
     
 

زمان انجام   نام دانشجو  نام استاد  نام پروژه  ردیف
  پروژه

محمد مهدي نوري  محمود تبیانی طراحی فیلترهاي دیجیتالی دو بعدي  1
 نژاد

 67پاییز 

 68آبان  مسعود میرزگر افکار. د تکنولوژي نصب قطعات بر روي سطح  2

بررسی روشهاي پیش بینی بار در سیستمهاي   3
 قدرت

 68آذر  مکاریها حمید کاظمی. م

 67اسفند  سید ناصر هاشمی محمدي. د تصویر برداري التروسونیک دتکنولوژي و کاربر  4

اصول طراحی منابع تغذیه سوئیچینگ فرکانس   5
 باال

 67مهر  داریوش رفیعی بیگی. م

ابوالحسن فیروز  سلیمانی. د آنتنهاي آرایه فاز بررسی حوادث اتفاقی  6
 آبادي

  

 67پاییز  رضا برنگی روئین تن. د نامیک و مدارهاي جانبی آنرم هاي دی   7

ترسیم شماي تشکیالتی یک نیروگاه بر روي   8
 NCRDMVمونیتور

 67آبان  سید حسن سجادي نادري. د

 67آبان  شفیق عسکري حداد افکار. د C.C.Dبررسی ساختمان و کاربردهاي   9

 68آذر  هر بیگلريمنوچ کاظمی. م پستهاي فشار قوي با عایق گازي  10

شناسایی و راه اندازي سیستم کنترل دور موتور   11
DC 

مهدي عقیلی آشتیانی   شوالئی. د
 محمد شفیعی

67 

بهینه سازي پارامترهاي شبکه هاي فوق توزیع   12
 ایران

 67 مهران کاویانی شهرتاش. م

کاربرد روش المانهاي محدود در بررسی   13
 میدانهاي مغناطیسی

 67اسفند  یامک فرشادس کاظمی. م

حمایت الکترونیکی و مقابله الکترونیکی در   14
 ESMECMECCMسیستمهاي رادار 

 69آذر  شاهرخ جم سلیمانی. د

فیلترهاي وفقی و کاربرد آن در سیستمهاي   15
 مخابراتی

   نادر کمجانی وکیلیطباطبا. د

 69آذر  واجد سمیعی سلیمانی. د روشهاي مدرن اندازه گیري مایکروویو  16

تشدید ریز سنکرون در شبکه هاي قدرت   17
SSR و بازدارنده هاي آن 

 69آذر  رضا حق حرام شهرتاش. م

،  MESFETمدل سازي ترانزیستورهاي   18
HEMT و یک کاربرد مداري آنها 

 69پاییز  شایان فرهوش حجت. د

مطالعه و بررسی کلیدهاي وصل مجدد شده در   19
  انهاي محدودمحیط غیرهمگن به روش الم

 

   فریدون وارث شهرتاش. م



بررسی طراحی و تکنولوژي مدارهاي مجتمع   20
 )MMIC(یکپارچه میکروویو 

 69پاییز  کیان کیقباد سلیمانی. د

بررسی روشهاي بدست آوردن پارامترهاي   21
 ژنراتور سنکرون از طریق تست

   محمد علی دهقانی شهرتاش. م

 70خرداد  فرحناز آقا محمدي وکیلیطباطبا. د لیمتريانتشار و کاربرد امواج می  22

 70بهار  جواد جاللی وکیلیطباطبا. د مخابرات محرمانه در نبرد الکترونیک  23

پدیده نوسانات فرکانس پایین و روشهاي تعدیل   24
 و بازدارنده هاي آن) SSR(آن قدرت 

   محمد محب علیان کاظمی. م

 70اردیبهشت  توکل همدانی حجت. د فیلترهاي دندانه موئی  25

 70خرداد  علی صدر محمدي. د شبکه هاي عصبی مصنوعی  26

 70خرداد  شعبانعلی گل محمدي. د کاربرد شبکه هاي عصبی مصنوعی  27

  70 ناصر حسین زاده افکار. د میکروکنترل ها و کاربردهاي آن  28
 70آبان  علی اصغر اروجی نادري. د شبکه هاي کامپیوتري محلی  29

تئوري نوین ضربه در ترانزیستورهاي دو قطبی   30
 مدلسازي

 70دي  ادیب ابریشمی فر آیت اللهی. د

 70زمستان  امید رجبی وکیلیطباطبا. د TM1پردازش سیگنالهاي دیجیتال در رادار   31

مطالعه سیستمهاي محرك در لوکوموتیوهاي   32
 دیزل الکتریک

 70خراد  حسن نصر آزادانی شوالئی. د

 71خرداد  محمد حسین فرمان محمدي. د RFطراحی تقویت کننده هاي قدرت   33

 71آبان  جواد فرونچی آیت اللهی. د MR1تصویربرداري رزنانس مغناطیسی   34

تئوري جامع نوسان شازهاي مایکروویو با مشدد   35
 Microvve DROscillatorعایقی 

 71آبان  شروین امیري حجت. د

 71آبان  مجید رئیسی افکار. د )fussy logic( مبانی منطق فازي  36

و کاربردهاي  "FIN LINES "مقدمه اي بر   37
 آن

 70خرداد  غالمرضا مرداي حجت. د

 AMT1 AIRBORNEبررسی رادار   38
MOVING TARSET INDICATION 

 71تابستان  محمدرضا توفیقی حجت. د

کاربرد خانواده پردازنده سیگنال دیجیتال   39
TMS320 ر پردازش صحبتد 

 71شهریور  شهرناز عزیزي حجت. د

 71بهمن  احمد بیان محمدي. د در شبکه هاي کامپیوتري OS1مدل مرجع   40

جایابی بهینه جهت نصب جبران کننده هاي   41
 S.V.Cاستاتیک 

 71آبان  مجید نوري جالیچی کاظمی. م

تلویزیونی  VIUHHانتشار و دریافت سیگنالهاي   42
 فقدر ماوراء ا

 71آذر  فرهنگ علیجانی عریضی. د

 71آبان  جمشید فریبرز محمدي. د آشکارسازي هاي مادون قرمز تا امواج میلیمتري  43

  MHDژنراتورهاي   44
 

 72خرداد  داریوش زارع شوالئی. د



و کاربردهاي آن در  CCDپردازشگر تصویري    45
 شبکه عصبی

 72خرداد  رضا صباغی روئین تن. د

 72اردیبهشت  حبیب سیاري شایانفر. د کاهش مرتبه مدل ماشین سنکرونروشهاي   46

 72بهار  محسن لطیفی وکیلی. د مودم و کاربرد آن  47

 72خرداد  شهرام حیدري وکیلیطباطبا. د کوانتیزاسیون برداري  48

 72بهار  صمد نفیسی اصل روئین تن. د زدودن پالسمایی  49

 70آبان  حمیدرضا لشکریان يمحمد. د شبکه هاي گسترده داده  50

 72خرداد  محمدرضا صالحی افکار. د ژیروسکوپهاي نوري  51

 72آذر  سید سعید فاضل شایانفر. د برنامه ریزي سیستم هاي تولید  52

در سیستمهاي مخابراتی و روشهاي  EMIا   53
 کاهش آن

 72زمستان  سید جالل زینتی حجت. د

زیع در کاهش کاربرد اتوماسیون سیستم هاي تو  54
تلفات قدرت و انرژي   روشهاي تجدید آرایش 

 شبکه هاي توزیع

   ابراهیم حکیمی شهرتاش. م

 72بهار  محمود حجراالسودي محمدي. د ترسیم کامپیوتري رویه هاي فضائی  55

 72خرداد  علی همتی غالمی. شوالئی  د. د روشهاي عددي در بررسی میدانهاي الکتریکی  56

 72خرداد  فرزین حریري موحد آیت اللهی. د طق فازي در سیستم هاي کنترلیکاربرد من  57

 72آذر  علی سلیمانی محمدي. د NOVELLشبکه هاي کامپیوتري محلی   58

 72آذر  کاظم بادپاي محمدي. د PISCبررسی ساختاري پردازنده هاي   59

مخابرات رادیو سیار  بررسی روشهاي استفاده   60
نسی                                                         بهینه از طیف فرکا

)MOBILE COMMUNICATION( 

 72دي  عظیم خوبدل عریضی. د

مقدمه اي بر اندازه گیري آنتنها در میدان   61
 N.F.A..Mنزدیک 

محمد خلج  اکبر  سلیمانی. د
 حسینی

 72زمستان 

کاربرد مفهم کنترل کننده هاي قابل برنامه   62
 در صنعت PLCزي ری

 72آذر  منصور نصابی شایانفر. د

اثرات بیولوژیک میدان ها و امواج   63
 الکترومغناطیس

حمیدرضا شهید  سلیمانی. د
 کاویانی

 73فروردین 

رؤیت شوندگی سیستمهاي قدرت و کاربرد   64
 در تعیین آن) PROLOG(پروالگ 

 73خرداد  علی کرمی شایانفر. د

 70تابستان  محمد حسین خندان شهرتاش. م محل وقوع خطا در خطایابهاروشهاي دستیابی به   65

شناسایی پارامترهاي ماشین سنکرون به روش   66
 پاسخ فرکانسی

 72آذر  مجید رستمیان شوالئی. د

روش امتداد یابی میدان جهت کنترل جهت   67
 ماشین هاي القایی

 72آذر  سیامک عابدین پور شوالئی. د

ساختار و ( اي قابل برنامه ریزي کنترل کننده ه  68
 ) PLCکاربرد 

 72زمستان  علیرضا هادي محمدي. د



 72زمستان  علیرضا سعیدي شوالئی. د طراحی بهینه موتورهاي آسنکرون  69

بررسی پارامترها و مدل هاي مختلف ماشین   70
 سنکرون در تحلیل نوسانات فرکانس پایین

 73خرداد  محمدرضا رکنی شایانفر. د

 73خرداد  مسعود سوداگر روئین تن. د ماشینهاي کاري میکرونی  71

 73خرداد  محمد آبائی وکیلیطباطبا. د VASTشبکه هاي   72

   محسن طاهربانه روئین تن. د تکنولوژي زیر بناي عایق  73

بررسی اثرات تابشهاي یونیزه کننده بر روي نیمه   74
 هادیها و مدارهاي مجتمع

   خادمیعلیرضا  روئین تن. د

 73تیر  مهران حمدوي وکیلیطباطبا. د تخمین طیف توان و کاربرد آن در صنعت  75

اندازه گیري کمیت هاي مغناطیسی و سنسورهاي   76
 آن

 72خرداد  محسن مجیدي شوالئی. د

پردازش سیگنالهاي چند سرعته      77
MULTIRATE DIGITAL SIGNAL 

PROCESSING 

هادي معتمدي  وکیلیطباطبا. د
 قزوینی

 73اردیبهشت 

78  Smart Power LC. S 73خرداد  نجفی تبریزي روئین تن. د 

 72خرداد  کامران سامانیان روئین تن. د گروالتورهاي ولتاژ در مدارهاي مجتمع  79

 73تابستان  فاسونیه چی روئین تن. د )W . S . I(مجتمع سازي در مقیاس ویفر   80

 73آبان  ان خراسانیکامر حجت. د سنجش از راه دور  81

روشهاي مختلف پیش بینی بار کوتاه مدت و   82
 مقایسه آنها

 73آذر  هومن یوسفی زاده شایانفر. د

 73آذر  جواد نوري نیا حجت. د رادارهاي لیزري  83

 73آذر  محمد امین ضیاء وکیلیطباطبا. د مقدمه بر باز شناخت آماري الگو  84

 73آذر  فرامرز فخاري جمالی. د نیروگاههاي خورشیدي  85

در یک ) DCS(کاربرد سیستم کنترل گسترده   86
 دیگ بخار صنعتی

 73آذر  وهاج مهاجري شایانفر. د

روش کاشت یونی در تکنولوژي ساخت ادوات   87
 نیمه هادي

 73خرداد  سیروس سلیمی پور روئین تن. د

کنترل و مدل سازي سیستم هاي تبدیل انرژي   88
 )WECS(باد 

 73پاییز  رضازاده... آیت ا انفرشای. د

 73پاییز  سعید اسماعیلی شوالئی. د HVDCحفاظت و هماهنگی عایقی شبکه هاي   89

تقلیل درجه سیستم ها و کاربرد آن در طراحی   90
 کنترل کننده هاي درجه پایین

مهرداد رستگار  شایانفر. د
 خجسته

 73پاییز 

 74اردیبهشت  ش ابهريرام حجت. د تقویت کننده هاي مدار نوري  91

 73آبان  محسن صانعی ازهري. د ASICمدارهاي مجتمع با کاربرد خاص   92

 73آذر  اسد اللهی روئین تن. د CVDپلی سیلیسم و نمو آن به روش   93

پردازش موازي و کاربرد آن در سیستم هاي   94
 قدرت

 73پاییز  علی اکبر مطیع شهرتاش. م



سیستم هاي  روشهاي تسریع حل معادالت  95
 قدرت

 74اردیبهشت  کاظمی کارگر شهرتاش. م

بررسی شبیه سازي بهنگام در سبستمهاي قدرت   96
 و کاربرد آن

 74اردیبهشت  داوود محمدي شهرتاش. م

 74تابستان  احمدرضا امین ازهري. د روشهاي اندازه گیري دما  97

 73پاییز  شیخ محمدي شایانفر. د قابلیت اعتماد در شبکه هاي توزیع  98

 73آبان  کامبیز عابدي آیت اللهی. د EECبررسی و تحلیل سیگنال  99

بررسی روشهاي مینیمم سازي حافظه کنترل زیر   100
 پردازها

 74آذر   سیدرضا ناهیدي محمدي. د

کدهاي کنترل خطا هاي یک طرفه براي   101
 کامپیوتر

 74آذر   مهدي قربانلو محمدي. د

اربردآن در مهندسی سیستمهاي خبره و ک  102
 پزشکی

 74پاییز  پرویز حیسن زاده آیت اللهی. د

 74پاییز  فالح جو شقانی وکیلیطباطبا. د سیستمهاي موقعیت جهانی  103

بررسی کاربرد روشهاي ریاضی بهره برداري   104
 بهینه در قدرت

 74آبان   سعید پورهادي جدید. د

هاي کاربرد مخابرات دیجیتال در حفاظت سیستم  105
 قدرت

 74آبان  کیوان بهاري جمالی. د

و کاربرد آن در  SD ADAبررسی سیستمهاي   106
 سیستمهاي مدیریت انرژي

 74بهمن  مجید بابابیگ جدید. د

 74 علی الفت حجت. د آنتنهاي وفقی  107

 74 مهدي اکبري جدید. د کاربرد منطق فازي در قدرت  108

 74 حسین بوبرشاد وکیلیطباطبا. د دسترسی چندگانه از طریق تخصیص کد  109

 74 محمد سجاد بلندي. د بررسی روشهاي نوین در کنترل هواپیما  110

 74 قربانی فراز سلیمانی. د فیلترهاي کریستالی و هلیکال  111

   فرهاد ربیعی سلیمانی. د طراحی و بررسی فیلترهاي دایپیکسر  112

 74آبان  غالمرضا کولیوند ازهري .د تکنولوژي سیرهاي تناسبی و فرمان یار  113

دیجیتال سیگنال پروسسورهاي موتوروال   114
DSP5600/DSP96002 

 74پاییز  علیرضا شایسته فر محمدي. د

 74آذر  محمدباقر دلقوي محمدي. د میکروکنترل هاي موتوروال  115

 74پاییز  جمشیدي فر بلندي. د کنترل وفقی وکاربرد آن رباتیک  116

سیستم هاي دیجیتالی با حساسیت کم طراحی   117
 نسبن به نویز

همت علی رفیعی  سلیمانی. د
 کراچی

 74زمستان 

سیستم ها سوپروایزري لینک هاي مخابرات   118
 نوري

 75فروردین  ناصري... لطف ا یفوريص. د

  کنترل توربین هاي بادي  119
 

 75اردیبهشت  تقی زاده کالنتر. د



رامترهاي مؤثر در بررسی و شناخت عوامل و پ  120
 طراحی نیروگاهاي خورشیدي

 75اردیبهشت  سید حسن موسوي کالنتر. د

 Wavelets(تئوري و تبدیل ویولت ها   121
Transforms (و کاربردهاي آن در مخابرات 

صمد رزاق زاده  وکیلیطباطبا. د
 شبستري

 75خرداد 

حسین عرب علی  جاهد مطلق. د روشهاي جستجو ژنتیک  122
 بیگ

 75 بهار

بررسی تکنیک هاي تقویت تصویر در تصاویر   123
 خاکستري گونه

سید باقر رضا زاده  آیت اللهی. د
 داللی

 75خرداد 

 Adaptiveکنترل کننده هاي فازي تطبیقی    124
Fuzzy )(controlers 

  75 وحید آقازاده تبریزي جاهد مطلق. د

 75آبان  منصور عبدلی ت معصومشرک. د ، علل پیدایش و اثرهاي آن GICمعرفی پدیده   125

 75شهریور  حمید فرخی ازهري. د اثر هال و کاربردهاي آن  126

 74آبان  علی صادقی نژاد شایانفر. د )Voltage Collapse( سقوط ولتاژ   127

روش بهینه تجزیه به مقادیر استثنایی ماتریس   128
 ژاکوبین و اهمیت آن در سیستمهاي قدرت

 74پاییز  رنیانفرزین ب شایانفر. د

 74آبان  حسین علی قوانلو شایانفر. د پایداري ولتاژ و عوامل مؤثر بر آن  129

بررسی روشهاي فازي  نور ال جهت بهبود   130
 پایداري دینامیکی در شبکه هاي قدرت

 74آبان  حسین سجادي شایانفر. د

الگوریتم ژنتیک و چند نمونه از کاربردهاي آن   131
 در مهندسی

 75بهار  جواد سلطانیان ت اللهیآی. د

 75اردیبهشت  آرش ریخته گر روئین تن. د MOSفیلترهاي سوئیچ خازنی با تکنولوژي   132

بررسی چهار روش فاصله یابی خطا در خطوط   133
 انتقال نیرو

 75اردیبهشت  محمدرضا مدنی فر جمالی. د

 75خرداد  یاسماعیل تقدس وکیلیطباطبا. د DSPسخت افزار و معماري   134

بررسی روشهاي برنامه ریزي تعمیر و نگهداري   135
 نیروگاهها

 75اردیبهشت  هادي رحیمی جدید. د
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 76تیر  حامد دهقان بلندي. د فازي در رباتیک کاربرد کنترل کننده هاي  177
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 76بهار  رضا سیاحی قلعه طباطباوکیلی. د

 76اردیبهشت  غالمرضا چینیان محمدي. د عالئم و ارتباطات در راه آهن حال و آینده  196

 76اردیبهشت  جمال غالمی آهنگران رئین تن. د سنسورهاي گازي  197
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 مصرف
 76آذر  محمد ناصریان جدید. د

فشرده سازي پالسی و کاهش سیگنال اختالل در   229
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 قدرت
 75آبان  مهدي صیادي رحمتی. د
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 کاشانی

 76اردیبهشت 
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 76آبان  محمدرضا تاجدانی شوالئی. د تکنولوژي ساخت خازن هاي پالسی  271
 77تابستان عبدالرحیم مفیدي  رحمتی. شوالئی  د. د طراحی و ساخت منابع تغذیه پالسی  272
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Elطب سوزنی الکتریکی   274 ect r o 
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 76زمستان  احمد شاهمیرضایی آیت اللهی. د

 77مهر  اردالن اعرابی عرفانیان . د بررسی آشوب در سیستم قلب و عروق  275
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Handset آن 
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 پایداري سدهاي خاکی
 77آبان  علی کرمی ازهري. د
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محمدرضا صدیق  عرضی. د معرفی، بررسی و مقایسه چند روش بهینه سازي  289

 دامغانی زاده
 77اردیبهشت 

بررسی و تحلیل آنتنهاي منعکس کننده با دهانه   290
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 77تیر  د علی قافله باشیسی وکیلیطباطبا. د آماره گان مرتب باالتر و کاربردهاي آن  291
با استفاده از  PLCطراحی آزمایشگاه   292

 سیموالتورهاي سخت افزاري و نرم افزاري
 77اردیبهشت  احمد پورباقر شهري جاللی. د
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Wavel(کاربرد تبدیل موجک   316 et ( در بررسی
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 شکست ناشی از کلیدزنی
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 تک بلور
 77زمستان  مجید بابایی نیک محمدنژاد. د

بررسی نقش ابزار دقیق الکترونیکی در پایداري   343
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 77پاییز  علی چاووشی بلندي. د
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 77پاییز  علیرضا موالیی بلندي. د

کاهش لب جانبی در سنتز آنتنهاي آرایه اي با   351
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 77بهمن  سید علی پورحیدر حجت کاشانی. د

 78اردیبهشت  کوروش علیمردانی طباطباوکیلی. د تشخیص گوینده  352
بررسی رادارهاي پالس دوپلر براي آشکارسازي   353

 اهداف با سرعت زیاد
 78خرداد  سیداحمد نقیب انیحجت کاش. د

آنتن در سیستمهاي مخاراتی سیار و آنتن هاي   354
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سوئیچینگ سرعت باال در شبکه هاي باند   355
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 78خرداد  شهریار فاخري اقدم بهشتی. د

 78خرداد  مید یغمانیانح طباطباوکیلی. د روظهاي دستیابی چندگانه  356
 78خرداد  سید داوود نصیري محودنژاد. د سرعت سنجی توسط پرتو لیرز  357
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 مهندسی کنترل

 78خرداد  شاهین نصرآزادانی جمالی. د

 78بهار  آناهید غریبیان روئین تن. د تقویت کننده هاي عملیاتی ولتاژ و توان کم  361
 78بهار  بیتا ناصري روئین تن. د ULSIبررسی تکنولوژي   362
 78بهار  حسن زارعیان طباطباوکیلی. د روشهاي همزمان در مدوالسیون  363
 78بهار  داریوش پازوکی فالحتی. د پخش تلویزیونی دیجیتال  364
 78بهار  محمدجواد سلیمانی طباطباوکیلی. د حذف وفقی تداخل  365
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 مدت بار در شبکه هاي قدرت
 78بهار  حسین رضایی ظمیکا. م
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Tract i on( 

 79 علی فتحی واحدي. د

محمد طلوع باال  شایانفر. د استفاده از جبرانسازهاي متفاوت در خطوط توزیع  496
 خیابانی

 79پاییز 

 79اردیبهشت  علیرضا قوجه بیگلو محمدي. د GPSسیستم موقعیت یابی جهانی   497
 79آذر  لچهعبدالمجید قز جمالی. د EHVروشهاي مختلف حفاظت خطوط   498
بررسی آرایه هاي مشبک و کاربرد آنها در   499

 ساختارهاي فضایی
سیدعلی سجادي  سلیمانی. د

 موحدي
 79آذر 

با هدف آنالیز  Hو  Hتحلیل عملکرد ترکیبی   500
 عملکرد مقاوم

 79آذر  هادي حسینی جاللی. د

حذف تداخل در آنتن هاي وفقی به کمک   501
 الگوریتم ژنتیک

 79پاییز  بهنام رجبی سلیمانی. د

کد ویژه ضبط مغناطیسی و نوري با قابلیت   502
 کنترل خطا

 79پاییز  احمد عفیفی نادري. د

 79پاییز  مجیر فرهمند فالحتی. د و انتقال از طریق ماهواره ATMا   503
 79اردیبهشت  رضا تفنگچیها جاللی. د دوگانگی و کاربردهاي آن در کنترل  504
 79بهار  احمد قلعه نویی محمدي. د GPSریتم هاي مختلف بهبود خطا در بررسی الگو  505
 79اردیبهشت سعید اسماعیلی  شوالئی. دکاربرد میکروکامپیوترها در کنترل مبدلهاي   506



