیه سازي ساختار حافظه سلسله مراتبی کم طرا

 مصرف
 میترا سیف شاه حسینی. د

 84  پائیز

769 
ارزیابی نقاط آسیب پذیر حاصل از سرریز بافرها و راههاي 

 مقابله با آنها
 نازلی احمدخان بیگی نادري. د

 84  پائیز

770 
تحلیل ناپیوستگی هاي عرضی در خط مایکرو استریپ به 

 RCMSروش 
 هیراد قائمی چلداوي. د

 84  دي

771 
طراحی و شبیه سازي مولد ساعت مجتمع فرکانس باال بر 

 DLLمبناي 
 امیر غفاري ابریشمی فر. د

 84  بهمن

772 
حذف بار تطبیقی در سیستمهاي قدرت به منظور بهبود توان 

 راکتیو
 84  بهمن علیرضا حیدري کالنتر. د

773 
بر مبناي )UPQC(وان شبیه سازي جبران ساز یکپارچه ت

 کار ادوات اندازه گیري و کنترل پیشرفته
 احمد مختارپور شایانفر. د

 84  زمستان

774 
طراحی فیلترهاي تطبیقی جهت پیاده سازي بر روي 

FPGA 
ستار میرزا . د

 کوچکی
 84  پاییز سید محم هاشمی

775 
 ESPARپردازش وقفی فضا زمان بر پایه آنتن هوشمند 

 CDMAدر بر
 84  آذر اکرم بهار لویی همایون عریضی. د

776 
مدل سازي عددي و تحلیلی جریان گردایی القا شده 

یک نیم ) NDT( در آزمون غیر مخرب EMATتوسط
 فضاي هادي غیر فرو مغناطیسی

 بابک شریفی همدانی صدر. د
 84  آذر

 84  آبان مسعود بابائی شهري. د CVCکنترل دقیق حرکت یک میز 777

778 
ه سازي و شبیه سازي مسیر یابی استاتیکی واقعی در بهین

 شبکه هاي نوري با مسیریابی به تفکیک طول موج
محمد هاشم واجد . د

 سمیعی
مهدي کریمیان محمد 

 آبادي
 84  دي

779 
در مدار قرار دادن نیروگاهها با در نظر گرفتن قیود امنیت و 

 ذخیره سیستم در ساختارهاي مبتنی بر بازار
حسین محمد نژاد شور  جدیدشهرام . د

 کایی
 84  دي

780 
 میان گذر ولتاژ پایین با GMCطراحی و شبیه سازي فیلتر

 FGMOSاستفاده از 
سید ادیب . د

 ابریشمی فر
 84  بهمن سعیده حمیدي فر

781 
کنترل بهینه گشتاور سوخت در نیروي کشتی خود روهاي 

 هیبر یدي با استفاده از روشهاي هوشمند
 84  بهمن مرتضی محبی اصل خیمحمد فر. د

782 
قابلیت اطمینان در شبکه توزیع در حضور واحدهاي تولید 

 پراکنده برق
. محسن کالنتر  د. د

 حیدر علی شایانفر
 84  بهمن آرمان امینی بدر

783 
 مبتنی H.264شبیه سازي بخش تخمین حرکت استاندارد 

 Code با استفاده از نرم افزار DSPبر بورد 
Composer 

 امیر احمدي کریم محمدي. د
 84  زمستان



784 
استرلیزه کردن مایعات با استفاده از میدان هاي پالسی ولتاژ 

 باال
 حنیف کاویانی چراتی عباس شوالیی. د

 84  اسفند

785 
طراحی و ساخت یک سیموالتور سخت افزاري جهت پیاده 

 سازي قوانین کنترل وضعیت براي ماهواره
 تفرهاد بیا بلندي. د

 84  بهمن

786 
 به GaAsطراحی و ساخت دیودگان از جنس 

 MBEروش
سید احمد محدث . د

 کسایی
 امان اهللا خواجه حسینی

 84  زمستان

787 
ارائه استراتژي بهینه در نظریه بازیها به کمک تخمین کسر 

 حالت
 مهدي قدیري علی اکبر جاللی. د

 84  دي

788 
 به هنگام براي یک طراحی و شبیه سازي کنترل کننده تطبیقی

 CSTRراکتور تانک همزن پیوسته شیمیایی 
 عبدالعظیم کشتکار بلندي. د

 84  اسفند

 84  اسفند آصف زاده گل محمدي شوالیی. د مدل سازي ترانسفورماتورهاي قدرت فرکانس باال 789

790 
محل یابی تخلیه جزیی در ترانسفورماتورهاي قدرت با 

 استفاده از تبدیل موچک
 مجید کرمی قزلی المیغ. د

 84  دي

791 
متعادل سازي با ورودي و خروجی نرم در سیستم هاي تک 

 حاملی با متعادلی سازي حوزه فرکانس
وحید . د

 طباطباوکیلی
 سید محمد سجاوي

 84  بهمن

792 
حذف خودکار آرتیفکت هاي چشمی موجود در سیگنال 

هاي الکتروآنسفالوگرام با استفاده از روش تحلیل مولفه 
 مستقل

 حسنا قندهاریون عرفانیان . د
 85  فروردین

793 
طراحی و شبیه سازي شبکه هاي عصبی سلولی براي شناسایی 

 الگو
شهریار برادران . د

 شکوهی
 84  بهمن امیر حسین نباتچیان

794 
 PAPR با LDPC codeOFDMطراحی سیستم 

 محدود
 84  اسفند مهرداد تاکی طباطباوکیلی. د

795 
ولویت تعمیر و جایگزینی ترانسفورماتورهاي قدرت به تعین ا

 روش فازي
محمد مهدي ساعی  واحدي. د

 شیرازي
 84  آذ

 84  بهمن فرگل حسنی بیجار نبه علی صدر. د PVDFمدل سازي مبدل پیزوالکتریک  796

 84  آبان حسین شفیعی مجید نادري. د شبیه سازي رمز نگاري کوانتمی 797

798 
 oneهاي ژنراتور سنگرون به صورت همزمان تعیین پارامتر

 lineبا استفاده از ناظر سیم پیچ هاي مپراکننده  
 روزبه امامی واحدي. د

 84  اسفند

799 
بررسی میدان هاي الکتریکی هادیهاي باندل در خطوط 

 کمپکت جهت تعیین مناسب ترین نوع آرایش
 84  بهمن امیر پرج احمد غالمی. د

800 
) CODEC(ازي انکودر و دیکودر طراحی و شبیه س

 H.264استاندارد 
 محمد نوروزي  محمدي.د

 84  زمستان

801 
حذف برخط آرتیفکتهاي چشمی موجود در سیگنال 
 الکتروآنسفالوگرام به روش تحلیل مولفه هاي مستقل

 85  فروردین فرزانه شایق بروجنی عرفانیان . د

 84  اسفند پدرام سید افتتاحی کمجانی. د با رزوناتورهاي طراحی بهینه سازي و ساخت فیلتر پهن باند 802



 چند مودي

803 
طراحی و ساخت کنترل کننده هوشمند شارژ باتري هاي 

 لیتیوم یون با استفاده از تخمین حالت شارژ
 محمد چرخگرد فرخی. د

 84  اسفند

804 
کنترل سرعت و کاهش ریپل گشتاور و نویز صوتی همراه با 

 سرعت در موتور سوئیچ رلوکتانسطراحی تخمینگر 
 مجید حاجتی پور فرخی. د

 84  دي

805 
توزیع بهینه توان رادیواکتیو با استفاده از الگوریتم ژنتیک به 

 منظور کاهش تلفات و بهبود پروفیل ولتاژ
 داود طالبی خانمیري کالنتر. د

 85  بهار

806 
سید شهاب الدین  محمودي. د هالگوریتم ارتباطات داده اي میان خودرویی در یک بزرگرا

 صحافی
 84  دي

807 
طراحی و بهینه سازي و ساخت شیفت دهنده فاز تفاضلی باند 

 پهن
 مجید کوچکی کمجانی. د

 84  اسفند

808 
شناسایی مقاوم تیغه مرتعش با میرایی کم بر اساس روشهاي 

 غیرآماري با استفاده از پایه متعاهد
جاهد . پشتان  د. د

 مطلق
 ماعیل سبزعلیهادي اس

 84  اسفند

809 
بارزدایی در سیستم هاي تجدید ساختار یافته با استفاده از 

 روش نقطه درونی
 میثم مشایخ جدید. د

 84  اسفند

810 
مریم السادات هاشمی  کاشانی. د Xطراحی و تحلیل و ساخت یک مقسم توان جدید در باند 

 نسب
 85  فروردین

811 
ل کننده پیش بین غیر خطی طراحی و شبیه سازي یک کنتر

 براي فرآیند شیمیایی
 زهرا شهرآئینی جاهد مطلق. د

 84  اسفند

تحلیل محفظه رزونانسی حامل پست با استفاده از روش  812
GFD 

 84  اسفند حمیدرضا اسکندري واجد سمیعی. د

813 
شبیه سازي توازن بار محاسباتی در سیستم خوشه اي ناهمگن 

 براي پردازش تصویر
 علی گلدوزي  شاه حسینی.د

 84  اسفند

814 
گسترش یک سیستم تحریک کننده عصبی عضالنی حلقه 

 بسته قابل حمل
 امیر بهادر فرجادیان عرفانیان . د

 85خرداد 

815 
واتر مارکینگ تصاویر دیجیتال بر اساس چندي سازي 

 برداري شبکه اي
محمد چاوشی پور  آیت اللهی. د

 طهران
 85  خرداد

816 
 در سیستم هاي RFی و شبیه سازي مدار رمز کننده طراح

 کنترل دسترسی
 حسین آقا بابا صدر. شکوهی  د. د

 85  بهار

817 
سنتز بهینه آرایش مهندسی آرایه آنتنی باي جهت یابی 

 سیگنال باند پهن با استفاده از الگوریتم باند باریک
 نسیم یحیی سلطانی حجت کاشانی. د

 85  فروردین

818 
سه فاز سه ) ترانسفورماتور(زي و شبیه سازي هسته مدل سا

 ستونه در شرایط تغذیه هارمونیکی متعادل
 سید رضا مسیبی جلیلیان. د

 85  بهار

819 
تشخیص عیب شکستگی میله هاي روتور موتور القایی با 

 استفاده از سیگنال هاي الکتریکی
سید مسعود شمس  پشتان. د

 موسوي
 85  فروردین



 85  خرداد مهدي حاجی جعفري شاه حسینی. د  در پول الکترونیکیPAYWORDزي بهینه سا 820

 85  فروردین حمید سرداري جمالی. د استخراج فازور براي مقاصد خفاظتی و اندازه گیري 821

822 
بررسی چند روش جدید محل یابی خطا در خطوط انتقال و 

 پیاده سازي دو روش بر روي سخت افزار
 مضان جماعتسعید ر جمالی. د

 85  فروردین

 85  فروردین رسول سلیمی نژاد حجت کاشانی. د C در باند DRطراحی و شبیه سازي و ساخت فیلتر  823

824 
 DVBTطراحی و پیاده سازي بهینه کدینگ کانال فرستنده 

 FPGAبر روي 
 عالء مهدوي فالحتی. د

 84اسفند 

825 
د نمایی براي تحلیل و شبیه سازي آنتن دو مخروطی پهن بان

 بهبود بهره
 امیر محمد خذري سلیمانی. د

 85  خرداد

826 
طراحی، شبیه سازي نویز و فاز و ساخت سیتنی سایزر 

 Lرفرکانسی کسري با استفاده از تکنیک سیگما  دلتا در باند 
 علی قاجاریه طیرانی. د

 85  تیر

827 
 جهت افزایش بار پذیري سیستم و UPFCجایابی بهینه 

 زینه تولید به الگوریتم ژنتیککاهش ه
 محمد یاري عرب خابوري. د

 85  بهار

828 
تحلیل نیروهاي مکانیکی ناشی از جریان هجومی بر روي سیم 

 پیچ هاي ترانسفورماتور قدرت
 رضا تاجیک واحدي. د

 85  تابستان

 85  ستانتاب حامد رسولی سلیمانی. د بهینه سازي یک رادار پالسی در محیط رادیویی ناامن 829

830 
کنترل حلقه بسته بستن پنجه دست با استفاده از تحریک 

 الکتریکی عملکردي
 سعید نعمتی یارفی عرفانیان . د

 85  مرداد

831 
جبران سازي فلیکر ناشی از کوره قوس الکتریک با استفاده از 

  و فیلتر فعالSVGترکیب 
 روزبه سرافراز مهندس کاظمی

 84  زمستان

832 
شدگی خطوط انتقال در سیستم هاي تجدید مدیریت پر

 FACTSساختار شده توسط عناصر 
. مهندس کاظمی د

 شایانفر
 مسعود براتی

 84بهمن 

 85خرداد  حسین حدیدیان مقدم خلیج امیر حسینی. د طراحی بهینه فیلتر مایکرواستریپ اینتر دیجیتال 833

834 
لقایی طراحی وساخت سیستم مانیتور کننده، دماي موتورهاي ا

 قفس سنجابی
 حمیدرضا حافظی جلیلیان. د

 85تابستان 

835 
 به منظور ازیابی قابلیت FACTSمدل سازي ادوات 

 اطمینان سیستم هاي قدرت
 سید مهدي مقدسی کاظمی. م

 85خرداد 

836 
تخمین پارامترهاي ژنراتور سنکرون با استفاده از اندازه گیري 

 one lineهاي 
ی شیخ محمد علی طالب غالمی. د

 سرمست
85 

837 
تخمین سرعت خودرو به کمک آنالیز مات شدگی ناشی از 

 RADONحرکت بر اساس تبدیل 
 جواد محمدي رضائی راد. د

 85تابستان 

 85 سبحانی... روح ا جاللی. د طراحی اتو پایلوت دیجیتال مقاوم براي یک موشک خاص 838

839 
فاده از آشکارسازي تومورهاي تصاویر ماموگرافی با است

 کانتورهاي فعال و الگوریتم ژنتیک
 مهدي کاشانیان رضائی راد. د

 85مرداد 

 85تابستان مجتبی صفدري  حسین حیدري. دشبیه سازي رفتار ابررسانه هاي دما باال در طراحی  840



 جعفرآبادي ترانسفورماتور تزریق جریان و محدود کننده هاي جریان خطا

841 
ی در سیستم هاي قدرت با استفاده از شناسایی منابع هارمونیک

 روش ترکیبی تخمین حالت  شبکه عصبی
 ابراهیم حسن زاده کالنتر. د

 85 تابستان

842 
 با مدوالسیون PWMکنترل مستقیم توان یک سو کننده 

 بردار فضایی فازي و تخمین گر شار عصبی
. رحمتی  د. د

 ابریشمی فر
 رقیه اسکندري

 84  زمستان

843 
بیه سازي روش هاي کدینگ و رمزنگاري در طراحی و ش

 سیستم رادیو نرم افزار
 محمد مفرح بناب طباطباوکیلی. د

 85  بهار

844 
طراحی و ساخت فیلتر با استفاده از خطوط میکرو استریپ 

 داراي تغییر عرض پیوسته
 نسترن هندیجانی خدج امیر حسینی. د

 85  شهریور

845 
 سیار سلولی توسط موبایل مکان یابی کاربر در شبکه مخارات

 کاربر
ستارزاده ... سید عطاءا ابوالحسینی. د

 هاشمی
 84  اسفند

846 
تحلیل عددي لیزر کریستال نوري دو بعدي چاه کوانتومی 

GaAsP/InP با روش FDTD 
 مصطفی سلیمی محمدنژاد. د

 85  شهریور

847 
شبیه سازي و تحلیل کنترل کننده جریان اینورتر منبع ولتاژ 

ت بکارگیري در دستگاه ریز پردازنده اي تزري جریان جه
25KAبه روش فازي و عصبی ،  

 قنبري... روح ا حیدري. د
 85  بهار

848 
جداسازي سیگنالهاي صحبت به روش کور در حوزه زمان  

 فرکانس
 85  شهریور سید صادق فدائی کهایی. د

 خرداد محمود آتشبار کهائی. د انیجهت یابی چند گوینده به روش مؤلفه هاي فرکانسی و زم 849

850 
   –جاهر مطلق . د بررسی روشهاي کنترل فعال ارتعاش ماشین هاي دوار

 پشتان. د
 85 اردیبهشت رامتین نظام آبادي

 85  خرداد سعید خسروي طیرانی. د مدل سازي مداري شکاف صفحه زمین در خط مایکرواستریپ 851

 85  شهریور مجتبی نجفی کاظمی. م ه هاي تجدید ساختار یافته در شبکATCارزیابی احتماالتی  852

853 
مقاوم سازي روش خطی سازي با فیدبک براي سیستم هاي 
چند ورودي چند خروجی به همراه پیاده سازي به روي مدل 

 آزمایشگاهی هلیکوپتر

 حمید رضا کریمی جاهد مطلق. د
 85  تابستان

854 
 سه بعدي در یک استودیو طراحی و پیاده سازي سیستم بینائی

 مجازي
 محمد علیپور براداران شکوهی. د

 85  تابستان

855 
طراحی و ساخت سیستم دریافت و پردازش داده هاي آرایه 

آشکار ساز خطی مادون قرمز و تبدیل آن به تصویر قابل 
 Real TIMEرویت در نمایشگر به صورت 

 وحید حمیتی واقف میرزا کوچکی. د
 85  مهر

856 
شبیه سازي و مقایسه مدل ساختار مدارات پالس قدرت در 

 کاربردهاي زیست محیطی
 85  مهر مجتبی گیلوانژاد واحدي. د

 85  تیر زینب براتی آیت اللهی. د آشکار سازي پتانسیل هاي تاخیري بطنی 857

 85  مهر بابک زمانلوي میرزا کوچکی. دطراحی و ساخت سیستم راه انداز آرایه آشکارساز مادون قرمز  858



)IRFPA (خیص غیر یکنواختی و تصحیح آنبا قابلیت تش 

859 
) FPU(طراحی و شبیه سازي واحد محاسباتی ممیز شناور 

 VHDLبا استفاده از زبان
 مجید طغیانی میرزا کوچکی.د

 85  شهریور

860 
طراحی و پیاده سازي شبیه ساز کانال سیار گزینشگر 

  فرکانس
 

 ن باطنیسید احسا فالحتی. د
 85  تیر

861 
طراحی، بهینه سازي، شبیه سازي و ساخت فیلتر خط شانه اي 

 Sمیانگذر مایکرواستریپ در باند 
 85  شهریور نیما آزادي طینت عریضی. د

862 
پیش بینی کوتاه مدت قیمت برق در سیستم هاي قدرت 
 تجدید ساختار یافته به کمک شبکه هاي عصبی مصنوعی

 85  مهر دي نسبوحید وحی کاظمی. م

863 
جداسازي هدفهاي واقعی از کاذب با استفاده از الگوریتم 

  در سیتم هاي رتیکلیFLFMT و IFتخمین 
 85  مهر خلیل شفیع زاده محمدنژاد. د

864 
محاسبه جریان ماندگار و واگذاري خطوط توزیع مبتنی بر 

 میدان هاي الکترومغناطیسی محیطی
 يسید علی رضا داور شهرتاش. د

 85  مهر

865 
طراحی و شبیه سازي جستجوگر ربتکلی بر مبناي تئوري 

ICAبا قابلیت تشخیص چند ضلعی ،  
محمد رضا سید گل  محمد نژاد. د

 نظامی
 85  مهر

866 
ترکیب تجدید آرایش و جایابی خازن جهت کاهش تلفات در 

 شبکه توزیع با الگوریتم ژنتیک
 رحمان دشتی کالنتر. د

 85تابستان 

867 
تعیین قابلیت بارگذاري ترانسفورماتور با استفاده از مدل 

 فازي
مهدي نواقبی  غالمی. د

 فیروزآبادي
 85  آبان

868 
تجدید پیکربندي سیستم هاي توزیع بر مبناي شاخص هاي 

 قابلیت اطمینان
 لیال ظفري جمالی. د

 85  آبان

869 
 بهینه سازي به هنگام مبتنی بر روش هاي نیوتنی در کنترل

  فرآیند پیشرفته بوسیله برنامه ریزي درجه دوم متوالی
 

 مصطفی ایمنی زهال بلندي. د
 85  مهر

870 
کنترل بار فرکانس در سیستم هاي تجدید ساختار یافته و 

  بررسی آن در بازارهاي مختلف کنترل فرکانس
  

 وحید ناظري ننه کران کاظمی. جدید  م. د
 85  آبان

871 
ر سیستم قدرت با در نظر گرفتن معادل سازي دینامیکی د

 سیستم تحریک
 85  آبان ابراهیم کریمی کاظمی. م

872 
انتخاب بهینه مقطع کابل ها در شبکه هاي توزیع و فوق 

 توزیع
 85  آبان خسروبانی... حشمت ا شهرتاش. د

873 
الگوریتم بهینه سازي اجزاي گروه بهبود یافته و کاربرد آن در 

 طبقه بندي کننده ها
.  رضایی راد  د.د

 برادران شکوهی
 85  آذر سید مهدي هاشمی

874 
محاسبه نیروهاي مغناطیسی بین سیم پیچ هاي جریان در دو 

 صفحه مسطح
 85 پاییز عباس شیري شوالیی. د



875 
طراحی و شبیه سازي سیستم بازشناسی گفتار مقاوم در برابر 

 نویز با استفاده از استخراج ویژگیهاي مقاوم
 سالومه شریعتی يمحمد. د

 85 آذر

876 
طراحی الگوریتم مسیریابی مبتنی بر موقعیت جهت کاهش 

 )Ad  Hoc(سربار در شبکه هاي اقتصادي
 مریم محسنی نادري. د

 85  آذر

877 
بهبود حذف پژواك، کاهش نویز و جهت یابی سیگنالهاي 

 صحبت با استفاده از آرایه میکروفونی
ه پژمان موالیی بیگزاد کهائی. د

 محله
 85  آبان

878 
طراحی و پیاده سازي الگوریتم بهینه فشرده سازي اثر انگشت 

 FIRبا استفاده از فیلترهاي سبک 
 مهدي عروجی بهشتی. د

 85  تابستان

 85  تیر محمد رمضانی واحدي. د  براي بار نمونهPELطراحی منابع تغذیه  879

880 
ت توسط استخراج ویژگی ها و دسته بندي در الگوي روز

 آنالیز اجزاء شبکه عصبی
 پریا جوکار برادارن شکوهی. د

 85 رآذ

881 
مدلسازي سیستم میکروتوربین ژنراتور با استفاده از مدل 

 مقدار میانگین
سید علی کمالی کار  واحدي. د

 ساالري
 85  پاییز

882 
طراحی و شبیه سازي الگوریتمی جدید جهت افزایش عمر 

 شبکه هاي حسگر بی سیم
 نادیه محمدي مقدم  ابوالحسینی.د

 85  دي

 85  زمستان مهدیه اسالمی کاظمی. م  در سیستم قدرتPSS و TCSCطراحی و هماهنگی  883

884 
آنالیز نسبت دخالت مورد تفاضلی در مورد مشترك براي دو 

 خط مایکرواستریپ موازي، ناهمگون
 حسین ربیعی گودرزي طیرانی. د

 85  آبان

885 
 ساز نرم افزاري تعیین، موقعیت یک ماهواره در طراحی، شبیه
 مدار بیضوي

 حامد مختار پوراصل بلندي. د
 85  پائیز

886 
طراحی الگوریتمی جهت مسیریابی در شبکه هاي اقتضایی به 

صورت چند مسیره به منظور افزایش قابلیت تحمل پذیري 
 خطا

 شبنم واحدي نادري. د
 85  پائیز

887 
هاي کنترل کالسیک و هوشمند به طراحی و مقایسه روش 

 منظور تعقیب مسیر ربات متحرك
 85  بهمن میرزا بیگی... عبدا محمد شهري. د

888 
تخمین بار در سیستم هاي تزیع با استفاده از روش حداقل 

 مربعات وزنی فازي
 85  تیر آرش مرادي کوچی جدید. د

889 
یر شبیه سازي مدل هارمونیکی موتور القایی و بررسی تاث

 ولتاژ تغذیه اعوجاجی بر عملکرد آن
 مزدك بختیاري کیش جلیلیان. د

 

