
 

  برق مهندسی دانشکده
  برنامه سمینارهاي کارشناسی ارشد

 کنترل گروه
   سالن مالصدرا : مکان    27/08/92روز دوشنبه       مورخ    

  شروع ساعت  استاد داور  استاد راهنما  ارائه دهنده  عنوان سمینار
  8  عید عبادالهیدکتر س  موسوي مشهدي. د  رضا عربیان  روش هاي جدید کالیبراسیون در سیستمهاي ناوبري

  30/8  موسوي مشهدي. د  دکتر پشتان   پگاه رخ فروز مروري بر روش هاي شناسایی پارامتر هاي موتور القایی و کاربردهاي آن در کنترل و عیب یابی
  9  دکتر فرخی  دکتر پشتان  نگین لشگري مروري بر کاربردهاي شبکه عصبی در تشخیص و تعیین عیب

  30/9  دکتر فرخی  دکتر پشتان  حمیده جعفري ترکیب اطالعات سنسوريتشخیص خطا با استفاده از 
  10.30 – 10 استراحت

  30/10  دکتر پشتان  دکتر فرخی  ملیحه طالبی طراحی مسیر و کنترل ربات هاي دو پا در فضاي سه بعد
  11  دکتر پشتان  دکتر فرخی  شبنم شکورزاده طراحی مسیر و کنترل ربات هاي چهارپا

  13  –  11.30استراحت 
  00/13  دکتر جاهد مطلق  دکتر جاللی  محمد رزم آور مروري بر روش هاي شناسایی سیستم هاي مرتبه کسري
  30/13  دکتر جاهد مطلق  دکتر جاللی  کورش خاطري بررسی روش هاي کنترل در هدایت قطارهاي پر سرعت

  00/14  دکتر جاهد مطلق  دکتر جاللی  مسعود شیرزاده بررسی انواع روش هاي کنترلی به کار رفته در کنترل چهارپره 
  30/14  دکتر جاللی  دکتر جاهد مطلق  سمانه سعیدي نیا  بررسی روش هاي ارتباط با مغز انسان

  00/15  دکتر جاللی  دکتر جاهد مطلق  امین شجاعی  رویکردهاو کاربردها:کنترل تجمعی
  00/16  دکتر بلندي  دکتر اسماعیل زاده   نیره ریاحی  ه هابررسی روش هاي تخمین همزمان وضعیت و موقعیت در ماهوار

  30/16  دکتر اسماعیل زاده  دکتر بلندي   شهناز حبیب خواه  بررسی انواع روش هاي تست سیستم تعیین و کنترل وضعیت ماهواره 
  00/17 زادهدکتر اسماعیل   دکتر بلندي  حسین فروزان بررسی انواع تراسترها در کنترل مدار و وضعیت ماهواره ها

  30/17 دکتر اسماعیل زاده  دکتر بلندي  محمد تراوش  بررسی مکانیزم هاي باز شونده و تاثیر آنها بر عملکرد ماهواره
  . حضور کلیه دانشجویان تحصیالت تکمیلی در جلسات الزامی است .الزامی است) داور(ارائه گزارش صحافی شده در روز سمینار به مدیر جلسه 