HVDC جعفرآبادي 
 79آذر  موسوي... سید عبدا شرکت معصوم. د مدیریت و توزیع انرژي الکتریکی در فضاپیما  507
 79آذر  اکبر جعفریان شرکت معصوم. د و تخلیل سیستم تغذیه ماهوارهتجزیه   508
بررسی گشتائرهاي اغتشاشی در سیستم کنترل   509

 وضعیت ماهواره
 79 مهدي نصیري سروي بلندي. د

 80اردیبهشت  نیما فرودستان حجت کاشانی. د رادارهاي لیزري  510
        .                           CDPCبررسی شبکه   511

)Cel l ul ar Di gi t al Packet Dat a   ( 
 80اردیبهشت  مجتبی مجدي فالحتی. د

معرفی دستاوردهاي نوین در حداکثر بارپذیري   512
 خطوط انتقال نیرو

 80بهار  بهزاد غفاري شایانفر. د

 80اردیبهشت  محسن نیاستی غالمی. د بررسی تخلیه جزئی در عایق هاي گازي  513
سه شبکه هاي صنعتی انتقال داده بررسی و مقای  514

 هاي کنترلی
 80اردیبهشت  حمید ملکی زاده جاللی. د

بررسی روشها و تکنیک هاي مختلف اندازه   515
 گیري سه بعدي

 80اردیبهشت  آرش اسالمی برادران شکوهی. د

 80بهار  صفر لک محمدي. د FLASHبررسی حافظه   516
 اردیبهشت سیدرضا احمدي آیت اللهی. د باتریها و روشهاي شارژ بهینه آنها  517
 DCبررسی انواع کنترل کننده هاي موتورهاي   518

 بدون جاروبک
 80بهار  عباس اشرفی رحمتی. د

Fi(مطالعه مزایاي فیلدباس   519 l edbus ( در
 سیستمهاي کنترل صنعتی

 80اردیبهشت  علیرضا خسروي جاللی. د

 80اردیبهشت  سعید محمد حسینی جاهد مطلق. د بررسی روشهاي هدایت اجسام پرنده  520
 80اردیبهشت  ابوالفضل موالئی نژاد محمدي. د پیاده سازي سخت افزاري شبکه هاي عصبی  521
بررسی تراشه هاي مورد استفاده در سیستم هاي   522

 بینایی
سالمیان ... شمس ا برادران شکوهی. د

 شیخانی
 80بهار 

براي  PWMبررسی روشهاي موجود مبدلهاي   523
 کنترل دور موتورهاي القایی

 80بهار  کامران صفوي رحمتی. د

بررسی سیستم هاي کنترل وضعیت و   524
پایدارسازي ماهواره با استفاده از روش گرادیان 

 جاذبه اي

 80اردیبهشت  علی بادپا بلندي. د

علی اکبر صادقی  پشتان. د بررسی الگوریتمهاي مرسوم در کنترل فعال نویز  525
 الحشري

 80اردیبهشت 

Iبررسی عنصر   526 GBT  و کاربردهاي آن در
 الکترونیک قدرت

 80اردیبهشت  علی اکبر قدیري رحمتی. د

کاربرد شبکه هاي عصبی و سیستم هاي فازي در   527
 کنترل موتورهاي الکتریکی

سیدمهدي طباطبائی  رحمتی. د
 اشکذري

 80بهار 

Atالکترونیک کنترل وضعیت   528 t i t ude 80اردیبهشت حسینی ... حشمت ا بلندي. د 



Cont r ol El ect roni c  غیاثوند 
 79اردیبهشت  مهران ابدالی نادري. د کامپیوترهاي نوري  529
بررسی سیستمهاي مداربسته تحریک الکتریکی   530

 )FES(کارکردي
 79پاییز  محمد گودرزي عرفانیان. د

 79آذر  توقیر حسین شاه غالمی. د قوياستانداردهاي کلیدهاي فشار بررسی و شناسایی  531
 اردیبهشت سعیده صاقی پشتان. د بررسی سیستم کنترل فعال نویز  532
آشنایی با شبکه مخابرات سیار نسل سوم   533

Wcdma طرح)umt s ( طرحی ازI MT2000 
 80اردیبهشت  هستی اهل حق فالحتی. د

بررسی روشهاي هوشمند جهت تجدید آرایش   534
 زیعشبکه هاي تو

 80اردیبهشت  محمد زارع گاریزي جدید. د

. جاهد مطلق  د. د HVDCکنترل کننده هاي هوشمند در سیستم   535
 فرخی

 80اردیبهشت  بهروز رضایی

 80زمستان  ناصر رستمی جاللی. د غیر خطی H ∞بررسی مسئله کنترل   536
Mrجداسازي و برچسب تصاویر   537 i جوهري فرزاد رضایی راد. د حاصل از مغز   
بررسی کنترل کننده هاي مختلف در مبدلهاي   538

HV..  جهت کاربرد در سیستمUPFC 
 80اردیبهشت  علی اخوان جاهد مطلق. د

روشهاي بازسازي تصاویر سیتی اسکن پرتو    539
 مخروطی

 80 حمید فضلعلی رضایی راد. د

 79پاییز  شیدائیعلی رضا  ازهري. د مبدلهاي آنالوگ به دیجیتال دلتا  سیگما  540
 80اردیبهشت  امیر حسین میرباقري پشتان. د کاربرد روشهاي غیرخطی در حذف فعل نویز  541
542  ALSact i ve i ndust r i al si l encer     

  
 

محمد حسین . د
 کهایی

محمدابراهیم صادقی 
 علویجه

 81اردیبهشت 

مسعود بخشنده  عریضی. د پیوندهاي خط پیونیده میکرواستریت  543
 سراجی

 80اردیبهشت 

بررسی کنترل نرونی سیستم قلب و عروق با   544
 استفاده از تغییرات ضربان قلب و فشار خون

 80مهر  مسعود بدیعی عرفانیان. د

تبدیل ویولت و کاربرد آن در حفاظت سیستم   545
 هاي قدرت

 80پاییز  وحید تالوت جمالی. د

بررسی استانداردها و روشهاي فشرده سازي    546
ویر در سیستم تلویزیون دیجیتال و مخابرات تصا

 چندرسانه اي

 80اردیبهشت  امینی پور... اسدا طباطباوکیلی. د

روشهاي تشخیص و بهبود امنیت ولتاژ در   547
 سیستم هاي قدرت

 80بهار  بابک بدرزاده شهرتاش. د

 80اردیبهشت  حسین یحیوي اطرابی محمدي. د پردازنده هاي فازي سریع  548
بررسی و مقایسه مواد مغناطیسی در ماشین هاي   549

 الکتریکی
 80آبان  بهزاد رمضانی حیدري. د



بررسی انواع کنترل کننده ها براي سرعت   550
 خودرو

 80آبان  محمدرضا تقوي فرخی. د

 80اردیبهشت  محمدجواد بازگلی طباطباوکیلی. د روشهاي کاهش آن و GPSبررسی چند مسیري در   551
عملکرد تست تضمین کیفیت و  بررسی  552

  کالیباسیون حسگرهاي ماهواره
 80اردیبهشت  علی مذهب جعفري بلندي. د

 80آبان  سید احمد صفائی فالحتی. د LMDSآینده مخابرات در سیستم   553
و روشهاي  CDMAو  GSMبررسی سیستم هاي   554

 تطبیق آنها
 79آبان  مهدي ساعدي فالحتی. د

 80پاییز  سیامک محمدي بهشتی. د CELPال صحبت به روش فشرده سازي سیگن  555
و روشهاي  DSPبررسی معماري میکروهاي   556

 کاهش توان در این میکروها
علی خیاط زاده  نادري. د

 ماهانی
 80پاییز 

لیزر در فاصلهیابی  FMCWکاربرد مدوالسیون   557
 تداخل سنجی و بازیاب سنجی

سید محمدحسین  محمد نژاد. د
 یرسعیديحاجی م

 80آبان 

 80آبان  بهنام بیات خلج امیر حسینی.د پالسما و کاربرد آن در مخابرات  558
افزایش بازده سیستم توزیع از طریق کاهش   559

 تلفات
 80آبان  سیدمهدي حسینی شایانفر. د

بررسی روشهاي کاهش توان مصرفی در مدارات   560
 CMOSدیجیتال 

 80بهار  رافسانه حق نگهدا میرزا کوچکی. د

تجزیه و تحلیل میدان مغناطیسی به روش المان   561
 محدود

 80بهار  محمد غفاري حیدري. د

روش گرادیان مزدوج و کاربردهاي آن در   562
 الکترومغناطیس

 80پاییز  شاهرخ سعیدي عریضی. د

بررسی انواع تستهاي مربوط به برجهاي   563
 HVDCتریستوري مبدلهاي شبکه 

 80آبان  قندهاري رضا شوالئی. د

سیدامین الجوردي  محمدنزاد. د ژیروسکوپ هاي نوري  564
 زاده

 80پاییز 

برري مدل سازي آنتن هاي سیمی در نرم   565
NECافزارهاي  MI NI NEC,  

 79آذر  علیرضا فالح زاده سلیمانی. د

Iا     566 NTERCONI NECTI ON  & PAKAGI NG 
 در ادوات نیمه هادي

 80اردیبهشت  فاییعلیرضا ص روئین تن. د

بررسی صافی هاي حالت جریان                               567
)CURRENTMOOE  FI LTER( 

 80اردیبهشت  مجید شکوفی ازهري. د

و الگوریتم هاي   DMTDWMTمعرفی سیستم هاي   568
LOADI NG 

 80بهار  حامد بنی رفان طباطباوکیلی. د

کنولوژي در تقویت کننده هاي ت CMRRبررسی   569
CMOS 

 80اردیبهشت  لیال صفري ازهري. د

 80آبان  مجید قدیمی شایانفر. ددر سیستم هاي  FACTSمکانیابی بهینه ادوات   570



 قدرت
( بررسی بکارگیري نیروگاههاي کوچک نامتمرکز   571

 در شبکه برق سراسري) محلی
 80آبان  محمد حبیبی جدید. د

هاي بررسی تکنولوژي ساخت فشارسنج   572
 سیلیسیمی خازنی

 80آبان  سیروس طوفان روئین تن. د

Siبررسی روش   573 ngul ar val ue  
decomposi t i on  و کاربرد آن در پردازش
 سیگنالهاي حیاتی

 79پاییز  شاهین نصر عرفانیان. د

 80اردیبهشت  رحمان ابوالحسنی روئین تن. د تشخیص و رفع خطا در خطوط انتقال قدرت  574
 80اردیبهشت  محمدایمان افضلیان آیت اللهی. د نوعیگوش مص  575
کاربرد و عملکرد فیلترهاي هیبرید در سیستم   576

 هاي قدرت و روشهاي کنترل آن
 80آبان  منیژه غالمرضائی کالنتر. د

 80آبان  زهرا کیخا جاللی. د معرفی کنترل تکرار شئنده و کاربردهاي آن  577
فیلترهاي دیجیتال  روشهاي طراحی و پیاده سازي  578

FI R 
 80اردیبهشت  شهرام طالکوب میرزا کوچکی. د

بررسی مسائل الکترومغناطیس با ساتفاده از   579
 منطق فازي

 80بهار  آتوسا اسدي حقی چلداوي. د

بررسی اجزاي زیر سیستم تعیین و کنترل   580
  وضعیت ماهواره هاي پیشرفته

 

سید مرتضی سید  بلندي. د
 جعفري

 80آبان 

بررسی انواع سیموالتورهاي سخت افزاري و نرم   581
 افزاري ماهواره

 80آبان  رضا رفیعی بلندي. د

بررسی اثرات تغییر پارامترهاي خط مایکرو   582
استریپ بر میزان تأثیرپذیري آن در برابر 

 میدانهاي الکترومغناطیس خارجی

 80اردیبهشت  عماد مخاطب چلداوي. د

طا در خطوط انتقال ولتاژ حفاظت و محل یابی خ  583
 باال با استفاده از تئوري امواج سیار

 80اسفند  عبدالمجید قزلچه جمالی. د

بررسی روشهاي استفاده از فیلتر کالمن در   584
 GPSباالترین دقت 

محمدرضا زمانی  محمدي. د
 خلف لو

  

Autتشخیص اتوماتیک کالم   585 omat i c 
speech recogni t i on  

 80اردیبهشت  هادي سلطانی زاده یبرادران شکوه. د

مقایسه پرتاب کننده هاي الکترومغناطیسی و   586
 کاربردهاي آنها

 80  79 سعیدرضا استادزاده سلیمانی. پ

پدیده داپلر و کاربرد آن در اندازه گیري سرعت   587
 خون

 80زمستان  افشین غفاري آیت اللهی. د

MMIاستفاده از   588 C  هاي در گیرنده و فرستنده
 رادیو سلوالر

 81خرداد  فرهام کرمانی برومند حجت کاشانی. د



ارزیابی عایقهاي الستیک سیلیسسومی در مقابل   589
 آلودگی محیط

 81بهار  مرتضی توکلی غالمی. د

مباحث ویژه در سیستم هاي زمین شبکه هاي   590
 قدرت

 80اردیبهشت  علی صادقی شهرتاش. د

مواج الکترومغناطیس بر بررسی استاندارهاي اثر ا  591
 بافتهاي زنده

 80پاییز  کیومرث لیاقت رضائی راد. د

بررسی مدارات الکترونیکی دریافت تصویر    592
Frame gr abbers archi t ect ur e   

 80اردیبهشت  معصومه صیاد برادران شکوهی. د

بررسی روشهاي تحمل پذیر خطا در سیستم هاي   593
 چند پردازنده

 81اردیبهشت  سنعلیکوروش ح محمدي. د

Corمدل شبکه هاي عصبی از سیستم   594 t i co 
spi no cer ebel l ar   در یادگیري و کنترل

حرکت دست و کاربرد آن در کنترل مخچه اي 
 رباتها

 81اردیبهشت  فروغ خندان عرفانیان امیدوار. د

 81بهشت اردی سعید جلودار کالنتر. د بهینه سازي بار فرکانس با بکارگیري روش فازي  595
 81اردیبهشت  امیرحسین یمینی سلیمانی. د بررسی رادارهاي آرایه فاز  596
بررسی روشهاي تست و عیب یابی مدارات   597

 آنالوگ با استفاده از شبکه هاي عصبی
علیرضا محسنی  محمدي. د

 منفرد
 81اردیبهشت 

598  Preci si on vl t age r ef er ences     
 مراجع ولتاژ دقیق

 80اردیبهشت  محمود شریفیسید  ازهري. د

599  Sensor ar r ay syst em   81اردیبهشت  مسعود مرادخانی کهائی. د 
بررسی تأثیر ریاضیات ذهنی و فرآیند شناخت   600

 بر سیگنالهاي مغزي
 81اردیبهشت  راشین ساسانی عرفانیان. د

بررسی انواع اکچویتورهی الکترومکانیکی اجسام   601
 پرنده

 81اردیبهشت  ندانیانمجید اسف رحمتی. د

بررسی تقسیم کننده ها و ترکیب کننده هاي   602
 توان

 81خرداد  رضا روشنی تبریزي حجت کاشانی. د

 81اردیبهشت  محمد داداشی جاهدمطلق. د بررسی روشهاي پایداري سیستم هاي ابعاد وسیع  603
 81ت اردیبهش محمد رئوف فرجی نادري. د امنیت در شبکه هاي کامپیوتري  604
بررسی روشهاي ارسال اطالعات در سیستم هاي   605

 ابزار دقیق
 81اردیبهشت  علی فتح اللهی فرد آیت اللهی. د

 81بهار  سیدعلیرضا حسینی رحمتی. د انواع ژیروسکوپ هاي جدید  606
علیرضا محمدي  میرزاکوچکی. د محاسبات قابل تغییر ساختار  607

 عنبران
 81بهار 

 81بهار  نصور باقري نادري. د Webبر آموژش مبتنی   608
ارتباط انسان با کامپیوتر با استفاده از سیگنالهاي   609

 مغزي
 81تیر  بابک محمودي عرفانیان. د



ساختمان ترانسد یوسهاي پیزوالکتریک و مدار   610
 معادل آنها

 81اردیبهشت  سیدجوادقیومه بزرگی آیت اللهی. د

 81اردیبهشت  حمیدرضا توکلی کریم محمدي. د پروسسوربررسی روشهاي تست یک میکزو  611
 81بهار  رنج اندیش اللهحسین  میرزاکوچکی. د DSPبررسی معماریهاي   612
معرفی سیستم هاي کنترلی سازش پذیر با   613

f(خط t cs  (f aui t t ol er ant cont r ol   
syst ems 

 81آبان  حمید تیموري بلندي. د

 81اردیبهشت  محمدرضا ممتاز ئین تنرو. د متر الکتریکی PHا     614
 81اردیبهشت  سعید غفاري طباطباوکیلی. د GSMبررسی الگوریتم هاي رمزنگاري در سیستم   615
بررسی سیستم مدیریت توزیع و ارتباط آن با   616

 سیستم اطالعات جغرافیایی
 81پاییز  سیدوحید سجادي کاظمی. م

 81اردیبهشت  اللهیار منتظري پشتان. د معرفی کنترل فعال و کاربردهاي آن  617
بررسی انواع کنترل کننده ها براي سیستم تعلیق   618

 خودرو
مرتضی شاه محمد  فرخی. د

 آبادي
 81اردیبهشت 

بررسی و تحلیل الگوریتم هاي مختلف ناوبري و   619
 هدایت موشکهاي زمین به هوا

جاهد . جاللی  د. د
 مطلق

سید موسوي میري 
 رستمی

 81تابستان 

بررسی انواع مدلهاي دینامیکی و روشهاي کنترل   620
 برج تقطیر

 81بهار  احمدرضا عمیدي جاهد مطلق. د

بررسی روشهاي مختلف مجازي سازي و   621
 کاربردهاي آن در پزشکی

 80اردیبهشت  سلیمان نجفی بیگانی برادران شکوهی. د

روشهاي اندازه گیري کمیت هاي گذرا در   622
 رتسیستم هاي قد

 80بهار  بابک پرگار شهرتاش. د

بررسی خصوصیات و مکانیزم عملکرد بقگیرهاي   623
 اکسید روي

 80آبان  محمد مرداي غالمی. د

ارتباطات ماهواره اي آینده براي هواپیماهاي   624
 ,UHFماهواره هاي مخابراتی در باند ( نظامی 

SHF EHF, ( 

 81اردیبهشت  مجید صارمی فالحتی. د

ریتم ژنتیک و کاربردهاي آن در مخابرات الگو  625
 سیار

 81اردیبهشت  مهدي چشمه قصابانی فالحتی. د

بررسی کارکرد موتورهاي هیستر زیس و   626
 روشهاي تحلیل آنها

 81بهار  علیرضا صداقتی واحدي. د

 81بهار  محمد امین امی جمالی. د پیش بینی کوتاه مدت بار توسط استنتاج فازي  627
 81تیر  ایمان زیاري واحدي. د اي تعیین پارامترهاي موتور القاییروشه  628
629    .     
بررسی رفتار کوانتومی در نیمه هادیها و کاربرد   630

 آن
 80آبان  پژمان شعبانی کسائی. د

 81مهر  ابراهیم اسدي عرفانیان. د بررسی پتانسیل هاي حرکتی قشر مغز  631



 80مهر  رضوانه صهبا کسائی. د )hbt(قطبی ناهمگونمفدمه اي بر ترنزیستور دو   632
I(روشهاي آشکارسازي مادون قرمز   633 R ( توسط

 نیمه هادي
 79اردیبهشت  وحید فتوح آبادي کسائی. د

هدایت دیفرانسیلی منفی و نیمه هادیهاي ابر   634
Negatشبکه  i ve di f f erent i onal  

conduct i vi t y andsuper l at t i ces   
semi condact or 

 81بهار  فرنوش اسمعیلی فرد کسائی. د

swiبررسی انواع کنترل کننده هاي   635 t ched 
rel uct ance mot or s  

 81آذر  محمود فریدونی رحمتی. د

 81بهار  محمد مهدي امینی جاهدمطلق. د انواع رئشهاي کنترلی سیکرموشک  636
بررسی و مطالعه روش مشخصه نگاري   637

 )PL(فتولومینسانس 
 81پاییز  محمد جعفري نازي یکسائ. د

                       CDMAآشکارسازي چندکاربره در  638
Mul t i user det ect i on i n   CDMA 

 81پاییز  امان محرابیان طباطباوکیلی. د

آشکارسازهاي مادون قرمز طول موج بلند چاه   639
 کوانتومی

 81آذر  محمدرضا غروي محمدنژاد. د

 81آذر  محمدرضا نمدانیان محمدنژاد. د نوري مدار مجتمع بررسی آشکارسازیهاي  640
کاربرد شبکه هاي عصبی و فازي در شبیه سازي   641

 و کنترل سیستمهاي فتوولتائیک
 81اردیبهشت  حسین امامی شرکت معصوم. د

برررسی سرویسهاي ماهواره اي و سرویسهاي   642
 فیبر نوري و مقایسه کاربرد آنها در کشور

فرزانه صادق زاده  سلیمانی. د
 نیمیال

 81آذر 

 81آذر  محمدرضا فطوره چی امیرحسینی. د روشهاي پوشش و استتار راداري  643
 81آذر  علیرضا فرخاري شکوهی. د کالیبراسیون دوربین هاي دیجیتال  644
بررسی انواع روشهاي کنترل موقعیت در رباتهاي   645

 با بازوي انعطاف پذیر
 81آذر  سويامید سید مو فرخی. د

نیرو در / بررسی انواع روشهاي کنترل موقعیت  646
Maiرباتهاي  npul at or 

 81آذر  آرش فنائی فرخی. د

بررسی مقایسه اي کاربرد کنترل کننده هاي   647
 تطبیقی در وسایل پرنده

 81پاییز  علیرضا صالح جاهد مطلق. د

 81آذر  پریسا سعیدیان یرازيبهشتی ش. د کدینگ ویدئویی مقاوم در ارتباطات بی سیم  648
 81آذر  آزاده قاسمی جیردهی خلج . د مطالعه و بررسی المپهاي مایکروویوي توان باال  649
مشخصه هاي ترانزیستورهاي مایکروویوي   650

Hi gh El ect ronMobi l i t y   و بررسی
 کاربردهاي آنها در مصارف کم نویز و توان زیاد

 81پاییز  ندا کالنتر حجت کاشانی. د

مانیتورینگ و عیب یابی سیستم هاي دینامیکی   651
 بر اساس پردازش سیگنال

 81آبان  مهدي تربتیان کهائی. د

 81پاییز  امیرحاجی ابولی حجت کاشانی. دو کاربردهاي آن در مخابرات   MAMSتکنولوژي   652



)RFmi cr owave/( 
 81آذر  ژادعلی مصلی ن شوالئی. د HVDCسلفها و کاربرد آن در سیستم   653
مروري بر مقاالت منتشر شده پیرامون پایداري   654

 HVDCولتاژ و توان در سیستم هاي 
 81آذر  محمدرضا میرسپاسی شوالئی. د

محاسبه کارائی و مقایسه پیاده سازي هاي سخت   655
  FPGAبا تراشه  AESافزاري کاندیداهاي 

  