890 
طراحی واحد مدیریت پیکربندي در پردازنده هاي سوپر 

 اسکالر قابل بازپیکر بندي
 85  بهمن خدیجه افهامی سیسی شاه حسینی. د

 85  بهمن یعلی ماروس فالحتی. د کدینگ فضا  زمان وفقی در کانال هاي انتخاب فرکانسی 891

892 
پیاده سازي کنترل پیش بین غیر خطی  هوشمند بر روي 

 HYSYSفرآیند شبیه سازي شده در محیط 
. جاهد مطلق  د. د

 پشتان
 85  بهمن محمد مهدي عارفی

 85  بهمن رضا ابراهیمی جمالی. دمحاسبه جریان اتصال کوتاه در شبکه هاي توزیع نامتقارن  893



 همراه با تولید پراکنده

 85  دي محمد افراشته عرب خابوري. د بررسی روش هاي نوین کالسه بندي خطا در خطوط انتقال 894

895 
طراحی یک الگوریتم بازیابی تصویر بر اساس محتوا مبتنی بر 

 بافت
 معصومه رحمانی بهشتی. د

 85  زمستان

896 
طراحی و شبیه سازي مدار بازیافت پالس ساعت و اطالعات 

  گیگا بیت در ثانیه2/5نیم نرخ 
 فرشید سمیعی املشی ابریشمی فر. د

 85  بهمن

897 
اجراي یک روش پخش بار نامتقارن براي شبکه هاي توزیع 

 با تولید پراکنده
بابائی زاهد ... عبدا غالمی. د

 کالئی
 85  بهمن

898 
طراحی کنترل کننده هوشمند دوري از موانع براي ربات هاي 

  متحرك
 

 دي رمضانی فردمه محمد شهري. د
 85  پائیز

899 
طراحی روش مقاوم نهان نگاري تصویر با استفاده از طیف 

 گسترده
 85  بهمن الهه حسینی برادران شکوهی. د

 85  پائیز ریحانه لوافی ابوالحسنی. د  سیارMIMO  OFDMتخمین کانال در سیستم هاي  900

901 
کسید شبیه سازي و مقایسه مدل هاي الکتریکی برق گیر ا

 روي جهت انتخاب مدل برتر
 85  بهمن علیرضا اعتضاد جمالی. غالمی  د. د

902 
مقایسه کنترل پیش بین مقاوم و کنترل مقاوم کالسیک با 

 شبیه سازي بر روي یک فرآیند
 85  زمستان وحید ندیمی جاللی. د

مدل سازي و کنترل پیش بین سیستم هاي غیر خطی با  903
  الگراستفاده از مدل ونیر 

جاهد . پشتان  د. د
 مطلق

 85اسفند  ساناز محمودي

پیاده سازي سیستم کنترل جریان بر روي مبدل هاي  904
HVDCآزمایشگاهی در شرایط خطا  

 85بهمن  داوود حبیبی نیا شوالیی. د

 85دي   سعید عبادي توالیی فالحتی.  د طراحی یک سیستم رمز نگار مبتنی بر کدهاي کنترل خطا 905

906 
تشخیص آسیب فرسودگی با استفاده از امواج سطحی در شبیه 

 سازي غیر مخرب فرا صوت

 85اسفند   آرش فرهادي بلداچی صدر.  د

تشخیص تعدي در مسیر یابی شبکه هاي سیار اقتضایی مبتنی   907
  SVMبر الگوریتم 

  85  سید علیرضا نیک زاد  بهشتی شیرازي.  د

کد سري کنترل Nه فرکانسی طراحی وشبیه سازي سنتز کنند  908
  شده با مدوالتور دلتا سیگما

.  ابریشمی فر  د.  د
  آیت اللهی  

  85اسفند    علی محمدي

شناسایی پارامترهاي موتور القایی با استفاده از روش هاي   909
  حداقل مربعات بازگشتی و فیلتر توسعه یافته کالمن

  85زمستان    عادل زکی پور  واحدي.  د

شامدهاي اتفاقی در ضریب حساسیت قیمت هاي تأثیر پی  910
  حاشیه اي محلی سیستم هاي قدرت تجدید ساختار یافته

  86بهار    وهرز زمانی فراهانی  جدید.  د

911  
شنوایی خطوط رابط مایکرواستریپی با استفاده از  کاهش هم

  خازن هاي اضافی
  مجتبی معینی فرد  خلج امیر حسینی.  د

  85اسفند  



912  
یه سازي واحد محاسبه ومنطق تحمل پذیر نقص طراحی وشب

  با استفاده از قابلیت باز پیکر بندي 
  سید امیر روان  محمدي.  د

  85بهمن  

913  
تحلیل وشبیه سازي سطوح انتخابگر فرکانس داراي المانهاي 

  FDTDفشرده به روش 
  سید محمد امجدي  سلیمانی.  د

  85بهمن  

914  
ي کلید استخراج شده از طراحی سیستم تصدیق هویت بر مبنا

  داده زیست شناختی
  علی شجاعی بختیاري  بهشتی شیرازي.  د

  85اسفند  

915  
تحلیل، شبیه سازي، طراحی و ساخت آنتن فوق باند وسیع 

   WLANداراي باند حذف در محدوده فرکانسی
  

  محمد محمدي راد  کمیجانی.  د
  85بهمن  

 مبادالت اطالعات معماري مدیریت کلید، به منظور امن کردن  916
   و واحدهاي خارجیFPGAبین 

  85دي    صوفیا آهنج  نادري.  د

917  
طراحی و شبیه سازي برد واسط شبکه براي رمز نگاري و 

  بوجود آوردن امنیت در مبادالت شبکه محلی اترنت
  مریم دبردانی  نادري.  د

  85دي 

918  
طراحی و شبیه سازي سیستم کنترل کننده بردار جریان در 

  ران ساز استاتیکی توزیع به منظور بهبود کاهش ولتاژجب
  حسین نصیر اقدم  جلیلیان.  د

  85زمستان  

طرفه با  مدلسازي وشبیه سازي موتور القایی خطی یک  919
  استاتور بلند

  85اسفند    حامد حمزه بهمنی  شوالیی.  د

920  
 بهبود یافته Eطراحی و ساخت فیلتر میانگذر موجبري صفحه 

  بیق مودهابا روش تط
  میثم صباحی الشعرا  جانییکم. د

  86فروردین  

921  
بررسی اثر تابش امواج الکترومغنایس بر خط انتقال بیضی هم 

  کانون چند نواري
  عماد ال ناصر  چلداوي.  د

  85اسفند  

  85تیر    محمدي پور سلطانی  آیت اللهی.  د  جدا سازي سیگنال الکتریکی قلبی جنین از مادر  922

923  
حی و شبیه سازي کنترل کننده پیش بین غیر خطی چند طرا

  متغییره مبتنی بر مدل وینر
  

  جاللی .  د
  جاهد مطلق     .  د

  قباد شفیعی
  85اسفند  

924  

بررسی، مدل سازي وشبیه سازي اغتشاشات الکترو 
مغناطیسی در مبدل هاي الکترونیک قدرت و ارائه راه 

  کارهاي کاهش آن
  

  هاديامیر فر  جلیلیان.  د

  86اردیبهشت  

925  
تعیین تعداد، نوع محل قرارگیري بهینه تجهیزات حفاظتی و 
  کلید زنی در شبکه هاي توزیع با استفاده از الگوریتم ژنتیک

  علی قورچیان  جمالی.  د
  85بهمن  

926  
تعیین تعمیرات ابعاد بافت عضالنی قلب در طراحی یک 

  ضربان به کمک پردازش تصاویر سونوگرافی
  نگین السادات کاظمی   بهنام. د

  86اردیبهشت  

  85بهمن    وحید زارعی   جلیلیان.  د  شناسایی اغتشاشات کیفیت توان بر اساس تابع توزیع انرژي  927



دکدینگ توربو با پیچیدگی کاهش یافته و کاربرد آن در   928
UMTS  

  86اردیبهشت    سعید غضنفري راد  طباطبا وکیلی.  د

 در افزایش بهره آنتن هاي EBGتفاده از بررسی خواص و اس  929
  Xمیکرواستریپی دو باندي با استفاده از فرکاتلی در باند 

  85اسفند    فرشاد کشمیري  طیرانی.  د

930  
آنالیز فرکانس تشدید و کوپالژ بین محفظه هاي استوانه اي با 

رشد معایقی با ساختار صفحه اي و کاربرد آن در طراحی و 
  ان گذر ساخت فیلتر هاي می

  نسرین نصر اصفهانی  طیرانی.  د
  85اسفند  

  86اردیبهشت    عی اصغر حقیقی  طباطبا وکیلی .  د  OFDMتخصیص توان در شبکه هاي همیار با مدوالسیون   931

932  
طراحی و ساخت سنسور موقعیت با استفاده از ماشین هاي 

  الکتریکی سنسین، رزولور
  فرید توتونچیان  عرب خابوري.  د

  86  بهار

حذف تداخل دستیابی به ظرفیت کانال کاغذ کثیف به کمک   933
  چک پریتی با چگالی کم

  85اسفند    مهدي بیات  طباطبا وکیلی.  د

  85زمستان    حسن گل محمد  بلندي.  د  طراحی یک الگوریتم براي طبقه بندي هدف  934

انطباق خودکار تصاویر ماهواره اي جهت کاربرد در   935
  داده هاي سنجش از دورکالیبراسیون 

  85زمستان    حسن قربانی  بهشتی شیرازي.  د

936  
تحلیل وشبیه سازي خطوط انتقال تزویج شده متعامد و اثر لبه 

 با در نظر گرفتن یک مدل PCBدر مدارهاي چند الیه 
DISPERSION  

  علی ارشدي  چلداوي.  د
  86تاردیبهش

یچ رلو مدل سازي و شبیه سازي عملکرد موتورهاي سوئ  937
  کتانسی و کنترل آنها با در نظر گرفتن اثرات غیر خطی

  85اسفند  حسین صداقت  عرب خابوري. د

تشخیص مکان یابی نقص در مدارهاي آنالوگ با استفاده از   938
  شبکه هاي عصبی وتولید فرهنگ آزمون نقص

  86اردیبهشت  یوسف رستم زاده  محمدي.  د

وتکل جدید جهت بهبود طراحی شبیه سازي و ارزیابی یک پر  939
  مسیر یابی در شبکه هاي حسگر بی سیم

    85اردیبهشت   امیر سپاسی رحمتی  ابوالحسنی.د
  

  طراحی قانون هدایت فازیتطبیقی براي موشک زمین به هوا  940
  

    86خرداد   مصطفی عابدي  بلندي.د

طراحی و شبیه سازي یک سیستم رمز رشته اي خود همزمان   941
  ر با فیدبک غیر خطیبه کمک شیفت رجیست

    86بهار   حمید رضا عدیلی  نادري.د

942  
 بر رفتار دینامیکی سیستم STATCOMتأثیر بکارگیري 

با ) دینامیک غیر خطی سیستم قدرت(قدرت تحت فشار 
  استفاده از فرم نرمال

  رامتین حدیدي  کاظمی.  م
  86بهار  

ژي ولتاژ طراحی و شبیه سازي راه اندازي ولتاژ باال در تکنولو  943
  پایین

  86تیر    امیر بیگی  ابریشمی فر.  د

طراحی وشبیه سازي الگوریتم استخراج اطالعات از سیگنال   944
  NDTهاي فرا صوت 

  86تابستان    بهنام مولوي  صدر.  د

  86ر  تیسید مسعود قریشی   بهشتی شیرازي.  دمحاسبه کلید مشترك بر اساس مشخصه کانال در شبکه هاي   945



  مدیسه  بی سیم

946  
 با CMOSطراحی و شبیه سازي یک ضرب کننده آنالوگ 

  خطسانی باال و ولتاژ پایین و توان پایین
  امیر حسین میر عمادي  آیت اللهی.  د

  86خرداد  

947  
طراحی بهینه شبکه هاي توزیع بر مبناي کاهش تلفات با دو 

  روش تغییر شاخه و الگوریتم ژنتیک
  سارا خیامیم  کاظمی.  م

  86د  خردا

948  

الگوریتم بهینه سازي پوشش حسی در شبکه هاي حس گر بی 
 Voronoسیم متحرك به کمک نمودارهاي 

 
  

  محمد فاضل یونسی  آیت اللهی.  د

  86تیر ماه  

949  
شکل دهی امن به پترن آنتن در مخابرات طیف گسترده در 

  محیط جمینگ
  مهدي تفرجی  سلیمانی.  د

  86اردیبهشت  

  86تیر ماه    جعفر نصرتیان اهور  جدید.  د  اي حفظ امنیت شبکه برق باختربررسی روشه  950

951  
طراحی و شبیه سازي کنترل هوشمند سکوي ردیاب 
  الکترواپیتیکی و پیاده سازي آن بر روي نمونه میدانی

  سید امین حسینی  فرخی.  د
  86خرداد  

952  
ه سیستم شناسایی چهره با استفاده از ترکیب دسته بندي کنند

  ها
محمد مهدي قضائی   برادران شکوهی.  د

  86تیر ماه    اردکانی

953  
طراحی پستهاي خازنی به منظور جلوگیري از پدیده 

  فرورزونانس
  آرش زندي  غالمی.  د

  86مهر ماه  

954  
شبیه سازي دینامیکی وقوع قوس الکتریکی بر روي مقره هاي 

  آلوده به منظور پیش بینی ولتاژ بحرانی
  کاظم یاقوتی  غالمی.  د

  86خرداد  

955  
طراحی و شبیه سازي سیستم مولد بار موتور القایی با استفاده 

  از روش کنترل مستقیم گشتاور
  

  ایمان مظهري  واحدي.  د
  86بهار  

956  
شبیه سازي تشخیص نقص در بلوك هاي منطقی قابل برنامه 

  FPGAریزي 
  علی فرخ  محمدي.  د

  86اردیبهشت  

957  
ه سازي الگوریتم نگاشت با استفاده از نظریه طراحی و پیاد

هاي ترکیب اطالعات سنسوري در روبات هاي متحرك 
  همکار مجهز به سونار 

  کاوه احمدي  محمد شهري.  د
  86تابستان  

958  
 نمایی گیر براي تراشه هاي –طراحی یک بلوك ضرب کننده 

  بینایی
  احمد حسین عادل  ابریشمی فر.  د

  86شهریور  

959  
سی روش هاي تخصیص منابع، به کمک تخمین کانال در برر

  OFDMAشبکه هاي سلولی مبتنی بر مدوالسیون 
  حمید مشهدي رمضانی  ابوالحسنی.  د

  85اسفند  

960  
طراحی و شبیه سازي کنترل هوشمند تصویر در پریسکوپ 

  سه درجه آزادي و پیاده سازي آن بر روي نمونه آزمایشگاهی 
  علی کاظمی  فرخی.  د

  86رداد  خ

  86خرداد    پروانه اسکندري  عرفانیان .  د  اثر تمرین ذهنی در کارایی سیستم هاي ارتباط با مغز  961



962  
 ابررساناي نوع مقاومتی مبتنی بر FCLطراحی و شبیه سازي 

  مسائل حفاظتی سیستم قدرت
  روح اهللا   حیدري.  د

  عباسی
  86خرداد  

963  
جی بر انرژي مصرفی و  چند خرو–اثر مخابرات چند ورودي 

  طول عمر شبکه هاي حس گر بی سیم 
  مهران مشرقی  ابوالحسنی.  د

  86خرداد  

964  
طراحی، شبیه سازي و پیاده سازي سخت افزاریک 

CODEC صحبت براي VOIP  
محمد رضا نصراله زاده   صدر.  د

  ممقانی
85  

965  
شبیه سازي فیلترهاي فعال موازي براي جبران سازي 

  یان ایجاد شده در شبکه قدرتهارمونیک جر
  سیامک ششگالنی  شایانفر.  د

  86بهار  

966  
مدیریت تراکم با استفاده از بازار بار قابل قطع در سیستم 

  هاي تجدید ساختار یافته با کمک الگوریتم ژنتیک
  رضا آمون  جدید.  د

  86بهار  

طراحی و شبیه سازي حمله به الگوریتم هاي رمز نگاري   967
   روش تحلیل توان مصرفبلوکی به

  86شهریور    احسان رحیمی  صدر.  د

 بر روي تراشه UMTSپیاده سازي الگوریتم رمز نگاري   968
TMS 320 C 6204 

  86اردیبهشت    سهراب قادري  فالحتی.  د

969  
تخمین پارامترها و مدل سازي ژنراتور سنکرون با اندازه 

   خط و پاسخ فرکانسی حالت ایستا–گیري هاي وصل 
  یزدان نجفی صارم  پشتان.  د

  86شهریور  

970  
شبیه سازي رفتار ترانسفور ماتور سه فاز سه ستونه و پنج 

  ستونه در شرایط کاهش ولتاژ متقارن و نا متقارن
  محمد رضا دولتیان  جلیلیان .  د

  86تابستان  

971  
 غیر خطی و پیاده سازي آن بر QFTطراحی کنترل کننده 

  سروي سیستم آونگ معکو
  مطلق  . د
  جاللی.  د

  حمید رضا پور شقاقی
  86شهریور  

972  
 لغزشی زاویه مفصل زانو با استفاده از –کنترل عصبی 

  تحریک الکتریکی عملکردي 
  آرش آجودانی  عرفانیان.  د

  86تیر ماه  

973  
ساناز مهدیزاده امیر   کهایی  .      د  محل یابی یک منبع صوتی ساکن

  86تیر ماه    اسکی

974  
ایی پارامترهاي مدار معادل موتور القایی با استفاده از شناس

  روش اجزاء محدود 
  جواد نظافت نمینی  واحدي.  د

  86خرداد  

975  
مهدي کشاورز با   بهشتی شیرازي.  د  بهبود تصویر اثر انگشت با استفاده از تبدیل موجک

  86تابستان    حقیقت

976  
ز نگاشت کنترل آشوب بعد باال مدل شده توسط شبکه اي ا

  هاي به هم پیوسته 
مسعود ضیاء بخش   جاهد مطلق.  د

  86شهریور    دیلمی

977  
جایابی و طراحی پایدار سازي سیستم قدرت با در نظر گرفتن 

  اثرات غیر خطی سیستم هاي قدرت تحت استرس
  ایمان پورفر  کاظمی.  م

  86مهر ماه  

978  
اي دو شبیه سازي میدان فراصوتی ناشی از مبدل هاي آرایه 

  بعدي با تحریک پالسی در محیطی یکنواخت
  میالد ملکزاده شفارودي  بهنام.  د

  86تیر ماه  

  86تابستان    یوسف پنداشته  برادران شکوهی.  دتشخیص آرم بر روي تصویر ویدیویی و بازسازي تصویر   979



    اولیه
  

980  

الگوریتم تعیین مقدار بهینه مقاومت شنت در محدود کننده 
ا از نوع ابر رساناي مقاومتی براي بهبود پایداري جریان خط

  گذرا
  

  حسین هوشیار  حیدري.  د

  86اسفند  

  86شهریور    حبیب اله روفی  کالنتري.  د  توزیع مجدد توان راکتیو به منظور بهبود پایداري ولتاژ  981
  86تابستان    مرتضی فرخی یکنمی  ابریشمی فر.  د FPGAطراحی و شبیه سازي کارت نمونه بردار   982

983  
 Vتحلیل اثر امواج خارجی بر روي ساختارهاي میکروشیلد 

  شکل با روش تفاضل محدود حوزه زمان
  پیام نیري  چلداوي.  د

  86شهریور  

تحلیل و شناسایی خطا درترانسفورماتورهاي قدرت با استفاده   984
 F.R.Aاز روش 

    مسعود علوي نیک  واحدي.  د

985  
الگوریتم موقعیت یابی و ساختن نقشه طراحی و پیاده سازي 

  همزمان بر روي یک ربات متحرك 
  خوشنام شجاعی ارانی  شهري.  د

  86شهریور  

بررسی و پیاده سازي تئوري بازي براي پیشنهاد قیمت بهینه   986
  دربازار برق

بهنام علیزاده   جدید.  د
  گالشکالمی

  86شهریور  

ر تنش هاي حرارتی و  مبتنی ب )HTS(ابر رساناي دما باال   987
  مکانیکی

  86تابستان    رضا علیقلی زاده  حیدري.  د

بهبود الگوریتم هاي گیرنده همبستگی مرجع ارسالی سیستم   988
  باند فوق وسیع

  86مهر    رخند مرادي  طباطباوکیلی.  د

 موازي بر روي عملکرد رله FACTSبررسی تأثیر ادوات   989
  هاي دیستانس

  86مهر    د داریانینفیسه اتحا  کاظمی.  م

سید حمید مرتضوي   شهرتاش.  د  نویز زدایی از سیگنال تخلیه جزئی با استفاده از تبدیل موجک  990
  یزدي