 81آذر  مجید خانلرزاده کالئی طباطباوکیلی. د

ررسی عملکرد کنترلی دستگاه همودیالیز ب  656
)Hemadi al ysi s( 

 81آذر  حمیدرضا احمدي راد جاهدمطلق. د

روشهاي پیاده ساز امنیت در شبکه هاي   657
 مخابراتی

 81بهار  علی صدیقی طباطباوکیلی. د

 81بهار  محمد حسین امامی طباطباوکیلی. د پیش بینی کوتاه مدت بار توسط استنتاج فازي  658
مونیتورینگ پرامترهاي الکتریکی ژنراتور   659

 سنکرون
 81آذر  شریف سیف وند واحدي. د

بررسی اصول عملکردي آشکارسازي و جایابی   660
خطاهاي زمین در شبکه هاي توزیع با توجه به 

 نحوه زمین کردن شبکه

 81پاییز  مرتضی پورتندست جمالی. د

انات به منظور بهبود نوس TCscروشهاي کنترل   661
 فرکانس پایین در سیستمهاي قدرت

 81آذر  کیوان غالمی کالنتر. د

بررسی کاربرد شبکه هاي عصبی در پایداري   662
 ولتاژ

 . شهریار اردبیلی جدید. د

 81پاییز  حسین شاطري جمالی. د تعیین مشخصه ایده آل براي رله دیستانس  663
 81 محید حسین پور کهائی .د روشهاي کنترل فعال نویز با میکروفن مجازي  664
بررسی هماهنگی کنترل محلی و مرکزي و   665

تجدید آرایش بهینه فیدرها جهت دستیابی به 
 اهداف چند منظوره در سیستم مدیریت توزیع

 81 حسین احمدزاده کاظمی. د

براي استفاده  MPLSبررسی و شناخت فناوري   666
 ATMدر 

 81پاییز  رامین بلیوان نادري. د

بررسی و مقایسه کاربردي شبکه هاي عصبی در   667
 منترل موتورهاي القایی

 81آذر  مرتضی اسماعیلی شرکت معصوم. د

 81آذر  امیر اصالنی شرکت معصوم. د بررسی روشهاي مختلف پخش بار هارمونیکی  668
بررسی روشهاي تشخیص خطا در سیستم هاي   669

 دینامیکی بر اساس مدل پایه
نصیري علیرضا  پشتان. د

 میناب
 81زمستان 

 81آذر  فرخ طایفی جلیلیان. د مانیتورینگ کیفیت توان  670
بررسی روشهاي مقابله با جمینگهاي حرارتی   671

 مادون قرمز
 81آذر  محمود اسدپر محمدي. د

 81آذر  حمیدرضا صدري جلیلیان. دبررسی کیفیت توان الکتریکی در واحدهاي   672



 صنعتی
 81آذر  حمیدرضا تاجیک ببر رحمتی. د ا و برخی کاربردهاي آنهاه FPAAمعرفی   673
بررسی کاربرد و عملکرد اپیسرها در خطوط   674

 انتقال نیرو
 81آذر  سید علی حسینی غالمی. د

 81آبان  فرهاد متین غالمی. د اتوماسیون پست هاي فشار قوي  675
Flمولدهاي پالسی فشرده   676 ux com  

pressi onoul se gene  r at or s 
 81اردیبهشت  محمدرضا فکر کن چلداوي. د

 82خرداد  علی توفیقی شوالئی. د HVDCخازن و کاربرد آن در سیستم   677
 81بهار  سید سعید مستطاب حجت. د آنتنهاي رادیو متري بین سیاره اي  678
بررسی روشهاي تشخیص و شناسایی کشتی در   679

 تصاویر دریایی
 82اردیبهشت  یجلیل ذبیح رضایی راد. د

میرا نمودن نوسانات سیستم قدرت با استفاده از   680
Factادوات سري  s  )Tcsc & sssc( 

محمود وکیلی  کاظمی. م
 سهرفروزان

 82بهار 

بررسی محیطهاي مختلف اندازه گیري تستهاي   681
Emc  با تاکید برTem cel l  وGt emcel l ها 

 82اردیبهشت  پیمان رضائی طیرانی. د

ررسی شبکه هاي صنعتی بدون سیستم با ب  682
Blاستفاده از  ue t oot h   و روند آتی آن در

 اتوماسیون صنعتی

 81آذر  وحیده علی محمدیان جاهد مطلق. د

 81آذر  امیر فرهاد احیایی بلندي. د انواع روشهاي کنترل ربات هاي متحرك  683
 82دیبهشت ار مهدي مرادیان عریضی. د موجبر هم صفحه و کاربردهایش  684
و  Gpsمقایسه سیستمها تعیین موقعیت   685

Gl onass 
 82اردیبهشت  عباسی... عبدا محمدي. د

 82بهار  مهدي حریري برادران شکوهی. د تشخیص الگو با استفاده از شبکه عصبی فازي  686
بررسی یک استاندارد مخابرات سیار داخل   687

محیطهاي بسته براي کنترل سیستمهاي مورد 
 فاده در منازل و شرکتها و اداراتاست

 82اردیبهشت  سروه رحیمی فالحتی. د

 81آبان  فرزین تارین گو پشتان. د حذف فعال نویز در کابین خودرو  688
بررسی روشهاي تشخیص و تحلیل شکل   689

 موجهاي اعوجاجی مربوط به کیفیت توان
 82اردیبهشت  ابوالفضل ارباب تفتی جدید. د

ل تدریجی سیستم هاي مخابرات سیار روند تکام  690
 از نسل دوم به نسل سوم

 82بهار  رضا محمدخانی کمجانی. د

بررسی روشهاي مختلف کدینگ نور ساختاریافته   691
)St r uct ured l i ght ( 

محمدعلی ضعیفی  شکوهی. د
 یامچی

 82بهار 

با استفاده از منطق  Pssبررسی روش طراحی ،  0692
 فازي

 82اردیبهشت  موسوي سید محمد کالنتر. د

 82بهار  علیرضا شریفی عریضی. د کاربرد شبکیه هاي عصبی در الکترومغناطیس  693
 82بهار  کاوه جوکار دریس میرزاکوچکی. دسیستم هاي با قابلیت آرایش پذیري   694



Reconf(محدود i gurabl e syst ems( 
بررسی روشهاي افزایش سرعت و راندمان   695

fفیلترهاي  i r اده سازي با در پیFPGA 
 82اردیبهشت  محسن حافظی محمدي. د

 82اردیبهشت  فرزاد گلشن رحمتی. د سوئیچ خازنی /DCDCمبدلهاي   696
 82اردیبهشت  شیما عباسی چلداوي. د حسگرهاي میدان مغناطیسی  697
  خازن هاي الکتریکی دو الیه و کاربردهاي آنها  698

 
 82اردیبهشت  مهدي صادقی رحمتی. د

بررسی روشهاي کنترل سیستمهاي رباتیک   699
 مشتمل بر چند بازو

 81آذر  فرهاد فانی صابري بلندي. د

 82خرداد  سیدحامد ترابی جاللی. د بررسی کنترلی موتورهاي دیزل توربو شارژر دار  700
بررسی روشهاي مختلف آشکار نمودن تومورهاي   701

 ناحیه سینه و مقایسه آنها با یکدیگر
 82بهار  محمد انشائیه ی رادرضای. د

در کنترل پروتزهاي  EMGکاربردهاي سیگنال   702
 مصنوعی و نرونی

 82اردیبهشت  فرهاد ایمانی عرفانیان. د

Iارسال صوت بر روي شبکه هاي   703 PVoi ce  
over I P VOI P  (( 

 82اردیبهشت  امیرحسین محمدي بهشتی. د

اي کاربردهاي سیگنا آوران در کنترل پروتزه  704
 مصنوعی و نرونی

 82اردیبهشت  امید ظهوریان عرفانیان. د

شبکه هاي پتري فازي و کاربرد آن در سیستم   705
 هاي کنترل

 81آذر  زهره کثیرالولد جاهد مطلق. د

 82بهار  محمدرضا نصیري طیرانی. د بررسی اتاقهاي تست پژواکی  706
مدل کردن و شبیه سازي خطوط اتصال در   707

 ار چاپی فرکانس باالبردهاي مد
کاظم زارعیان علی  رضایی راد. د

 آبادي
 82اردیبهشت 

فشرده سازي تصاویر در نرخ بیتهاي پایین جهت   708
 ارسال بر روي کانالهاي ارتباطی با پهناي باند کم

 82بهار  علیرضا غفاري آیت اللهی. د

ایستادن بدون اتکاي افراد فلج پایین تنه با   709
 )  FEC( ریک الکتریکی کارکردياستفاده از تح

 82اردیبهشت  مانا ندافیان عرفانیان. د

 82بهار  حسین شعبانی برادران شکوهی. د بررسی اسکنرهاي نوري سه بعدي  710
بررسی روشهاي کنترل حلقه بسته در تحریک   711

 الکتریکی کارکردي عصبی عضالنی
 82اردیبهشت  حمیدرضا کبروي عرفانیان. د

ساختار و خواص الکتریکی کربن نانو  بررسی  712
 تیوب

 82اردیبهشت  هادي ساکی میرزاکوچکی. د

Mulبررسی و تحلیل سیستم هاي   713 t i car r i er  
CDMA 

 82اردیبهشت  سید محمد ابطحی فالحتی. د

بررسی روشهاي کنترل ازدحام در شبکه هاي   714
ATM 

 82اردیبهشت  بیژن فدایی نیا مجید نادري. د

 82بهار  محمد مهدي قنبریان شایانفر. دی عملکرد جبران کننده هاي پیشرفته بررس  715



)ASVC (و استاندارهاي مربوط به آن 
بررسی روشهاي نوین شارژ باتري در خودروهاي   716

 الکتریکی و هیبریدي
 82بهار  احسان نجفی واحدي. د

امی احسان صر جاللی. د بررسی انواع پیلهاي سوختی و کنترل آنها  717
 فروشانی

 82بهار 

عبدلی حسین ایوب  نادري. د سنسورهاي اینرسی  718
 آبادي

 82اردیبهشت 

 82بهار  مصطفی مطاعی چلداوي. د مولدهاي توان باالي پالسی فرکانسی  719
بررسی زمین کردن سیستم و تاسیسات الکتریکی   720

 در معادن
 82اردیبهشت  سید مهدي مولوي شهرتاش. د

 82بهار  توحید لطفی آیت اللهی. د یستمهاي شناسایی اثر انگشتبررسی س  721
شیوه هاي جدید در طراحی شبیه سازي و   722

 ساخت آنتنهاي دو بانده تلفنهاي موبایل
امیرحبیب زاده  سلیمانی. پ

 شریف
 82تابستان 

MLS     )miا  723 crowave l andi ng syst em        (
ر فرکانس سیستم هدایت هواپیما در حین فرود د

 کاري مایکروویو

 82آذر  سعید اویس حجت کاشانی. د

 82پاییز  سیدرضا صارمی شایانفر. د روشهاي نوین کاهش تلفات در شبکه هاي توزیع  724
بررسی و ارزیابی روشهاي محاسبه و بهبود   725

 قابلیت انتقال توان در خطوط انتقال انرژي
مصطفی مدیري  غالمی. د

 دلشاد
 82پاییز 

در مطالعات  FACTSبررسی مدلهاي ادوات   726
پخش بار و کنترل پخش بار در سیستمهاي 

 قدرت

 82آذر  محسن نجفی کاظمی. م

 82آذر  عباس دهقانی جمالی. د تخمین حالت سیستم هاي توزیع  727
بررسی تکنیکهاي نفوذگري در شبکه هاي   728

 کامپیوتري
 82پاییز  زهره قاسمی نادري. د

 82آذر  علیرضا یاحقی سلیمانی. د کترون آزادلیزر ال  729
بررسی عملکرد موتورهاي القایی سه فاز تحت   730

 شرایط نامتعادلی ولتاژ
 82آذر  رضا روشن فکر جلیلیان. د

بررسی روش هاي طراحی و پیاده سازي سیستم   731
 روي یک تراشه و چالش هاي مربوط به آن

 82پاییز  محمدامین امیري میرزا کوچکی. د

کاربرد تکنولوژي پالسما در آنتن و سطوح   732
 انتخابگر فرکانس

 . داوود انصاري چلداوي. د

معرفی و بررسی سیستمهاي ترابري هوشمند   733
I ST 

 82آذر  یاسر بالغی دماوندي محمدي. د

روشهاي ابتکاري و فازي جبران سازي توان   734
 راکتیو در سیستم توزیع

مهران حسینی  کاظمی. م
 ازمندفر

 82پاییز 

 81اسفند  شهروز معصومی فالحتی. دشناسایی و تحلیل توربوکدها در سیستم هاي   735



 مخابراتی دیجتالی
USIبررسی اثرات هم خوانی زیرالیه در   736 C 

SUB St(سیگنال مختلط  r at e cr oss t al k   
ef f ect i c) هاي سیگنال 

 82آذر  رضا ابراهیمی آتانی میرزا کوچکی. د

سی روشهاي اصالح ضریب قدرت براي برر  737
  منابع تغذیه سوئیچینگ

 

 82آذر  محسن مصباح واحدي. د

ها  Tcscتجزیه تحلیل و بررسی روشهاي جایابی   738
 در سیستمهاي قدرت

 82آذر  سیدمحمدحسین نبوي شرکت معصوم. د

MIروشهاي تشخیص خطا در مدارهاي   739 XED 
SI GNAL 

جواد سیدمهدوي  محمدي. د
 چابک

 82آذر 

بررسی انواع کدینگ هاي رایج در سیستمهاي   740
STCOFDM  

 82پاییز  سید حسین حسینی طباطباوکیلی. د

مطالعه و بررسی عملکرد درایو هاي کنترل   741
 سرعت در شرایط کاهش دینامیکی ولتاژ

 82پاییز  عباس فرح بخش جلیلیان. د

Iحفاظت ترانزیستورهاي قدرت   742 GBT 82آذر  دي اسديمه شوالئی. د 
 82پاییز  مالحت پیک حرفه شرکت معصوم. د APLCبررسی روشهاي کنترل   743
 82آذر  محمدرضا غالمزاده حیدري. د بررسی آلیاژها و مواد مغناطیس نرم  744
بررسی روشهاي هوشمند در ارزیابی دینامیکی   745

 امنیت
 82آذر  علی زنگنه جدید. د

سید علیرضا  خلج امیر حسینی. د پالس مایکروویويروشهاي اندازه گیري تک   746
 میرکریمی

 82پاییز 

وفقی در کانالهاي فیدینگ  OFDMبررسی سیستم   747
 متغیی با زمان

 82آذر  یاسر عطار ایزي فالحتی. د

 82پاییز  محمدعلی رفیعی شایانفر. د بر بهبود پایداري ولتاژ FACTSتأثیرات ادوات   748
شناسایی منابع اغتشاشات بررسی روش هاي   749

 کیفیت توتن در سیستم قدرت
 82آذر  فانی... قدرت ا جدید. د

 82آذر  امیر چوبدار پشتان. د معرفی کنترل فعال ارتعاشات و کاربردهاي آن  750
 82پاییز  سیداحسان عبداللهی واحدي. د بررسی میکرو توربین ها  751
ر تخصیص کانال در سیستم هاي مخابرات سیا  752

 ماهواره اي
سوره اردستانی  طباطباوکیلی. د

 خوبروي
 82زمستان 

مطالعه و مقایسه روش هاي کنترلی براي کنترل   753
فشار متوسط شریانی و برون ده قلب در بیماران 

CHF 

کارو زرگر  جاهدمطلق. د
 هاروطونیان

 82آبان 

میز تست زمان واقعی براي تست ماشین هاي   754
 الکتریکی

 82آذر  سین عزیزي مقدمح واحدي. د

 82آذر  جعفر زارعی پشتان. دبررسی روشهاي آشکار ساري و تشخیص عیب   755



 در موتورهاي القایی
 82آذر  احمد یعقوبی بهشتی. د رمزنگاري تصاویر ویدئویی  756
 8283نیمسال  آتیال اسکندزاده رحمتی. د با ضریب توان واحد /ACDCبررسی مبدل هاي   757
 82آذر  جواهري... روح ا آیت اللهی. د اي شناسایی امضاروشه  758
 83بهار  ایمان مهاجري محمدنژاد. د سره هاي جستجو گر نوري  759
 83اردیبهشت  رضا ولی پور ابراهیمی رضایی راد. د ناحیه بندي تصاویر پزشکیکاربرد منطق فازي در   760
بررسی آنتن هاي آرایه اي مایکرو استریپ با   761

ت صفحه اي و استوانه اي و کاربرد آن در ساخ
 مخابرات ماهواره اي

اکرم احمدي کالته  حجت. د
 احمد

 83بهار 

 83اردیبهشت  امیرکیوان ممتاز برادران شکوهی. د بررسی و شناسایی سیستم جاروب الگوي روزت  762
 83بهار  پویان مجابی حجت. د مخابرات نوري سلیتونی  763
ید کنترل بار فرکانس در بررسی روشهاي جد  764

سیستم هاي قدرت تک منطقه اي و چند منطقه 
 اي

 اردیبهشت شبنم وحدتی دانشمند کاظمی. م

معرفی و بررسی روشهاي جدید عددي محاسبه   765
میدان با عنوان معادله اتدازه گیري شده نامتغییر 

MEI 

 83اردیبهشت  رضا پازوکی چلداوي. د

ست منفی  محیط هاي داراي ضریب شک  766
Negat i ve I ndex medi a   

 83اردیبهشت  سعید خسروي طیرانی. د

768  Vi si on and i mageprocessor s    83اردیبهشت  علیرضا صابرکاري شکوهی. د 
بررسی روشهاس شاخص گذاري و بازیابی   769

 پایگاهداده تصاویر پزشکی
 83بهار  فاطمه اعلم رضایی راد. د

ابی خطا در بررسی روشهاي نوین محل ی  770
 سیستمهاي انتقال مبتنی بر فرکانس شبکه

عبدالرضا ربیعی  جمالی. د
 فرادنبه

 83بهار 

 83بهار  کیازند فصیحی محمدنژاد. د بررسی سیستمهاي نوین گیرنده نوري  771
توان / بررسی روشهاي هوشمند کنترل ولتاژ  772

 راکتیو در شبکه هاي توزیع
 83شت اردیبه علیرضا تاج فر کالنتر. د

مروري بر نیرو هاي میکانیکی ناشی از جریان   773
 هاي خیلی زیاد در ترانسفورماتور تزریق جریان

سیدمحمد پدرام  حیدري. د
 رازي

 83اردیبهشت 

 83آبان  لیلی اسماعیالنی نادري. د WANبررسی سرویسهاي امنیتی در شبکه هاي   774
بررسی روشهاي کنترل سیستمهاي گرمایش و   775

 HVACایش و تهویه مطبوع سرم
اسماعیل محمدتبار  فرخی. د

 کاسگري
 83بهار 

PIبررسی روشهاي نوین   776 PELI NI NG 83اردیبهشت  علی مکنونی نژاد نادري. د 
ترتیب راه اندازي واحدهاي نیروگاهی در طی   777

 بازیابی سیستم قدرت
 83اردیبهشت  محمد یوسفی جدید. د

 82آذر  امیراختري راد پشتان. د آنالیز ارتعاشاتآشکارسازي عیب بر اساس   778
 83بهار  آزاده تسلیمی سلیمانی. د )/TR(گیرنده / بررسی سیستم هاي فرستنده  779



onlبررسی روشهاي تست   780 i ne  برده
 DSPهایدیجیتال مبتنی بر پردازنده 

 83بهار  مژگان کمیجانی محمدي. د

اي بررسی انواع روشهاي کنترلی سیستمه  781
 سرمایش

 83بهار  مریم رضی فرخی. د

بررسی مالحظات سازگاري الکترومغناطیسی در   782
 الکترونیک قدرت

 83اردیبهشت  محسن فرهادي کاشی حیدري. د

 83اردیبهشت  محسن احمدي حیدري. د بررسی روشهاي کنترل جریان اینورتر منبع ولتاژ  783
تالی بررسی ساختار سینیتی سایزر فرکانس دیجی  784

مستقیم به خصوص از نقطه نظر توان مصرفی  
Lowe power di gi t al   f r equendy 

synt hesi zer 

. آیت اللهی  د. د
 میرزاکوچکی

 83اردیبهشت  حسین جعفري

 83اردیبهشت  محسن بهرام علی شاه حسینی. د بررسی سیستم هاي رمزنگاري  785
 بررسی مبدلهاي آنالوگ به دیجیتال ولتاژ پایین و  786

 سرعت باال
 83اردیبهشت  شفیعی... روح ا ابریشمی فر. د

ولتاژ  ) TRANDUCER(بررسی و معرفی مبدلهاي   787
 نوري و کاربرد آنها

 83اردیبهشت  طاهر قمیان رحمتی. د

راه هاي شناخت و دسته بندي اعوجاج هاي   788
مؤثر بر کیفیت توان با استفاده از تبدیل موجک   

Met odes of  recogni t i onand  
cl assi f i cat i on of power qual i t y    

di st ur bances usi ng wavel et    
t r ansf or m 

شرکت . کالنتر د. د
 معصوم

 83خرداد  امیر مختاري اصل

بررسی روش رشد رونشستی پرتو مولکولی با   789
 مقایسه با سایر روشهاي رشد رونشستی

 83اردیبهشت  خلیل منفردي کسائی. د

 83اردیبهشت  هیوا هدایتی ازهري. د به دیجیتال حالت جریان مبدلهاي آنالوگ  790
 83بهار  فرهاد توسلی عریضی. د WDMسیستم هاي   791
جبران فلیکر در سیستمهاي قدرت بوسیله ادوات   792

FACTS 
 83اردیبهشت  مهدي کرمی شایانفر. د

در جبرانسازي توان  /ACDCکاربري مبدلهاي   793
 راکتیو

 83اردیبهشت  شکی فراهانیحسن ف شوالئی. د

Mulانپورترهاي چندسطحی   794 t i l evel  
i nver t er 

 83اردیبهشت  مهدي عالمی رستمی رحمتی. د

میراشونده  DCبررسی روشهاي حذف مولفه   795
 سیگنالهاي ولتاژ و جریان در حفاظت دیجیتال

 83اردیبهشت  علی هوشمندخوي جمالی. د

اي کاربرد در بررسی روشهاي کنترلی مختلف بر  796
 UPQCسیستم 

 82آذر  مجتبی برخورداري جاهدمطلق. د

بررسی و امکان سنجی در پیاده سازي نسل   797
 چهارم رادیو سیار

 83بهار  یاسر توکل فالحتی. د



تقسیم جریان بار بین منابع موازي                                  798
Cur r ent shar i ng i n par al l el   

power suppl i es  

 83اردیبهشت  خالد سلمانی قرایی رحمتی. د

بررسی سیستمهاي کنترل تولید در شبکه هاي   799
 تجدید ساختارشده

 83اردیبهشت  امیر توان بخش کالنتر. د

بررسی روشهاي پیاده سازي کنترل کننده هاي   800
 مدرن در فرآیندهاي صنعتی

 82پاییز  نیما دانش پور جاهدمطلق. د

ي درونیابی در بازسازي و آنالیز بررسی روشها  801
 تصاویر سه بعدي پزشکی

 83اردیبهشت  سهیال حافظی بیرگانی آیت اللهی. د

تجزیه تحلیل و مقایسه روشهاي مدلسازي کوره   802
 هاي قوس الکتریک

. شرکت معصوم  م. د
 کاظمی

 83اردیبهشت  روزبه سرافراز

Canبررسی شبکه هاي صنعتی   803 cont r ol l er  
arean et wor k 

 83اردیبهشت  سواك غریبیان آیت اللهی. د

از روش امپدانس  SOCو SOHتخمین   804
 اسپکتروسکپی

عباس پژمان  عرب خابوري. د
 مازندرانی

 83بهار 

و کاربردهاي آن ) هوشمند(بررسی آنتنهاي وفقی   805
 در سیستمهاي موبایل و رادار

 83اردیبهشت  جعفر ناطقی کمجانی. د

mulهی سیگنال د  806 t i car r i er cdma    و
 الگوریتم وفقی مورد استفاده در این سیگنال دهی