  86شهریور  

طراحی کنترل کننده پیش بین براي هدایت ربات هاي   991
  متحرك در حضور موانع

  86تیر    اسماعیل زارع اتابکی  فرخی.  د

   AMIص منظوره جهت سیستم طراحی میکروکنترلر خا  992
  

  86مهر    امیر مهدي پاسدار  میرزاکوچکی.  د

تشخیص نوع نقص در لوله هاي انتقال نفت و گاز توسط   993
  )PIG(پردازش داده هاي حاصل از توپک هوشمند

  86شهریور    مصطفی ذوالفقاري نژاد  صدر.  د

994  

تحلیل، مدلسازي و تحقق تزویج بین خط مایکرو استریپ و 
با دهانه هاي ) مستطیلی و استوانه اي(حفظه هاي فلزي م

  مختلف
  

  رضا رضایی سرلک  حجت.  د

  86مهر  

  86مهر    علی محمدي  عرب خابوري.  دطراحی و شبیه سازي سیستم الکتریکی ترکیبی سلول   995



  خورشیدي پیل سوختی با استفاده از خازن جبران کننده

996  
وسعه یافته در موتورهاي شبیه سازي کنترل مستقیم گشتاور ت

  القایی
  سید علی بهشتیان  عرب خابوري.  د

86  

997  
شبیه سازي و پیاده سازي الگوریتم رمز نگاري در شبکه هاي 

 Wimaxمخابراتی 
  مهدي بابلی  میرزا کوچکی.  د

  86مهر  

998  
پیاده سازي الگوریتم محاسبه هزینه هاي ناشی از وقفه ولتاژ 

  مشترکان برق
  هانی پیله ور جاوید  نجلیلیا.  د

  86تیر  

999  
 OTAتحلیل اعوجاج هارمونیکی در چند پیکر بندي 

فرکانس باال با استفاده از سري ولترا و کاربرد آن در خطی 
   شبه تفاضلی OTAسازي

  هادي قزاقی  رضایی راد.  د
  86فروردین  

استخراج ویژگی ها با روش تحلیل اجزاء مستقل و اطالعات   1000
  هت طبقه بندي سیگنال مغزي در تصور حرکتمتقابل ج

  86شهریور    فرید اویسی ارنگه  عرفانیان.  د

1001  
استفاده از مدل سطوح همتراز به منظور ردیابی نقطه اي اشیاء 

  در تصاویر 
  علی یوسفی  میرزاکوچکی.  د

  86پاییز  

  بلندي.  د  کنترل تطبیقی پرواز براي موشک  1002
  جاللی.  د

  86آذر    داريشمسی نصیري قی

طراحی و شبیه سازي یک مدل بهینه جهت تست مدارات   1003
  "سیستم روي یک تراشه"مجتمع 

  86بهار    امیر حسین سازگارنیا  محمدي.  د

پیش بینی عملکرد مقره هاي فشار قوي با استفاده از تخمین   1004
  جریان نشتی بر اساس داده هاي هوا شناسی

  86آبان    محمد تقی حسن زاده  کاظمی.  م

 با استفاده از UPFGکاهش اثر نویز در مدارات کنترل   1005
  رویت گر حالت و فیلتر کالمن

  86پاییز    نگاره  قاسمی  کاظمی.  م

 مغز MRI از روي تصاویر MSجداسازي اتوماتیک بافت   1006
  با استفاده از کانتور فعال 

فاطمه شیخی مبارك   آیت اللهی.  د
  آبادي

  86تابستان  

1007  
 با استفاده PRNGطراحی و شبیه سازي یک مولد تصادفی 

 TRNG مبتنی بر مولد LFSRاز 
 

  سعید اناري انارکی  ابریشمی فر.  د
  86تابستان  

1008  
تعیین قابلیت بارگذاري ترانسفورماتورهاي نمونه شبکه انتقال 
  و فوق توزیع استان قم با استفاده از محاسبه دماي نقطه داغ

  ید محمد علی قرشیس  واحدي.  د
  86مهر  

1009  
تجدید پیکر بندي شبکه هاي توزیع جهت کاهش تلفات با 

  استفاده از پخش بار بهینه و آنالیز حساسیت
  رزا صبوري شجاعی  جمالی.  د

  86آبان  

1010  
مطالعه و شبیه سازي کنترل کننده یکپارچه تعمیم یافته پخش 

  )حالت پایدار (GUPFCتوان 
  

ید عمید الدین س  شایانفر.  د
  86مهر    شهریاري

1011  
کاربرد الگوریتم هاي عددي در تشخیص و محل یابی خطاي 

  قوسی به منظور باز بست تطبیقی در خطوط انتقال
  امیر پرهام  جمالی.  د

  86مهر  



  86پاییز    هلمان آذیش  شهر تاش.  د  تخمین عمر کابل بر اساس تخلیه جزیی  1012

1013  
یره سازي منابع تولید پراکنده بر کیفیت شبیه سازي اثرات جز
  توان شبکه هاي توزیع

  جمالی .  د
  کالنتر  .  د

  سحر اصالن زاده
  86آبان  

1014  
طراحی و ساخت راه انداز بدون سنسور موتور رلوکتانس 

  سوئیچی با سرعت باال
محمد مهدي نظام   رحمتی.  د

  86آذر    آبادي

1015  
اسایی هویت با استفاده استخراج ویژگی هاي مناسب جهت شن

 ECGاز سیگنال 
  محمد علیجانیها  بهنام.  د

  86خرداد  

  86شهریور    یزدان عیسی پور  شکوهی.  د IPمرکز پاسخگویی مبتنی بر   1016

1017  
طراحی الگوریتمی جهت تشخیص وجود هدف در تصاویر 

  آلوده به نویز
  سیدمحسن میرصدري  بلندي.  د

  

1018  
 کاهش ولتاژ در شبکه هاي توزیع و شناسایی عوامل ایجاد

  راهکار مقابله با آن با شبیه سازي
  امیر رضا رضایی  جلیلیان.  د

  86آذر  

1019  
پیش بینی بلند مدت بار با استفاده از شبکه عصبی بر تابع پایه 

  رادیال
  الدن قدس  کالنتر.  د

  86دي  

1020  
 با قابلیت تنظیم LV/LPCCIIطراحی و شبیه سازي یک 

 رونیکیالکت
  احمد خیاطیان  ابریشمی فر.  د

  86دي  

1021  
طراحی و شبیه سازي کدکننده و دیکدکننده صوت در موبایل 

  AMRهاي نسل سوم، مبتنی بر استاندارد 
  مجتبی سلیمانی  فالحتی. د

  86آبان  

1022  
طراحی یک الگوریتم جدید بازیابی تصویر بر اساس محتوا 

  مبتنی بر شکل
  زهرا صادقی گل  بهشتی شیرازي.  د

  86پاییز  

1023  
 بر ولتاژ ریل و جریان DCارزیابی تأثیر اتصال خطوط ریلی 

  سرگردان با استفاده از نتایج نرم افزار شبیه سازي چند قطاره
  محسن محمدي الموتی  جمالی.  د

  86پاییز  

1024  
طراحی و شبیه سازي یک الگوریتم مناسب براي شکل دهی 

ردازش آرایه اي براي سیگنال هاي به پترن آنتن با کمک پ
  باند پهن

  محمد رضا عدالت زاده  واجد سمیعی.  د
  86مهر  

طراحی و شبیه سازي دینامومتري با استفاده از موتور   1025
BLDC 

  86دي    امیر محمد محمدي  واحدي.  د

1026  
طراحی و پیاده سازي یک سیستم ارزیابی کیفیت گفتار بر 

  ینه و اعوجاجاساس آشکار سازي نویز زم
  آیت اللهی.  د
  اکبري.  د

  نیما درخشان
  86شهریور  

1027  
طراحی و شبیه سازي الگوریتم کنترل سازش پذیر با خطا 

  براي یک سیستم الکترومکانیکی
  سید حسین حسینی  پشتان.  د

  86آذر  

1028  
امن سازي اسناد و مدارك با استفاده از توابع درهم ساز رمز 

  نگاري
  عصومه صفخانیم  نادري.  د

  86آذر  

1029  
ارائه روشی جدید در مدل کردن پس زمینه و تولید یک 

  تصویر پانوراما از فریم هاي فیلم ویدیویی
  مریم افشین  رضایی.  د

  86دي  



  

1030  
تجدید پیکر بندي شبکه هاي توزیع به منظور کاهش تلفات با 

  استفاده از الگوریتم ژنتیک بهبود یافته
  کالنتر.  د
   جمالی. د

  امید غالمی قصري
  86دي  

1031  
 به UPFCمطالعه و شبیه سازي کنترل کننده هاي دینامیکی 
  منظور جداسازي کنترل توان هاي اکتیو و راکتیو

  ساناز  کاریان  کاظمی.  م
  86پاییز  

1032  
شبیه سازي کنترل کننده غیر خطی جبران ساز استاتیکی براي 

  کاهش فلیکر
  سی حسن پورعلی قدو  جلیلیان.  د

  86آبان  

1033  
طراحی پردازنده رمز براي اجراي الگوریتم هاي رمز نگاري 

  قطعه اي
  مژده مهاجرانی  نادري.  د

  86دي  

1034  
کنترل زاویه اي مفصل زانوي پا به شیوه کنترل لغزشی با 

  استفاده از تحریک الکتریکی عملکردي
  سید مهدي ابراهیم پور  عرفانیان.  د

  86مهر  

1035  
شبیه سازي موتور القایی به روش مدارات تزویج چندگانه و 
  تشخیص خطاي شکستگی میله رتور به روش بردار پارك

کاوه احمدیان تازه   جلیلیان.  د
  محله

  86بهمن  

1036  
کنترل پذیرش تماس به جهت تضمین کیفیت سرویس در 

  شبکه خدمات متمایز
  الهه علی پور  محمدي.  د

  86آبان  

یش سرعت مکان یابی هدف با استفاده از الگوریتم وفقی افزا  1037
FSB  PCA 

  86آبان    فرزانه نور محمدي  کهایی.  د

1038  
شبیه سازي و پیاده سازي کدینگ و دیکدینگ 

REEDSOLOMON بر مبناي FPGA 
  فرید سهندي اسفنجانی  شکوهی.  د

  86آذر  

1039  
دکار پیاده سازي دیکدر کانولوشنال با قابلیت تشخیص خو

  نرخ کد
  علی نیک اختري  میرزا کوچکی.  د

  86آبان  

1040  
شبیه سازي و پیاده سازي سیکلوکانورتر با استفاده از مبدل 

 AC / DCهاي 
  روزبه اسد  شوالیی.  د

  86آذر  

1041  
ارزیابی اثرات واحدهاي تولید پراکنده در شبکه هاي توزیع 

  توسط شاخص چند منظوره
  نعیم ضیاء  جدید.  د

  86ن  بهم

  86بهمن    فاطمه محمدي  جدید.  د  بررسی اثر توزیع بار در مکان یابی تولیدات پراکنده  1042

1043  
طراحی و پیاده سازي کنترل تهویه و سیستم گرمایش و 

سرمایش در یک مدل گلخانه تجاري با استفاده از یک روش 
  کنترل هوشمند

  حمید نیکخواه  محمد شهري.  د
  86تابستان  

1044  
یه سازي امواج فراصوت تولید شده توسط لیزر در صفحات شب

  چند الیه اي
  محمد حسن قنایی نژاد  صدر.  د

  86بهمن  

1045  
طراحی و شبیه سازي هسته پردازنده صحبت در گوش 

  بیونیکی
  رضا قادر  میرزا کوچکی.  د

  86زمستان  

1046  
الگوریتمی بر حل مساله پراکندگی معکوس دو بعدي و پیاده 

   آن بر روي اجسام مختلفسازي
  زهرا ستوده  حجت.  د

  86زمستان  



طراحی مخلوط کننده هاي فرکانسی یک فرستنده در باند   1047
ISM 

  86بهمن    مهدیه شامیرزایی  شکوهی.  د

کنترل بهینه دور روتور موتورهاي القایی با تغییر امپدانس   1048
  روتور

  86  زمستان  میالد خسروي الریجانی  ابریشمی فر.  د

1049  
 TWINKLING(بررسی آرتیفکت داپلر رنگی 

ARTIFACT ( و تبیین و مدل سازي آن در
  اولتراسونوگرافی و تشخیص بیماري ها

  آرش حجام  بهنام.  د
  86اسفند  

1050  
برنامه ریزي توسعه تولید در سیستم هاي تجدید ساختار یافته 

  با استفاده از روش دینامیکی و الگوریتم ژنتیک
عظیم سلیمی نیاي   ایانفرش.  د

  86تابستان    الهیجی

1051  
پارامترهاي الکتریکی ژنراتور ) on line(تخمین بالدرنگ 

سنکرون با استفاده از روش اعمال اختالل کوچک در سیستم 
  تحریک و شبکه هاي عصبی

  مهدي رحیم پور  شایانفر.  د
  86بهار  

1052  
 FPGAطراحی و پیاده سازي میکروکنترلر صنعتی روي 

 VIRTEXIIخانواده 
  محمد کاظم محبی  رحمتی.  د

  86بهمن  

1053  
شبیه سازي تأثیر امواج صاعقه بر هماهنگی عایقی و حفاظت 

  EMTPپست هاي فشار قوي به کمک نرم افزار 
  حسین بابایی  غالمی.  د

  

  86بهمن    بهرام غفاري  نادري.  د  طراحی و شبیه سازي هسته مرکزي پردازنده شبکه  1054

1055  
شبیه سازي یک میکروسیستم نمونه جهت تحریک عصبی با 

  FPGAاستفاده از 
  پرستو سحرخیز  محمدي.  د

  86آذر  

1056  
تحلیل و بهینه سازي رابطهاي مایکرواستریپ داراي زمین 

 FDTDشیاردار و عایق متغیر با مکان به روش 
  علی رمضانی ورکانی  خلج امیر حسینی.  د

  86دي  

1057  
 براي UPQC و شبیه سازي دو استراتژي کنترلی مطالعه

  بهبود کیفیت توان در سیستم هاي توزیع
  روشنک رضایی پور  کاظمی.  م

  86اسفند  

  86مهر    اسماعیل خان احمدلو  شهرتاش.  د  مدل سازي پدیده تخلیه جزیی در کابل هاي فشار قوي   1058

1059  
و نقطه کار روش هاي یبرید با استفاده از نامتعادلی ولتاژ 

  فرکانسی براي آشکار سازي جزیره شدن
  کالنتر.  د
  جمالی.  د

  نوید شرفدوست
  86دي  

1060  
شبیه سازي پدیده فرورزنانس در ترانسفورماتورهاي سه فاز 

  وبررسی حالت هاي وقوع و کاهش آن در شبکه
  کریم روزي طلب  جلیلیان.  د

  86بهمن  

  86شهریور    سورن شمسی نژاد  سلیمانی.  د  )3G(ایل نسل سوم  گیرنده موبRFطراحی و تحلیل بخش   1061
  86اسفند    فاطمه مهندس پور  پشتان.  د  شناسایی براي اعمال کنترل پیش بین یک فرآیند  1062

1063  
بررسی و اجراي یک الگوریتم پنجره متغییر براي حفاظت 

  دیستانس سریع 
  مهرداد  صمدي  جمالی.  د

  86دي  

  86بهمن    لیلی صالحی  بهنام.  د  تعاشات دیواره عروق با کمک فرا صوتاستخراج ار  1064

1065  
طراحی و شبیه ساز یک سیستم کنترل براي مرکز کنترل 

  کیفیت توان
  محمود مرادي  جلیلیان.  د

  87فروردین  



1066  
شبیه سازي حالت گذراي بریکرها و بررسی تاثیر آن در 

  اضافه ولتاژهاي سوئیچینگ شبکه
  محمد مهدي مرآت  میغال.  د

  86زمستان  

1067  
قطعه قطعه سازي تصاویر سونارساید اسکن با استفاده از 

  کانتورهاي فعال و روش دسته سطح و بهینه سازي آن
  کاوه سمیعی  رضایی راد.  د

  86بهمن  

1068  
طراحی سیستمی جهت شناسایی و شبیه سازي کدهاي مبادله 

  206 خودروي پژوVANشده در شبکه 
  احسان عقابی  میرزا کوچکی.  د

  86زمستان  

1069  
شبیه سازي سیم پیچ هاي ترانسفورماتور قدرت در حالت 

  گذرا توسط مدل هاي فرکانس باال
  حسین عیسی پور  غالمی.  د

  86زمستان  

1070  
طراحی و پیاده سازي یک سیستم کنترل سازش پذیر با عیب 

)FTC ( براي یک سنسور خورشیدي در یک ماهواره
  خانچر

  مریم سلیمان زاده  بلندي.  د
  86بهمن  

مدل سازي هایبرید به روش مدل منطقی صحیح ترکیبی   1071
MLDو کنترل سیستم بویلر بخار   

  86اسفند    مرضیه کشاورز  جاهد مطلق.  د

 بیتی مخصوص 32طراحی و شبیه سازي پردازنده ریسک   1072
  عملیات رمز نگاري

  86شهریور    ابوذر احسانی بنافتی  نادري.  د

  86اسفند    مهدي فصیح بیکی  میرزا کوچکی.  د CANبهینه سازي و افزایش قابلیت تحمل خطا در   1073

بهبود جداسازي سیگنال منابع به روش کور با استفاده از   1074
  زاویه منابع 

  86آبان    مهدي مهدي خانی  کهایی.  د

بر گذراي شبیه سازي رفتار رله دیستانس دیجیتالی در برا  1075
  ترانسفورماتور ولتاژ خازنی

  86اسفند    حمزه روغنیان جهرمی  شهرتاش.  د

 MIMOبهینه سازي، آشکار سازي سیگنال در گیرنده هاي   1076
  بر اساس الگوریتم بازگشتی

  87اردیبهشت    نریمان رحیمیان  فالحتی.  د

  86اسفند    حنیف صدیق نژاد  یلیانجل.  د  محاسبه شاخص هاي کاهش ولتاژ در یک شبکه توزیع نمونه  1077

تحلیل محدود ساز جریان خطاي ابررسانایی نوع شارقفل   1078
  مبتنی بر مشخصه هاي مغناطیسی آن

امیر حسین پور سلطان   حیدري.  د
  محمدي

  86اسفند  

1079  
طراحی و پیاده سازي شبکه سلولی رادیو سیار طبق 

ي و توسعه برآوردهاي منطقه اي و ترافیکی جهت بهینه ساز
   شهر تبریزGSMسیستم 

  صالح رحیمیان اقدم  فالحتی.  د
  86زمستان  

  87فروردین    احسانه شاه حیدر  صدر.  د  بهینه سازي مصرف توان در پارچه هاي هوشمند  1080

طراحی و شبیه سازي الگوریتم تحمل پذیر نقص در عامل   1081
  متحرك با بکارگیري روش لوله اي

  86اسفند    نی نژادنسیم زما  محمدي.  د

 روي شبکه ماهواره اي TCP/IPبهینه سازي ارتباط   1082
DVBRCS 

  86اسفند    رها علی پور فرد  بهشتی شیرازي.  د

1083  
مدل سازي مبدل پیزوالکتریک با استفاده از روش شناسایی 

  سیستم
  نورا  تقوي  صدر.  د

  86اسفند  



1084  
اف چند گانه بهبود رهگیري جهت به صورت پسیو براي اهد

  صوتی
  مهدي حسن پور  کهایی.  د

  86آبان  

1085  
شبیه سازي ساختار چند الیه اي تحت تنش به عنوان مبدل  

  پیزو الکتریک در تولید ریز فرا صوت
  بهاره کاویانی  صدر.د

  86زمستان 

1086  
طراحی و شبیه سازي مدار تصحیح تداوم کالك براي مدار 

  GHz1حلقه قفل تاخیر با فرکانس 
  راضیه تاجی زادگان  ابریشمی فر.د

  86بهمن 

1087  
تخمین توام پارامترهاي سنکرون سازي و کانال در 

  و بهبود الگوریتمهاي آنMCCDMAسیستمهاي 
  امیر صیرفیان  طباطباوکیلی.د

  87اردیبهشت

1088  
برنامه ریزي توسعه انتقال در محیطهاي تجدید ساختار یافته با 

  به منظور افزایش رقابتدر نظر گرفتن عدم قطعیتها 
  ابراهیم شریفی پور  کاظمی.م

  1386بهمن 

با محدوده با قفل نامحدود و DLLطراحی وشبیه سازي  1089
  عناصر تاخیر خطی

  86آذر   منصوره قریب  ابریشمی فر.د

1090  
بهبود بازیابی تصویر از طریق ترکیب بافت واستخراج 

  موضوع جستجو
  بنفشه پازوکی فرد  بهشتی.د

  87بهار 

 در شبکه هاي TCPتطبیق و بهبود عملکرد پروتکل   1091
AdHoc 

  86اسفند   سید روح اله میر اکبري  نادري.د

1092  
شبیه سازي و بهینه سازي استراتژي کنترل مستقیم بار با 

  |استفاده از الگوریتم ژنتیک
  

  حمید صفایی شریف  کالنتر.د
  87اردیبهشت 

1093  
دف کاهش تلفات در تجدید آرایش شبکه هاي توزیع با ه

  شبکه نمونه برق باختر
  مجتبی داود آبادي  کالنتر. د

  87اردیبهشت 

1094  
 تست CScanشناسایی و تشخیص خرابی در تصاویر 
  اولتراسونیک با استفاده از شبکه عصبی

  مائده طیبی  آیت اللهی .د
  86اسفند 

1095  
بهینه سازي معماري حافظه نهان دنباله اي و واحدهاي 

   آنمدیریتی
  اباذر صادقیان  شاه حسینی.د

  86اسفند 

1096  
ارائه روشی مقاوم در واتر مارکینگ تصاویر دیجیتال بر 
  اساس آنالیز مولفه هاي مستقل و تبدیل موجک گسسته