 82آبان  محمد تقی محبی نایه طباطباوکیلی. د

محمدرضا عدالت  واجه سمعیی. د LEOمکان یابی و ردیابی ماهواره اي   807
 زاده

 83بهار 

روشهاي شبیه سازي و پردازش سیگنال در   809
 سیستمهاي راداري مین یاب

 83اردیبهشت  مهدي رجبی کمجانی. د

بررسی روشهاي کنترل پیش بین در صنایع   810
 پتروشیمی

 82آذر  مهدي خدابنده بلندي. د

بررسی روشهاي طبقه بندي سیگنال هاي صوتی   811
 بر اساس محتویات آنها

مصطفی اقتداري  کهائی. د
 نائینی

 83اردیبهشت 

ترلی صنعتی سازش پذیري با خطا در سیستم هاي کن  812
Faulپیشرفته  t t ol er ant advanced  

pr ocess cont r ol  

 82آذر  ساره بهمن پور بلندي. د

بررسی روشهاي محل یابی منابع صوتی ساکن و   813
 متحرك

ساناز مهدیزاده  کهائی. د
 امیراسکی

 83بهار 

کنترل ایستادن در افراد دچار ضایعه نخاعی با   814
یستمهاي عصبی استفاده از تحریک الکتریکی س

 عضالنی

سیدعلیرضا میري  عرفانیان. د
 زرندي

 83اردیبهشت 

تشخیص کم خونی و سکته قلبی با استفاده از   815
 سیگنال الکترو کاردیوگرام

 83اردیبهشت  روزبه رضوانی نراقی عرفانیان. د

RFIبررسی سیستم   816 D 83آبان  نیما جوینده آبکنار محمدنژاد. د و کاربردهاي آن 



استراتژي بهره برداري بهینه از نیروگاه هاي   817
 تولید مشترك برق و بخار

حسین محمدنژاد  جدید. د
 شورکایی

 83آذر 

ترانزیستورهاي پرقدرت مایکروویو در   818
 کاربردهاي راداري

 83پاییز  بهزاد بیگلربگیان حجت کاشانی. د

 83آذر  مجید استادرحیمی مجانیک. د و آنتنهاي موج میلیمتري) pbgs(کریستالهاي نوري   819
  GHZتخصیص طیف موج میلیمتري در محدوده  820

براي کاربردهاي مختلف با در نظر  10030
گرفتن شرایط محیطی ، نرخ ارسال داده و عوامل 

 مؤثر در لینک

 83آذر  آرزو مدیري سلیمانی. د

روشهاي تولید فرکتالها و کاربرد آنها در آنتن   821
 هاي فرکتالی

حسین ربیعی  طیرانی .د
 گودرزي

 83آذر 

بررسی و تحلیل مشخصات و کاربردهاي   822
 :NDYAGجستجوگر لیزري 

آرین سلمانی پور  محمدنژاد. د
 شیجانی

 83آذر 

 83اردیبهشت  منصور کوچکی سلیمانی. د شکل دهی بی سیم در آنتنهاي آرایه اي  823
در پایدارسازي سیستم  TCSCکاربردهاي نوین   824

 رتقد
 83آذر  پژمان مقدس بیات کاظمی. م

 83اردیبهشت  اکرم بهار لویی عریضص. د STAPبررسی اصول و کاربردهاي تکنولوژي   825
بررسی شبکه هاي صنعتی از نظر ارتباطات بی   826

Realدرنگ  _t i me 
 83آذر  زهرا شهرآئینی جاهد مطلق. د

Over(بررسی رادارهاي ماوراي افق   827 t he  
hor i zon r adar s( 

 83پاییز  امیرمحمد خذري سلیمانی. د

بررسی روشهاي فازي و عصبی و کاربرد آن ها   828
 در کنترل جریان انیورترهاي منبع ولتاژ

 83آذر  قنبري... روح ا حیدري. د

بررسی آشکارسازهاي نیمه هادي پرتوهاي   829
 رادیواکتیو

 83پاییز  علیرضا داوري آیت اللهی. د

در مدیریت  FACTSادوات  بررسی نقش  830
 پرشدگی سیستم هاي تجدید ساختار شده

 83آذر  جمشید آقایی شایانفر. د

بررسی روشهاي کنترل بهینه در نیروي کششی   831
 خودروهاي هیبرید

 83آذر  مرتضی محبی اصل فرخی. د

 Speechپردازش صحبت و کاربردهاي آن   832
pr ocesi ng and  appl i cat i ons 

 83آذر  رحیم سعیدي ینیخلج امیرحس. د

بررسی و مقایسه عملکرد روشهاي مختلف کنترل   833
ریزپردازنده اي جریان در یک سیستم تزریق 

 جریان

. حیدري   د. د
 رحمتی

 83آذر  افشاري... روح ا

بررسی روشهاي تخمین موقعیت روتورو کنترل   834
 سرعت و گشتاور در موتور سوئیچ رلوکتانس

 83آذر  پور مجید حاجتی فرخی. د

 83پاییز  هیراد قائمی چلداوي. دبررسی انواع مخلوط کننده هاي باند عریض   835



 مایکروویوي
بررسی ابزارهی ارزیابی و ممیزي نقاط آسیب   836

 پذیر در شبکه هاي کامپیوتري
 83آذر  نازلی احمدخان بیگی نادري. د

بررسی انواع روشهاي تخمین حالت شارژ باتري   837
 ها

 83آذر  محمد چرخگرد فرخی. د

روشهاي مختلف جمع توان و جمع توان شبه   838
نوري در فرکانسهاي مایکروویوي و جمع 

 میلیمتري

 83آذر  مجید کوچکی کمجانی. د

 83آذر  پدرام سیدافتتاحی کمجانی. د خطی سازي تقویت کننده هاي قدرت مایکروویو  839
ه در روشهاي کور براي حذف تداخل چندکاربر  840

 DCCDMAسیستم 
 83آذر  سیدمحمد سجادي طباطباوکیلی. د

 83آذر  رسول سلیمی نژاد حجت کاشانی. د DRروشهاي تنظیم و اندازه گیري   841
بررسی انواع روشهاي انطباق لینک در   842

 سیستمهاي مخابرات سیار
 83آذر  علیرضا بابایی ابوالحسنی. د

املها بر بررسی اثرات افست فرکانسی زیر ح  843
و روشهاي تخمین و  OFDMعملکرد سیستم هاي 

 تصحیح آن

... مجید روح ا فالحتی. د
 اردستانی

 83زمستان 

بررسی مدلهاي دینامیکی واحدهاي تولید پراکنده   844
 در سیستمهاي قدرت

 83آذر  آرنان امینی بدر کالنتر. شایانفر  د. د

بررسی روشهاي کاهش تشعشع از بردهاي مدار   845
 اپیچ

 83آذر  سعید کوهینی چلداوي. د

تفکیک هارمونیکهاي تولید شده توسط طرف   846
مصرف کننده و طرف تغذیه کننده در سیستم 

 هاي توزیع

 83آذر  ابراهیم حسین زاده کالنتر. د

بررسی روشها و الگوریتمهاي مختلف کنترل دور   847
 موتور القایی

. رحمتی  د. د
 ابریشمی فر

 83ذر آ رقیه اسکندري

هادي اسماعیل  پشتان. د معرفی ساختارهاي هوشمند  848
 سبزعلی

 83آذر 

بررسی نقش تجهیزات اندازه گیري و کنترل در   849
 ارزیابی کیفیت توان

 83پاییز  احد مختارپور سایانفر. د

 83آذر  محمد رمضانی واحدي. د بررسی انواع منابع تغذیه الکتریکی لیزر  850
تشخیص و محل یابی تخلیه  بررسی روشهاي  851

 جزئی در ترانسفورماتورهاي قدرت
 83آذر  مجید کرمی قزلی غالمی. د

 83آذر  مصطفی سرلک شهرتاش. د بررسی روشهاي تشخیص خطاي امپدانس باال  852
سیدمسعود شمس  پشتان. د بررسی روشهاي تشخیص عیب در یاتاقانها  853

 موسوي
 83آذر 

 83اردیبهشت  مسعود بابایی محمد شهري. دك در سرور مکانیسم ها بررسی و مطالعه اصطکا  854



 و روشهاي جبران سازي آن
 83پاییز  سیدرضا مسیبی جلیلیان. د بررسی مدلهاي غیرخطی ترانسفورماتور  855
Delبررسی ساختارهاي حلقه قفل تاخیر   856 ay 

l ocked l oops  
 84خرداد  امیرغفاري ابریشمی فر. د

ین محل یابی خطا در سیستم هاي روشهاي نو  857
 توزیع

 84بهار  حمید سرداري جمالی. د

بررسی خصوصیات وعملکرد سوئیچ هاي قدرت   858
 هایبرید

. رحمتی  د. د
 ابریشمی فر

 84بهار  میثم یزدانپناهی

 84بهار  سعید رمضان جماعت جمالی. د توزیع انرژي الکتریکی مدیریت خطا در شبکه هاي  859
ش نوین ارزیابی قابلیت اطمینان در چند رو  860

 سیستم هاي توزیع
 84بهار  مهدي رحیمی جمالی. د

روش ( کاربرد شبکه هاي عصبی در روش ممان   861
NNMOM( 

مریم سادات هاشمی  حجت کاشانی. د
 نسب

 84خرداد 

 84خرداد  گلنار خدابنده لو میرزا کوچکی. د مجتمع سازي سه بعدي  862
 84خرداد  ساناز سیدي برادران شکوهی. د طابق در نور ساختار یافتهبررسی روشهاي ت  863
Di(واتر مارکینگ تصاویر دیجیتال   864 gi t al  

i mage wat er marki ng ( 
افشین حاجیلو  بهشتی. د

 مهاجران
83 

اصول طراحی جهت کاهش توان مصرفی در   865
 پردازنده

 84خرداد  میترا سیف شاه حسینی. د

الکترو مغناطیسی در پست هاي  مطالعه سازگاري  866
 فشار قوي و متوسط

 84بهار  وحید عباسی حیدري. د

مطالعه و بررسی کاربرد ابررساناهاي دما باال در   867
 محدود کننده هاي جریان خطا

مجتبی صفدري  حیدري. د
 جعفرآبادي

 84بهار 

 84بهار  نیما آزادي طینت عریضی. د بررسی آنتنهاي دي الکتریک تشدیدي  868
بررسی روشهاي اندازه گیري منحنی مشخصه   869

 مواد مغناطیسی و تخمین توان تلفاتی آنها
 84خرداد  حنیف کاویانی چراتی شوالئی. د

آصف زاده گل  شوالئی. د شناسایی پرامترهاي سیستم قدرت  870
 محمدي

 84خرداد 

Celشبکه هاي عصبی سلولی   871 l ul ar neur al  
net works CNN (( 

 83اسفند  امیرحسین نباتچیان ران شکوهیبراد. د

به روش  SBبررسی رشد نیمه هادیهاي حاوي   872
MOCVD 

 84بهار  سیدمحمد هاشمی میرزا کوچکی. د

( ارزیابی خطوط انتقال انرژي الکتریکی کمپکت   873
 )فشرده

 85 84 امیر پرج غالمی. د

 84خرداد  محمد مفرخ بناب لیطباطباوکی. د CDMAالگوریتمهاي امنیتی سیستم موبایل   874
سیدشهاب الدین  محمدي. د بررسی روشهاي جمع آوري اطالعات ترافیکی  875

 صحافی
 84بهار 



روشهاي اندازه گیري میدانهاي الکتریکی و   876
 مغناطیس

 84اردیبهشت  نسترن هندي جانی خلج امیرحسینی. د

 84خرداد  ایق بروجنیفرزانه ش عرفانیان. د )3(ارتباط مغز با کامپیوتر   877
بررسی نویز ترانزیستورهاي ناهمگون سلیکون   878

 RFژرمانیومی در کاربردهاي 
 84بهار  احمد آل احمد ابریشمی فر. د

BIبررسی روشهاي   879 ST  در تست مبدل هاي
 دیجیتال به آنالوگ

 84خرداد  محمد معصومی محمدي .

ظات بررسی فوانین کنترل وضعیت ماهواره و مالح  880
 عملی در پیاده سازي زیرسیستم کنترل وضعیت

 83آذر  فرهاد بیات بلندي. د

معرفی انواع کانتورهاي فعال و بیان کاربهاي آنها   881
 در تصاویر پزشکی

 84بهار  مهدي کاشانیان رضایی راد. د

 84خرداد  حسنا قندهاریون عرفانیان. د )1(تحلیل مؤلفه هاي مستقل   882
 84اردیبشهت  میالد امیر توتونچیان عرفانیان. د تی مبتنی برر سیگنالهاي مغزيپسخورد زیس  883
اصول و مبانی آنتنهاي فرومغناطیسی بررسی و   884

چند آنتن فرو مغناطیسی آزمایش شده توسط 
FRANDEAQUI NO   

 84بهار  نسیم یحیی سلطانی حجت کاشانی. د

،  کاربرد نوین امواج الکترومغناطیس در پزشکی  885
   STUDYOFNEWصنعت و نظامی 

APPLI CATI ONELECTROMAGNETI C  
WI VEI NMEDI CAL I NDUSTERI ALAND     

WEAPON 

 84خرداد  حسین حدیدیان مقدم خلج امیرحسینی. د

بررسی مسائل عایقی و پایش تخلیه جزئی در   886
 ترانسفورماتورهاي قدرت

 83آبان  رضا تاجیک واحدي. د

   مهران خادمی عرب خابوري. د ر کنترل ماشینهاي الکتریکیکاربرد منطق فازي د  887
 84بهار  محمد یاري عرب خابوري. د ACACمبدلهاي ماتریسی   888
 84خرداد  داوود حبیبی نیا شوالئی. د بررسی حوزه فرکانسی اینورترها در صنعت  889
 84اردیبهشت  حسین شفیعی نادري. د رمزنگاري کوانتومی و کاربردهاي آن  890
مطالعه و بررسی انواع خطوط رابط فرکانس باال   891

Stو ویژگی هاي آنها  udi ngt het ypes of    
RFi nt er connect and t hei r e     

per f or mance 

حبیب قربانی نژاد  خلج امیرحسینی. د
 فومنی

 84بهار 

 84خرداد  مهدي حاجی جعفري شاه حسینی. د امنیت  در تزافیک شبکه هاي کامپیوتري  892
بررسی روشهاي کاهش تداخل و حذف جمینگ   893

GPS     Antدر گیرنده هاي  i j ammi ni g 
met ods i n GPSreci ever s    

 84خرداد  حامد رسولی سلیمانی. د

PRECODIبررسی روشهاي   894 NG   در سیستمهاي
CMOS 

 84بهار  لیال شیخ علیپور طباطباوکیلی. د

  علی قاجاریه  طیرانی. دتعیین محل منبع تشعشع امواج اللکترو   895



Elمغناطیسی  ect r omagnet i c source 
l ocat i on 

 بخارباشی

بررسی روشهاي مانیتورینگ حرارتی موتورهاي   896
 القایی قفس سنجابی

 83پاییز  حمیدرضا حافظی جلیلیان. د

 84خرداد  سعید نعمتی یارفی عرفانیان. د کاربردهاي تحریک الکتریکی عملکردي  897
وئدیو دیجیتال براي گیرنده هاي دستی پخش   898

 سیار
 84خرداد  عال مهدوي فالحتی. د

 Graphکدهاي رفع خطاي مبتنی بر گراف   899
baseder r or cor rect i on   codes  

 

 84خرداد  مهدي بیات طباطباوکیلی. د

بررسی روشهاي مقاوم سازي متدخطی سازي با   900
Stفیدبک  udy i n  Robust f eedback  

l i near i zat i on met ods  

 84خرداد  حمیدرضا کریمی جاهدمطلق. د

بررسی طرحهاي ویژه حفاظتی به منظور بهبود   901
 امنیت بلند مدت سیستم هاي قدرت

 84خرداد  محمدعلی طالبی غالمی. د

روشهاي اندازه گیري و کاهش تلفات ترانسفور   902
 ماتورهاي توزیع و قدرت

 84بهار  قاسم پایی واحدي. د

ستفاده از موازي سازي در پردازش بالدرنگ ا  903
 تصاویر

 84خرداد  علی گلدوزي شاه حسینی. د

بررسی روشهاي تشخیص حرکت چهره به منظور   904
 شناسایی هیجانات چهره

 84خرداد  آمنه شبیري نژاد صدر. شکوهی  د. د

بررسی روشهاي کنترل فعال ارتعاش ماشینهاي   905
Stدوار  udyi ng act i vevi br a t i on 

cont rol met hods of r ot at i ng    
machi ner i es 

 83آذر  رامتین نظام آبادي جاهد مطلق. د

 84بهار  سعیده حمیدي فر ابریشمی فر. د ولتاژ پایین GMCفیلترهاي   906
بررسی روشهاي جدید خذف بار در سیسامهاي   907

 توزیع
 84خرداد  علیرضا حیدري کالنتر. د

اخت اغتشاشات کیفیت بررسی روشهاي نوین شن  908
 توان

 84خرداد  وحید زارعی جلیلیان. د

بررسی روشهاي روشهاي اندازه گیري میدانهاي   909
 الکترومغناطیسی اطراف خطوط انتقال

 84خرداد  سیدعلیرضا داوري شهرتاش. د

 84اردیبهشت  امیربهادر فرجادیان عرفانیان. د بررسی سیستمهاي تحریک الکتریکی کارکردي  910
 83آذر  بابک شریفی همدانی صدر. د EMATاصوا سنسورهاي   911
بررسی روشهاي مدلسازي پدیده کرونا در   912

 حالتهاي گذراي الکترومغناطیسی
 83آبان  خسرویانی... حشمت ا شهرتاش. د

 84اردیبهشت  محمد نوروزي محمدي. ددر  DCTبررسی الگوریتم هاي پیادهسازي سریع   913



 کدینگ ویدئویی
 84بهار  رسول محمدي جاللی. د بررسی روش نوین هدایت موشکهاي کروز  914
بررسی روشهاي قیمت گذاري توان راکتیو در   915

 سیستمهاي تجدید ساختار شده
 84بهار  علیرضا انتظاري کاظمی. م

استاندارد پیشرفته کدینگ  H.264مروري بر  916
 ویدئویی

 84بهار  امیر احمدي محمدي. د

و روشهاي کاهش آن در سیستم  PAPRی بررس  917
OFDM 

 84اردیبهشت  مهرداد تاکی طباطباوکیلی. د

بررسی شبکه هاي تعاملی مولتی مدیا روي   918
بر اساس  DVBکانالهاي تلویزیونی دیجیتال 

 ETSIاستاندارد هاي 

 84خرداد  سیداحسان باطنی فالحتی. د

بررسی ادوات نیمه هادي بکار گرفته شده در   919
 نانو الکتریک

خواجه ... امان ا محدث کسائی. د
 حسینی

 84اردیبهشت 

Iبررسی روشهاي تحلیل اجزا مستفل   920 CA  و
 معرفی کاربردهاي آن

 83پاییز  محمود آتشبار کهائی. د

بررسی و مقایسه روشهاي مدلسازي زیرالیه و   921
 کاربرد آنها در کاهش نویز کلیدزنی

 84آبان  ریزيمجید طغیانی  میرزاکوچکی. د

تحلیل الگوریتمهاي تخمین مکان کاربر در   922
 مخابرات سیار

سید عطا ستارزاده  ابوالحسنی. د
 هاشمی

 84خرداد 

بررسی روشهاي کنترل تطبیقی بهنگام در فرآیند   923
 هاي صنعتی

 83آذر  عبدالعظیم کشتکار بلندي. د

با  UVمطالعه، بررسی و تحلیل آشکارسازي هاي   924
SIي مبنا C 

 84آبان  خلیل شفیع زاده محمدنژاد. د

نیمسال اول  بابک زماتلوي میرزاکوچکی. د بررسی الکترونیک ارگانیک و کاربردي آن  925
8584 

بررسی روشهاي نوین تجدید آرایش جهت   926
 کاهش تلفات در شبکه هاي توزیع

 84آبان  رحمان دشتی کالنتر. د

 84اردیبهشت  حمیدرضا اسکندري واحد سمیعی. د سرویکرد هندسی به الکترومغناطی  927
 84بهار  هلمان آذیش شهرتاش. د اندازه گیري تخلیه جزئی در کابل  928
 84بهار  سیدرضا سیدطبیب جاللی. د اثر تاخیر زمانی در سیستمهاي کنترل از راه دور  929
کاربرد جبران ساز استاتیک توزیع براي بهبود   930

 هاي توزیع کیفیت توان در شبکه
داوود طالبی خان  کالنتر. د

 میري
 84خرداد 

 84آذر  تادیه محمدي مقدم ابوالحسنی. د ساختارهاي مختلف شبکه هاي حسگر بی سیم  931
 , XPASSبررسی روشهاي ایجاد هماهنگی   932

FACTS بین ادوات 
 84آبان  مهدیه اسالمی کاظمی. م

تهدید بررسی و تحلیل انواع روشهاي شناسایی   933
 لیزي

   مصطفی سلیمی محمدنژاد. د



 84آبان  محمد افراشته عرب خابوري. د کالسه بندي خطا هاي خطوط انتقال  934
 84پاییز  فرید توتونچیان عرب خابوري. د بررسی موتورهاي بدون بلبرینگ  935
 84آبان  محمد محمدي راد کمیجانی. د ) UMBANTENNAS(آنتن هاي فوق باند وسیع   936
Custکاربرد تجهیزات   937 ompower   در بهبود

 مشکالت کیفیت توان شبکه هاي توزیع
 84آبان  مجتبی نجفی کاظمی. م

محمدرضا سندگل  محمدنژاد. د بررسی و تحلیل جستجوگرهاي نوین رتیکلی  938
 نظامی

 84آبان 

بررسی چند روش نوین در بهینه سازي جایابی   939
 خازن ها

 84آبان  یمیرضا ابراه جمالی. د

 84آذر  ابراهیم کریمی کاظمی. م متعادل سازي دینامیکی در سیستمهاي قدرت  940
بررسی کاربرد شبکه هاي عصبی در ازیاد و   941

 بهبود پایداري ولتاژ
 84آبان  رئوفی... جبیب ا کالنتر. د

بررسی روشهاي جدید تخمین پارامترهاي موتور   942
 القایی

 84آبان  عادل زکی پور واحدي. د

بررسی مدل هاي حرارتی ترانسفورماتور جهت   943
تعیین نقطه داغ با توجه به بار گذاري هاي 

 مختلف

مهدي ثوابقی  غالمی. د
 فیروزآبادي

 84آبان 

بررسی چند روش تجدید پیکربندي سیستمهاي   944
 توزیع براي کاهش تلفات

 84آبان  لیال ظفري جمالی. د

 84پاییز  مجتبی گیلوانژاد واحدي. د سیستمهاي قدرت پالسی  945
بررسی و ارزیابی سیستمهاي میکروتوربین و   946

 مدلهاي دینامیکی ارائه شده
سیدعلی کمالی کار  واحدي. د

 ساالري
 84ابان 

 84آبان  وحید حمیتی واقف میرزاکوچکی.د بررسی تراشه هاي دیکودر ویدئویی  947
مهاي بررسی چند روش محل یابی خط در سیست  948

 توزیع
 84پاییز  علی قورچیان جمالی. د

وکاربرد آن در  LTCCمعرفی ساختارهاي   949
 مدارات مایکروویو

 84پاییز  فرشاد کشمیري طیرانی. د

بررسی روشهاي ردیابی اجسام در تصاویر   950
 دیجیتال

 84پاییز  مهدي عروجی بهشتی. د

بررسی پدیده دو شاخه گی در مطالعات   951
 پایداره ولتاژ سیستمهاي قدرتدینامیکی 

 84پاییز  وحیو وحیدي نسب کاظمی. م

بررسی و مقایسه روشهاي تخمین عمر عایق   952
 ترانسفورماتورهاي قدرت

بابایی زاهد .. عبدا غالمی. د
 کالئی

 84پاییز 

بررسی عملکرد روشهاي مختلف قطع بار جهت   953
 پایداري سطح ولتاژ شبکه

 84یز پای میثم مشایخ جدید. د

در کاربردهاي  HTSفیلترهاي مایکرو استریپ   954
 مخابرات سیار

 84پاییز  نسرین نصراصفهانی طیرانی. د



فرگل حسینی  صدر. د اولتراسوند در چشم پزشکی  955
 بیجاربند

 84اردیبهشت 

بررسی کنترل کننده هاي راه دور از طریق   956
 اینترنت

 84اردیبهشت  سبحانی... روح ا جاللی. د

بهبود شناسایی گفتار با استفاده از آرایه اي از   957
 میکرفونها

پژمان موالئی بیگ  کهائی. د
 زاده محله

 84آبان 

بررسی تأثیر محدود کننده هاي جریان خطاي   958
 ابررسانا بر پایداري گذراي شبکه قدرت

 84آبان  حسین هوشیار حیدري. د

MIبررسی سیستمهاي مبتنی بر   959 MOOFOM  
 

 84پاییز  ریحانه لوافی ابوالحسنی. د

موقعیت یابی و ساختن نقشه به طور همزمان در   960
 روباتهاي متحرك

 84پاییز  خوشنام شجاعی شهري. د

بررسی انواع روشهاي کنترلی براي پایدارسازي   961
 تصویر

 84پاییز  علی کاظمی فرخی. د

در  FACTSکنترل بهینه توان توسط ادوات   962
 OPENقابلیت دسترسی باز  محیطهاي با
ACCSESS 

 84پاییز  مسعود براتی شایانفر. کاظمی  د. م

بررسی برخی از روشهاي هوشمند کنترل   963
 پایدارسازهاي سیستمهاي قدرت

 84پاییز  وحید ناظري کاظمی. م

بررسی علل خرابی در برق گیرهاي وروشهاي   964
 شناسایی پاالیش آنها

 84اییز پ علیرضا اعتضاد غالمی. د

 Resorce(بررسی روشهاي تخصصی منابع   965
Al l ocat i on ( در سیتمهاي چند کاربره با

 OFDMمدوالسیون 

 84آبان  حمید مشهدي رضایی ابوالحسنی. د

 84آبان  عباس شیري شوالئی. د جوشکاري در صنعت  966
به منظور بهبود کاهش  FACTSاستفاده از ادوات   967

 ولتاژ
 84آبان  نصیر اقدمحسین  جلیلیان. د

بررسی روشهاي تعیین پارامترهاي دینامیکی   968
 ژنراتور سنکرون

 84آبان  مهدي رحیم پور شایانفر. د

بررسی ساختار پردازنده هاي قابل باز پیکربندي   969
 دانه درشت

 84آبان  خدیجه افهامی شاه حسینی. د

شناسایی و مدلسازي رفتار خاك در برابر جرقه   970
 شی از حالت گذرا در شبکه هاي قدرتهاي نا

 84بهار  زاویه فامیلی شهرتاش. د

 84آبان  وحید ندیمی جاللی. د مروري بر روشهاي کنترل پیش بین مقاوم  971
بررسی روشهاي کنترل پیش بین هوشمند در   972

 صنایع فرآیندي
. جاهد مطلق  د. د

 پشتان
 84آبان  محمد مهدي عارفی

 84آبان  قباد شفیعی جاللی. دینه سازي کنترل پیش بین بررسی روشهاي به  973



 غیرخطی
 84آبان  میرزا بیگی... عبدا شهري. د سیستمهاي ناوبري اینرسی در رباتهاي متحرك  974
اندازه گیري اغتشاشات الکترومغناطیس ناشی از   975

 در پستهاي فشار قوي FACTSکارکرد ادوات 
 84آبان  امید فرهادي جلیلیان. د

مهدي کریمیان محمد  واحد سمیعی. د عوامل تخریب سیگنال در شبکه هاي نوري  976
 آبادي

 84بهار 

استفاده از روش اجزاء محدود در تحلیل   977
 مدلسازي و شبیه سازي موتورهاي القایی سه فاز

کاوه احمدیان تازه  جلیلیان. د
 محله

 84آبان 

ه بر روي افراد با ضایع FESبررسی سیستمهاي   978
 نخاعی

 84بهار  رضا آذري جاللی. د

بررسی کاربرد روش اجزاء محدود در تحلیل و   979
 طراحی ماشینهاي الکتریکی

 84آبان  جواد نظافت امینی واحدي. د

تحلیل و بررسی کاربردي روشهاي مدلسازي   980
 تخلیه جزئی در کابلهاي فشار قوي

 84پاییز  اسماعیل خان احمدلو شهرتاش. د

سی و مقایسه عملکرد انواع مقره ها از دیدگاه برر  981
 آلودگی و راه هاي مقابله با آن

 84پاییز  کاظم یعقوبی غالمی. د

 84پاییز  علی محمدي آیت اللهی. د بررسی کاربردهاي مدوالتور دلتا سیگما  982
بررسی تأثیر کاهش ولتاژ متقارن و نامتقارن بر   983

 ترانشفورماتور سه فاز
 84زمستان  محمدرضا دولتیان جلیلیان. د

بررسی و مقایسه انواع روشهاي کنترل مقاوم در   984
 سیستمهاي غیرخطی

. جاهد مطلق  د. د
 جاللی

 84آذر  حمیدرضا پور شقاقی

 84خرداد  سید صادق فدایی کهائی. د جداسازي منابع به روش کور و کاربردي آن  985
 84آبان  هانیه پیله ور جاوید جلیلیان .د مطالعه و بررسی اقتصادي کیفیت توان  986
روشهاي جدید تخمین و حذف نویز در سیگنال   987

 صحبت
 84آبان  نیما درخشان آیت اللهی. د

بررسی روشهاي تشخیصی عیب هاي مکانیکی رو   988
 تور در موتورهاي القایی

 84آذر  یزدان نجفی صارم پشتان. د

کنده در بررسی بکارگیري سیستمهاي تولید پرا  989
 سیستم قدرت

 84آبان  وهرز زمانی فراهانی جدید. د

 84آبان  حسین صفایی شوالئی. د و پدیده هاي مزاحم Ctترانسفورماتور جریان   990
سیدمحمد مرتضوي  شهرتاش. د بررسی روشهاي شناسایی تخلیه جزئی در کابل  991

 یزدي
 84خرداد 

 85اردیبهشت  علی رمضانی ورکانی امیرحسینی. د وفیزیکاستفاده از امواج الکترو مغناطیسی در ژئ  992
   حسین آقا بابا صدر. شکوهی  د. د سیستم هاي کنترل دسترسی  993
بررسی ساختار هاي مختلف مدارهاي باز یافت   994

 پالس ساعت و اطالعات
   فرشید سمیعی املشی ابریشمی فر. د

 84خرداد دچاووشی پور محم آیت اللهی. د بررسی روشهاي واترمارکنیگ  995



 تهران
شناسایی غیر خطی در کنترل پیش   996

Nonlبین i near i dent i f i ct i on f or   
model predi ct i vecont rol   

جاهد . پشتان  د. د
 مطلق

 84آبان  ساناز محمودي

 85بهار  سالومه شریعتی محمدي. د بررسی روشهاي تبدیل متن به گفتار  997
و کار بردهاي آن ) یرتکرار پذ(پردازش توربو   998

Tur bo processi ng  appl i cat i ons 
 85اردیبهشت  سعید غضنفري راد وکیلی. د

بررسی روشهاي نوین رمزنگاري بر اساس تئوري   999
 آشوب فرکتال

 85اردیبهشت  الهه حسینی شکوهی. د

بررسی روشهاي محاسبه میدانهاي فراصوتی در   1000
 محیط یکنواخت

 85خرداد  ادهمیالد ملک ز بهنام. د

SIبررسی تکنیک هاي   1001 Wsubst r at e i n   
t ar get ed wavegui de   و کاربرد آن در

 مدارهاي میکروویو

 اردیبهشت علی ارشدي چلداوي. د

مطالعه و بررسی روشهاي بهینه سازي   1002
par t i cl e i var m  opt i mi zat i onanf  

col dy opt i mi zat i on  

 85بهار  مجتبی معینی فرد امیرحسینی. د

روشهاي کارآمد حفظ و مصرف انرژي در شبکه   1003
 هاي حسگر بی سیم

 85اردیبهشت  مهران مشرقی ابوالحسنی. د

آمارگان درجات باال و کاربرد آن در پردازش   1004
 سیگنالهاي بیولوژیک

 84اردیبهشت  مهدي پور سلطانی آیت اللهی. د

بررسی انواع روشهاي کنترلی در مسیریابی   1005
 هاي متحركربات

 85اردیبهشت  اسماعیل زارع اتابکی فرخی. د

بررسی و شناخت ساختارهاي تشکیالتی و   1006
 AdHOC(مسیریابی در شبکه هاي اقتضایی 

net works( 

 85اردیبهشت  مریم محسنی نادري. د

روشهاي پیاده سازي رمزکننده هاي سخت   1007
 افزاري

 85اردیبهشت  مریم دبردانی نادري. د

طراحی و بهینه سازي شبکه رادیویی مخابرات   1008
 سیار

 85اردیبهشت  سیدمحمد امجدي سلیمانی. د

 85خرداد  سیدامین حسینی فرخی. د بررسی انواع روشهاي ردیابی اهداف پرنده  1009
   بهنام موسوي صدر. د روشهاي پردازش سیگنال در آزمون غیرمخرب  1010
Jamiبررسی روشهاي   1011 ng  85اردیبهشت  یوسف رستم زاده محمدي. د الکترونیکدر جنگ 
f: بررسی روشهاي مختلف در   1012 i nger pr i nt  

wat er marki ng  
   معصومه رحمانی بهشتی. د

 85اردیبهشت  جواد محمدي رضایی راد. د کاربرد پردازش تصویر در تخمین سرعت  1013
تشخیص خطا در روتور ماشین هاي القایی با   1014

 از روش اجزاي محدود استفاده
 85اردیبهشت  علیرضا قدس واحدي. د



 85اردیبهشت  اسالم جعفري کاشانی. د UWBبررسی ترانسیورهاي   1015
 2نسل ( GPRSبه  GSMو ارتقاء  ,GSMGPRSا    1016

 )5و2به 
 85اردیبهشت  سورن شمسی نژاد سلیمانی. د

تحلیل الگوریتمهاي تخمین مکان کاربرد   1017
 شبکه هاي بی سیم در داخل ساختمانمخابرات 

 85خرداد  نوید بهادران ابوالحسنی. د

 ,DCشبکه هاي ( بررسی وضعیت شبکه قدرت   1018
AC ( کشور چین در حال و اینده و مقایسه آن با

 برنامه چهارم جمهوري اسالمی

 85اردیبهشت  روزبه اسد شوالئی. د

استودیوي مجازي و روشهاي سه بعدي سازي   1019
 ر آند

 85بهار  محمد علیپور برادران شکوهی. د

GIبررسی و ارزیابی پست هاي   1020 S 84خرداد  آرش زندي غالمی. د 
طراحی اصول امنیتی در پیاده سازي سیستم هاي   1021

FPGA 
 85اردیبهشت  صوفیا آهنج نادري. د

بررسی و شناخت تله عسل و نحوه استفاده از آن   1022
ري براي جلوگیري از در شبکه هاي کامپیوت

 دستبردهاي سارقین اینترنتی

 85اردیبهشت  شبنم واحدي نادري. د

 85اردیبهشت  آروین نیک جمال واحدي. د بررسی سیستم هاي قدرت پالسی فشرده  1023
الگوریتم بهینه سازي اجزاي گروه و کاربرد آن   1024

 در تشخیص الگو
 85اردیبهشت  سیدمهدي هاشمی رضایی راد. د

بررسی انواع روشهاي تخمین موقعیت سیستم   1025
 هاي هوا  فضا

 85اردیبهشت  مهسا سادات فرقانی فرخی. د

 85اردیبهشت  ایمان مظهري واحدي. د بررسی کاربرد حسگرها در ماشین هاي الکتریکی  1026
بررسی و ارزشیابی سیستم هاي پرش فرکانسی   1027

 در کانالهاي مخابراتی در حضور جمینگ
 85اردیبهشت  مهدي تفرجی سلیمانی .د

کامپیوتر تلفنی و روشهاي نوین در آن   1028
COMPUTERTELEPHONYAND   I TSNEW  

METOHEDS 

یزدان عیسی پور  شکوهی. د
 حدادي

 85اردیبهشت 

بررسی و مطالعه روشهاي مختلف تحلیل   1029
دینامیک غیر ( سیستمهاي قدرت تحت فشار 

 در شرایط دینامیکی) خطی

 85بهار  رامتین حدیدي کاظمی. د

 85اردیبهشت  سعید عبادي توالئی فالحتی. د ترکیب رمزگذاري و کدینگ  1030
بررسی و معرفی کاربردهاي مواد ابر رساناي   1031

 دماي باال در سیستم قدرت
 بهار رضا علیقلی زاده حیدري. د

مطالعه کاربرد سلف هاي متغیر هسته متعامد               1032
St udy of or t hognal n cores    t ype 

var i abl e i nduct or s  & 
appl i cat i on 

 85اردیبهشت  حامد حمزه بهمنی شوالئی. د



Iشناخت   1033 CA  و کاربردهاي آن در پردازش
 تصویر

 85اردیبهشت  پریا جوکار برادران شکوهی. د

بررسی مبدل هاي با قابلیت بازگشت توان براي   1034
 رك هاي الکتریکیکاربرد در مح

 85اردیبهشت  امیر بکتاش واحدي. د

درایور سیتی همیار و کاربرد آن در مخابرات بی   1035
 سیم

 85اردیبهشت  علی اصغر حقیقتی وکیلی. د

بررسی الگوریتم هاي مختلف مسیر یابی در   1036
 شبکه هاي حسگر بی سیم

 85اردیبهشت  امیرسپاسی زحمتی ابوالحسنی. د

روشهاي نوین طراحی شبکه توزیع با  بررسی  1037
 هدف کاهش تلفات

   سارا خیامیم کاظمی. م

مهدي کشاورز با  بهشتی. د بررسی روشهاي نوین بهبود تصویر اثر انگشت  1038
 حقیقت

 85اردیبهشت 

بررسی مدار مجتمع ضرب کننده آنالوگ در   1039
 COMSتکنولوژي 

 85اردیبهشت  امیرحسن میر عمادي آیت اللهی. د

Di(بررسی روش کنترل مستقیم بار   1040 rect  
l oad cont r ol l  (در مدیریت بار 

 85اردیبهشت  نیما محبوبی فر کالنتر. د

: بررسی روشهاي نوین تست و خطا یابی در   1041
FPGA 

 85بهار  سیدامیر روان محمدي. د

فشرده سازي و کدینگ صوت و تصویر دنیا در   1042
 موبایل نسل سوم

 85اردیبهشت  مجتبی سلیمانی تیفالح. د

 85اردیبهشت  سهراب قادري فالحتی. د اهمیت در نسل سوم و چهارم تلفن همراه  1043
با استفاده از  3GPPکنترل خطا در استاندارد   1044

 روشهاي جدید دایور سیتی
 85بهار علی ماروسی فالحتی. د

 85اردیبهشت  زینب براتی آیت اللهی. د آشکارسازي پتانسیل هاي تاخیري بطنی  1045
تحلیل تئوري اعوجاج هارمونیکی و مدوالسیون   1046

 تداخلی
 84 هادي قزاقی رضایی راد. د

بررسی روشهاي کنترلی براي کاهش ریپل   1047
 گشتاور در ماشین هاي سوئیچ رلوکتانسی

 85اردیبهشت  حسین صداقت عرب خابوري. د

اري بررسی روشهاي پیاده سازي سخت افز  1048
 الگوریتمهاي پردازش سیگنالهاي دیجیتال

مصطفی ذولفقاري  صدر. د
 نژاد

 85اردیبهشت 

 85اردیبهشت  حسن زکی پور شاه حسینی. د معماري پردازنده هاي شبکه و ارزیابی عملکرد  1049
بررسی روشهاي جدید مدیریت کلید در شبکه   1050

 هاي کامپیوتري
مجتبی حبیبی  شاه حسینی. د

 کهرودي
  

تاثیر محدود کننده هاي جریان خطا بر بهبود   1051
Vol(افت ولتاژ دینامیکی  t age sag ( 

   محمدعلی مجذوبی حیدري. د

بررسی استفاده از محدود کننده هاي جریان خطا   1052
 ابررسانا نوع مقاومتی در شبکه قدرت

 85بهار  عباسی... روح ا حیدري. د



تالی در سیتم بررسی روشهاي نهان نگاري دیجی  1053
 هاي چند رسانه اي

 85اردیبهشت  علی یختیاري شجاعی بهشتی. د

بررسی برنامه ریزي توسعه تولید در سیستم   1054
 هاي تجدید ساختار یافته

عظیم سلیمی نیاي  شایانفر. د
 الهیجانی

 85اردیبهشت 

 ECGبررسی روشهاي مختلف پردازش سیگنال   1055
 جهت تشخیص خودکار آریتمی ها

   محمد علیجانیها بهنام. د

بررسی قابلیت اطمینان سیستم قدرت با حضور   1056
 FACTSادوات 

 خرداد 14 سیدمهدي مقدسی کاظمی. م

بررسی ساختارهاي درایو ولتاژ باال در تکنولوژي   1057
 هاي زیرمیکرو

   امیر بیگی ابریشمی فر. د

 85اردیبهشت  پروانه اسکندري عرفانیان. د )4(ارتباط مغز یا کامپیوتر   1058
روش هاي دوري از مانع در رباتهاي متحرك و   1059

  سنسورهاي به کار رفته در آنها
 

 84اردیبهشت  مهدي رمضانی فرد محمد شهري. د

بررسی و شناسایی عملکرد جزیره اي سیستمهاي   1060
 توزیع با تولید پراکنده

 85تابستان  سحر اصالن زاده کالنتر. د

 85شهریور  آرش فرهادي بلداچی صدر. د بررسی روشهاي آزمون غیرمخرب فراصوت  1061
بررسی روشهاي تعیین طول عمر تجهیزات در   1062

 پستهاي فشار قوي
 85تابستان  مسعود علوي نیک کاظمی. م

بررسی روشهاي جدید تعیین ظرفیت بارگذاري   1063
 ترانسفورماتورها

سیدمحمد علی  واحدي. د
 قریشی

 85ور شهری

 84پاییز  رضا آمون جدید. د بار قابل قطع در بازار خدمات جانبی  1064
بررسی محدود کننده جریان خطاي نوع شار قفل   1065

)FLUXLOCK ( 
امیرحسین پورسلطان  حیدري. د

 محمدي
 85تابستان 

بررسی تست مدارات مجتمع سیستم روي یک   1066
 )SOC(تراشه 

 85اردیبهشت  امیرحسین سازگارنیا محمدي. د

در سیستم هاي  FACTSجایابی بهینه ادوات   1067
قدرت تجدید ساختار شده به منظور افزایش 

 )TTC(قابلیت انتقال کل توان

 85شهریور  ابراهیم شریفی پور کاظمی. م

به منظور مدیریت تراکم  FACTSجایابی ادوات   1068
 در سیستمهاي تجدید ساختاریافته

دات نازنین السا کاظمی. م
 حسینی پور

 85شهریور 

ماهواره اي ) DEM(شناخت مدل دیجیتال ارتفاع   1069
 و مالحظات مربوط به خطاي آن

 84خرداد  حسن قربانی بهشتی. د

 85اردیبهشت  حامد مختارپوراصل بلندي. د بررسی روشهاي تعیین موقعیت یک ماهواره  1070
بررسی تاثیر بکارگیري واحدهاي پراکنده بر   1071

 روفیل ولتاژ شبکه هاي فشار ضعیف و متوسطپ
 85شهریور  نعیم ضیاء جدید. د

 85اردیبهشت  میرمهدي ابراهیم پور عرفانیان. دپروتزهاي عصبی کاشتنی جهت اخذ سیگنالهاي   1072



 عصبی و کنترل عضو
ایستادن بدون اتکا در افراد فلج پایین تنه به   1073

 )2(کمک تحریک الکتریکی عملکردي 
 85اردیبهشت  آرش آجودانی عرفانیان .د

به منظور  UPFCبررسی مدارهاي کنترل   1074
 پایدارسازي گذرا و دینامیکی

   نگاره قاسمی کاظمی. م

بر روي  FACTSبررسی اثر کاربرد ادوات   1075
 عملکرد رله هاي حفاظتی امپدانسی

 85شهریور  نفیسه اتحاد داریانی کاظمی. م

روشهاي کنترل تولیدات  مقایسه و بررسی  1076
 پراکنده در سیستمهاي قدرت

 85تابستان  فاطمه محمدي جدید. د

BIا    1077 ST  در تشخیص خطا و عیب یابی بلوکهاي
 منطقی قابل برنامه ریزي

 85شهریور  علی فرخ محمدي. د

بررسی و مقایسه روشهاي نوین توزیع اقتصادي   1078
  بار
 

 85شهریور  حمیدرضا کاوندي جدید. د

تشخیص الگو و کاربردهاي مدرن آن در   1079
 سیستمهاي قدرت

 85بهار  آرش جامه بزگ شهرتاش. د

محدود ساختن جریان خطا با استفاده از ادولت   1080
 الکترونیک قدرت

 85پاییز  رضا فرید قاسم نیا حیدري. د

بررسی محدودکننده هاي جریان خطاي   1081
 عبور شار ابررساناي دما باال، نوع مقاومتی

 85شهریور  مهرخ محمدي فر حیدري. د

بررسی اثر ناهمواري و انحناي سطح الکترود در   1082
 ولتاژ شکست

 85تابستان  لیال آزاد غالمی. د

بررسی و مقایسه روشهاي کاهش بار در سیستم   1083
 هاي تجدید ساختاریافته

 85شهریور  علی دشتی جدید. د

پخش بار در سیستم بررسی و مقایسه روشهاي   1084
 قدرت تجدید ساختاریافته

بهنام علیزاده  جدید. د
 کالشکالمی

 85اردیبهشت 

 85شهریور  حسین عیسی پور غالمی. د بررسی تلفات کرونا و چگونگی کاهش آن  1085
GIارزیابی خطوط   1086 L 85شهریور  سعید روان غالمی. د در سیستم هاي الکتریکی 
ر سیستمهاي قدرت تجدید بررسی پاسخ تقاضا د  1087

 ساختار یافته
 85آبان  رزم آرا ذاکري فر جدید. د

کارتهاي هوشمند و کاربرد آن در تجارت   1088
 الکترونیک

 85اردیبهشت  مسعود شادلو شاه حسینی. د

Iبررسی انتقال صوت از طریق بسته هاي   1089 P زاده ... محمدرضا نصرا صدر. د
 ممقانی

8485 

ایسه روشهاي تخصیص تلفات انتقال بررسی و مق  1090
 در سیستمهاي قدرت تجدید ساختاریافته