  سادات قاعدي اسکوئی  رضایی راد.د
  86بهمن 

1097  
طراحی مدلسازي و شبیه سازي سیستم هاي کامپیوتري چند 

  پردازنده
  ریم شاه قلیانم  نادري.د

  87فروردین 

  86زمستان   زهرا حیدران داروقه   نادري.د  طراحی الگوریتم در هم ساز چند منظوره  1098

الگوریتم تخمین فازور همسان وفقی رله دیستانس بر مبناي   1099
DFT 

  87بهار  سید رضا عباسیان  جمالی.د

شبیه سازي سخت افزارهاي تکامل پذیر جهت شناسایی   1100
  سیستم

  86اسفند  افشین فرشچی امین  محمدي.د

تخصیص بهینه ذخیره چرخان در سیستم هاي تجدید ساختار   1101
  شده

  87بهار   علی محمد فالح  کالنتر.د



1102  
 و NRکیفیت سنجی تصاویر دیجیتال با استفاده از روش 

  نهان سازي دیتا
  آرش اشتري نخعی  شکوهی.د

  86بهمن 

1103  
 به منظور SSSC و TCSCجایابی و تعیین ظرفیت 

مدیریت تراکم با الگوریتم ژنتیک در سیستم هاي تجدید 
  ساختار یافته

نازنین السادات حسینی   کاظمی.  م
  86بهمن   پور

سوئیچ نرم تمام ورودي DCDCشبیه سازي و کنترل مبدل   1104
  موازي خروجی سري

  87اردیبهشت   سید مصطفی خضرایی  رحمتی.د

 فازي در طبقه بندي و شناسائی استفاده از روش عصبی  1105
  هوشمند)پیک(اطالعات بدست آمده از یک توپک

  86اسفند  کاوه دانشور  صدر.د

توزیع اقتصادي بار با استفاده از الگوریتم ژنتیک و در نظر   1106
  گرفتن اثر شیرهاي بخار

  86اسفند  حمیدرضا عبدالمحمدي  شایانفر.د

ت اطمینان در نقاط محاسبه ارزش اقتصادي شاخص هاي قابلی  1107
  اتصال بار در شبکه هاي قدرت تجدید ساختار یافته

  87اردیبهشت   حامد احمدي  شایانفر.د

مدلسازي و کنترل سرعت یک موتور پیزو الکتریک با   1108
  استفاده از مدل معکوس فازي

  86زمستان  فهیت غریب نژاد  شهري.د

آشکارسازي و تشخیص بیماري ماالریا در تصاویر   1109
 Morphologyیکروسکوپی خون با استفاده از روش م

  87فروروردین   مهدي حبیب زاده  رضائی راد.د

  87بهار  آزاده بامداد مقدم  بهشتی.د  جدا سازي تصاویر مخلوط شده حوزه موجک و کانتورلت  1110

1111  
  طراحی و شبیه سازي الگوریتم ترتیب بندي

  WIMAX جهت تضمین کیفیت سرویس در شبکه 
  

  سپیده شریفی   حسینیشاه.د
  86زمستان 

1112  

تحلیل و شبیه سازي فیلترهاي سري و موازي به منظور بهبود 
مشخصه هاي شبکه و مصرف کننده با حضور بارهاي غیر 

  خطی صنعتی
  

  مهدي انبارلوئی  شوالیی.د

  87خرداد 

1113  
تحلیل طراحی و ساخت فیلتر میانگذر موجبري با بکار گیري 

گذر به منظور بهبود پاسخ فیلتر در باند ساختار هاي پایین 
  حذف

  محمد شهید زاده ماهانی  طیرانی. د
  87خرداد 

 در سیستمهاي مبتنی بر موجک PAPRروشهاي کاهش   1114
 WPDMبسته اي 

  87بهار   محمد رستم زاده  طبا طبا وکیلی.د

بررسی عملکرد قلب با تعریف مرز فعال در تصاویر اکو   1115
  ساس ویژگی هاي خاص این تصاویرکاردیو گرافی بر ا

  87اردیبهشت   آرش وحیدي  بهنام.د

  87خرداد   ناهید اصالنی آملی  جدید.د  تخصیص هزینه انتقال و تلفات با روش رد یابی بهینه توان  1116

کنترل فیلتر فعال موازي براي جبران سازي هارمونیکها و   1117
  توان راکتیو تحت ولتاژ غیر سینوسی

  87خرداد   لی سطوتسید ع  کاظمی.م



1118  
 بر روي سیستمهاي بی سیم با  TCPبهبود کارایی پروتکل 

 FECاستفاده از مدیریت صف و مکانیز مهاي 

  معراج رجائی  فالحتی.د
  87خرداد 

1119  
بهینه سازي چند هدفه محل نصب و اندازه تولید پراکنده در 

  شبکه هاي توزیع با استفاده از الگوریتم ژنتیک
  حمد رضا ساکی نژادا  جدید. د

  87خرداد 

1120  
کنترل بهینه مقاوم دماي بستر در سیستمهاي احتراق بستر 

  سیال گردشی
  ابوذر هداوند  جاللی.د

  87تیر 

1121  
. جاهد            د.د  کنترل هایبرید بر پایه لیاپانوف موتور خودرو

  پشتان
  روح اهللا میرحیدري

  87تیر 

1122  
ریسی در روش باز یافت انرژي شبیه سازي کاربرد مبدل مات

  لغزش در کنترل دور موتور القلیی روتور سیم بندي شده
  87تیر  عبدالرضا الهی  عرب.د

  

 SIWبه روش Xطراحی و ساخت یک فیلتر میان گذر باند   1123
  با ورودي و خروجی هاي مایکرو استریپی

  87خرداد   اصغر ادبی سمسکنده  طیرانی.د

1124  
 کالیبراسیون کویل رکوفسکی جهت طراحی بهینه همراه با

  اندازه گیري جریان باال
  

  مرتضی رضایی  حیدري.د
  87خرداد 

شبیه سازي کنترل بهینه برداري موتورهاي سنکرون   1125
  مغناطیس دائم

  87تیر  روزبه مولوي  عرب.د

شبیه سازي و تاثیر اتصال سیستم هاي تولید پراکنده بر   1126
   هاي توزیعهماهنگی سیستمهاي حفاظتی شبکه

  87بهار   محمد رضا خسروي  جمالی.د–کالنتر .د

طراحی و شبیه سازي الگوریتم هاي مسیر یابی تحمل پذیر   1127
  نقص در شبکه بر روي تراشه

  87خرداد   نسیبه سیادتی  محمدي.د

نعمت اهللا نمازي   برادران شکوهی.د  تشخیص عیوب شمشهاي فوالدي به روش آستانه گیري  1128
  فروشانی

  87داد خر

  87تیر  مهرناز خدام حضرتی  عرفانیان.د  کنترل بستن پنجه دست:ارتباط بی درنگ مغز با کامیوتر  1129

 کیلو 20تخمین تلفات انرژي الکتریکی در یک فیدر توزیع   1130
  وات واقعی

  86اسفند  سجاد مهربانی  شایانفر.د

مدل سازي موتورهاي هیسترزیس و بررسی راه حل کاهش   1131
  هانتینگپدیده 

حمید رضا سروش   رحمتی.د
  نجف آبادي

  87تیر

  87اردیبهشت  حامد رخشان  بهنام.د  شبیه سازي روش ویبروآکوستوگرافی  1132

ارائه روشی براي واتر مارکینگ زنده صوت با استفاده از   1133
  تبدیل ویولت

  87تیر  محمود موثق  بهشتی.د

ا در بررسی نقش و تاثیر پیشنهادات ذخیره سمت تقاض  1134
  بازارهاي برق با امکان عرضه همزمان انرژي و ذخیره

  87خرداد   رزم آرا ذاکري فر  جدید.د

برنامه ریزي توسعه وجایابی نیرو گاهها در سیستمهاي تجدید   1135
  ساختار یافته با استفاده از الگوریتم ژنتیک

  87خرداد   حمید رضا کاوندي  جدید.د



1136  
 MIMOستمهاي  در سیQSTBCطراحی و شبیه سازي 

  بر مبناي آنتنهاي توزیعی
  87اردیبهشت   مائده شکرانی  فالحتی.د

  

 BELBIGهدایت ترافیک در اتوبانهاي خودکار به روش   1137
 

  87تیر  سعید جعفرزاده  جاهد مطلق.د

تحلیل طراحی و شبیه سازي آنتن دو بانده دوپالریزه براي   1138
BTSهاي موبایل   

  87تیر   مرتضی شاهپري  حجت کاشانی.د

حفظ کیفیت سرویس در شبکه هاي ماهواره اي بر اساس   1139
  تخصیص پهناي باند

  87تیر   کیانوش آزادي  بهشتی.د

1140  
شبیه سازي مانیتور مجازي با استفاده از تشعشع اطالعات 

  تصویر رایانه
  محسن باقریان  چلداوي.د

  

یین طراحی و شبیه سازي یک مدوالتور دلتا سیگماي ولتاژ پا  1141
 CMOSو تمام ما سفتی در تکنولوژي استاندارد دیجیتال 

  87اردیبهشت   فرهاد علی بیگی  آیت اللهی .د

1142  
طراحی و ساخت یک مجموعه کامل ریز پردازنده اي دستگاه 

کنترل کننده جریان با استفاده از موتور پله اي در یک سیستم 
  KA  25تزریق جریان 

رحمتی          .د
  حیدري .د

   اهللا افشاريروح
  85تابستان 

1143  
تحلیل و شبیه سازي آرایه انعکاسی میکرواستریپی با 

پالریزاسیون دایروي از طریق ایجاد اختالل در صفحه زمین 
  آن

  محمد آل بویه  کمجانی.د
  87تیر

1144  
شبیه سازي پارامترهاي تشکیل دهنده یک ساختمانهوشمند و 

   MATLABنمایش تغیرات آنها با کمک نرم افزار 
  مصطفی وفائی   صدر.د

  87خرداد 

1145  
تخصیص تلفات انتقال در سیستمهاي قدرت تجدید ساختار 
یافته با استفاده از روش مبادالت دو جانبه هم ارز و تحلیل 

  هاي اقتصادي

  ساناز نوري  جدید.د
  87خرداد 

  87ت اردیبهش  سعید رحمانی  شایانفر.د  تشخیص و شناسایی محل منبع کاهش ولتاژ  1146

1147  
زیر بهینه در )شکل دهنده پرتو(طراحی پیش کد کننده 

 RICEANسیستمهاي چند آنتنی با محو شدگی 
  مهدي ادیبی  وکیلی.د

  87تابستان 

1148  
شبیه سازي روشهاي مدل پایه براي شناسایی خطا در یک 

  سیستم شیمیایی
  بهروز خواجعلی  پشتان.د

  87تیر 

1149  
ریپ ناقص با پترنهاي مستطیلی بررسی ساختارهاي مایکرواست

دایرویبیضوي و لوزي شکل و کاربرد آنها در طراحی –مثلثی 
  فیلترهاي مایکروویو 

  زمزم کردي بروجنی  چلداوي.د
  87تابستان 

1150  
ارائه الگوریتم برنامه ریزي زمانی وظیفه براي سیستمهاي 

  پردازش موازي ناهمگن
  مهسا حسین زاده  شاه حسینی.د

  87اردیبهشت 

1151  
طراحی و شبیه سازي پروتکلی جهت اعمال سرویسهاي 

  SMSامنیتی به صورت انتها به انتها در 
  محسن تورانی  بهشتی.د

  87خرداد 

  87تیر   حمداله اسمخانی  بهشتی.د براي MIMO STBC_OFDMطراحی سیستمهاي   1152



  مخابرات آکوستیکی داخل آب

1153  
صلبی سه بعدي در تعیین و بهبود الگوریتم تخمین تبدیالت 

  تطبیق تصاویر
  فرناز زمانی  بهشتی.د

  87تیر 

1154  
 در RAKEطراحی و پیاده سازي یک گیرنده بهینه 

  کانالهاي گزینش فرکانسی
  فرزاد حسین پناهی  فالحتی.د

  87اردیبهشت 

1155  
استخراج ویژگی با استفاده : ارتباط بی درنگ مغز با کامپیوتر

  از اطالعات متقابل
  نوید حامدي  نعرفانیا.د

  87تیر 

1156  
طراحی و شبیه سازي یک الگوریتم مسیر یابی در یک شبکه 

  بر تراشه با همبندي توري با مصرف انرژي بهینه
  سارا مرکبی  محمدي.د

  87خرداد 

1157  
بررسی ظرفیت سامانه هاي چند ورودي چند خروجی در 

  کانالهاي همبسته بر مبناي مدل فیزیکی کانال
  مید درویشیا  ابوالحسنی.د

  87تیر 

1158  
 در خودروهاي DCDCطراحی و شبیه سازي مبدلهاي 

  هایبرید
محمد پورعبداله   رحمتی.د

  علمداري
  87تیر 

1159  
مدل سازي شبیه سازي و ارزیابی روشهاي مختلف کنترل 

  موتور القایی تحت شرایط کاهش ولتاژ
  علیرضا قدس  عرب.د

  87خرداد 

1160  
ا در سطح گمان براي تشخیص ترکیب دسته بندي کننده ه

  چهره
  مرتضی زنگیان  شکوهی. د

  86اسفند 

1161  
 دو بانده در PIFAطراحی تحلیل شبیه سازي و ساخت آنتن 

 با استفاده از روش ممان بر پایه UHFمحدوده فرکانسی 
  معادالت انتگرالی حجمی

  میثم گل محمدي  حجت.د
  87تیر 

منیت ارتباطات و نیز طراحی و تحلیل پروتکلی جهت بهبود ا  1162
  کارآمدي انرژي در شبکه هاي حسگري

  87مهر  اکبر عباسی  وکیلی. د

  87تابستان   علی دشتی  جدید.د  روش بکارگیري کنترل مستقیم باردربازارهاي بار قابل قطع  1163

کاربست الگوریتم درخت تصمیم در طبقه بندي خطا در   1164
  خطوط انتقال دو مداره

  87بهار  بزرگ                 آرش جامه  شهرتاش. د

کاهش پاسخ هاي نا خواسته فیلترهاي میکرواستریپی با   1165
  DGSاستفاده از

  87خرداد  سید مجتبی شبیري  واجد سمیعی.د

  86بهمن   بهرام قزوینیان  شکوهی.د   بعدي صورت و بررسی حالت چهره3تحلیل   1166

نی طراحی وشبیه سازي حمالت جانبی زمانی وتوا  1167
  وکاربردهاي آن در کارتهاي هوشمند

  87تابستان   علی بهرامی  وکیلی. د

شبیه سازي اضافه ولتاژهاي گذراي بسیار سریع در پستهاي   1168
GISومحاسبه بیشینه دامنه آنها   

  87شهریور   حسن سلیمانی امیري  غالمی. د

طراحی الگوریتم جهت سازماندهی گره ها در شبکه حسگر   1169
  خوشهاي

  87تیر   مونا شمشکی  شاه حسینی. د

  87آبان   مژگان الدن  جدید. دطراحی منحنی هاي پیشنهاد قیمت از سمت تقاضا در بازار   1170



  رقابتی برق

1171  
بررسی حساسیت قیمت حدي محلی در بازارهاي عمده 

  فروشی برق
  علی معنویان  جدید. د

  87مهر 

1172  
  نادري  . د  گامیبهبود تخصیص منابع در شبکه هاي سلولی چند 

  
  بهزاد کثیري مشهد

  87مهر 

1173  
شبیه سازي ومقایسه مدوالسیونهاي چند حاملی 

OFDM_CPM          و تک حاملی SCFDE 

CPM 

  علی محمد منتظري  وکیلی. د
  87مهر 

1174  
تشخیص عیوب بافتهاي تصادفی رنگی با استفاده از مدلهاي 

  مخفی مارکف
  هادي هادي زاده  شکوهی. د

  87تان تابس

تحلیل وشبیه سازي اثربارهاي غیر خطی برتلفات   1175
  ترانسفورماتور

  87اردیبهشت   عبدالعباس آجیلی  جلیلیان. د

  87تیر  سحر السادات فرنودي  محمدي. د  تحلیل نقص ناشی از حمالت در الگوریتم هاي رمز رشته اي  1176

ه حذف هارمونیکها در مدوالسیون پهناي پالس در چند دور  1177
  تناوب جهت بهبود مشخصه هاي عملکردي

  87تیر  روزبه نادري  رحمتی. د

برنامه ریزي بهینه شبکه توزیع با استفاده از سیستم اطالعات   1178
  )مکان یابی وتخصیص ظرفیت بهینه پست(جغرافیایی 

  87تیر   فاطمه سفنانیان  کاظمی . م

1179  
ین طراحی الگوریتم هوشمند همراستاییکالیبراسیون در ح

  پروازبراي سیستم ناوبري اینرسی
محمد گرجی سفید   فرخی . د

  87شهریور   مزگی

1180  
                   طراحی وشبیه سازي یکسو ساز 

DPCPWM به  منظور بهبود عملکرد میز تست ماشینهاي
  الکتریکی

  امیر بکتاش  واحدي. د
  87تابستان 

1181  
زت با تشخیص هدف واقعی از اهداف کاذب در الگوي رو

 BSSروشهاي 
  حسین ابراهیمی دینکی  شکوهی. د

  87خرداد 

  87مهر   محمد واحدي  وکیلی. د  تحلیل و مدلسازي مکانی زمانی کالتر  1182

1183  
 SSSCمیرا سازي نوسانات بین ناحیه اي با استفاده از 

 UPFCو
  محمد رضا شادمسگران  کاظمی. م 

  87شهریور 

1184  
ا در سیستمهاي ارتباطی ارتقاي کاهش تداخل بین حامله

OFDMدر حضور نویز فازي   
  الهام چعبی  فالحتی.د

  87مرداد

1185  
 و استفاده از آنها در مبدل IGCTمدلسازي کلیدهاي قدرت 

  ماتریسی
  بابک نظامی  عرب خابوري. د

  87تیر 

1186  
آثار انعطاف پذیري تقاضا در بهبود عملکرد بازار برق در 

  ر یافتهسیستم هاي قدرت تجدید ساختا
  پیام ربانی فر  جدید. د

  87مهر 

1187  
تخمین آفست فرکانس حامل با بازه ي تخمین وسیع در 

 OFDMسیستمهاي 
  هومن نظام فر  کهائی . د

  87تابستان 



1188  
شبیه سازي سیستم تشخیص و دسته بندي باندهاي بزرگراه با 

  استفاده از حرکت خودرو
محمد صالح غمخواري   محمدي. د

  پیشه
  87ان تابست

1189  
کاوه افالکی خسرو   جدید. د  برنامه ریزي در مدار قرارگیري واحدها بر اساس قیمت

  87آبان   شاهی

1190  
قیمت گذاري زمان واقعی در بازار بهینه سازي شده همزمان 

  انرژي و ذخیره
سعید نجفی باغچه   جدید. د

  جوقی
  87تابستان 

1191  
هاي رقابتی برق محاسبه هزینه امنیت سیستم قدرت در بازار
  بااستفاده از پخش بار بهینه توام با درون یابی

  فرهاد نظري هریس  جدید. د
  87تابستان 

1192  
طراحی و شبیه سازي فیبرهاي کریستال نوري با ساختار چند 

  گانه مبتنی بر شکاف باند نوري
  محمد علیرمضانی  محمد نژاد.د

  87مهر

بستر سیال  در سیستم STANDPIPEتخمین مدل حالت   1193
  چرخشی به کمک الگوریتم کنترل مقاوم

  87تیر  نیما یوسف پور  جاللی. د

1194  
تحلیل فرایند تولید انرژي الکتریکی درژنراتورهاي القائی 

  مجزا توسط توربین باد
  ابوالفضل اشعریون  شوالیی. د

  87مهر

  87آبان   جتبی حیدريم  شوالیی. د  رطوبت زدایی از مواد عایق توسط مولد قدرت فرکانس باال  1195

1196  
تخصیص بهینه ذخیره جرخان توسط الگوریتم ژنتیک در 

  سیستم قدرت
  نیما محبوبی فر  کالنتر. د

  86تیر

1197  
روشی براي کاهش سر باردر مدیریت سیستم فسخ گواهی در 

  شبکه هاي کامپیوتري
مجتبی حبیبی   شاه حسینی.د

  کرهرودي
  87مهر 

سید محمد میر   شایانفر. د  تاژبر اساس تلفات توان ظاهريمعیاري براي فروپاشی ول  1198
  کاظمیان

  87تابستان 

  87خرداد   وحید ثنایی منش  ابوالحسنی. د  کاهش تداخل بین آنتنی در کانل چند ورودیچند خروجی  1199
  

شبیه سازي و بهینه سازي الگوریتم مسیر دهی در  معماري   1200
FPNI 

  87هریور ش  هادي جهانی راد  میرزا کوچکی.د

1201  
  FACTS و ادوات PSSطراحی هماهنگ 

)TCSC,SVC ( به منظور میرا سازي نوسانات سیستم
 قدرت

  ایرج دهناد  کاظمی. م
  87شهریور

1202  
جایابی تحلیلی سیستم هاي تولید پراکنده در شبکه هاي 
  توزیع الکتریکی از دید کاهش تلفات و پایداري ولتاژ

  محمود صادقی  کاظمی. م
  87آذر 

  87شهریور   لیال ناصري  بهشتی. د  طبقه بندي عنبیه چشم انسان بر اساس بعد فرکتال  1203

1204  
طراحی تراشه کم مصرف تحریک الکتریکی عصب بینایی در 

  شبکیه مصنوعی
  فیروزه با قري  آیت اللهی. د

  86اسفند 

1205  
طراحی و ساخت بخشهاي الکترونیک سرعت سنج لیزري با 

  )TOF(زمانی استفاده از روش 
  سعید آقایی  محمدنژاد. د

  87تابستان 



1206  
مشخص کردن ناحیه اغتشاش در شرایط خطا به روش 

  ماتریس امپدانس شبکه
  مهدي پشا آبادي  جلیلیان. د

  87تیر 

 در حضور SSRمطالعه و شبیه سازي روشهاي کنترل پدیده   1207
TCSC  

  87تابستان   مجید آهن خواه  کاظمی. م 

توام توان و مکان در شبکه هاي همیار با مدوالسیون تخصیص   1208
  تفاضلی 

  87مهر   محمد رضا رحمت پور  وکیلی. د

تحلیل و طراحی مداري اجزاء رادیویی فوق پهن باند   1209
)LNA.  سوئیچ و مدوالرI/Q(   

  87تیر   علی درفشان  حجت. د

  87مهر   صباح دانیار  مالیج. د  بررسی کارایی حفاظت تفاضلی توان در خطوط انتقال نیرو  1210
  87مهر   حیدر ایمانی  جمالی. د   بر روي رله هاي دیستانسTCSCبررسی دینامیکی اثر   1211