 85آبان  ناهید اصالنی آملی جدید. د

 85آبان  حسین بابایی غالمی. دبررسی و ارزیابی سیستمهاي اتوماسیون، پیشرفته   1091



 در پستهاي فشار قوي
 85آبان  ضاییمرتضی ر حیدري. د سیر تکاملی محدودکننده هاي جریان خطا  1092
بررسی جایگاه و روشهاي بهینه سازي بهنگام در   1093

پیادهسازي کنترل فرآیند پیشرفته براي صنایع 
 پتروشیمی

   مصطفی امینی زهان بلندي. د

استاندارد اتصال تولید کننده پراکنده به شبکه   1094
 توزیع و مشکالت آن

 85آذر  احمدرضا ساکی نژاد جدید. د

زارهاي خدمات جانبی در سیستمهاي بررسی با  1095
 قدرت تجدید ساختاریافته

 85آذر  جعفر نقرقیان اهور جدید. د

 84بهار  سیدعلیرضا نیک زاد بهشتی. د GPRSبر روي شبکه  VPNاجراي   1096
   عماد آل ناصر چلداوي. د QEMالکترومغناطیس کوانتومی   1097
Metخواص و کاربردهاي   1098 at er i al 85آبان  پیام نیري چلداوي. د 
ddc(تحلیل و طراحی   1099 Di gi t al down)   

conver t er 
 85پاییز  مرتضی فرضی ابریشمی فر. د

مدلهاي ارائه شده براي تامین کیفیت سرویس   1100
 )NGN(در شبکه هاي نسل جدید 

 85آبان  الهه علیپور محمدي. د

بررسی مقایسه انواع مدلهاي برق گیرهاي اکسید   1101
و ارزیابی عملکرد آنها در سیستم هاي  فلز

 قدرت الکتریکی

 85آبان  حسن سلیمانی امیري غالمی. د

کاربرد ترکیب اطالعات چندین حسگري در   1102
 تشخیص اهداف

 85بهار  حسن کلمحمدي بلندي. د

در خودروهاي هایبرد و  DCDCبررسی مبدلهاي   1103
 نحوه کنترل آنها

... محمد پورعبدا رحمتی. د
 لمداريع

 85آذر 

   سیدحسین حسینی پشتان. د مدیریت رویدادهاي غیر منتظره  1104
 MOSFETاصول کارکرد و بررسی سري کردن   1105

 هاي قدرت
مصطفی زراع مهر  رحمتی. د

 جردي
 85آذر 

ارتباط و شبکه هاي بی سیم با استفاده از   1106
WI RELESSUSB  

 85آذر  محمد کاظم محبی رحمتی. د

   مهدي انبارلویی شوالئی. د کترو استاتیک و کاربرد آن در تفکیک ذراتا  1107
 FPGAروي  DSPپیاده سازي الگوریتم هاي   1108

Xiتوسط  l l i nx syst em  GENERATOR 
 85آذر  علیرضا کیانیان آیت اللهی. د

بررسی الگوریتم هاي مختلف رمزنگاري جهت   1109
 بکارگیري در شبکه هاي کامپیوتري

 85آذر  مژده مهاجرانی ينادر. د

 85آبان  روزبه نادري رحمتی. د Dبررسی تقویت کننده هاي دیجیتال کالس   1110
محمدمهدي قضائی  برادران شکوهی. د سیستم ها یبرد شناسائی هویت  1111

 اردکانی
 85اردیبهشت 

   کاظمینگین السادات  بهنام. دتصویر برداري کرنش و نرخ کرنش بوسیله   1112



 .اولتراسوند
بررسی روش هاي نوین خط تاخیر در   1113

 DLLساختارهاي 
 85آذر  الهام خالصی ابریشمی فر. د

بررسی انواع روشهاي اصالح خطاي ناوبري   1114
 اینرسی

محمد گرجی سفید  فرخی. د
 مزگی

 85آبان 

بررسی روش هاي قطعه قطعه سازي تصاویر   1115
 سونار ساید اسکن

. رضائی راد  د. د
 هیشکو

 85آبان  کاوه سمیعی

تخمین کانال و اثرات تداخل چند مسیري در   1116
 سیستم هاي فوق باند وسیع

 85آذر  رخند مرادي طباطباوکیلی. د

 85پاییز  میثم صباحی الشعرا کمجانی. د بررسی سیستم هاي راداري غیرفعال  1117
بررسی عیوب متداول فیلم هاي ویدئویی، علل   1118

 اي اصالحاثرات و روشه
 85پاییز  یوسف پنداشته برادران شکوهی. د

 85آبان  حمیدرضا عدیلی نادري. د مطالعه طرح هاي جامع امنیت تبادل اطالعات  1119
 85آبان  فرزانه نو محمدي کهائی. د حسگر در شبکه هاي بیسیم روشهاي مختلف مکان یابی  1120
بررسی و ارزیابی روشهاي تشخیص مقره هاي   1121

 یوب در خطوط انتقال انرژيمع
 85آذر  حسین طاهرزاده غالمی. د

 85آبان  زهرا صادقی گل بهشتی. د بازیابی تصویر بر اساس شکل  1122
تنظیم ولتاژ شبکه هاي توزیع در حضور واحدهاي   1123

 تولید پراکنده
 85آذر  امیر پرهام جمالی. د

تشخیص عیب و محل یابی خطا در   1124
 اترانسفورماتوره

 85آذر  مهرداد صمدي جمالی. د

و استراتژي هاي  NGNبررسی ساختار شبکه هاي   1125
 NGNبه  PSTNگذر از شبکه هاي 

   صالح رحیمیان فالحتی. د

، پیشرفته و  DCDCبررسی سیستمی مبدلهاي   1126
 کاربرد آن در خودروهاي هایبرید برقی

 85پاییز  سیدمصطفی خضرایی رحمتی. د

و کاربردهاي آنها در  DGSو  EBGاي ساختاره  1127
 مایکروویو

 85آبان  زمزم کردي بروجنی چلداوي. د

بررسی اتصال و کاربرد منابع تولید پراکنده در   1128
 بهره برداري از شبکه هاي قدرت

 85پاییز  امیرغالم قصري کالنتر. د

جهت بهبود  DVRاستراتژي مختلف کنترل   1129
 مسائل کیفیت توان

 85پاییز  علی محمد فالح رکالنت. د

برنامه ریزي توسعه تولید در سیستمهاي تجدید   1130
 ساختار یافته

 85تابستان  مجید مختاري شایانفر. د

سیدحمیدالدین  شایانفر. د کنترل کننده پخش توان تعمیم یافته بین خطوط  1131
 شهریاري

 85آذر 

مطالعه و بررسی روشهاي جدید تنظیم ولتاژ   1132
 جبران سازهاي استاتیکی توسط

 85آذر  رزا صبوري شجاعی جلیلیان. د



بررسی انواع مدل هاي محو شدگی و روش هاي   1133
غلبه بر محو شدگی چند مسیري سیگنال در 

 مکان یابی موبایل

 85آذر  پرنا شبستري کهائی. د

بررسی اثر انگشت و سیستم هاي تشخیص   1134
 هویت

 85 آذر رها علیپور فرد بهشتی. د

بررسی روشهاي تشخیص جریان هجومی از   1135
 جریان خطا در ترانسفورماتورها

   حنیف صدیق نژاد جلیلیان. د

 85آذر  ساناز کاریان کاظمی. م UPQCبررسی روشهاي جدید کنترل   1136
 85آذر  بهرام قزوینیان برادران شکوهی. د ویدئوهاي درخواستی  1137
لگوریتم ها در پردازنده بررسی روشهاي حمله به ا  1138

 هاي رمزنگاري
 85آبان  احسان رحیمی صدر. د

بررسی روشهاي اکتشاف مین هاي زمینی مدفون   1139
به کمک روشن انحراف بهینه  SARدر تصاویر 
 مرتبه دوم

. رضایی راد  د. د
 برادران شکوهی

 85آبان  هوتن حداد الریجانی

الستیسیته ارزیابی میزان االستیسیته و ویسکو ا  1140
 دیواره شریان با کمک فراصوت

 85پاییز  لیلی صالحی بهنام. د

محمد شهیدزاده  طیرانی. د فناوري تراهوتز، کاربردها و ابزارها  1141
 ماهانی

 85آذر 

Objبررسی روشهاي   1142 ect i ve  و
Subj ect i ve  در ارزیابی کیفیت تصاویر

 دیجیتال

   آرش اختري نخعی شکوهی. د

زیرساختهاي پیشرفته اندازه گیري  بررسی  1143
)AMI( 

 85آبان  امیر مهدي پاسدار میرزا کوچکی.د

 85اردیبهشت  مصطفی عابدي بلندي. د بررسی روشهاي مختلف هدایت موشک  1144
Fiبررسی انواع   1145 el dbus  و کاربردهاي آن در

 صنعت
   مهدي فصیح بیگی میرزا کوچکی. د

دینامیکی سیستم مطالعه و بررسی مدلهاي   1146
 هایبرید

 85آبان  مرضیه کشاورز جاهد مطلق. د

بررسی روشهاي ترکیب اطالعات سنسوري در   1147
 روبات متحرك

 85آبان  کاوه احمدي شهري. د

 85آبان  امیر بادکوبه فرخی. د بررسی انواع روشهاي هدایت و ناوبري  1148
محسن محمدي  جمالی. د پخش بار نامتقارن  1149

 یالموت
 85آبان 

بررسی الگوریتم هاي زمان بندي وظیفه در   1150
 سیستم هاي توزیع شده ناهمگن

 85آذر  مهسا حسین زاده شاه حسینی. د

 85آذر  مونا شمشکی شاه حسینی. د بررسی شبکه هاي حسگر خوشه اي  1151
 85 آبان میرحیدري... روح ا جاهد مطلق. د بررسی پایداري در سیستمهاي هایبرید  1152



استخراج ویژگی توسط الگوریتم تحلیل اجزاء   1153
 مستقل

 85اردیبهشت  فرید اویسی ارنگه عرفانیان امیدوار. د

تحلیل پدیده فروزونانس در ترانسفورماتورهاي   1154
 قدرت

 85مهر  کریم روزي طلب جلیلیان. د

روشهاي جدید تحلیل هارمونیک در سیستم   1155
 قدرت

لی زاهد سیدمحمدع جلیلیان. د
 علوي

 85پاییز 

بررسی و مقایسه روشهاي روشهاي غیر تهاجمی   1156
 تشخیص بیماریهاي عروق و قلب

 85آذر  نورا تقوي صدر. د

مانیتورینگ کیفیت توان با استفاده از شبکه هاي   1157
 کامپیوتري

 85دي  امیررضا رضایی جلیلیان. د

 85ذر آ فیروزه باقري آیت اللهی. د پروتز شبکیه  1158
از روي  MSجداسازي اتوماتیک بافت بیمار   1159

 مغز MRIتصاویر 
فاطمه شیخی مبارك  آیت اللهی. د

 آبادي
 85آذر 

روشهاي مقابله با فلیکر در کورهاي قوس   1160
 الکتریکی با استفاده از ادوات الکترونیک قدرت

علی قدوسی حسن  جلیلیان. د
 پور

 85دي 

تصاویر دیجیتال به  مروري بر واترمارکینگ  1161
VIروش  CTOR QUANTI ZATI ON 

. رضایی راد  د. د
 شکوهی

سادات قاعدي 
 اسکویی

 85پاییز 

 85آذر  سعید اناري انارکی ابریشمی فر. د روشهاي نوین تولید اعداد تصادفی  1162
آزمون غیرمخرب بر اساس روشهاي   1163

 الکترومغناطیسی
 . کاوه دانشور صدر. د

قیم گشتاور در موتورهاي القایی و کنترل مست  1164
 روشهاي بهبود عملکرد آن

 85آبان  سیدعلی بهشتیان عرب خابوري. د

بررسی کارکرد ترانزیستور در ناحیه زیر آستانه   1165
جهت طراحی مدارهاي دیجیتالی با توان مصرفی 

 بسیار کم

 85آذر  مهدي بابلی میرزاکوچکی. د

کنترل سیستم گزارش بررسی انواع روش هاي   1166
  هاي هایبرید

    سعید جعفرزاده  جاهد مطلق.  د

بررسی سیستم هاي رابط کامپیوتري، مدارهاي   1167
  الکترونیکی وشبکه عصبی انسان

  85شهریور   پرستو سحر خیز  محمدي.  د

  85شهریور   حمید صفایی شریف  کالنتري.  د  کنترل مستقیم بار به منظور پایداري سیستم  1168
اثرات تولید پراکنده بر حفاظت سیستم  بررسی  1169

  هاي توزیع
  85شهریور   محمد رضا خسروي  کالنتري.  د

مدل هاي کابل در حالت هاي گذاري   1170
  الکترومغناطیسی

  85اردیبهشت   حمید رضا باي  شهر تاش.  د

بررسی عملکرد روش هاي مختلف تخمین بار در   1171
  شبکه هاي توزیع

  84د خردا  آرش مرادي  جدید.  د

  85آذر   لیال ناصري  بهشتی . دشناسایی عنبیه چشم انسان به منظور شناسایی   1172



  شیرازي  افراد
    محمد فاضل یونسی  آیت اللهی. د  مروري بر شبکه هاي بی حس گر بی سیم  1173
تاثیر کاربرد ترکیبی پیل سوختی ومیکروتوربین   1174

  درشبکه هاي توریع
  85ریور شه  مجتبی داود آبادي  کالنتري.  د

در افزایش ظرفیت  FACTSتاثیر ادوات   1175
  انتقالی خطوط انتقال

  85اسفند   محسن شیرازي  شایانفر.  د

  85پاییز   رامین پیروي چشاسر  میرزا کوچکی.  د  FPGAبررسی روش هاي جدید طراحی   1176
  85شهریور   علی محمدي  عرب خابوري.  د  بررسی وشناخت پیل هاي سوختی  1177
رسی عوامل تاثیر گذار در پایداري ولتاژ و بر  1178

  روش هاي بهبود آن
  84آبان   سیامک ششگالنی  شایانفر.  د

    مهدي انبار لویی  شوالیی.  د  الکترواستاتیک وکاربر آن در تفکیک ذرات  1179
تنظیم ولتاژ وحفاظت جریان زیاد در شبکه هاي   1180

  توزیع داراي تولید پراکنده
  85شهریور   ا شریف پناهحمید رض  کالنتري.  د

در  FACTSروش هاي جدید جایابی ادوات   1181
  شبکه هاي قدرت

  85اسفند   رضا دشتستانی  کاظمی.  د

مطالعه روش هاي مدل سازي وبررسی عوامل   1182
مؤثر بر پدیده فرورزوناس در شبکه هاي توزیع 

  وانتقال

ذکریا صالحین   شهر تاش.  د
  متیکالیی

  85تابستان 

1183  
  
  

1184  
  
  
  
  

  مروري بر مهم ترین توسعه هاي فیلتر کالمن
  
  

تاثیر سیستم هاي تولید پراکنده بر شبکه هاي 
  توزیع

  پشتان.  د
  
  

  کالنتر . د
  
  
  
  
  

  فاطمه مهندس پور
  

  محمد رضا جلیلیان
  

  85آبان 
  
  

  85شهریور  
  

بررسی رفتار عایق هاي جامد تحت شرایط آلوده   1185
  و مرطوب

  85اسفند   علیرضا سلطان  غالمی.  د

  85اسفند   فاطمه سفیانیان  کاظمی.  د  در سیستم قدرت GISکاربرد   1186
بررسی واثرات واحدهاي تولید پراکنده بر قابلیت   1187

  اطمینان سیستم هاي توزیع انرژي الکتریکی
  86خرداد   قربانعلی شاهکو محلی  شایانفر.  د

کاربرد مدارهاي سوییچ خازنی در طراحی مدار   1188
  هاي مجتمع

    فرهاد علی بیگی  آیت اللهی.  د

  86خرداد   راضیه تاجی زادگان  ابریشمی فر.  د  مدارهاي تصحیح تداوم کالك  1189
بررسی عملکرد قلب با تعریف کانتور فعال در   1190

تصاویر اکو کاردیو گرافی بر اساس ویژگی هاي 
  86خرداد   آرش وحیدي  بهنام.  د



  خاص این تصاویر
ی حالت هاي کنترل در روتور موتورهاي بررس  1191

  القایی با تغییر امپیدانس روتور
میالد خسروي   ابریشمی فر.  د

  الریجانی
  85زمستان 

بررسی روش هاي جدید پیش بینی بلند مدت   1192
  بار

  کالنتري.  د
  کاظمی.  م

  85بهار   الدن قدس

1193  
  

در  IMAGE ARTIFACATSبررسی 
  امواج اولتراسوند تصویر برداري پزشکی به کمک

  86خرداد    آرش حجام  بهنام.  د

بررسی روش هاي جدید ضرب وطراحی ضرب   1194
) 2m(کننده ها در میدان هاي محدود گالوا 

GF  

  86بهار    بهامین ثبوتی  شاه حسینی.  د

تخصیص کلید مشترك بااستفاده از مشخصه   1195
  هاي کانال

سید مسعود قریشی   بهشتی شیرازي.  د
  مدیسه

  86خرداد  

بررسی روش هاي ارزیابی ومدلسازي سیستم   1196
  هاي کامپیوتري

  

  86بهار    مریم شاه قلیان  نادري.  د

روش هاي تخصیص هزینه انتقال در سیستم   1197
  هاي قدرت تجدید ساختار یافته 

  86خرداد    ساناز نوري  جدید.  د

بررسی انواع مخلوط کننده هاي فرکانسی مبدل   1198
  مبدل پایین و روش هاي طراحی آنها باال و

  86خرداد    مهدیه شامیرزایی  برادران شکوهی.  د

  86خرداد    زهرا صلح جو خواه  غالمی.  د  ارزیابی عایق هاي کامپوزیت تحت محیط آلوده  1199
و برخی ) FVF(مدارهاي ولتاژ فالوور وارون   1200

  کاربردهاي آن
  86خرداد    احمد خیاطیان  ابریشمی فر.  د

  86  منصوره قریب  ابریشمی فر.  د  ها DLLبررسی روش هاي خود تنظیم در   1201
  بررسی مراکز کنترل کیفیت توان  1202

  
  86خرداد    محمود مرادي  جلیلیان.  د

  86خرداد    محمود موثق  بهشتی شیرازي.  د  بررسی روش هاي فشرده سازي صوت  1203
مبتنی بر  OFDMبررسی سیستم هاي   1204

MULTI WAVELET PACKET   
  86خرداد    محمد رستم زاده  طباطبا وکیلی.  د

  86خرداد    فرهاد نظري هریس  جدید.  د  تعیین قیمت امنیت در بازارهاي برق  1205
  
  

  86خرداد    ابولفضل اشعریون  شوالیی.  د  تحلیل وکاربردهاي ژنراتور القائی  1206
  86خرداد    نوید شرفدوست  کالنتر . د  جهت پایداري ولتاژ UVLSبررسی وکاربرد   1207
روش هاي تحمل پذیري نقص در سیستم مبتنی   1208

  بر عامل متحرك
  86اردیبهشت    نسیم زمانی نژاد  محمدي.  د

 NEXT GENERATION)بررسی وساختار  1209
NETWORK)  وIN ها در مخابرات  

  86خرداد    علی یوسفی  میرزا کوچکی.  د



  86بهار    اکبر عباسی  طباطبا وکیلی.  د  نفوذبررسی سیستم هاي تشخیص   1210
در  PSSبررسی روش هاي جایابی وطراحی   1211

سیستم هاي قدرت تحت استرس به منظور 
  میراسازي نوسانات بین ناحیه اي

  86خرداد    ایمان پورفر  کاظمی.  م

  86اردیبهشت    مهدي ادیبی  طباطبا وکیلی.  د (NETWORK CODING)کدینگ شبکه   1212
تخمین پارامترهاي سنکرون سازي در سیستم   1213

  OFDMهاي 
  86خرداد    امیر صیرفیان  طباطبا وکیلی.  د

1214  
  

  86خرداد    حمداله اسمخانی  بهشتی.  د  مخابرات آکوستیکی در محیط آبی

بررسی راهبردهاي پیشنهاد قیمت شرکت هاي   1215
  تولید برق در بازارهاي انرژي الکتریکی

  86خرداد    معنویانعلی   جدید.  د

بررسی روش هاي پیشنهاد قیمت از سمت تقاضا   1216
  در بازارهاي رقابتی برق

  86خرداد    مژگان الدن  جدید.  د

بررسی سیگنال هاي چند حامله با پوش ثابت   1217
  وفاز پیوسته 

  86بهار    علی محمد منتظري  طباطبا وکیلی.  د

  86خرداد    رضا قادر  زا کوچکیمیر.  د  بررسی وشناخت چیپ هاي عصبی  1218
بررسی وارزیابی روش هاي شبیه سازي کلید   1219

  هاي قدرت
  86بهار    محمد مهدي مرآت  احمد غالمی.  د

بررسی روش هاي بازیافت انرژي لغزش در   1220
  موتور القایی با روتور سیم بندي شده

  86خرداد    عبدالرضا الهی  عرب خابوري.  د

) جدا سازي منابع کور( BSSبررسی روش هاي   1221
  و کاربرد هاي آن

حسین ابراهیمی   برادران شکوهی.  د
  دینکی

  86خرداد  

بررسی روش هاي بالدرنگ رهگیري جسم در   1222
  تصاویر دیجیتال

محمد صالح   کریم محمدي.  د
  غمخواري پیشه

  86بهار  

1223  
  
  

حل مسئله آرایه هاي آنتن با روش شبکه هاي 
  عصبی

  

  عریضی . د
  
  

  جتبی فالح پورم
  

  86بهار  
  
  

بررسی الگوریتم هاي کنترل ازدحام براي پروتکل   1224
TCP/IP  

  86خرداد    معراج رجائی  فالحتی.  د

مطالعه و بررسی نقش اصالح گر دینامیکی ولتاژ   1225
)DVR ( در جبران کمبود ولتاژ)VOL 

TAGE SAG) (در سیستم هاي توزیع(  
  

  86بهار    علی اژدست  کاظمی.  م

ارزیابی ومقایسه روش هاي تخمین عمر عایقی   1226
  در کابل هاي فشار قوي

  86خرداد    تقی سامی  غالمی.  د

بررسی روش هاي جدید کنترل موتور رلوکتانس   1227
  )SRM(سوئیچی 

محمد مهدي نظام   رحمتی.  د
  آبادي

  86بهار  



) IPS(بررسی سیستم هاي مقابله با نفوذ   1228
INTRUSION PREVENTION 

SYSTEM 

  86خرداد    علی بهرامی  طباطبا وکیلی.  د

بررسی روش هاي جبران سازي توان راکتیووها   1229
  رمونیک ها توسط فیلترهاي فعال 

  86خرداد    سید علی سطوت  کاظمی.  م

  86خرداد    احسان عقابی  میرزا کوچکی.  د در خودرو  CANکاربرد باس   1230
ال صوت وتصویر در بررسی استانداردهاي ارس  1231

  نسل هاي جدید تلفن همراه
  86بهار    مهدي حبیب زاده  رضایی راد.  د

ابزار دقیق و کاربرد آن در صنایع نفت، گاز   1232
  وپتروشیمی

  86بهار    اشکان فتحی  میرزا کوچکی.  د

  86بهار    مصطفی وفائی  صدر.  د  سیستم مدیریت هوشمند ساختمان  1233
ي رگ هاي خونی در تصاویر بررسی آشکار ساز  1234

  آنژیوگرافی
  86بهار    مریم افشین  رضایی راد.  د

بررسی روش هاي نوین کنترل برداري موتورهاي   1235
  القایی

  

حمید رضا سروش   رحمتی.  د
  نجف آبادي

86  

بهینه سازي مصرف انرژي در موتورهاي   1236
   VSDالکتریکی واستفاده از 

  86هار  ب  یداهللا حقیقی  عرب خابوري.  د

  86خرداد    اباذر صادقیان  شاه حسینی.  د  بررسی حافظه دنباله اي ونحو ساخت دنباله  1237
 FACTSبررسی استراتژي هاي کنترل ادوات   1238

  در شبکه هاي توزیع به منظور بهبود کیفیت توان
  86بهار    روشنک رضایی پور  کاظمی.  م

بررسی روش هاي تحلیل عیب و خطا در   1239
  رهاي ماهواره سنسو

  86اردیبهشت    مریم سلیمان زاده  بلندي.  د

مدوالسیون بردار ولتاژ جهت کنترل اینورترهاي   1240
  چند سطحی

  86خرداد    احسان حسن خان  عرب خابوري.  د

  86اردیبهشت    بابک نظامی  عرب خابوري.  د  IGCTبررسی و شناخت سوییچ هاي قدرت   1241
ت جریان هجومی ارزیابی و کنترل اثرا  1242

  ترانسفورماتور روي پارامترهاي کیفیت توان 
  86خرداد    امین رحیمی  جلیلیان.  د

بررسی معضالت آلودگی صنعتی ایزوالسیون   1243
  پست فشار قوي وارائه راهکارهاي مؤثر

  86خرداد    محمد تقی حسن زاده  کاظمی.  م

بررسی ومقایسه روش هاي مختلف مدلسازي   1244
  رکالتر رادا

  86خرداد    محمد واحدي  طباطبا وکیلی.  د

  86  هادي جهانی راد  میرزا کوچکی.  د  بررسی ساختار سیستم انتقال تصویر دیجیتال  1245
بررسی کاربردهاي بینایی ماشین در صنعت   1246

  فوالد
نعمت اله غازي   برادران شکوهی.  د

  فروشانی
  86خرداد  

) 4G(ه ساختار شبکه هاي موبایل نسل آیند  1247
  براي کاربردهاي چند رسانه اي

  86خرداد    سولماز تقوي اکرامی  ابوالحسنی.  د



 DSUWBتکنیک دنباله مستقیم فرا پهن باند  1248
 در مخابرات بی سیم

  86بهار    مریم دشتی  ابوالحسنی.  د

مطالعه و بررسی حفاظت دیستانس در خطوط   1249
  انتقال جبران شده با خازن سري

  86  صادق شهامتی بریس  شهر تاش.  د

بررسی و مقایسه استراتژي هاي مختلف کنترل   1250
  UPECدر 

  86بهار   غالمرضا رزق دوست  شایانفر.  د

  86خرداد    آزاده بامداد مقدم  بهشتی.  د  مدیریت حفظ عملکرد در شبکه هاي کامپیوتري  1251
تکنیک هاي ولتاژ پایین در تقویت کننده هاي   1252

  عملیاتی
  86بهار    احمد حسین عدل  بریشمی فرا.  د

بررسی عملیات ثبت تصاویر، کاربردها، روش ها   1253
  ومراحل انجام عملیات 

  86بهار    فرناز زمانی  بهشتی.  د

  86بهار    بهاره کاویانی  صدر.  د  بررسی ریز فرا صوت ها   1254
بافت (آشنایی و بررسی بافت هاي الکترونیکی   1255

  )هاي هوشمند
  86بهار    احسانه شاه حیدر  درص.  د

بررسی، اندازه گیري ومدلسازي عوامل مؤثر بر   1256
  جریان مجازي کابل

  85شهریور    نرگس مال حسینی  شهر تاش.  د

  86خرداد    سارا مرکبی  محمدي.  د  شبکه بر تراشه  1257
بررسی امنیت انتها به انتهاي مکالمات و سرویس   1258

  GMSپیام کوتاه در شبکه 
  86خرداد    محسن تورانی  بهشتی شیرازي .  د

  86خرداد    سپیده شریفی  شاه حسینی.  د WIMAXروش بهبود کیفیت سرویس درشبکه   1259
  86بهار    شادي ابراهیمی اصل  ابوالحسنی.  د  انتخاب کانال در رادیو شناختگر  1260
پروتکل هاي انتقال داده در سیستم هاي فضایی   1261

  )ماهواره(
  86خرداد    کیانوش آزادي  هشتی شیرازيب.  د

طراحی کدهاي فضا زمان متعامد و غیر متعامد   1262
  MIMOبراي کانال هاي 

  86اردیبهشت    فرزاد حسین پناهی  فالحتی.  د

  85شهریور    داود صدیق  عرب خابوري.  د  مبدل هاي چند سطحی  1263
و کاربرد هاي آن در رمز نگاري  Hashتوابع   1264

  وامنیت
زهرا حیدران داروقه   نادري.  د

  امنیه
  86خرداد  

استفاده از توابع در هم ساز در رمز نگاري و   1265
  امنیت اسناد و مدارك

  86خرداد    معصومه صفخانی  نادري.  د

بررسی روش هاي کنترلی بکارگرفته شده در   1266
  )CFB(سیستم هاي بستر سیال گردشی 

  86  ابوذر هداوند  جاللی.  د

  86خرداد    مهدي مهدي جانی  کهایی.  د  وش هاي آشکار سازي غیر فعال هدفر  1267
بررسی ظرفیت کانال هاي چند ورودي چند   1268

  خروجی در شرایط مختلف
  86خرداد    نریمان رحیمیان  فالحتی.  د

  86خرداد    امید درویش  ابوالحسنی.  د  رادیو و شبکه هاي شناختگر   1269
  86خرداد    عبدالعباس آجیلی  جلیلیان.  دغیر خطی روي عملکرد  بررسی تأثیر بارهاي  1270



  ترانسفورماتورهاي توزیع
اندازه گیري و نمایش ارتعاشات ایجاد شده در   1271

بافت، در اثر اعمال دو موج فرا صوت با اختالف 
  )ویبروآکوستوگرافی(فرکانس کم 

  86اردیبهشت    حامد رخشان  بهنام.  د

  86خرداد    مائده شکرانی  فالحتی.  د  DWDMنوري  بررسی شبکه هاي  1272
جایابی بهینه محدود ساز ابر رسانایی جریان خطا   1273

  در شبکه توزیع
  86خرداد    محمد بهار دوست  حیدري.  د

سیستم هاي توزیع شده تحمل پذیر نقص در   1274
  یک مدل عامل متحرك

سحر السادات   محمدي.  د
  فرنودي

  86بهار  

تحمل پذیري نقص در معماري تراشه بررسی   1275
  شبکه 

  86خرداد    نسیبه سیادتی  محمدي.  د

برسی روشهاي فعال و غیرفعال رهگیري منابع   1276
  متحرك 

  86اردیبهشت    مهدي حسن پور   کهایی.  د

  85آذر ماه    افشین فرشچی امین  محمدي.  د  بررسی روشهاي سخت افزارهاي تکامل پذیر  1277
شهاي جدید در شناسایی پارامترهاي بررسی رو  1278

  ژنراتورهاي سنکرون 
  85اسفند    محمد حسین قیجانی  واحدي.  د

  86خرداد    علی نیک اختري  میرزا کوچکی.  د  )SDR(بررسی رادیو هاي نرم افزاري   1279
  86خرداد    فرید سهندي  شکوهی.  د REEDSOLOMONبررسی کدینگ   1280
نات زیر سنکرون در بررسی روشهاي کاهش نوسا  1281

  FACTSحضور ادوات 
  86بهار    مجید آهن خواه  کاظمی.  م

محمد حسن قنایی   صدر.  د  )Ultrasound(کاربردهاي پزشکی فرا صوت   1282
  نژاد

  85آبان  

بررسی روشهاي ترکیب دسته بندي کننده ها در   1283
  شناسایی هویت

  86خرداد    مرتضی زنگیان  شکوهی.  د

یت کننده هاي نوري در شبکه هاي بررسی تقو  1284
WDM 

  86خرداد    الهام چعبی  فالحتی.  د

بازیابی تصویر بر مبنی محتوي با استفاده از   1285
  ویژگی هاي رنگ و بافت 

  86بهار    بنفشه پازکی فرد  بهشتی.  د

بررسی مدل هاي دینامیکی خاموشی در شبکه   1286
  )Black out(هاي قدرت 

  

د میر سید محم  شایانفر.  د
  کاظمیان

  86خرداد  

بررسی و مقایسه بازارهاي رقابت محدود در   1287
  سیستم هاي قدرت تجدید ساختار یافته

  86خرداد    احمد تنهایی  جدید.  د

  86بهار    سعید آقایی  محمد نژاد.  د  بررسی انواع تداخل سنجی و کاربرد آنها   1288
  بلندي   . د  بررسی روش هاي کنترل موشک  1289

  جاللی.  د       
شمسی نصیري 

  قیداري
86  

  86بهار    سولماز کوهی  پشتان.  دکنترل ارتعاشات سازه هاي سیویل تحت بار   1290



  زلزله
و ) HTS(تحقیق و توسعه کابل هاي ابر رسانا   1291

  کاربردهاي آن در شبکه هاي قدرت
بهرام نجفی سعادت   حیدري.  د

  پیشه
  86خرداد  

ر گیري انعطاف پذیري بررسی روش هاي بکا  1292
عرضه و تقاضا در سیستم هاي قدرت تجدید 

  ساختار یافته

  86اردیبهشت    پیام ربانی فر  جدید.  د

بررسی و مقایسه روش هاي پیش بینی قیمت   1293
  برق در بازارهاي دو جانبه

  86خرداد    ناد علی ابراهیمی  جدید.  د

بررسی و مقایسه روش هاي تخمین قیمت تسویه   1294
  بازار

  86خرداد    حمید حلمی  جدید.  د

بررسی روش هاي آشکار سازي و رهگیري   1295
اهداف متحرك با استفاده از ترکیب اطالعات 

  صوت و تصویر

  86خرداد    مرتضی آذر بادگان  کهایی.  د

بررسی و مقایسه طرح هاي طرح ها ي مختلف   1296
  تعیین ظرفیت بهینه بازار ذخیره انرژي الکتریکی

   

سعید نجفی باغچه   جدید.  د
  جوقی

  86خرداد  

جهت  FACTSبررسی استفاده از ادوات   1297
  محدود سازي جریان خطا در سیستم هاي قدرت

  

  86  بابک ادهم  حیدري.  د

عرفانیان .  د  )5(سیستم ارتباط مغز کامپیوتر   1298
  امیدار

  85آبان    مهرناز خدام حضرتی

برادران .  د  ی تصویربررسی روشهاي نوین بازاریاب  1299
  شکوهی

امیر عباس امیر 
  شقاقی

  86خرداد  

ارزیابی روشهاي تعیین مکان وقوع تخلیه   1300
الکتریکی جزئی و روند گسترش آن در سیم پیچ 

  ترانسفورماتورهاي قدرت

  86خرداد    احمد جوانشیر  غالمی.  د

بررسی روشهاي جدید تست و دینامومتري   1301
  موتور القایی

  85آذر    امیر محمد محمدي  حديوا.  د

بررسی و شناخت سیستم هاي کنترل هوشمند   1302
  در گلخانه

  84خرداد    حمید نیکخواه  محمد شهري.  د

بررسی و تحلیل روش هاي نوین مسیریابی در   1303
  شبکه هاي مخابرات نوري

محمد علی واحدي   محمد نژاد.  د
  زاده

  86خرداد  

امنیتی بر پایه روشهاي محافظت از پروتکل هاي   1304
  آشکار سازي غیر متعارف

برادران .  د
  شکوهی

  86خرداد    محمد علی سربندي

حمزه روغنیان   شهر تاش.  د  اثر متقابل کیفیت توان و رله هاي حفاظتی  1305
  جهرمی

  86خرداد  

  86پاییز  مسعود ضیاء بخش   د مطلقجاه.  دبه عنوان مدلی براي آشوبهاي  CMLکاربرد   1306



  دیلمی  فضایی زمانی و روش هاي کنترل آن
معرفی کلی سیستم هاي موشکی و بررسی سخت   1307

  افزارهاي بکاررفته در آنها
سید محسن میر   بلندي.  د

  صدري
  

بررسی، شناخت و مقایسه تراشه ها و پردازنده   1308
  هاي رمز نگاري

  85اردیبهشت    ابوذر احسانی بنافتی  نادري.  د

زار ذخیره در سیستم هاي تجدید تحلیل با  1309
  ساختار شده

  86خرداد    افشین یاوري  شایانفر.  د

بررسی روشهاي نوین محاسبه و تخمین تلفات   1310
  انرژي الکتریکی در شبکه هاي توزیع نیروي برق

  86خرداد    سجاد مهربانی  شایانفر.  د

  86خرداد    یمانیحیدر ا  جمالی.  د  بر روي عملکرد حفاظت دیستانس TCSCاثر   1311
تحقیق و بکارگیري و توسعه ابر رساناهاي دماي   1312

  در قطارهاي شناور مغناطیسی) H.T.S(باال 
  86بهار    جعفر جعفري  حیدري.  د

    زهرا ستوده  حجت.  د  و کاربرد آنها RFMEMSمروري بر ادوات   1313
  86بهار    همایونینوید   شاه حسینی.  د  باز پیکربندي در پردازنده هاي شبکه   1314
بررسی شاخص هاي قابلیت اطمینان در سیستم   1315

  توزیع
  86خرداد    فهیمه طیهوئی عصر  کاظمی.  د

  86  حامد صادقی  پشتان.  د  فیلتر ذره اي و کاربردهاي آن  1316
  86خرداد    محمد رضا ماسوري  جلیلیان.  د  بررسی روش هاي مختلف پخش بار هامونیکی  1317
و بررسی محدود کننده هاي جریان  مطالعه  1318

  خطاي ابر رسانایی
  86خرداد    آزاد زارع  حیدري.  د

مطالعه و بررسی محدود کننده هاي معادالت   1319
  حاکم بر کریستال هاي فوتونی

  86  مرتضی شاهپري  کاشانی.  د

روش هاي جدید محاسبه و برآورد کاهش ولتاژ   1320
  در شبکه هاي قدرت

  86  پشا آبادي مهدي  جلیلیان.  د

روش هاي اندازه گیري سرعت خون با استفاده   1321
  از داپلرآلتراسونیک

    میثم نجارزاده  آیت اللهی.  د

ایستادن در افراد فلج تحتانی به وسیله تحریک   1322
  الکتریکی عملکردي

عرفانیان .  د
  امیدوار

  86اردیبهشت    خشایارمیثاقیان

عرفانیان .  د  )6(سیستم ارتباط مغز کامپیوتر   1323
  امیدوار

  86اردیبهشت    نوید حامدي

موقعیت یابی دقیق با استفاده از سیستم هاي   1324
  ناوبري ماهواره اي

    علی حاجی نوروزي  صدر.  د

مهدي آهنگریان   ابریشمی فر.  د  ذخیره سازي اطالعات آنالوگ  1325
  ابهري

  86پاییز  

که هاي کاربرد بهینه کلیدها در اتوماسیون شب  1326
  توزیع

  86پاییز    مهدي ابتهاج  شایانفر.  د

  86آذر    ایرج دهناد  کاظمی.  مو  PSSکاربرد روش هاي جدید هماهنگی   1327



  در سیستم هاي قدرت FACTSادوات 
و کد  MIMOظرفیت کانال هاي پخش گاوسی   1328

  بندي کاغذ کثیف
  86آذر    فرزاد  طالبی  طباطباوکیلی. د

مواج اولتراسوند در تسریع ترمیم بررسی اثر ا  1329
  عصب

  86آذر    مهرداد  مختاري  بهنام.  د

مطالعه تبادالت بین امنیت و عملکرد در شبکه   1330
  هاي حس گر بی سیم

  86آذر    الهام رضایی  ابوالحسنی.  د

آنالیز تئوري اطالعاتی شبکه هاي رادیویی   1331
  شناختگر

  86آذر    سید سیاوش قوامی  ابوالحسنی.  د

استانداردها، مزایاي فنی و محدودیت هاي مجاز   1332
  سیستم هاي تولید پراکنده

  86آذر    آیدا گوهري  کالنتر.  د

در سیستم هاي ) IT(کاربرد فناوري اطالعات   1333
  قدرت

  85تابستان    مهدي رشیدي  کالنتر.  د

انواع روش هاي مدوالسیون در سیستم هاي   1334
UWB  

  

  86آذر    دي فارسانیاکبر اس  فالحتی.  د

بررسی کاربرد موجک در شناسایی و تشخیص   1335
  خرابی در تصاویر اولتراسوند پزشکی

  86آذر    مائده طیبی  آیت اللهی.  د

بررسی روش هاي پیشرفته در پیش بینی کوتاه   1336
  مدت بار

  

  86پاییز    غفار عظیمی  شایانفر.  د

قی بررسی تأثیر هارمونیک ها بر عمر عای  1337
  ترانسفورماتورها

شمس الدین طاهري   غالمی.  د
  لداري

  86آذر  

در  DGجایابی بهینه واحدهاي تولید پراکنده   1338
  شبکه هاي توزیع الکتریکی

  86آذر    محمود صادقی  کاظمی.  م

بررسی الگوریتم هاي مبتنی بر پردازش تصاویر   1339
  براي آشکار سازي و ردیابی هدف

  86آذر    آمونمهدي   رضایی راد.  د

  مشخصه عملکرد باتري هاي خورشیدي   1340
PV Cell وMPPT در سطح قدرت  

  85پاییز    سید رضا عباسیان کالنتر.  د

میرا سازي نوسانات بین ناحیه اي با استفاده از   1341
  FACTSادوات 

محمد رضا شاد   کاظمی.  م
  مسگران

  86آذر  

ر ارزیابی نرخ شکست تجهیزات قدرت دراث  1342
  اضافه ولتاژهاي ناشی از صاعقه

  86آذر    سعید شهابی  غالمی.  د

در  TCPبررسی مشکالت بکارگیري پروتکل   1343
   AdHocشبکه هاي 

سید روح اله میر   نادري.  د
  اکبري

  86آذر  

و مدلهاي آن در حالت UPFCمروري بر   1344
  پایدار

  86آذر    حمید عتیقه چی  شوالیی.  د



الکترونیک قدرت به عنوان  نقش سیستم هاي  1345
  جبران گر توان راکتیو

  86آذر    حسینعلی محمد پور  شوالیی.  د

 Adhocمدیریت حرکت و مکان یابی در شبکه   1346
 Heterogeneousو 

محمد رضا رحمت   طباطباوکیلی.  د
  پور

  86آذر  

بررسی کانال ها و شبکه هاي رله از دیدگاه   1347
  تئوري اطالعات

  86آذر    محمود محصل فتحی  یابوالحسن.  د

مروري بر ساختار عملکرد جبران ساز سنکرون   1348
در سیستم هاي ) STATCOM(استاتیکی 

  قدرت در حالت پایدار

  86آذر    مجتبی حیدري  شوالیی.  د

  86آذر    نریمان روشندل توانا  شوالیی.  د  بررسی ساختار و کاربرد موتور سنکرون خطی  1349
    امین براهیمی  میرزا کوچکی.  د  خیره سازي تصویر دیجیتالسیستم هاي ذ  1350
سیستم هاي فوق پهن باند در رادارهاي   1351

  مایکرویوي
  86آذر    علی درفشان  سیلمانی.  د

  86آذر    سروناز خیوه گی  رحمتی.  د  Dبررسی تقویت کننده هاي کالس  1352
ان عرفانی.  د  سیستم ارتباط بی درنگ مغز با کامپیوتر  1353

  امیدوار
  86آذر    سید محمد احمدي

سیستم هاي ارتباطی مغز کامپیوتر مبتنی بر   1354
  پتانسیل هاي برانگیخته بینایی

عرفانیان .  د
  امیدوار

  86آذر    سعید پوریزدیان

بررسی و شناسایی قابلیت اطمینان و عملکرد   1355
  سیستم هاي حفاظتی

حمید رضا ناهیدي   شهر تاش.  د
  نژاد

  85اسفند  

بررسی روش هاي میرا سازي نوسانات و بهبود   1356
 UPFCپایداري سیستم هاي قدرت توسط 

  86آذر    فرخ مهام نیا  کاظمی.  م

قطعه بندي سلول هاي خون به منظور تشخیص   1357
  بیماري

    محمد همقلم  آیت اللهی.  د

بررسی کویل روکوفسکی براي اندازه گیري   1358
یسه اي آن با سایر جریان هاي گوناگون و مقا

  ادوات متناظر

  86آذر    رضا شریفی  حیدري.  د

بررسی امنیت دینامیکی در سیستم هاي قدرت   1359
  تجدید ساختار یافته

  86آذر    جواد محجوب  جدید.  د

بررسی فرکانس داپلر و روش هاي جبران سازي   1360
  و استفاده بهینه از آن در لینک

  86ر  آذ  سید محمد هاشمی  سلیمانی.  د

  86آذر    بهرام غفاري  نادري.  د  بررسی روش هاي طراحی ریز پردازنده شبکه  1361
معرفی نیمه هادي هاي جدید مایکرویو و کاربرد   1362

  آنها
  86پاییز    اصغر ادبی سمسکنده  طیرانی.  د

تصویر برداري الکتروکاردیوگرافی با استفاده از   1363
  پتانسیل هاي سطحی بدن

  86آذر    امیر حاجی رسولیها  هیآیت الل.  د

  86آذر    امیر مسعود عمویی  فالحتی.  د  )IP )IMSسیستم چند رسانه اي مبتنی بر   1364



بررسی تکنولوژي سیستم هاي   1365
Telemedicine  و نحوه افزایش امنیت

  سیستم 

  86آذر    هادي یوسفیان  رضایی راد.  د

  86آذر    زهرا ابوالحسنی  طیرانی.  د  بررسی و مقایسه آنتن هاي تراهرتز  1366
  

بررسی انواع زیروسکوپ هاي مورد استفاده در   1367
  )INS(سیستم ناوبري اینرسی 

  86پاییز    حمید تراب  فرخی.  د

نگرشی بر انواع روش هاي تعیین و تعقیب مسیر   1368
 MANIPULATORدر ربات هاي 

اشکان محمد زاده   فرخی.  د
  جسور

  86آذر  

  86آذر    قاسم احمدي  شهرتاش.  د  بی تخلیه جزیی در کابل هامکان یا  1369
بهبود پایداري استاتیکی ولتاژ با استفاده از ادوات   1370

FACTS  
  

  86آذر    علی زارع  کاظمی.  م

روش هاي افزایش پهناي باند و حذف   1371
  هارمونیک هاي آنتن پچ

  

  86پاییز    عاطفه کرد زاده  حجت.  د

آشکار سازي در سیستم هاي روش هاي جدید   1372
MIMO با کدینگ فضا زمان الیه اي  

  86آذر    امیر صراف  طباطبا وکیلی.  د

بررسی حفاظت ناحیه گسترده و کاربرد آن در   1373
  سیستم هاي قدرت

  86اردیبهشت    حامد مسگر نژاد  شهر تاش.  د

بررسی جامع مدل هاي جدید و بهبود یافته   1374
ار امواج در محیط هاي ردیابی پرتو براي انتش