طراحی و ساخت مدل توپک هوشمند و تخمین ابعاد نقص با   1212
  استفاده از الگوریتم نوروفازي

  87مهر   راضیه سادات اخوت  صدر. د

1213  
 موتور القایی با استفاده از شبیه سازي کنترل مستقیم گشتاور

یک مبدل ولتاژ چند سطحی و روش کلید زنی مدوالسیون 
  بردار فضائی

  احسان حسن خان  عرب. د
  87شهریور 

 جهت آشکار سازي توابع FMRIجدا سازي اجزاي تصاویر   1214
 ICAمغز با استفاده از مدل 

    هوتن حداد الریجانی  رضایی راد. د

1215  
 الگوریتم لرزشگیري در دوربین چشم طراحی و پیاده سازي

  مصنوعی
حمید رضا خادم   آیت اللهی. د

  87مهر   الحسینی

1216  
دریافت اطالعات سه بعدي چهره با اسکنر سه بعدي به روش 

  نور ساختار یافته
  نوید فرجی  رضایی راد. د

  87آذر 

1217  
طراحی و شبیه سازي سیستم اپتیکی آشکارساز و سیستم 

  ته به آن در ماهواره نمونهالکترونیکی وابس
  رامتین امین پور  رضایی راد. د

  87مهر 

1218  
 فاز خطی با استفاده از الگوریتم  FIRطراحی فیلتر دیجیتال 

  ژنتیک 
  میثم نجارزاده  آیت اللهی. د

  87تابستان 

1219  
جزیره سازي تعیین مسیر و توالی بهینه راه اندازي نیروگاهها 

  یستم هاي قدرتدر برنامه ریزي بازیابی س
  سعیده برقی نیا  شایانفر. د 

  87آبان 

1220  
معرفی یک جبران کننده جدید براي کنترل دینامیکی ولتاژ 

)DVC(  و شبیه سازي و مقایسه آن با اصالحگردینامیکی
   ) DVR(ولتاژ

  علی اژدست  کاظمی. م 
  87مهر 

1221  
طراحی و شبیه سازي آشکارسازهاي فرا بنفش بر مبناي   

Zno بابهینه سازي بازدهی کوانتمی و جریان تاریکی  
شاهین عنایتی   محمدنژاد. د 

  ماکلوانی
  87مهر

1222  
طراحی مسیر بهینه و توسعه الگوریتم کنترلی براي هدایت 

  اجسام پرنده کوتاه پرواز
  امیر بادکوبه  فرخی. د 

  87تیر 

  87دي   سعید رضا احترام  صدر.د  NDTطراحی الگوریتم استخراج ویژگی هاي سیگنال هاي   1223



 MFL حسگرهاي حاصل از

1224  
 از دیدگاه الکتریکی و SF6تعیین ترکیب بهینه گاز 

اقتصادي و بررسی تاثیر شکل جنس ناهمواري و پوشش 
  الکترودها بر ولتاژ شکست ترکیب بهینه

. غالمی         د .د 
  جمالی

  حمید رضا شریف پناه
  87تیر 

1225  
 در افراد ضایعه نخاعی با استفاده از کنترل لغزشی رکاب زدن

  تحریک الکتریکی عملکردي
  خشایار میثاقیان  عرفانیان.د

  87مهر

1226  
 ARIMAپیش بینی قیمت برق روز بعد با استفاده از 

.WaveletARIMA 

  ناد علی ابراهیمی  جدید.د 
  87دي

1227  
تخصیص کانال به صورت پویا در شبکه هاي توزیع شده 

  شناختگر
  شادي ابراهیمی اصل  حسنیابول. د

  87آبان 

 Residualمکان یابی وفقی موبایل به روش              1228
Test 

  87مهر   پرنا شبستري  کهایی. د 

1229  
بررسی تحلیلی و آزمایشگاهی اثر نا همواي و انحناي سطح 

  خارجی الکترودها بر ولتاژ شکست در عایقهاي گازي
  لیال آزاد  غالمی.د 

  87تیر

  87دي   حمید عتیقه چی  شوالیی.د   وره القایی تغذیه شده با اینورتر منبع ولتاژک  1230

ارزیابی قابلیت اطمینان شبکه هاي توزیع مجهز به سیستم   1231
  اتوماسیون

  87تیر   فهیمه طیهوئی عصر  کاظمی. م 

1232  
تعیین پاسخ فرکانسی سیم پیچی ترانسفورماتور قدرت مبتنی 

  بر روش اجزاء محدود
  

  حامد مبارکی  واحدي. د 
  87مهر 

1233  
تخمین عمر عایقی کابلهاي فشار قوي مبتنی بر تنش هاي 

  حرارتی و الکتریکی
  

  تقی سامی  غالمی. د 
  87آبان 

1234  
تخمین مکان کاربر در شبکه هاي مخابرات سیارسلولی نسل 

  چهارم مبتنی بر همیاري موبایل ها و شبکه
  میسولماز تقوي  اکرا  ابوالحسنی. د 

  87آبان 

1235  
شبیه سازي روش کنترل برداري موتور القایی مبنی بر تزریق 

  سیگنال در ولتاژ استاتور
  امین رحیمی  جلیلیان. د 

  87مهر 

1236  
 با PFNطراحی و پیاده سازي مولد توان پالسی مبتنی بر 

  استفاده از خطوط انتقال
  آروین نیک جمال  واحدي. د 

  87آبان 

1237  
رایه ها و زیر آرایه هاي خطی و صفحه اي با سنتز بهینه آ

  چیدمان اختیاري عناصر براي ایجاد پرتو مطلوب
  مجتبی فالح پور  عریضی . د 

  87آبان 

1238  
صدور امتیازات انتقال و تخمین حداکثر حجم تعهدات و 
اختیارات و بررسیدینامیکی بازارهاي انرژي و امتیازات 

  انتقال

  احمد تنهایی  جدید . د 
  87 آذر

1239  
یودا مسطح با _شبیه سازي بهینه سازي و ساخت آنتن یاگی

   IWOروش 
  سید حسن صدیقی  سلیمانی.د 

  87شهریور



1240  
مکان یابی کلید براي بهبود قابلیت اطمینان شبکه توزیع به 

  منظور بهره برداري از تولیدات پراکنده
  حمید حلمی  جدید. د 

  87دي 

1241  
لگوریتم دسته بندي پیاده سازي سخت افزاري ا

ISODATAدر الگوي روزت   
  سید حسن صادقیان  شکوهی. د 

  87دي 

1242  
طراحی و ساخت آنتن پچ با استفاده از ساختارهاي 

میکرواستریپی ناقص شده براي افزایش تغییرات فرکانس 
  رزونانس

  عاطفه کردزاده  حجت.د 
  87پائیز 

را سازي  به منظور میUPFCشبیه سازي دو روش کنترلی   1243
  نوسانات سیستم قدرت

  87آذر  فرخ مهام نیا  کاظمی. م 

1244  
 بر بهبود پایداري استاتیکی FACTSبررسی تاثیر ادوات 

  ولتاژ به روش تحلیل مقادیر تکین و پخش بار پیوسته
 

  علی زارع  کاظمی. م 
  87آذر 

1245  
جایابی بهینه خازنها در شبکه هاي توزیع با استفاده از 

  تیک و الگوریتم کلونی مورچهالگوریتم ژن
  تقی صمیمی اصل  جمالی.د 

  87دي 

1246  
 به عنوان محدود ساز جریان خطا UPFCارزیابی عملکرد 
  در شبکه انتقال

  رضا فرید   قاسم نیا   حیدري. د 
  87تیر 

1247  
( مدل سازي دینامیکی ژنراتورهاي القایی تغذیه دو گانه 

DFIG( در توربین هاي بادي  
  پوپک پوشنگ باقري  کالنتر.د 

  87خرداد 

1248  
کنترل ربات با دو درجه آزادي از طریق اینترنت با استفاده از 

  انتقال متغیرهاي موج در جهت کاهش اثر تاخیر زمانی
سید رضا       سید   جاللی. د 

  87بهمن   طبیب

1249  
طراحی و شبیه سازي لیزرهاي مود قفل شده با استفاده از موج 

  نوريبرهاي کریستال 
  مانی باباعلی  محمد نژاد. د

  87آبان 

1250  
پیاده سازي آرایش بلوملین چند طبقه براي ایجاد پالسهاي 

  قدرت
محمد رضا   دباغی   واحدي. د 

  87آذر   داریان

1251  
طراحی و شبیه سازي تیونر گیرنده تلویزیون براي گوشی 

  CMOSتلفن همراه در تکنولوژي 
مهدي سادات   گل   شکوهی.د 

  87زمستان   ستانیطبر

1252  
بهبود روش هدایت یک موشک آشیانه یاب غیر فعال با 

  استفاده از فیلتر ذره اي
  حامد صادقی  بلندي. د 

  87تیر

1253  
تحلیل و بررسی اثر پایدار سازهاي مبتنی بر 

STATCOM و SVC بر بهبود پایداري سیستم قدرت 
  با استفاده از الگوریتم ژنتیک

. دکاظمی          . م
  کالنتر

  آیدا گوهري
  87پائیز 

1254  
طراحی بهینه سازي ساخت و اندازه گیري فیلترهاي سنجاقی 
  و حذف پاسخ نا خواسته با استفاده از تغییر در صفحه زمین

  حجت اله نعمتی  عریضی. د 
  86بهمن 

1255  
قطعه بندي گلبولهاي سفید خون بر اساس کانتورهاي شکل 

  پذیر
  لممحمد همق  آیت اللهی. د

  87آذر

  87بهمن   جواد سبابه  محمدي. د  با بهره گیري از روش FPGAتحمل ژذیري نقص در   1256



  آزمون گروهی

1257  
طراحی و شبیه سازي اندازه گیري لحظه اي فرکانس به روش 

  FPGAدیجیتال بر ژایه 
  

  سهیل محلوجی  محمدي .د 
  87بهمن 

1258  
 سناریوهاي تحلیل و شبیه سازي کانال رادیوي شناختگر در

  تداخلی
  سید سیاوش   قوامی  ابوالحسنی. د

  87بهمن 

1259  
شبیه سازي تاثیر هارمونیک ها بردماي نقطه داغ و عمر عایقی 

  ترانسفورماتورها
شمس الدین طاهري   غالمی.د 

  لداري
  87اسفند 

1260  
    RAOرد یابی اهداف با استفاده از 

BLACKWELLIZED PARTICLE 
FILTER  

  پیمان بهشتی  ادرضایی ر. د
  87دي 

 با خوشه هاي چند DSUWBبررسی کارآیی سیستم هاي   1261
  آنتنی در کانالهاي محوشدگی

  87پائیز   مریم دشتی  ابوالحسنی.د

 جهت بهبود UPFCمطالعه و شبیه سازي دو روش کنترلی   1262
  پایداري حفاظت گذراي سیستم قدرت چند ماشینه 

  87اسفند   تلی هامان  کاظمی. م 

1263  
 تایی با مدوالسیون Mارزیابی عملکرد کلیدزنی انتقال کد 

 در سیستم هاي فرا پهن باند BPSM وBPAMهاي 
)UWB(   

  اکبر اسدي  فارسانی  ابوالحسنی.د 
  87اسفند 

طراحی و پیاده سازي یک سیستم کنترل وضعیت مغناطیسی   1264
  براي ماهواره

  87اسفند   سید مجتبی شاکري  بلندي. د 

 براي تامین کیفیت سرویس VGAPبهینه سازي پروتکل   1265
   )Ad_ Hoc(در شبکه هاي اقتضایی      

  87آبان   خدیجه غافرین  نادري. د 

 سوئیچ نرم تمام پل DCDCشبیه سازي وکنترل مبدل   1266
  ورودي سري خروجی موازي

  87بهمن   سمیه فوجی  رحمتی. د 

  87 12بهمن  حسام ریحانی  کالنتر. د    پایداري گذراکنترل نیروگاههاي بادي به منظور بهبود  1267

ارزیابی روشهاي فعال تشخیص پدیده جزیره اي شدن در   1268
  سیستمهاي با تولید پراکنده

  87دي   عبدالرضا  بهرمانی  جمالی.د 

  87زمستان   میر سعید صفري  رحمتی. د  طراحی و ساخت مانیتور عالئم حیاتی چند منظوره بیمار  1269

1270  
 جهت تشخیص FPGA مبتنی بر EDACطراحی واحد 

  خطاهاي انتقال داده در ارتباطات ماهواره اي
  

  محسن داستان  محمدي.د 
  87اسفند 

پیاده سازي و مقایسه روشهاي مختلف پخش بار هارمونیکی   1271
  روي شبکه هاي نمونه با بارهاي غیر خطی

  87دیماه   محمد رضا  ماسوري  جلیلیان. د 

 با AC/DC وشبیه سازي اصالح ضریب توان مبدل طراحی  1272
  استفاده از کنترل تطبیقی

  87بهمن   محمد علی  ابراهیم زاده  رحمتی. د 

  88فروردین   حسن زرگرزاده  جاهد مطلق. د   تحلیل و کنترل آشوب و دوشاخگی در ژیروسکوپ سنگین  1273



1274  
جزیره سازي عمدي شبکه هاي توزیع در حضور منابع تولید 

  راکنده در محیط بازارپ
  محمد نیکخواه مژدهی  کاظمی. م 

  87بهمن 

  87اسفند   جواد محجوب  جدید. د   بررسی حساسیت حاشیه بارگذاري سیستم قدرت  1275
  87اسفند   محمد صادقی  میرزا کوچکی. د   تولید بسته نرم افزاري براي شبیه سازي ادوات ابررسانا  1276

1277  
یستمهاي قدرت در حضور ارزیابی قابلیت اطمینان س

UPFC و STATCOMبا استفاده از روش تحلیلی   
  حمید رضا باي  کاظمی. م 

  87شهریور 

1278  

 , STATCOMطراحی و شبیه سازي کنترل کننده هاي
SSSCو  UPFC با روشهاي کنترلی PI)  انتگرالی
به منظور ) شبکه تابعی اساس شعاعی (RBFNو ) تناسبی

  بهبود پایداري گذرا

  مهدي         غالمی.د 
  عرب صادق

  87بهمن 

  87اسفند   حامد جوادي  شوالیی. د   کوره القایی تغذیه شده با اینورتر منبع جریان  1279

1280  
مدلسازي تحلیلی و بهینه سازي موتور سنکرون آهنرباي دائم 

  خطی یک طرفه
  نریمان روشندل  توانا  شوالیی. د 

  87اسفند 

1281  
توسط مولد ) غالت و خشکبار(آفت زدایی مواد غذایی 
  فرکانس و قدرت باال

سیدمحمدحسین   شوالیی. د 
  میرحسینی

  87اسفند 

  87مهر  زهراصلح جوخواه   غالمی. د   مدل سازي دینامیکی شکست سطحی در مقره هاي با الیه یخ  1282

1283  
تحلیل میدان مغناطیسی وجریان چرخشی در ترانسفورماتور 

HTSوناگون سیم پیچی مبتنی بر آرایش هاي گ  
  صادق شاکري  حیدري. د 

  87بهمن 

1284  
ارائه الگوریتمی سریع وموثرجهت اندازه گیري توان طیف 

  فرکانسی براي کاربردهاي رادیوي شناختگر
  

  سیدجواد        برکچیان  ابوالحسنی. د 
  87بهمن 

طراحی شبیه سازي وساخت یک مدل ساندویچی از   1285
   SIWنیک   مبتنی برتکHPlaneفیلتر

  88اردیبهشت  حسن آقایاري  کمجانی. د 

 با DTCطراحی وشبیه سازي درایو موتور القایی به روش   1286
   )  CSI(استفاده از اینورتر منبع جریان 

  87اسفند   مهدي بابایی رکنی  حیدري.د 

 وات در 100طراحی وساخت تقویت کننده توان باند پهن   1287
   مگاهرتز860470باند فرکانسی 

  87اردیبهشت   اسالم جعفري  حجت . د 

  87مهر  علیرضا پورقناد  صدر. د   طراحی وشبیه سازي ضد حمله در پردازنده هاي رمز نگاري  1288

تعیین بهینه سبد سهام در بازار بورس تهران بااعمال   1289
  دومحدودیت و با استفاده ازارزش درمعرض ریسک

  87اسفند   محمد ضیائی  جاهد مطلق. د 

  87اسفند   مهدي آمون  رضایی راد. د   ردیابی هدف در دنباله تصاویر بر اساس تبدیل موجک  1290

یافتن الگوهاي پتانسیل هاي سطحی بدن براي بیماران سکته   1291
  ECG  وCMIRIقلبی و مقایسه نتایج با 

  88فروردین   امیر حاجی رسولیها  آیت اللهی.د

1292  
یه براي تقویت طراحی وساخت واحد پیش اعوجاج باند پا

  کننده توان باالي مایکروویو
  امین براهیمی  میرزا کوچکی. د 

  88اردیبهشت 



1293  
شبیه سازي بهینه سازي و ساخت آنتن متناوب لگاریتمی 

  PSOمسطح با استفاده از روش 
  سیدمحمد هاشمی  سلیمانی. د 

  87مهر

  87اسفند   حمید اسدي  یکهای. د   جداسازي کور سیگنال هاي طیف گسترده پرش فرکانسی  1294

1295  
تخمین پارامترهاي ژنراتور نیروگاه گازي دورود با استفاده از 

  روش اعمال اغتشاش کوچک و شبکه هاي عصبی
  محمد حسین  فیجانی  واحدي. د 

  87اسفند 

1296  
 در تصاویر فشرده DCTنهان نگاري برگشت پذیر بر پایه 

  شده
  محمد باجی اوغلی  آیت اللهی. د

  87اسفند 

1297  
استفاده از ساختارهاي کایرال جهت بهبود پاسخ باند حذف 

  فیلترهاي موجبري
  زهرا ابوالحسنی  طیرانی. د 

  87بهمن 

1298  
امیرعباس        امیر   شکوهی. د  WEBBASEبازیابی تصویر در پایگاه هاي داده       

  شقاقی
  87اسفند 

1299  
 عصبی مبنی بر پیش بینی کوتاه مدت بار با استفاده از شبکه

 PSOالگوریتم 

  غفار عظیمی  شایانفر. د 
  87آذر 

1300  
مدل ماکزیمم تشابهات کانتور فعال با استفاده از سطوح هم 

  تراز براي ناحیه بندي ماموگرامها
  پیمان رحمتی  آیت اللهی. د

  87اسفند 

1301  
بهبود عملکرد مخابرات مشرکتی در شبکه هاي بی سیم چند 

  یانه هاي چند آنتنی و ارسال وفقیکاربره به کمک پا
  محمود محصل فقهی  ابوالحسنی. د 

  88اردیبهشت 

1302  
 در سیستم چند رسانه اي مبتنی SIPتحلیل عملکرد پروتکل 

 UMTS شبکه IPبر 

  امیر مسعود     عمویی  فالحتی. د 
  88خرداد

  88اردیبهشت  خیامین صدري قهفر  بهشتی. د   انطباق تصویر با الهام از فیزیک مکانیک  1303

1304  
طراحی مدل نوین پیش بینی انتشار امواج براي مخابرات 

  میکروسلولی در محیطهاي شهري
  چیا سعیدي  حجت. د 

  88خرداد

1305  
استخراج ویژگی ها و کالسه بندي مهمترین آریتمی هاي قلبی 

  از روي خواص آشوب گونه و غیر خطی سیگنال قلبی
  فرید یعقوبی  آیت اللهی. د 

  88اد خرد

1306  
طراحی و شبیه سازي یک درهم ساز مقاوم و امن تصاویر 

  دیجیتال
علیرضا             شاه   بهشتی . د 

  حسینی
  88خرداد

شبیه سازي و مقایسه تلفات در درایوهاي موتورهاي   1307
  الکتریکی در دو روش کنترل برداري و اسکالر

  87زمستان   یداله حقیقی  عرب. د 

بود ردیابی نقطه توان بیشینه آرایه هاي خورشیدي بررسی و به  1308
  در سیستم هاي انرژي الکتریکی ماهواره

  88اردیبهشت   آرش کالنتري  رحمتی. د 

جایابی بهینه تجهیزات کلید زنی بر اساس هزینه قابلیت   1309
  اطمینان در سیستمهاي توزیع

. جمالی        د. د 
  غالمی

  88اردیبهشت   علیرضا باقري دیزج

1310  
مکان یابی و بررسی انتشار تخلیه الکتریکی جزئی در داخل 

ترانسفورماتور بر اساس تئوري خطوط انتقال و انطباق و 
  انطباق برداري

  احمد  جوانشیر استیار  غالمی. د 
  87زمستان



  

1311  
شبیه سازي کنترل برداري غیرمستقیم موتورالقایی با استفاده 

   ثابت زمانی رتور )ON_LINE(از تخمین گر بالدرنگ 
  سیما کمانکش   خابوريعرب. د 

  88خرداد

1312  
سیامک حسن زاده   شهري. د   کنترل آب و هواي گلخانه صنعتی به روش پیش بین هوشمند

  87دي   بارانی

1313  
شبیه سازي کنترل کننده برداري موتورالقایی سه فاز با 

  محرك مبدل ماتریسی مقاوم دربرابرخطا
  رسولیاحسان   جلیلیان. د 

  88اردیبهشت 

  88تیر  حسینعلی محمدپور  شوالیی. د    )SSR( بر کاهش نوسانات زیر سنکرونGCSCتاثیر   1314

1315  
طراحی و شبیه سازي دو الگوریتم بهبود یافته کدینگ براي 

 OFDM در سیستم PARRکاهش 
  سید محمد امین شهابی  ابریشمی فر.د 

  88بهار 

  87بهمن   حسین صفایی  شوالیی. د   االي پر قدرتطراحی نوسان ساز فرکانس ب  1316

1317  
 با استفاده از ECGتشخیص انواع آریتمی از روي سیگنال 

 RBFروش ویولت و بهره گیري از شبکه عصبی 
  امیر داروئی  آیت اللهی. د 

  88خرداد

1318  
کنترل فازي ذخیره ساز انرژي مغناطیسی ابررسانایی براي 

  ستم هاي قدرتافزایش پایداري گذرا در سی
عبداللطیف      باش   حیدري. د 

  88تیر   قره

1319  
 با محدوده CMOSطراحی و شبیه سازي حسگر تصویر 

  دینامیکی زیاد و توان مصرفی کم
  مهدي آهنگریان ابهري  ابریشمی فر. د 

  88اردیبهشت 

  88خرداد  مهدي صدري  د  شوالیی  مدل سازي باتري ها در مصارف صنعتی  1320

1321  
 براي ردگیري دو هدف PHDسی و پیاده سازي فیلتر برر

  متمایز در تصاویر سونار
  پدرام پشتیبان  رضایی راد. د 

  88خرداد

1322  
تخمین وکنترل مقاوم فاصله و زاویه دو هواپیماي بدون 

  سرنشین
  مهدي سیفی  جاللی. د 

  88خرداد

1323  
رفع ابهام جایگشت در مکان یابی منابع صوتی در محیط 

  ی با جدا سازي کور منابعانعکاس
  وحید خان آقا  کهایی. د 

  88خرداد

1324  
طراحی الگوریتمی براي بخش بندي تصاویر با استفاده از 

  مفهوم پیکسون و بررسی اثرات نویز بر روي آن
  هادي یوسفیان  رضایی راد. د 

  88تیر

1325  
طراحی و شبیه سازي یک تی جادویی هشت دهانه اي در باند 

Xف در آنتن مونوپالس براي مصار  
  

مرتضی محمدي شیر   حجت. د 
  88خرداد  کالیی

1326  
 سیگنالهاي DOAبهبود سرعت همگرایی تخمین وفقی 

  راداري در محیطهاي انعکاسی به روش غیر فعال
  وحید حاج ملک  کهایی. د 

  87بهمن 

طراحی تقویت کننده ابزار دقیق حالت جریانی با بهبود   1327
CMRRذیه وکاهش ولتاژ تغ  

محمد حکمت    ازهري. د 
  کشتیبان

  88تیر

1328  
یک مکانیزم مسیر یابی براي تامین کیفیت سرویس هاي چند 

  رسانه درشبکه هاي حسگربی سیم
  سوسن صنعتی  بهشتی. د 

  88خرداد



1329  
جایابی بهینه کلیدهاي کنترل از راه دور در سیستم اتوماسیون 

  توزیع با استفاده از الگوریتم ایمن سازي
  مهدي ابتهاج  شایانفر .د 

  88خرداد

1330  
 در بهبود پایداري گذرا SFCL و SSSCارزیابی عملکرد 

  و محدودسازي جریان خطا
  محمد بهاردوست  حیدري. د 

  87شهریور 

1331  
بهرام نجفی سعادت   حیدري. د   ارزیابی عملکرد کابلهاي ابر رسانا در سیستمهاي قدرت

  پیشه
  87دي 

1/
1332  

  آرزو ذاکري  عرفانیان. د  ی قلبی با استفاده از تحلیل زمان فرکانستشخیص ایسکم
  88تیر

2/
1332  

  آرزو ذاکري  عرفانیان. د  تشخیص ایسکمی قلبی با استفاده از تحلیل زمان فرکانس
  88تیر

شبیه سازي و تحلیل پدیده فرورزونانس در ترانسفورهاي   1333
  اندازه گیري ولتاژ

  88تیر  سعید شهابی  غالمی. د 

1334  
مدل سازي و شبیه سازي روش کنترل برداري موتور القایی 

بزرگ به منظور بهینه سازي سیستم تغذیه آب دیگ هاي 
  بخار نیروگاهی

  سعید مرندي  عرب. د 
  88خرداد

طراحی و شبیه سازي واحد الکترونیک محموله تصویربرداري   1335
  یک ماهواره نمونه

  88اردیبهشت  هاشم بذرافشان  شکوهی. د 

در ) GIL(تعیین ظرفیت عبور جریان خطوط با عایق گازي   1336
  حالتهاي پایدار و گذرا

  87تیر  سعید روان  غالمی. د 

 H.T.S( ارزیابی عملکرد رفتارهاي ابر رساناهاي دماي باال   1337
  در طراحی قطارهاي شناور مغناطیسی)

  88خرداد  جعفر جعفري  حیدري. د 

 با کمک درخت XLPEهاي ارزیابی شرایط عایق کابل  1338
  تصمیم

  87زمستان  امیر رضا یزداندوست  شهرتاش. د 

تعیین حد مجاز حرارتی جریان هادیها و کابلها در حالتهاي   1339
  ماندگار و گذرا

  87بهمن   راویه ناملیتی  شوالیی. د 

بهبود مکان یابی هدف در سیستمهاي فرا پهن باند در   1340
  محیطهاي با دید غیر مستقیم

  88فروردین   آرش عباسی  کهایی. د 

ذکریا صالحیان متی   شهرتاش. د  شبیه سازي رفتار دکلها در برابر صاعقه  1341
  کالئی

  87مهر

  88خرداد   بهزاد امید علی  بهشتی. د  جایگذاري حسگرها و مکان یابی با استفاده از فاکتور گراف  1342

ژي طراحی پروتکل الیه دسترسی به رسانه با مصرف انر  1343
  کارآمد براي شبکه هاي حسگر بی سیم

  88تیر  سمیرا نیا فر  شاه حسینی.د

1344  
 به RFIDطراحی آنتنفرکتال مربعی دو بانده براي کاربرد 

همراه اختالالت جزئی بر روي پچ به منظورایجادپالریزاسیون 
  دایروي درهردوباند

حجت             . د 
  کاشانی

  جواد قالیبافان
  88شهریور



  87اسفند  فاطمه فراتی  شاه حسینی.د  رح رمزنگاري مبتنی بر شناسه با کلید خصوصی اشتراکیط  1345

1346  
 جهت IDVRشبیه سازي و بررسی دو روش کنترلی براي 

  بهبودکمبودولتاژدرشبکه هاي توزیع 
  سیده لیال    کرمانی  جلیلیان. د

  87اسفند

1347  
استفاده تشخیص زنجیره مقره هاي معیوب در خطوط هوایی با 

  از پالس کرونا
حسین طاهرزاده   غالمی. د 

  87مهر  عیدائی

  88شهریور  امیر حیاتی  سلوط  غالمی. د   شبیه سازي و ارزیابی پدیده صفر جریان در کلیدهاي خال  1348

1349  
فشرده سازي سیگنال به منظور تخمین اختالف زمانی ورود 

)TDOA (  بر اساس معیارFI 
  روقیعلیرضا فرخ با  بهشتی.د 

  88شهریور

1350  
طراحی شبیه سازي وساخت کوپلرهاي مایکرواستریپ فشرده 

  شده با بکارگیري خطوط غیر یکنواخت
  فروغ حسینی  خلج. د 

  88اردیبهشت

1351  
 و SEUطراحی و شبیه سازي یک روش مقاوم در برابر 

TID در FPGA   
  رضا امیدي قوشه بالغ  محمدي.د

  88شهریور

1352  
ازي فیلتر پایین گذر امپدانس پله اي با طراحی و بهینه س

  زمین معیوب توسط روش کمترین مربعات
میر مهدي سید     عریضی.د

  88تیر  استفهالن

1353  
 براي SIRطراحی شبیه سازي و ساخت تریپلکسر مبتنی بر 

 GSMسه فرکانس کاري در 
  نیما موالئی گرمجانی  کمجانی.د

  88شهریور

1354  
ل جریان سیم نول در شرایط بار نا شبیه سازي و تجزیه و تحلی

  متعادل و هارمونیکی
  علی  رضازاده ماکویی  جلیلیان.د

  88تیر

1355  
 ACمونیتورینگ و تحلیل وضعیت عایقی ماشین الکتریکی 

  به روش آنالیز میدان
  دیاکو عزیزي  غالمی. د

  88شهریور

  88شهریور  مزدك لیستانی  ادمحمدنژ.   د   در جستجو گرهاي رتیکلیUVIRآشکارسازي دو گانه ي   1356

1357  
 510طراحی و ساخت یک آنتن فعال پهنباند در محدوده 
  گیگا هرتز از طریق جمع کردن پهناي باند سه آنتن

  ابراهیم فراتی  عریضی.د
  88تیر

1358  
طراحی یک تقسیم کننده پر سرعت میدان گالوا با استفاده از 

  مدارهاي آنالوگ و دیجیتال آمیخته
  نیما طاهري نژاد  یشاه حسین.د

  88مهر

1359  
طرحهاي حفاظت مبتنی بر امواج گذرا در سیستم هاي جبران 

  شده سري
  صادق شهامتی بریس  شهرتاش.د

  88تیر

1360  
روش تشخیص سریع و دفاع چند الیه حمله اخالل در 

   )DDOS(سرویس توزیع شده 
  کوروش فیروزبخت  شاه حسینی.د

  88شهریور

1361  
ریب خطا براي سیگنالهاي آزمون غیر طراحی الگوریتم تق

  مخرب فراصوت در فضاي موجک
محمد حسین    دوست   صدر.د

  محمدي
  88تیر

 بدون DCکنترل بدون حسگر وصعیت درایو موتورهاي   1362
   )BLDC(جاروبک

شهاب الدین رشت   واحدي.د
  آبادي

  88شهریور

1363  
 طراحی کنترل کننده به منظور تخفیف حمالت صرع با استفاده

  از تکنیک آشوب در مدل شبیه سازي شده صرع
  نغمه مستوفی  جاهد  مطلق. د

  88تیر



1364  
تشخیص ترك و تخمین تعداد میله هاي معیوب رتوردر 

  موتور القایی
  فرزانه کرمی  پشتان.د

  88تیر 

1365  
 جهت بهبود کاهش ولتاژ SMEMارزیابی عملکرد 

  دینامیکی در سیستمهاي قدرت
  دپورغالمحسن محم  حیدري.د

  88شهریور

  87بهمن   الهام رضایی  ابوالحسنی.    د  کدینگ منابع توزیع شده در شبکه هاي حسگر بی سیم  1366

1367  
طراحی بازار همزمان انرژي و انواع ذخیره با در نظرگرفتن 

  قراردادهاي دو طرفه و هزینه فرصت از دست رفته
  افشین یاوري  شایانفر.د

  87دي 

1368  
ند پالسه تغذیه کننده سیستم محرك شبیه سازي مبدل چ

   DCموتور القایی با استفاده از روش با تزریق ضربان 
  88تیر  سیاوش نخعی  جلیلیان.د

  

1369  
ردیابی اجسام متحرك در تصاویر ویدئویی به کمک مدل 

  کردن پس زمینه
  مصطفی آقایی  آیت اللهی.         د 

  88تیر

1370  
دایت رباتهاي بازو در طراحی کنترل کننده پیش بین براي ه

  حضور موانع
  اشکان محمدزاده جسور  فرخی.د

  88تیر

1371  
 مبتنی بر کد گذاري CDMAپیش کدینگ در سیستمهاي 

  زمانفضا در کانال همبسته فضایی
  مهدي رحمتی  وکیلی. د

  88تیر

1372  
واسط مغزکامپیوتر مبتنی بر پتانسیل بر انگیخته بینایی حالت 

  پایدار
  د پوریزدیانسعی  عرفانیان.د

  88شهریور

  86بهمن   رامین پیروي چشناسر  میرزا   کوچکی.  د  بررسی استاندارد دایکام در نقل و انتقال تصاویر پزشکی  1373

1374  
طراحی فیلتر مقاوم بازیاب تصویر عملیات سوخت گیریی 

  هوایی به منظورحذف ماتی تصویر
  یاسر زعفري  جاللی. د

  88تیر

  88خرداد  ساسان ژاله پور  شاه  حسینی.د  ی به رسانه در شبکه هاي بی سیمکاهش تاخیر دسترس  1375

1376  
طراحی و شبیه سازي مبدل دیجیتال به آنالوگ حالت جریان 

  ) HDTVترجیحا (با کاربرد تصویري
  ساالر امیري  ازهري.د

  88مهر

1377  
مدلسازي وشبیه سازي موتورهاي القایی به منظورتشخیص 

استفاده از تحلیل جریان و سرعت شکستگی میله رتور با 
  موتور

  امیر فرشاد  جلیلیان.د
  88تیر

مطالعه و شبیه سازي دو روش کنترل نامتعادلی جریان در   1378
  DSTATOOMسیستمهاي توزیع توسط 

  88مهر  رضا مدنی  کاظمی. م

کنترل بستن و باز کردن :ارتباط بی درنگ مغز با کامپیوتر  1379
  پنجه دست

محمداحمدي سید   عرفانیان.د
  امیري

  88مهر

  88مهر  شهاب دهقان  کاظمی.م  برنامه ریزي انتقال با در نظر گرفتن تراکم و اثر توسعه تولید  1380

کاهش خطاهاي سیستماتیک ژیروسکوپ هاي طوقه اي   1381
  برخی با استفاده از روشهاي مقاوم  

  88تیر  حمید تراب  فرخی. د 

1382  
 قدرت با استفاده از ادوات بهبود پایداري گذرا در سیستمهاي

FACTS                سري )SSSC&TCSC(   
  هیوا  لهونیان  کاظمی. م

  88تیر



1383  
روش جدید رمزنگاري متقارن اطالعات با استفاده از کدینگ 

  توربو
  پویا بزاز  نادري.د

  88شهریور

1384  
 بیتی با کاربرد درسیستم 32 کنترلر DSPطراحی تراشه یک 

   دقیقکنترل و ابزار
  اشکان فتحی  میرزاکوچکی.د

  88مهر

1385  
 همراه با ادوات ابر رسانایی در UPQCارزیابی عملکرد 

  بهبود جریان هارمونیکی و کاهش ولتاژ در شبکه توزیع
  امیر حسن   مقدسی  حیدري. د

  88آبان  

1386  
طراحی بهینه سازي وساخت تغییردهنده فاز شیفمن چند طبقه 

 و بدون DGS  انتهاي باز با و ساختار خطوط پیونیده
DGS با استفاده ..  

  علیرضا شمسا فر  عریضی.د 
  88خرداد

  88آبان   محسن یزدانی  سلیمانی.د  طراحی و شبیه سازي و ساخت یک فیلتر موجبري تیغه دار  1387

جایابی واحدهاي اندازه گیري فازور با هدف تخمین پایداري   1388
  ولتاژ شبکه

  88شهریور  دحامد مسگرنژا  شهرتاش. د

  87زمستان   رسول زینالی  گاوگانی  جلیلیان.د  ارزیابی و بهبود کیفیت توان در یک شبکه نمونه صنعتی  1389

1390  
طراحی شکل دهنده هاي پرتو اولتراسوند براي استفاده 

  پزشکی
  طاهره کاهوکار طوسی  بهنام. د

  88تیر

1391  
 با تغذیه تحلیل توزیع ولتاژ در شبکه باال سري راه آهن برقی

  اتوترانسفورماتوري
  

  سجاد سراجیان  واحدي. د
  88آبان 

طراحی و شبیه سازي یک آرایه آنالوگ قابل برنامه ریزي با   1392
  کارایی باال

  88شهریور  علیرضا محمودي  ابریشمی فر.د

بهبود آزمون پذیري مدارهاي ترکیبی دیجیتال به کمک   1393
  رهیافت تکامل پذیري

  88مهر  یرزاییناهید م  محمدي. د

1394  
  وPVتوسعه پخش بار فاز نامتعادل با استفاده از مدلهاي 

PQ براي تولید پراکنده وبررسی اثر انواع مدلهاي DC 
  برروي آن

  عبداهللا جعفریان  جدید. د 
  88خرداد

طراحی بازار همزمان انرژي و انواع ذخیره با مالحظات   1395
  تار یافتهقابلیت اطمینان در سیستم هاي تجدید ساخ

  88شهریور  قاسم درخشان  هوره  شایانفر. د 

  88خرداد  علی الیاسی گرجی   ابوالحسنی. د   مبتنی بر تئوري بازيOFDMتخصیص منابع در سامانه   1396

ارائه الگوریتمی جدید جهت افزایش گذردهی در شبکه هاي   1397
   CDMAسلولی چندگامی 

  88خرداد  هادي مشگی  ابوالحسنی.د

 EMATه سازي عددي جریان گردابی القا شده توسط شبی  1398
  در آزمون غیر مخرب با بکارگیري الگوریتم ژنتیک

  88آذر   فرزاد نوریان  صدر. د 

کنترل تطبیقی ردیابی مسیر روبات متحرك چرخ دار با   1399
  محدودیت هاي غیر هولونومیکی در حضور لغزش

  88تیر   احمد رضا تراکمه  شهري. د

  88مهر  یونس خادمیان  رضایی راد.دیري قطر شریان از روي تصاویر اولتراسوند به کمک اندازه گ  1400



  پردازش تصویر

1401  
بهبود تخمین مکان هدف با پردازش اشتراکی اطالعات 

  درشبکه هاي حسگر بی سیم
  حسین خونساري  کهایی. د

  88شهریور

  88شهریور  فهیمه سادات ذاکري  هنامب. د  تشخیص سرطان سینه در تصاویر سونوگرافی با روش فازي  1402

1403  

استفاده از روش فازي براي هماهنگی میان ادوات 
FACTS به منظور میراسازي نوسانات در یک سیستم 

  قدرت
  

  آزیتا دانش پور  کاظمی. م 

  88تیر

1404  
طراحی ترانسفورماتورهاي توزیع با استفاده از الگوریتم 

  ژنتیک با تابع هدف هزینه کل
  محسن کفاشیان نائینی  واحدي. د

  88خرداد

تحلیل هارمونیک به کمک تابع پنجره بهینه و بررسی تابع در   1405
    IECچارچوبهاي تعریف شده در استاندارد 

سید محمد علی زاهد   جلیلیان. د
  علوي

  87تیر

1406  
شبیه سازي ومدلسازي ظرفیت عبور جریان از کابلها در 

  بارهاي هارمونیکی و گذرا
نرگس           مال   شهرتاش.د

  حسنی
  87آذر

تشخیص چهره سه بعدي با استفاده از روشهاي بهبود یافته   1407
PCA   

  88آبان   امید گروبی  آیت اللهی.د

1408  
کنترل پوشش در شبکه هاي حسگر متحرك با الگوریتم 

  وفقی حرکتی با شرط فاصله
  مانا ساروي  کهایی . د 

  88اردیبهشت 

1409  
خیره ساز انرژي مغناطیسی ابررسانا با کاربرد همزمان ذ

 جهت کنترل فرکانس اولیه در سیستمهاي FACTSادوات 
  قدرت

  رضا شریفی  حیدري. د 
  88شهریور

1410  
طراحی و ساخت آنتن هاي سامانه فرستنده و گیرنده پروتز 

  شبکیه چشم
  سیروس بهرامی  چلداوي.د

  88شهریور

و مسیریابی مدارات ایجاد بسته نرم افزاري جهت قراردهی   1411
CMOL FPGA 

  88شهریور  جمال محمدي  میرزاکوچکی.د

تحلیل وشبه سازي فیلترها وآنتن هاي مایکرواستریپ با شکل   1412
   )MOL(دلخواه با روش خطوط 

سید عباس اکبرزاده   خلج. د 
  جهرمی

  88شهریور

روشهاي نوین آشکارسازي تکرارپذیر در   1413
  مان الیه ايز_ با کدینگ فضاMIMOسیستمهاي

  88مهر  امیر صراف زاده  وکیلی. د 

 با داده MLPشبیه سازي سخت افزاري یک شبکه عصبی   1414
  90 تا 0هاي ممیز شناور براي تشخیص الگوي ارقام 

  88آذر  میثم آبله کوب  آیت اللهی.د

طراحی دکل هاي خطوط انتقال فشرده با استفاده از شبیه   1415
  سازي شدت میدان الکتریکی

  88آذر  حامد  جنت علیپور  غالمی. د 

1416  
بهبود پاسخ باند حذف در فیلترهاي میان گذر مایکرواستریپی 

با تزویج موازي و سنجاقی با استفاده از بکارگیري ساختار 
DGS  

  آنا افخمی  طیرانی. د
  88شهریور



1417  
طراحی و اجراي بسته نرم افزاري انتخاب و ارزیابی کارآیی 

  کلیدهاي قدرت
  عباس بابایی  شهرتاش. د 

  88مهر 

  88آذر  غالمرضا رزق دوست  شایانفر. د   رفع اضافه بار خطوط انتقال انرژي با استفاده از کلیدزنی  1418

1419  
افزایش ظرفیت انتقالی در شبکه برق منطقه اي باختر توسط 

   با حفظ پایداري شبکهTCSC وSVCادوات 
  محسن شیرازي  شایانفر. د 

  88خرداد

1420  
 کیلو ولت تغذیه کننده موتورهاي 20لیل هارمونیکی شینه تح

  جریان مستقیم در کارخانه ذوب آهن اردبیل
  مسعود حامدي  شوالیی. د 

  88آبان 

1421  
طراحی سیگنال تست شناسایی سیستم براي کنترل پیش بین 

  یک فرآیند
  وحید شجاعی باغینی  پشتان. د 

  88مهر

1422  
ازي درکابلهاي کمی سازي روشهاي مختلف زمین س

 PCBکواکسیال و مدارات 

میرماهان        قاسم   چلداوي. د 
  پوري

  88شهریور

1423  
ارزیابی اضافه ولتاژهاي ناشی از ضربه غیرمستقیم صاعقه بر 

  روي خطوط هوایی شبکه توزیع
  محمدحسن انصاري  غالمی. د 

  88مهر

1424  
طراحی شبیه سازي و ساخت یک فیلتر خطوط موازي غیر 

  واختیکن
  سیدعلی حسینی تهرانی  خلج. د 

  88مهر

1425  
مدل سازي و شبیه سازي ذخیره ساز ابررسانا دربهبود 

  اغتشاشات کوتاه مدت ولتاژ نیروگاههاي بادي
  روزبه سعید فر  جلیلیان. د 

  88آذر

1426  
طراحی و شبیه سازي الگوریتم تعیین وضعیت هواپیما با 

   GPSاستفاده از 
  وروزيعلی حاجی ن  صدر. د 

  87مهر

  88آذر  حسن فرجی بکتاش  ازهري.د  بهبود مشخصات آینه هاي جریان  1427

1428  
مدلسازي و تحلیل هارمونیکی سیستمهاي توزیع و ارائه راه 

  حلهاي کاهش ولتاژسیم نول ناشی از بارهاي هارمونیکی
  قاسم احمدي  شهرتاش.د 

  88شهریور

1429  
 جامدبا استفاده بهینه سازي محدودکننده جریان خطاي حالت

  از آشکار ساز کویل روکوفسکی
  بابک ادهم  حیدري.د

  87مهر

1430  
کنترل برخاستن درافراد معلول با استفاده از تحریک 

  الکتریکی عملکردي
  سیدعلی سیدي  عرفانیان.د

  88آبان

ارائه یک مدل خرید در بازار توان راکتیو با در نظر گرفتن   1431
  قید امنیت شبکه

  87اسفند  یرعلی شاهکومحلیام  شایانفر.د

1432  
 OTA(طراحی یک تقویت کننده عملیاتی هدایت انتقالی

کم ولتاژکم توان با محدوده نوسان تغذیه تا تغذیه وخطینگی )
  باال

  فرزان رضایی  ازهري. د 
  88آذر

دو روش نوین کمینه سازي مصرف توان در شبکه هاي   1433
  حسگر بی سیم و ارزیابی آنها

  88بهمن   هادي جمالی راد  ابوالحسنی.د

  88آذر  محسن قزوینی  محمدي.د  تطبیق اثر انگشت با استفاده از الگوریتم ژنتیک  1434
  87بهمن   زهرا داودي راد  خلج. دبررسی و تحلیل مسائل انتشار امواج در مجاورت محیطهاي   1435



MIXED PATH به روش MOVING 
WINDOW FDTD 

1436  
تور درموتور القایی سه فاز تشخیص خطاي میله ي شکسته رو

بااستفاده از روشهاي تحلیل فرکانسی پارامترهاي الکتریکی 
  استاتور

  رامین صالحی ارشلو  جلیلیان. د 
  88دي 

1437  
کالسه بندي اتوماتیک تصاویر سنجش از دور با استفاده از 

  الگوریتم هاي بهینه سازي وآنالیز خوشه بندي
  سمانه کرمی  شکوهی. د 

  88بهمن

1438  
تئوري  (QFTطراحی کنترل کننده بارفرکانس به روش 

  درسیستمهاي قدرت)پس خورکمی
  امیر تقوي اکرامی  شایانفر.د

  87بهمن

1439  
 با استفاده از UPSطراحی وشبیه سازي کنترلر اینورتر 

  شبکه هاي عصبی
  معصومه طاهرخانی  رحمتی. د 

  88مهر

1440  
 از طریق DVBS2بهبود تخمین فرکانس حامل 

  M&M، L&R، FITZ، KAYلگوریتمهاي ا
  مهدي صحرایی  وکیلی.د

  88مهر

1441  
دیکدینگ توربو با پیچیدگی کاهش یافته در کانالهاي 

  گزینشگر فرکانس
  الناز هاشم زاده  وکیلی.د

  88مهر

  88آذر  مهدي الهویري نوه سی  کاظمی . م   تخصیص تلفات انتقال با استفاده از روش ردیابی پخش توان  1442

1443  
طراحی وشبیه سازي فیلتر فعال قدرت موازي با اعمال 

  روشهاي مختلف کنترلی و ساخت یک نمونه آزمایشگاهی
  88اسفند   محمود رنجبر  جلیلیان.د

  
  

1444  
  

مدیریت تراکم در خطوط انتقال با قیمت گذاري تراکم به 
  شیوه حراج نمونه

  کاوه بارنجی  جدید.د
  88اسفند 

1445  
 در FACTS با حضور ادوات ATCتعیین و بهبود 

  محیطهاي تجدید ساختار یافته
  

  مجید مختاري  شایانفر.د
  88اردیبهشت 

1446  
بررسی اثر امواج خارجی بر روي خطوط انتقال 

  مایکرواستریپ شیاردار صفحه زمین
  نویدپوررمضان گنجی  چلداوي.د

  88آبان 

  88اسفند   مهدي صالحی فر  ییشوال.د  مدلسازي فیلتر فعال سري مرکب در سیستمهاي قدرت  1447

1448  
تشخیص تعداد و جهت سیگنالهاي دریافتی در محیط شامل 

  تداخل غیر فعال با استفاده از پردازش آرایه اي
  علی ابویسانی  سلیمانی. د

  88شهریور

1449  
 با ورودي Dطراحی و شبیه سازي تقویت کننده کالس 

  مدوالسیون عرض پالس
  سروناز خیوه گی  رحمتی.د

  88 تیر

1450  
برنامه ریزي توسعه انتقال در محیط تجدید ساختاریافته به 

  کمک الگوریتم ژنتیک
  احسان دامن افشان  شایانفر.د

  88مهر

1451  
کنترل همزمان ولتاژمستقیم تقویت شده و ولتاژ متناوب 

  خروجی اینورتر منبع امپدانسی
  حمید رستمی  عرب. د

  88دي 



1452  
اور توسعه یافته توسط مبدل شبیه سازي کنترل مستقیم گشت

  ماتریسی
  فرهاد منتظري  عرب.د

  88آذر

1453  
 باکنترلر BLDC بهبود موتور DTCشبیه سازي درایو 

  فرکانس ثابت و قابلیت برگشت انرژي
  فرشاد منتظري  عرب.د

  88آذر

1454  
اندازه گیري اتساع شریان بازویی به کمک تصاویر 

  اولتراسوند
  علی صفري  بهنام. د

  88آبان

1455  
فرکانس باال به PWMطراحی و شبیه سازي یکسوساز 

  DCمنظور انتقال توان تولیدي میکرو توربین به شین 
  امیر ناظم پور  عرب خابوري. د

  88بهمن

1456  
توزیع بهینه توان راکتیو در سیستمهاي قدرت با استفاده از 

 PSOالگوریتم 

  88بهمن   امیر حسین خزعلی  کالنتر.د
  

 پیاده سازي سیستم آشکار ساز حمالت غیر طراحی  و   1457
 LANمتعارف بصورت هوشمند      در شبکه 

محمد علی سر بندي   بهشتی.د
  زابلی

  86زمستان

1458  
 با  dual bandطراحی و شبیه سازي و ساخت فیلتر هاي 

  CSRRاستفاده از رزوناتور هاي 
  محمد کشوري راهوار  طیرانی. د

  88اردیبهشت 

و  INTER LEAVEDحی مبدل بوستتحلیل و طرا  1459
  استفاده از آن در اصطالح ضریب توان

  88بهمن   مجید عباسی  رحمتی. د

طراحی  بهینه سازي و ساخت آنتن پچ به شکل   1460
MEANDER براي کاربرد درMIMO  

  88بهمن  بتول بحرینی  سلیمانی. د

بررسی تاثیر نفوذ منابعع تولید پراکنده بر تلفات شبکه هاي   1461
  زیعتو

  کالنتر. د
  جمالی. د

  88اسفند   باقر عالی زاده

ارائه یک الگو ریتم جدید براي تسهیم طیف در شبکه ها ي   1462
  رادیو شنا ختگر 

  88بهمن   هدي شا ه محمد یا ن   ابو الحسنی. د

1463  

جا یا بی منا سب میرا کنده نو سانی به منظور کا هش دا منه 
  نو سا نا ت 

   هوا یی انتقا لگا لو پینگ در خطو ط
   انر زي

  علی صفر ي   غال می.د

  88اسفند 

1464  
  

  ارا ئه رو شی جدید براي بهبو د تطبیق
   گو ینده در سیستم هاي با زشنا سی گفتار 

  88بهمن   رضا صحرا ئیان   آیت اللهی . د

1465  
  مدل سا زي و شبیه سا زي یکسو سا ز 

با قا بلیت کنترل اینور تري سه فاز براي تغذیه مو تور القا یی 
  توان اکتیو و را کتیو 

  عرب. د
   خا بو ري 

  سید مر تضی 
  میر جعفري 

  ار دکا نی 
  88آذر 

1466  
  

  ارائه مدل کنتر ل تطبیقی براي مد یریت
   با رها ي قا بل قطع در بازار برق

  جدید. د
  
  

فر هاد تقی زاده قاریا 
  88اسفند   غدي

  88اسفند   محمد جاوید  محمدي . د هشت بیتی تحمل پذیر طراحی و شبیه سازي یک جمع کننده  1467



 QCAنقص در فناوري نانومتري 

1468  
تحلیل و طراحی بهینه آرایه آنتن هاي شکافی با استفاده از 

  انواع آرایش شکاف بر روي دیواره موجبر مستطیلی
  محمود تالفی نوغانی  عریضی. د

  87مهر

1469  
پشتیبان براي تصاویر فرا بهبودطبقه بندي کننده ماشین بردار 

  طیفی
  محمد حسین بانکی  بهشتی . د

  88بهمن

  88ابان   کریم حسینلو  شوالئی. د  در انرژي هاي خورشیديDCDCمبدل هاي   1470

1471  

  تحلیل و شبیه سا زي یک رو ش بهبود
 یا فته براي کا هش بار محا سبا تی گیرنده در سیستم 

MIMOOFDM کا نا ل   بر مبناي الگو ریتم تخمین
LS 

  سید حسین دخانچی  فال حتی . د

  89فرور دین 

1472  
  

شبیه سا زي اثر پا را متر هاي فیزیکی خط برمشخصا ت کا نا 
 ل سیستم قدر ت جهت انتقا ل اطال عا ت به رو ش 

Broad Band Power Line Carrier 

  مهدي رشیدي   کال نتر . د
  87اسفند 

 شبکه هاي حسگر بی سیم تو تحلیل و آنا لیز تاسیس کلید در  1473
  زیع شده

  89اردیبهشت  مهدي آذر افروز  فال حتی. د

  الگو ریتم جدید پر دا زش براي  1474
 BSS خرو جی هاي 

  88اسفند   طا هره نو حی  کها ئی. د

  فیروز ه گل  برادرا ن شکو هی. د  رمز نگا ري تصویر با استفاده از الگوریتم ژنتیک  1475
   آ قا زاده

  88اسفند 

1476  
  طرا حی و شبیه سا زي یکسو سا ز

 آمپري مورد استفا ده در سیستم هاي مخا 200 سو ئیچینگ 
  برا ت

  مجتبی  شو ال یی. د
   محله اي

  آ با ن
88  

  مدل سا زي نا هم محوري ایستا ده در  1477
 FEM مو تور هاي شار محوري با استفا ده از 

  88اسفند   سید مهدي میر ایما نی  وا حدي. د

1478  
  

  بکارگیري یاد گیري منیفلد جهت
   پر دا زش تصاویر اکو کار دیو گرا فی

  88بهمن   پر یسا کیفا نی  بهنا م . د

بر نا مه ریزي بهینه تو سعه شبکه انتقا ل همراه با حد اقل سا   1479
  زي هزینه ترا کم در محیط هاي رقا بتی

  هدا یت  شهرا م جدید . د
   صبو ري

  88اسفند 

1480  
   ریزي همزمان انرژي و ذخیره دربر نا مه

   با زا ر بر ق با استفاده از بهینه سا زي 
  تصا دفی 

  علی رضا ذکریا زاده  شهرا م جدید . د
  88اسفند 

بهینه سا زي بکا رگیري تو لیدا ت پرا کنده و با رهاي قا بل   1481
  قطع تو سط شر کت تو زیع براي حضور در با زار بر ق 

  88اسفند    فر نیستا نینیلو  شهرا م جدید . د

 ∞به رو شUPFCطراحی کنتر ل کننده مقاو م برا ي   1482
H2\ H مر کب براي میرا یی نو سا نا ت سیستم قدر ت   

  88آذر ما ه   فر شید شالچی  شا یا نفر. د

  88اسفند   مهناز سینا یی  طبا طبا وکیلی. د   حسا بی امن با قابلیت تشخیص خطاینگکد  1483



  

1484  
و شبیه سا زي کنتر ل و لتا ژ و توا ن را کتیو در  تحلیل

 DGسیستم هاي تو زیع با حضور 

  مهندس
   کا ظمی

  محسن عسگري
  88اسفند 

1485  
متعادل سازي بار شبکه هاي فشار ضعیف تو زیع با بهبو د 

  LEAP_FROGالگو ریتم بهینه سا زي 
  علی را مین  شهر تا ش. د

  88آذر    فر د 

1486  
  سبز . د  کارا براي سلو ل عضله بطنیارا ئه یک مدل 

  پو شا ن 
  آذر باد انگیز

  89فر و ر دین 

  88اسفند  بابک کشاورز هدایتی   رحمتی.د  کنترل فیلتر فعال قدرت با استفاده از الگوریتم ژنتیک   1487

1488  
کنترل بهساز یکپارچه کیفیت توان براساس روش مبتنی بر 

  تبدیل موجک و روشهاي تخمین وفقی 
  الیاس یوسفی رضایی   جلیلیان.د

  88دیماه

1489  
مدلسازي  و شبیه سازي توربین بادي کوچک با محورهاي 

  عمودي و افقی  به همراه ژنراتور القایی متصل به شبکه
  محمد علیزاده  کالنتر. د

  88اسفند

1490  
براي مدیریت تراکم خطوط انتقال در UPFCجایابی بهینه 

یافته با استفاده از الگوریتم سیستم هاي قدرت تجدید ساختار 
PSO 

مسعود محمد رحیمی   شایانفر. د
  88اسفند  فرد

جایابی بهینه واحد هاي تولید پراکنده در زیر سیستم ها با   1491
  استفاده از الگوریتم اجتماع ذرات

  88اسفند  بابک روح اللهی   شایانفر.د

1492  
هبود جایابی منابع تولید پراکنده به منظور کاهش تلفات و ب
پروفیل ولتاژدر شبکه هاي توزیع با استفاده از ضریب 

  حساسیت تلفات

  کالنتر . د
  جمالی . د

  رئوف حسن پور
  88بهمن

  88اسفند  محمد حسین قائمی نیا  برادران شکوهی .د  ردیابی انسان براساس طبقه بندي و تحلیل حالت بدن  1493

1494  
محمد کرامت امیر   واجد سمیعی . د  به روش عددي PCFتحلیل و طراحی فیبر هاي نوري

  88دي ماه  کالیی 

1495  
سنکرون سازي کاهش مرتبه یافته تطبیقی در سیستم هاي 

  آشوبناك
  فروغ مطلب زاده  جاهد مطلق.د

  88اسفند

1496  
عیب یابی ترانسفورماتور هاي قدرت بر اساس آنالیز گاز 

هاي محلول و با استفاده از شبکه هاي عصبی تبدیل موجک و 
  دل تر کیبی جهت رسیدن به پاسخ بهینه م

  وهاب رشت آبادي   غالمی . د
  88آبان 

1497  
کنترل UPFCبهبود نوسانات محلی و بین ناحیه اي توسط 

  شده با کنترل کننده فازي سازش پذیر
  رضا نوابی  شایانفر. د

  89خرداد

1498  
در Tطراحی الگوریتمی جهت آشکار سازي و پردازش امواج 

  ECGسیگنال 
  مهسا نوحی  صدر .د

  88اسفند

1499  
جهت آنالیز حرکات قلب در optical flowبهبود روش 

  تصاویر اکوکاردیو گرافی
  پریا ترکاشوند  بهنام. د

  89اردیبهشت

  89تیر   آرش خدادادي  پشتان.دشناسایی پارامترها در رگرسیون غیر خطی با استفاده از فیلتر   1500



  هاي بیزي 

1501  
ند گانه ازتصاویر ویدوئی به کمک تشکیل توصیف هاي چ

 jpeg2000تخصیص نرخ الگرانژین و

  زهره فروشی   بهشتی .د
  89اردیبهشت

  89اردیبهشت   فاطمه پورحسن زاده  سبزپوشان.د مدل اتوماتاي سلولی انتشارپتانسیل عمل در عضله قلب  1502
  89تیر   شاهو قانعی   رحمتی .د   در شرایط گذرا           BLDCتشخیص لنگی روتور موتور  1503

1504  
کاهش تراکم شبکه هاي انتقال قدرت از طریق کلیدزنی بهینه 

  خطوط 
  علیرضا بهروز  جدید.د

  89اردیبهشت 

1505  
ترکیب بندي خودکار خدمات تحت وب بر مبناي معیار 
  کیفیت خدمت با استفاده از الگوریتم اجتماع مورچگان

  حمید حسین زاده  شاه حسینی.د
  88اسفند

  89خرداد  فرشاد تیموري   بهشتی .د  بهبود حاشیه نگاري تصاویر دیجیتال به روش سمانتیک  1506
  89تیر   پوریا مصطفی لو  ابریشمی فر. د  FINFETطراحی و شبیه سازي افزاره نانومتري   1507

1508  
ارزیابی میزان انرزي توزیع نشده به هنگام وقوع خطا در 

 PSO سیستم هاي توزیع بر اساس الگوریتم
  88اسفند  رسول قدیمی   شایانفر . د

  
  

1509  
ایجاد یک رابط گرافیکی بین کاربر و یک سخت افزار رمز 

 LANشکن از طریق 
  هیوا صوفی کریمی   میرزاکوچکی .د

  89تیر

1510  
کنترل حرکت ربات هاي دو پا با استفاده از رویت گر 

  اغتشاش 
  محسن پارسا  فرخی .د

  89تیر

1511  
یل حساسیت ماشین هاي شار محوري مدل سازي و تحل

  FEMنسبت به تغییر ابعاد هندسی با استفاده از
  محمد مدرس  واحدي.د

  89تیر

1512  
بکارگیري الگوریتم تطبیقی براي تعیین اعتماد بین گره هاي 

  شبکه حسگر 
  خدیجه نخعی   شاه حسینی . د

  89خرداد

  89تیر   علی غفاري نژاد  آیت اللهی . د  ت متقابل انقباض تصاویر پزشکی با استفاده از معیار اطالعا  1513

1514  
تشخیص وقوع حمله هاي ناگهانی وصرع با استفاده از 

  روشهاي غیر خطی و آشوبگونه 
  احمد میرزایی  آیت اللهی . د

  89تیر 

1515  
بررسی و مطالعه هارمونیک ها در یک شبکه نمونه و ارائه 

  راهکار جهت کاهش آن
  آرش کردي  جلیلیان.د

  89خرداد

1516  
بر اساس توان جاري شده در خطوط با UPFCجایابی 

  استفاده از برنامه ریزي عددي ترکیبی 
  رضا اعتماد  شایانفر . د

  89خرداد

1517  
بهبود الگوریتم روش انطباق خودکار تصاویر مبتنی بر 

  نیروهاي فیزیکی
  علی غیور  بهشتی . د

  89اردیبهشت

  89تیر   احمد قناعتیان جهرمی   ابریشمی فر . د  هن باند طراحی مدار مولد پالس فراپ  1518
  89فروردین  علی ابویی  جاهد مطلق . د  طراحی کنترل کننده مقاوم براي سیستم هاي فوق آشوب   1519

1520  
شبیه سازي کنترل برداري بدون حسگر موتور القایی با 

  مرجع درسرعت پایین –استفاده از روش مدل 
  ادي مهدي عرب قب  حیدري . د

  89تیر



1521  
مدل بازار آماده سازي و تحویل براي خدمات توان راکتیو با 

  مالحظه ي امنیت سیستم
  مقداد تورانداز کناري  جدید.د

  89خرداد

1522  
جایابی بهینه ریکلوزر جهت افزایش قابلیت اطمینان شبکه 

  توزیع در حضور منابع تولید پراکنده
  آرش پور بهی  جدید . د

  89تیر

1523  
  88بهمن   سمیه معصومی   واجدسمیعی.د WDMیریابی دینامیکی در شبکه تمام نوري مس

  

1524  
طراحی و ساخت تخمین گر حالت سالمت باتري بر اساس 

  حالت شارژ باتري 
  مهرنوش شهریاري   فرخی .د

  88مهر

1525  
محاسبه ظرفیت باقیمانده انتقال با در نظر گرفتن  عدم 

 در برنامه ریزي توسعه قطعیت هاي سیستم و کاربرد آن
  خطوط 

سید جمال الدین ناظم   کالنتر . د
  89خرداد  رضوي 

سري و جابجا گر  FACTSبررسی عملکرد ترکیبی ادوات   1526
  فاز در کنترل انتقال توان 

  89شهریور   امیر موسی حدادي   کاظمی . م

خورشیدابر خازن با استفاده از –کنترل عملکرد سیستم باد   1527
   کوتاه مدت سرعت باد و تابش خورشیدپیش بینی

  کالنتر. د
  جمالی.د

سید محمد صادق 
  غیاثی

  89تیر

طراحی کنترل کننده پیش بین مبتنی بر مدل براي سیستم   1528
  هاي مدیریت زنجیره تامین 

  89شهریور  محمد میران بیگی  جاللی.د

 محل یابی و اندازه یابی بهینه واحدهاي تولید پراکنده در شبکه  1529
  هاي توزیع با استفاده از الگوریتم جستجوي هماهنگ 

  کالنتر.د
  جمالی.د

  89تیر  علی پریزاد

ارائه یک روش جدید براي مخابرات مشارکتی در شبکه هاي   1530
 DFچند جهشی مبتنی بر 

  88اسفند  اذر طاهري   ابوالحسنی . د

1531  
ارائه یک الگوریتم ترکیبی جدید براي حل ابهام جایگشت 

در جداسازي کور منابع با مخلوط هاي کانولو تیو در محلی 
  حوزه فرکانس 

  مرتضی دانشکار عالم  کهایی. د
  89تیر

جهت پیش بینی اختالالت Tاشکارسازي و پردازش امواج  1532
  قلبی 

  88اسفند   مهدي زرینی  صدر. د

ارائه روشی جهت بهبود طراحی سیگنال فراپهن باند رادیو   1533
  ضربه اي

  89تیر  احسان کروجی    وکیلی  طباطبا. د

آشکار سازي جزیره الکتریکی با استفاده از مولفه توالی منفی   1534
  ولتاژو تبدیل موجک

  89شهریور   سید میثم سید برزگر   جدید . د

یک روش نوین براي بهبود عملکرد مخابره همیار در سیستم   1535
  هاي آکوستیک زیر آب

  89خرداد  محمد جواد جنتی  طباطبا وکیلی . د
  

1536  
  طیرانی.د  بهبودمشخصات باند حذف انواع ادوات پسیومایکروویو

  
  سعید فالح زاده

  89فروردین 

  89خرداد  صغري الچینی  غالمی. دبررسی تاثیر رطوبت و حفره بر توزیع میدان الکتریکی در   1537



  کابلهاي فشارقوي با استفاده از روش اجزاء محدود

1538  
 تعیین محل جغرافیایی فیوز کات طراحی و ساخت سیستم

  اوت قطع شده در سیستم توزیع
  ابراهیم ایرانی  شایانفر.د

  89خرداد

1539  
تحلیل و طراحی و ساخت آنتن کوچک پهن باند با بکاربردن 

  پچ هاي پارازیتی
  مهدي حمیدخانی  عریضی. د 

  89خرداد

1540  
ارائه الگوریتمی جدید جهت بهبود عملکرد سنجش طیف 

  ر کانالهاي همبسته در شبکه رادیو شناختگرهمیار د
  محسن حجازي  ابوالحسنی.د

  89خرداد

1541  
تحلیل طراحی و بهینه سازي عناصر تشعشعی فرکتالی و ارایه 

  هاي جدید فرکتالی
  شهرام هدایتی  عریضی.د

  89تیر

1542  
تعیین میزان ذخیره مورد نیاز سیستم قدرت با حضور 

   سازي تصادفینیروگاههاي بادي به روش بهینه
  مژده عبدي خورسند  حیدري. د 

  89مهر

1543  
طراحی تعرفه بهینه هزینه محور در شبکه هاي توزیع با حضور 

  تولیدات پراکنده
  حامد ذکري  جاللی.د

  89شهریور

1544  
طراحی و پیاده سازي کنترل پیش بین براي دستگاه غنی 

  سازي آب
مهدي عربیان منفرد   شهري.د

  مقدم
  89مهر

1545  
راحی و شبیه سازي واحد محاسباتی ضربانی براي یک ط

  پردازنده ي رمزنگاري مبتنی بر منحنی بیضوي
  بهامین ثبوتی  شاه حسینی.د

  89شهریور

1546  
 دریک )PST(شبیه سازي اثر ترانسفورماتور جابجاگر فاز 

  شبکه واقعی به منظور حذف احداث خط انتقال جدید
  

کالنتر      . د 
  جمالی.د

  ن اکبرپورمحمد حسی
  89تیر

 دو درجه آزادي مرتبه کسري PIDطراحی کنترل کننده   1547
  جذب اغتشاش براي سیستمهاي با تاخیر زمانی

  89تیر  خسرو خاندانی  جاللی. د 

طراحی و شبیه سازي الگوریتم تخصیص منابع در محیط گرید   1548
  محاسباتی 

روح اهللا           گل   شاه حسینی.د
  ...محمدي

  89تیر

طراحی یک نوسان ساز کنترل شونده با جریان همراه با بهبود   1549
  ..)باتاکیدبرکاهش نویز(مشخصات 

مهدي ابراهیم زاده   ازهري. د 
  اردکانی

  89خرداد

طراحی شبکه رله با استفاده از پریکدینگ در فرستنده   1550
  وپردازش خطی در رله ها

  89خرداد  زین العابدین  صمدي  فالحتی. د 

 OFDMراحی و تحلیل عملکرد شبکه هاي چند گامی ط  1551
  بامدوالسیون وفقی درکانالهاي فیدینگ

  89تیر  مریم نجم افشار  وکیلی. د 

تعیین محل عیوب خطوط هوایی انتقال انرژي با استفاده از   1552
  تئوري امواج سیاروتبدیل موجک

  89تیر  بهروز شیخ لوئی  غالمی. د 

 به TCSC وSTATCOM با PSSطراحی هماهنگ   1553
  منظور میراسازي نوسانات در سیستم قدرت

  89تیر  آسیه آقازاده  کاظمی. م 

  89آبان   مسعود عادلی راد  بلندي. د کنترل مانور یک ماهواره انعطاف پذیر و پیاده سازي سیستم   1554



OBC  
مدل سازي و تحلیل حساسیت موتورهاي هیسترزیس   1555

  سیلندري 
  89مهر   اییمحمدرضا غزنچ  واحدي. د

طراحی و شبیه سازي فیبر جبران ساز پاشیدگی کریستال   1556
  نوري مبتنی بر ساختارهایی با تلفات اتصال بهینه

  89مهر   نسرین احتشامی  محمد نژاد. د

بررسی و تحلیل اثرات زیستی امواج اولتراسوند بر تسریع   1557
  بازسازي سیستم اعصاب محیطی

  89ن آبا  مهرداد مختاري  بهنام. د

  89مهر   پرستو خادمی آستانه  محمدنژاد. د  طراحی و شبیه سازي یک ترانزیستور تک مولکولی  1558

1559  
طراحی و پیاده سازي واحد آشکارساز لبه تصاویر با استفاده از 

  سخت افزار تکامل پذیر
  

  مریم حسینی  میرزاکوچکی. د
  89شهریور 

یک توربین بادي کنترل ژنراتور القایی تغذیه دوگانه در   1560
  همزمان با گذر خطا از شبکه 

  89آبان   سید علی اکبر خراسانی  کالنتر. د

ارائه مدل بهینه و شبیه سازي تحول زمانی گیت هاي   1561
  کوانتومی مبتنی بر نقطه هاي کوانتومی

  89آبان   محمد مهماندوست  محمدنژاد. د

طراحی، ساخت و تحلیل نامعینی یک حسگر میدان   1562
 FluxGateاطیسی سه محوره نوع مغن

  89تیر   احسان دارابی  بلندي. د

1563  
طراحی و شبیه سازي مدل مداري دینامیکی براي سلول هاي 

QCA  
  

  فرزانه احمدي کاخکی  محمدنژاد. د
  89مهر 

مطالعه و شبیه سازي جبرانساز جامع کیفیت توان   1564
)UPQS(  

  89خرداد  ولی محمدي  جلیلیان. د

 بهینه سازي روش کنترل مود لغزشی براي کنترل طراحی و  1565
  منبع تغذیه ي بدون وقفه ي تک فاز

  89آبان   شیوا درویش زاده  رحمتی. د

تشخیص کم خونی قلبی با استفاده از تحلیل تغییرات سگمنت   1566
ST موج ،Tو تحلیل تغییرات ضربان قلب   

  89مهر   مجید وفایی زاده  عرفانیان. د

کننده پیش بین توزیع شده براي کنترل آرایش طراحی کنترل   1567
  پرواز فضاپیماها

  89مهر   ئاروین مرتب  بلندي. د

شبیه سازي و بهینه سازي کنترل برداري موتورهاي سنکرون   1568
  آهن رباي دائم درونی به منظور افزایش بازده

  89شهریور   عباس پهنابی  عرب خابوري. د

1569  
ابی توان جاري شده در تخصیص تلفات انتقال با روش ردی

خطوط  با در نظر گرفتن تأثیر متقابل توان هاي اکتیو و 
  راکتیو و پخش بارهاي غیرمعمول

  محمود واقفی نژاد  شایانفر. د
  89شهریور 

نویز برداري و بهبود تصویر اثر انگشت با استفاده از پردازش   1570
  هاي چند دقتی

  89تیر   نعیم کریمی مهر  بهشتی. د

  89مهر   هستی شعبانی  کهایی. د بر اساس ICAود بازشناسی سیگنالهاي گفتار جدا شده با بهب  1571



  ویژگیهاي گمشده 

1572  
ارزیابی عملکرد و پیش بینی قابلیت اطمینان سیستمهاي 
حفاظتی شبکه برق باختر با استفاده از سیستم جامع جمع 

  آوري اطالعات

  حمید ناهیدي نژاد  شهرتاش. د
  89خرداد 

1573  
کنترل توان رکابزنی در افراد ضایعه نخاعی به شیوه هاي 
  کنترلی مقاوم با استفاده از تحریک الکتریکی عملکردي

  آیدین فرهود  عرفانیان. د
  89آبان 

1574  
افزایش پهناي باند آنتن پچ مایکرواستریپی با بکارگیري 

  AMCسطوح 
  فاطمه محمدي منور  کمجانی. د

  89مهر 

1575  
ازي اثر نانو ذرات نقره بر مختصات طراحی و شبیه س

  الکتریکی و نوري فیل الیه نازك اکسید تیتانیوم 
  سجاد قطره سامانی  محمدنژاد. د

  89آبان 

  بررسی تأثیر امواج الکترومغناطیس بر روي هدایت سوسک  1576
  

فاطمه سادات ارزان   رضایی راد. د
  فروش

  89شهریور 

1577  
رتر سی و شش مدل سازي و پیاده سازي سیکلوکانو

  تریستوري
  میالد بصیري فر  شوالیی.د

  89آبان 

1578  
مدل سازي، تحلیل و شبیه سازي اثرات امواج 

الکترومغناطیس خارجی بر خطوط انتقال تزویج شده چند الیه 
   و مقایسه نتایجDMSمتعامد با و بدون 

  محمدعلی ساالري  چلداوي. د
  89آذر 

1579  
روي عایق )esdd(ادل تعیین میزان چگالی رسوب نمک مع

ژ باال با استفاده از شبکھ ھای عصبی هاي ولتا
  مصنوعی

رحیم خورسندي   غالمی.د
  89تابستان   گاوگانی

1580  
تشخیص فروافتادگی ولتاژ در فیدرهاي بیست کیلوولت 

  پست فوق توزیع نمونه
  کریم نصیري مقدم  جلیلیان. د

  89تیر 

1581  
ژي هاي تجدید پذیر طراحی یک سیستم ترکیبی مبتنی بر انر

 جهت تأمین HOMERو شبیه سازي آن با نرم افزار 
  انرژي الکتریکی مورد نیاز در یک شبکه مستقل

  حمیدرضا رادمند   شایانفر . د
  89خرداد 

1582  
ارزیابی حداکثر اضافه ولتاژ هاي ناشی از صاعقه در طول 

  یک کابل محافظت شده با برق گیر
مرتضی نوجوان گل   غالمی.د

  89آذر   تپه

1583  
برنامه ریزي بهره برداري نیروگاه بادي با در نظر گرفتن 
  خطاي پیش بینی بادو بار به روش بهینه سازي تصادفی

  صائمه آقاجانی  کالنتر.د
  89آبان 

1584  
جبران سازي همزمان توان راکتیو و هارمونیک ها با استفاده 

  از فیلترهاي فعال تک فاز و سه فاز 
  کاريهامون ش  کاظمی.م

  89دي

1585  
شبیه سازي و ارزیابی رله جهتی در اتصال منبع تولید پراکنده 

  بادي به شبکه توزیع
  جمالی. د
  شهرتاش. د

  نیما محمود پور
  89دي 

1586  
مدل سازي و شبیه سازي جبرانسازهاي ترکیبی به منظور 

بهبود کیفیت توان در سیستم هاي الکتریکی با حضور منابع 
  تولید پراکنده 

  امیررضا نادري پور  جلیلیان. د
  89تیر 



1587  
اینورترهاي چند سطحی مدوالر پر قدرت در کنترل 

موتورهاي القایی ولتاژ متوسط و ارائه ي روش مدوالسیون 
  مناسب به منظور کاهش ولتاژ مد مشترك

  نسیم رشیدي راد  رحمتی. د
  89دي 

1588  
 در SSSC و STATCOMبهبود عملکرد دینامیکی 

  رتسیستم قد
مهدي ایمان پرست   کاظمی. م

  عالی
  89دي 

  89دي   الهام تاجیک  کاظمی. م  تخصیص تلفات انتقال با دو روش ردیابی توان و تئوري مدار  1589
  89دي   علی محمودي  شوالیی. د  جوشکاري مقاومتی و تأثیرات آن در شبکه هاي قدرت  1590
  89دي   مهدي طاهري  نادري. د  امنیت مسیریابی در شبکه هاي بی سیم اقتضایی  1591

1592  
شبیه سازي کنترل مستقیم گشتاور موتور القایی اعمالی به 

  مبدل ماتریسی غیر مستقیم
  وحید فرجی   عرب خابوري.د

  89بهمن 

1593  
کنترل مستقیم گشتاور ماشین القایی دو سو تغذیه با استفاده 

  از مبدل ماتریسی غیر مستقیم 
  عرب خابوري. د
  کالنتر. د

   آقاسیمجید
  89بهمن 

1594  
-  و فیلتر لوگSTFTبهبود تصویر اثر انگشت با تحلیل 

  گابور
  مرتضی یاحقی   بهشتی. د

  89زمستان 

1595  
آشکارسازي خطاي امپدانس باال در شبکه هاي توزیع با 

   و مقایسه با تبدیل موجکTT، تبدیل Sاستفاده از تبدیل 
  ایمان نیکوفکر  شهرتاش. د

  89دي 

1596  
ناسی پزشکی در تصاویر ماموگرافی با استفاده از آسیب ش

  شناسایی ادراکی الگو
  امیر طهماسبی   شکوهی. د

  89مهر

1597  
بکارگیري شبکه عصبی  با روش یادگیري متضاد براي 

  تشخیص بیماري در تصاویر ماموگرافی
  فاطمه ساکی  شکوهی. د

  89مهر 

1598  
هاي حیاتی انتخاب و استخراج ویژگی براي طبقه بندي سیگنال

  با استفاده از اطالعات متقابل
  علی شادور  عرفانیان. د

  89آذر 

  89شهریور  سبحان محمدیان  شوالیی. د   جریان زیادDC و ACمدل سازي سیستم ولتاژ متغیر   1599

1600  
کنترل حرکت ربات متحرك غیر هولونومیک براي ردیابی 

  مسیر بر اساس رویت گر اغتشاش
  محمد نورباد   شهري. د

  89مهر 

1601  
طراحی و شبیه سازي سیستم کنترل اصالح ضریب توان به 

  روش لغزشی
  فرناز حریرچی  رحمتی. د

  89دي 

1602  
طراحی مشاهده گر مقاوم براي شناسایی عیب استاتور در 

  موتور القایی
  میالد غزل  پشتان.د

  89بهمن 

  89اسفند   محمد اکبري  یفالحت.د  بهبود عملکرد شبکه رادیویی شناختگر مبتنی بر پرش   1603

1603  
فرکانسی وفقی در یک محیط پارازیتی با بکار گیري روش 

  هاي سنجش طیف مشارکتی ایمن
  محمد اکبري  فالحتی . د

  89اسفند 

1604  
جهت سیستم هاي SARقطعه بندي و طبقه بندي تصاویر 

  مولتی پالریزه
  ساره فتوحی پیرآغاج  شکوهی.د

  89فروردین 

  89مهر   سهیل آهنگریان ابهري  شهري. د کننده پیش بین براي ردیابی جسم متحرك طراحی کنترل  1605



  توسط بازوي شش درجه آزادي با فیدبک بینایی استریو
  89آذر   زهرا نوروزي  حجت کاشانی. د  طراحی و ساخت آنتن دو بانده قابل کاشت در بدن انسان  1606

1607  
ایداري  موازي براي بهبود پFACTSاستفاده از ادوات 

  نوسان اول
  محمدعلی معتمدي  کاظمی. م

  89دي 

1608  
فروش توان نیروگاه بادي در بازار کوتاه مدت برق با استفاده 

  از روش هاي پیش بینی تصادفی
  وحید ملکی   جدید. د

  89اسفند 

1609  
طراحی ناقل جریان نسل دوم ولتاژ پایین و کم مصرف با 

  مقاومت ورودي کوچک
  جیسعیده فو  ازهري. د

  89بهمن 

1610  
تعیین ظرفیت نصب منابع تولید پراکنده براي حفظ هماهنگی 

فیوزها و بازبست ها به منظور جلوگیري از کاهش قابلیت 
  اطمینان

  ابوالفضل مصدق  کاظمی. م
  89بهمن 

1611  
بهبود راه  حل هاي امنیتی هنگام دست به دست شدن بین 

  3GPP و WLANشبکه هاي 
  یمانا یزدان  نادري. د

  89اسفند 

1612  
بخش بندي تصاویر فراصوت پزشکی با استفاده از کانتور 

  فعال و الگوریتم ژنتیک
سید محمد طالبی   آیت اللهی. د

  سالستان
  89دي 

1613  
مدیریت و بهره برداري ریز شبکه با استفاده از بهینه سازي 

  چند هدفه
  میثم رضاییان   جدید. د

  89اسفند 

1614  
ور القایی با تغذیه دوگانه حین خطا با بهبود عملکرد ژنرات

  تغییر توپولوژي مبدل الکترونیک قدرت
  سیدرضا کالنتریان  حیدري. د

  89اسفند

1615  

ارائه یک روش تنظیم کنترل کننده مرتبه کسري 
PI(LAMBDA)D(MU) براي سیستم هاي مرتبه 

  دوم
  

  شبنم خسروي  جاللی. د

  89اسفند

ور خنثی جهت کاهش جریان تعیین اندازه و ساختار راکت  1616
  قوس ثانویه در بازبست تک فاز خطوط انتقال دو مداره

  89اسفند   علیرضا حیدري  کالنتر. د

وپیاده kECCAKبهینه سازي سرعت تابع چکیده ساز  1617
 FPGAسازي آن با 

  89بهمن   عاطفه قلی پور  میرزاکوچکی.  د

در ارائه روشی جهت بهبود تخصیص منابع و زمانبندي   1618
WIMAX 

  89اسفند   علی بهفر نیا  طباطباوکیلی.د

1619  
 باال و توان CMRRطراحی و تقویت کننده جریانی با 

  پائین
  علی رضا قربانی  سید جواد ازهري. د

  89بهمن 

1620  
بهبود دقت تشخیص چهره با روش جدید تحلیل تفکیک کننده 

  )MDA(چند خطی 
غالمعلی رضایی . د

  راد
  علی اکبر شمس بابلی

  89اسفند 

1621  
شبیه سازي تولید امواج تراهرتز به روش یکسو سازي نوري 

  نوري-در نیمه رساناهاي الکترو
  مینا غفاري  علی صدر. د

  89اسفند 



  89اسفند   مهسا حسین نیا  علی صدر. د AHEپردازش سیگنال هاي فیزیولوژیکی جهت پیش بینی   1622

1623  
مبتنی بر ادوات طراحی و شبیه سازي سوئیچ نوري بهینه، 

  کریستال فوتونی غیرخطی
  آرش علیزاده وند چالی  محمدنژاد. د

  89اسفند 

1624  
 فرکانس به همراه الگوریتم - به کارگیري روش دامنه

Morphologyبراي مکان یابی تخلیه جزئی در کابل   
  عباس سلطانی  شهرتاش. د

  89اسفند 

1625  
پایدار  مرتبه کسري به منظور PIDطراحی کنترل کننده 

  سازي دسته خاص از پروسه هاي ناپایدار مرتبه اول تأخیري
  حمیده حمیدیان  جاللی. د

  89بهمن 

1626  
طراحی، تحلیل و ساخت آنتن فراپهن باند داراي باند حذف 

، بدون ایجاد اختالل در WLANدر محدوده فرکانسی 
  ساختار عنصر تشعشعی

  محمد یزدي  کمجانی. د
  89بهمن 

  89دي   مریم جاهد  فرخی. د  ي تطبیقی سیستم هلیکوپتر آزمایشگاهی دوروتورهکنترل فاز  1627

1628  
کاهش اضافه ولتاژناشی از ورود منابع تولید پراکنده با 

  استفاده از کنترل پراکنده ولتاژ و توان راکتیو
  میثم نجفی قادیکالیی  شهرام جدید. د

  89اسفند 

  89اسفند   فاطمه عبادي  شایانفر. د  مدیریت تراکم در بازارهاي ترکیبی برق  1629

1630  
 با GSMافزایش دقت مکان یابی و ردگیري کاربر شبکه 

  استفاده از  شبکه هاي عصبی
  مریم برنا  سلیمانی. د

  89دي 

1631  
بهینه سازي چند منظوره برنامه ریزي تولیدات پراکنده با در 

  نظر گرفتن مدل هاي بار 
  محمود شیدائی  محسن کالنتر. د

  89 بهمن

1632  
روشی ساده براي شناسایی پدیده جزیره با منطقه غیر قابل 

  تشخیص کوچک
  امین قادري  محسن کالنتر. د

  90اردیبهشت 

  90فروردین   محسن اعرابی جشوقانی  پشتان. د  کنترل پیش بین تطبیقی فراینده هاي دسته اي   1633

1634  
ه به شبیه سازي و تحلیل محدودکننده ي القایی هسته شیلد شد
کمک روش المان محدود و ارزیابی عملکرد آن در شبکه 

  قدرت

  مصطفی فرهادي  حیدري. د
  90فروردین 

1635  
شبیه سازي بارزدایی افت ولتاژ جهت جلوگیري از فروپاشی 

  سیستم
  علیرضا فروزانفر  جدید. د

  89بهمن 

بخش بندي تطبیقی تصاویر اولتراسوند با استفاده از روش   1636
  ر نرخ هیستوگرام محلی و روشهاي شکل شناسیترکیبی تصوی

  علی کرمانی  آیت الهی. د
  89بهمن 

مسیر یابی تحمل پذیر نقص شبکه بر تراشه توسط الگوریتم   1637
  ژنتیک

  زهرا عمرانی   محمدي. د
  89اسفند 

1638  
ارائه روش جدید پیش گویانه جهت کنترل مستقیم توان 

  دو گانه ژنراتور القایی تغذیه  و راکتیواکتیو
  علیرضا نظري  حسین حیدري . د

  90اردیبهشت 

کنترل ژنراتور القایی تغذیه دوگانه در حالت عدم تعدل ولتاژ   1639
  شبکه 

  محمد جعفر زند زاده  ابوالفضل واحدي. د
  90فروردین 

  89اسفند   معین چوبینه  کالنتر. دبهره برداري کوتاه مدت از شبکه هاي توزیع تولید پراکنده با   1640



  فاتاستفاده از شاخص هاي حساسیت تل

1641  
کاهش اثر ناپیوستگی هاي خطوط مایکرواستریپ با استفاده 

  DMSویا  DGS از 
  امید حسینی ایزدي  خلج امیر حسینی. د

  89اسفند 

  89اسفند   محمد ابراهیم رجبی  نادري. د  طراحی و بهبود سیستم کشف نفوذ در شبکه هاي اقتضایی  1642

1643  
 با استفاده از FACTSتاثیر جایابی بهینه ادوات بررسی 

 بر روي قیمت توان اکتیو و راکتیو در PSOالگوریتم 
  سیستم هاي قدرت تجدید ساختار یافته

  مسعود عقیلی  شایانفر. د
  89دي 

         
                                                                                                                                                                                                                                                               

 

 