  UHFمیکرو سلولی شهري در باند 

  86پاییز    چیا سعیدي  حجت.  د

کاربردهاي صنعتی استفاده از گرمایش فرکانس   1375
  رادیویی

  مجتبی   شوالیی.  د
  محله اي

  86پاییز  

بررسی عملکرد عایق هاي بیرونی تحت شرایط   1376
  یخ زدگی

  86آذر    محمد حسن انصاري  غالمی.  د

پایداري سیستم هاي قدرت در حضور تولیدات   1377
  پراکنده

محمد نیک خواه   کاظمی.  م
  مژدهی

  86آذر  

ارزیابی روش هاي فشرده سازي خطوط هوایی   1378
  انتفال انرژي

  86آذر    حامدجنت علیپور  غالمی.  د

بررسی اثر تجدید ساختار بر روي در مدار   1379
  قرارگیري واحدها

فالکی خسرو کاوه ا  جدید.  د
  شاهی

  86آذر  

تأثیر بر بازسازي : کاربردهاي تحریک الکتریکی  1380
  عصب، تبدیل فیبر عضالنی و بیماري پارکینسون

عرفانیان .  د
  امیدوار

  86آذر    سید علی سیدي

عرفانیان .  د  کم خونی قلبی و روش هاي تشخیص آن  1381
  امیدوار

  86آذر    آرزو ذاکري



مرتضی محمدي شیر   حجت.  د  کننده فضایی توان باالبررسی جامع جمع   1382
  کالیی

  86آذر  
  

  تشخیص پدیده جزیره اي شدن در سیستم  1383
  هاي تولید پراکنده

  86آذر    عبدالرضا بهرمانی  جمالی.  د

آنتن هاي آرایه انعکاسی مسطح مایکرواستریپی   1384
  و کابرد هاي آنها

  86 پاییز   نیما موالئی گرمجانی  کمجانی.  د

اصول طراحی و کاربردهاي نوین از تکنولوژي   1385
SIW در مدارهاي مایکروویو 

  86پاییز    حسن آقا یاري  کمجانی.  د

بررسی محرکه هاي موتور سنکسرون در   1386
نیروگاه هاي گازي جدید با استفاده از مبدل 

  هاي فرکانسی ایستا

  86آذر    سعید مرندي  عرب خابوري.  د

ودیت هاي اتصاالت الکتریکی بررسی محد  1387
داخلی مدارات مجتمع بر اساس تئوري الکترو 

  مغناطیسی

  86پاییز    آنا افخمی  طیرانی.  د

کاربرد کویل رکوفسکی در سیستم هاي   1388
  حفاظت رله اي

  86پاییز    صادق شاکري  حیدري.  د

  86آذر    مانا ساروي  کهایی.  د  بررسی شبکه هاي حس گر متحرك  1389
بعدي 3بررسی روش هاي دریافت اطالعات   1390

  بعدي3چهره با اسکنر 
  86آذر    نوید فرجی  رضایی راد.  د

بررسی سیستم هاي تصویر برداري در ماهواره   1391
  ها 

  86آذر    رامتین امین پور  رضایی راد.  د

بررسی روش هاي دسته بندي و راهکارهاي   1392
  پیاده سازي سخت افزاري آنها

 برادران.  د
  شکوهی

  86آذر    سید حسن صادقیان

روش هاي کنترل توان راکتیو و ولتاژ در شبکه   1393
  قدرت

    منصور  عبدي  شوالیی.  د

    یونس خادمیان  رضایی راد.  د  اندازه گیري بالدرنگ قطر شریان  1394
کنترل جریان سرگردان در سیستم هاي ریلی   1395

DC  
  86پاییز    صباح دانیار  جمالی.  د

بررسی روش هاي مخابراتی در سیستم هاي   1396
  )سیگنالینگ(کنترل مترو 

  86پاییز    سید جواد برکچیان  ابوالحسنی.  د

بررسی اثر کاربرد مدوالسیون سیگما  دلتا در   1397
DDS 

  86آذر    علی الیاسی گرجی  ابوالحسنی.  د

  86ییز  پا  خدیجه غافرین  نادري.  د  امنیت در شبکه هاي بی سیم مخابراتی  1398
مطالعه و بررسی روش هاي جدید کنترل   1399

  )DVR(جبران ساز دینامیکی ولتاژ 
  86آذر    آرش کردي  جلیلیان.  د

بررسی روش هاي بازیابی خودکار در سیستم   1400
  هاي توزیع انرژي

    رسول قدیمی  شایانفر.  د



بررسی و شناخت کاربردهاي هلیوم در موارد   1401
  صنعتی و دفاعی

  86پاییز    مسعود حامدي  والییش.  د

بررسی و تحلیل تئوري، خواص و کابردهاي   1402
موجبرهاي کریستال نوري و چشم انداز آنها در 

  مدارات یکپارچه نوري
  

  869پاییز    مانی بابا علی  محمد نژاد.  د

بررسی روش هاي تعدیل پدیده جهش هادي   1403
  در خطوط انتقال) گالوپینگ(

  86آذر    ريعلی صف  غالمی.  د

بررسی چند روش جایابی بهینه تجهیزات کلید   1404
  زنی جهت بهبود قابلیت اعتماد سیستم

  86آذر    علیرضا باقري دیزج  جمالی.  د

روش هاي تولید آشوب و الگوریتم آشوب گونه   1405
  )کاربرد آشوب در کنترل(

  86آذر    حسن زرگر زاده  جاهد مطلق.  د

  86آذر    هاشم بذر افشان  شکوهی.  د  ازي تصویربررسی روش هاي بازس  1406
استفاده از روش موجک ها در حل مسائل   1407

  الکترومغناطیس و مایکروویو
  

  86پاییز    زهرا داوودي راد  خلج.  د

روش هاي جدید تکرار کننده ها و کاربرد آنها   1408
  در شبکه هاي مخابرات سیار

    میثم گل محمدي  حجت.  د

و روش  OFDMدر سیستم PAPRبررسی   1409
  هاي کاهش آن

سید محمد امین   ابریشمی فر.  د
  شهابی

  86زمستان  

  86آذر    سید حسن صدیقی  سلیمانی.  د LEOآنتن هاي جدید ماهواره هاي   1410
حمید رضا خادم   آیت اللهی.  د  بررسی ساختار چشم مصنوعی  1411

  الحسینی
  86آذر  

  86آذر    میر سعید صفري  رحمتی.  د  وره بیمارمانیتور عالئم حیاتی چند منظ  1412
شکل دهی پرتو اولتراسوند براي تصویر برداري   1413

  پزشکی
طاهره کاهو کار   بهنام.  د

  طوسی
  86آذر  

و روش  NDTدر  MFLبررسی سیگنال هاي   1414
  هاي پردازش آنها

  86آذر    سعید رضا احترام  صدر.  د

  86آذر    پیمان رحمتی  آیت اللهی.  د  یر پزشکیدر تصاو) ناحیه بندي(جداسازي   1415
مطالعه و بررسی فیلترهاي فوق فشرده   1416

  مایکروویو
  86  محمد کشوري  طیرانی.  د

بررسی رهیافت هاي تکامل پذیر در طراحی   1417
  مبتنی بر تحمل پذیري نقص

  86پاییز    جواد سبابه  محمدي.  د

  86آذر    راضیه سادات اخوت  صدر.  د  يبررسی پرسسورها و کامپیوتري هاي نور  1418
ارزیابی روش هاي تشخیص عیوب عایقی در   1419

  ترانسفورهاي فشار قوي
  86آذر    وهاب رشت آبادي  غالمی.  د

  86پاییز    محمد آل بویه  کمجانی.  د  سطح مقطع راداري  1420



بررسی نسل جدید آرایه هاي آنالوگ قابل   1421
  برنامه ریزي و کاربرد آنها

  86آذر    علیرضا محمودي  ابریشمی فر.  د

بررسی تعدیل رفتار زیر سیستم هاي   1422
  ها EBGالکترومغناطیسی توسط 

  86آذر    سید مجتبی شبیري  واجد سمیعی.  د

در تقویت کننده هاي ابزار  CMRRبررسی   1423
  دقیق حالت جریان

محمد حکمت   ازهري.  د
  گشتیبان

  86پاییز  

اي مختلط بررسی ساختاره  1424
CMOS/Molecular (CMOL)  

میرزا .  د     
  کوچکی 

  86آذر    جمال محمدي

عملکرد گیرنده هاي سیستم اطالعات   1425
  الکترونیک

  86آذر    وحید حاج ملک  کهایی. د

بررسی آرایه هاي ضربانی در کاربردهاي رمز   1426
  نگاري

شاه .  د
  حسینی

  86آذر    فاطمه فراتی

ارزیابی وضوح و کیفیت بررسی روش هاي   1427
  گفتار

  86پاییز    محسن ایران پور  کهایی.  د

روش هاي تخمین آفست فرکانس حامل در   1428
  فرا پهن باند

  86پاییز    هومن نظام فر  کهایی.  د

بررسی روش هاي برنامه ریزي توسعه تولید   1429
  در سیستم هاي تجدید ساختار یافته

  86آذر    هایده زردوزي  غالمی.  د

  86آذر    حمید اسدي  کهایی.  د  آشکار سازي کور سیستم هاي طیف گسترده  1430
در شبکه هاي  HVDCکابرد سیستم هاي   1431

  قدرت
  86آبان    کریم حسینلو  شوالیی.  د

برنامه ریزي توسعه تولید پراکنده در محیط   1432
  هاي تجدید ساختار یافته

  86آذر    عبداهللا جعفریان  جدید.  د

بردهاي بیولوژیکی میدان هاي مغناطیسی، کار  1433
  فرکانس رادیویی و مایکروویو

سید محمد حسین          شوالیی.  د
  میر حسینی

  86آذر  

فهیمه السادات   بهنام.  د  تفکیک ضایعات سینه در تصاویر سونوگرافی  1434
  ذاکري

  86آذر  

بررسی روش هاي نوین موازي سازي در سطح   1435
  ازنده هادستورالعمل در پرد

شاه .  د
  حسینی

  86آذر    سمیرا نیافر

  86آذر    محمد باجی اوغلی  آیت الهی.  د  بررسی الگوریتم هاي جدید در نهان نگاري  1436
تجزیه و تحلیل جریان نول در شبکه هاي سه   1437

فازه با وجود بارهاي غیر خطی در شرایط 
  مختلف

  86آذر    علی رضا زاده ماکویی  جلیلیان.  د

بررسی مبدل هاي دیجیتال به آنالوگ حالت   1438
  جریان

  86دي    ساالر امیري  ازهري.  د

بررسی و تحلیل انواع ساختارها، ویژگی ها و   1439
  کاربردهاي فیبرهاي کریستال نوري

  86پاییز    محمد علی رمضانی  محمد نژاد.  د



بررسی ساختار تلویزیون دیجیتال تک  تراشه   1440
  اي

مهدي سادات سید   شکوهی.  د
  گل طبرستانی

  86پاییز  

  86پاییز    وحید شجاعی باغینی  پشتان. د  حس گرهاي هوشمند  1441
بررسی انواع روش هاي تعیین حالت شارژ   1442

  حالت سالمت باتري ها
  86آذر    مهرنوش شهریاري  فرخی.  د

در مبدل هاي ) کاهنده( Buckبررسی مبدل   1443
DCDC 

عرب .  د
  خابوري

ضی میر سید مرت
  جعفري اردکانی

  86آذر  

بررسی روش هاي تحمل پذیري خطا در   1444
  FPGAمدارهاي ماهواره اي مبتنی بر 

  86آذر    محسن داستان  محمدي.  د

بررسی روش هاي نوین تشخیص عیوب بافت   1445
  در تصاویر

  86آذر    هادي       هادي زاده  شکوهی.  د

ون بررسی و مطالعه روش هاي مدوالسی  1446
  برداري در کنترل موتورهاي القایی

  86آذر    احسان رسولی  جلیلیان.  د

آنتن هاي شکافی موجبري؛ روش هاي آنالیز،   1447
  طراحی و ساخت و کاربردهاي نوین آن

  86آذر    محمود تالفی نوغانی  عریضی.  د

  86آذر    آرش عباسی  کهایی.  د  UWB مکان یابی در سیستم هايبررسی روش هاي   1448
بررسی مالحظات سازگاري الکترومغناطیسی در   1449

  ماهواره ها
  محسن باقریان  چلداوي.  د

  
  

  86آذر    سهیل محلوجی  محمدي.  د  تایید سیستم بر روي یک تک تراشه  1450
    سید شهاب  نبی پور  فالحتی.  د  و کاربردهاي آن TAGبررسی سیستم هاي   1451
ان کننده بررسی نقش و عملکرد سیستم جبر  1452

دینامیکی ولتاژ بین خطی درجبران سازي 
  کمبود ولتاژ

  86پاییز    سیده لیال کرمانی  جلیلیان.  د

بررسی تشدید کننده هاي مایکروویو صفحه   1453
  تخت

  85آذر    حجت اله نعمتی  عریضی.  د

  پیل سوختی و کاربرد هاي آن  1454
  
  

عرب .  د
  خابوري

  85اسفند    علیرضا نوروزي

زیابی قابلیت اطمینان در سیستم هاي قدرت ار  1455
  تجدید ساختار یافته

  86اردیبهشت    حامد احمدي  شایانفر.  د

قیمت گذاري همزمان انرژي و انواع ذخیره در   1456
  سیستم هاي تجدید ساختار یافته

  86آذر    قاسم درخشان  شایانفر.  د

بررسی کاربرد انواع ژنراتورها در نیروگاه هاي   1457
  بادي

  86خرداد    عباس ریز  شوالیی.  د

بررسی عملکرد بهبود پروفیل ولتاژ شبکه توزیع   1458
  با استفاده از توربین هاي بادي

  85اسفند    مجتبی نجاتی  کالنتر.  د

  86آذر    ساسان ژاله پور  شاه حسینی.  دبررسی مشکل گره مخفی و مجاوري در شبکه   1459



 MANETهاي 

و ارزیابی احتمالی شاخص  بررسی کمبود ولتاژ  1460
  هاي آن در شبکه هاي توزیع

  86زمستان    پوررضا مجید   جلیلیان.  د

بررسی مدل سازي و کنترل در سیستم عصبی   1461
  مغز انسان با تکیه بر تئوري آشوب

  86پاییز    نغمه مستوفی  جاهد مطلق.  د

روش هاي تحلیل سیگنال هاي جریان استاتور   1462
  رد موتورهاي القاییبراي بررسی عملک

  86آذر    امیر فرشاد  جلیلیان.  د

بررسی حقوق انتقال مالی در سیستم هاي   1463
  تجدید ساختار

  86پاییز    احسان دامن افشان  شایانفر.  د

بهبود کیفیت توان در شبکه تغذیه کننده   1464
سیستم محرك موتور القایی به روش کنترل 

  برداري

  86ر  آذ  سیاوش نخعی  جلیلیان.  د

    حامد مبارکی  واحدي.  د  تلفات سرگردان در موتور هاي القایی  1465
روش هاي جدید بهبود پایداري گذراي سیستم   1466

  UPFCهاي قدرت با استفاده از 
 

  86پاییز    تلی ماهان  کاظمی.  م

بررسی روش هاي مختلف حذف تداخل در   1467
  کانال نوار کثیف و کاغذ کثیف

  86آذر    ید ثنایی منشوح  ابوالحسنی.  د

در جبرانسازي  SMESبررسی عملکرد   1468
کاهش ولتاژهاي لحظه اي به منظور پایداري 

  سیستم

  86آذر    غالمحسن محمد پور  حیدري.  د

بررسی روش هاي پردازش سیگنال و   1469
Migration  در سیستم هايGPR 

  86آذر    فروغ حسینی  خلج.  د

ب توان در مبدل روش هاي نوین اصالح ضری  1470
  ها
  

محمد علی ابراهیم   رحمتی.  د
  زاده

  86آذر  

مطالعه و بررسی روش هاي اندازه گیري تخلیه   1471
  جزیی

  86پاییز    امیر تقوي اکرامی  شایانفر.  د

) SMES(بررسی و مطالعه سیم پیچ ابر رسانا   1472
  در بهبود کیفیت توان

  86آذر    روزبه سعیدي فر  جلیلیان.  د

روش هاي مدل سازي و کنترل در سیستم هاي   1473
  اقتصادي با تکیه بر نظریه آشوب

    محمد ضیایی  جاهد مطلق.  د

در نیرو  SCADAبررسی کاربرد سیستم هاي   1474
  گاه بادي

  86آذر    حسام ریحانی مهر  کالنتر.  د

  86اردیبهشت    بهروز  خواجعلی  پشتان.  د  مروري بر روش هاي شناسایی خطا  1475
بررسی روش هاي دسته بندي اغتشاشات   1476

  کیفیت توان
حمید رضا   شایانفر.  د

  عبدالمحمدي
  86خرداد  



جبران کاهش و افزایش ولتاژ با استفاده از   1477
  جبرانگر استاتیکی

  86خرداد    سعید رحمانی  شایانفر.  د

بررسی و مطالعه کاربرد سنسورها و عملگرهاي   1478
روش هاي کنترلی پیزوالکتریک و مقایسه 

بکاررفته جهت بهبود عملکرد موتورهاي 
  پیزوالکتریک

  86بهار    فهیت غریب نژاد  شهري.   د

ژ در سیستمهاي بررسی شاخصهاي پایداري ولتا  1479
  قدرت

  86خرداد   پوپک پوشنگ باقري  کاظمی.کالنترم.د

برسی الگوریتم هاي مختلف دیکدینگ   1480
LDPC و مقایسه یآنها  

  87بهار   الناز هاشم زاده  وکیلی طبا طبا.د

  87خرداد   مصطفی آقایی  آیت اللهی          . د  بررسی سنتز کننده هاي فرکانسی مجتمع  1481
  87خرداد   عباس اکبر زاده  خلج . د  بررسی آنتنهاي شکل پذیر  1482
بررسی روشهاي جدا سازي کور منابع در   1483

  مخلوط هاي کانولوتیو
  87خرداد   قاوحید خان آ  کهایی.د

  86آذر   تقی صمیمی   جمالی.د  جایابی بهینه خازنها در شبکه هاي توزیع  1484
  87خرداد   هادي مشگی  ابوالحسنی.د  امنیت در شبکه هاي حسگر  1485
بررسی روشهاي آنالیز و مونیتورینگ وضعیت   1486

عایقی سیم پیجی هاي استاتور در ماشینهاي 
AC  

  87خرداد   دیاکو عزیزي  غالم.د

  87بهار   بهزاد امید علی  بهشتی.د  مکان یابی با استفاده از فاکتور گراف  1487
بررسی و ارزیابی مکانیزم قطع جریان در کلید   1488

  هاي خالء
  87خرداد   امیر حیاتی سلوط  غالمی.د

بر روي Turbo,LDPCبررسی کدینگ   1489
 DVBاستاندارد 

  87خرداد   مهدي صحرایی  طبا طبا وکیلی.د

  87خرداد   ابراهیم فراتی  عریضی.د  بررسی انواع آنتن فعال و کاربرد هاي آن  1490
تحلیل و تدوین ویژگی ها و کاربردهاي  بررسی  1491

  آشکار سازهاي فرا بنفش
شاهین عنایتی   محمد نژاد.د

  ماکلوانی
  87خرداد 

 sssc(سري  facts طرحهاي کنترلی ادوات   1492
میرا  براي بهبود پایداري گذرا و) Tcscو

  سازي نوسانات توان

  87خرداد   هیوا لهونیان  کاظمی. م

  87خرداد   مهدي صدري  شوالیی.د  ترانسفورماتورهاي قدرت فرکانس باال  1493
بررسی پروتکل هاي مسیر یابی در شبکه هاي   1494

  حسگر بی سیم
  87تیر   سوسن صنعتی  بهشتی. د

  87خرداد   مد جواديحا  شوالیی. د  ادوات حرارت القایی فرکانس باال  1495
بررسی و مقایسه روشهاي تخمین در باز یابی   1496

  تصویر با حضور نامعینی
  87بهار   یاسر زعفري  جاللی.د

  87خرداد   علیرضا شاه حسینی  بهشتی.د  در نهان نگاري تصاویر دیجیتال TCAکاربرد   1497



بررسی روشهاي مدلسازي شبیه سازي و کنترل   1498
  سم پرندهفاصله و زاویه دو ج

  87بهار   مهدي سیفی  جاللی.د

 DATAآشکارسازي تصاویر سونار به روش   1499
FUSION  و انواع آن  

  87خرداد   پیمان بهشتی  رضایی راد.د

نحوه ایجاد زیر سیستم ها جهت بهبود کارایی   1500
  واحدهاي تولید پراکنده

  87خرداد   بابک روح اللهی   شایانفر.د

ریت تراکم خطوط در ارزیابی روشهاي مدی  1501
  سیستم هاي قدرت تجدید ساختار یافته

  87خرداد   مسعود رحیمی فرد  شایانفر.د

بررسی کاربرد ادوات ابررسانا در الکترونیک   1502
  دیجیتال

  87بهار   محمد صادقی  میرزا کوچکی.د

  87بهار   پدرام پشتیبان  رضایی راد.د  رده بندي روشهاي رد یابی چند هدفه در سونار  1503
روشهاي شکل دهی بیم در شبکه هاي حسگر   1504

  بی سیم 
  87خرداد   حسین خونساري  کهایی.د

مروري بر روشهاي مونیتورینگ وضعیت و   1505
  شناسایی خطا در سیستمهاي ریلی پر سرعت

  

  87خرداد   فرزانه کرمی  پشتان.د

بررسی روشهاي تعیین ذخیره توان راکتیو   1506
  جهت کنترل ولتاژ

  87خرداد   دایت صبوريه  جدید.د

بررسی بکارگیري و کنترل ذخیره ساز انرژي   1507
به منظور   )SMES(مغناطیسی ابر رساناي

  بهبود پایداري گذراي سیستم هاي قدرت

  87خرداد   عبداللطیف باش قره  حیدري.د

  87خرداد  فرشید شالچی  شایانفر.د ATCدر افزایش  FACTSاثر ادوات   1508
تخمین فازور جهت پایش  بررسی چند روش  1509

  سیستم هاي قدرت
  87خرداد    باقر عالی زاده  جمالی.د

فشرده سازي تصویر با استفاده از هندسه   1510
  فرکتالی

  87خرداد   امین صدري  بهشتی.د

روشهاي تخمین مقاومت رتور در کنترل   1511
  برداري موتور القایی

  87خرداد   سیما کمانکش  عرب خابوري.د

واع روشهاي کنترل مستقیم بررسی ان  1512
  براي موتورهاي القایی) DTC(گشتاور

  87اردیبهشت   مهدي بابایی رکنی  حیدري.د

بررسی روشهاي جدید تحلیل عملکرد و   1513
چند  CDMAافزایش کارایی در سیستمهاي 

ورودیچند خروجی مبتنی بر کد گذاري بلوکی 
  زمانفضا

  87خرداد   مهدي رحمتی  طبا طبا وکیلی.د

بررسی روشهاي مختلف و پیشرفته کنترل   1514
  )UPQC(بهساز یکپارچه کیفیت توان

  86اسفند   الیاس یوسفی رضایی  جلیلیان.د



بررسی انواع میکرو توربین ها در سیستم هاي   1515
  تولید پراکنده

  87خرداد   محمد علیزاده  کالنتر.د

بررسی قوانین پیشرفته کنترل وضعیت   1516
  مغناطیسی ماهواره

  سید مجتبی   نديبل.د
  شاکري

  87خرداد 

  87خرداد   علیرضا ذکریا زاده  جدید.د  بررسی بازارهاي همزمان انرژي و ذخیره  1517
جبران سازي نامتعادلی در شبکه هاي توزیع با   1518

 DSTATCOMاستفاده از 
  87بهار   رضا مدنی  کاظمی.م

  87بهار   النتريآرش ک  رحمتی.د  بررسی سیستمهاي انرژي الکتریکی ماهواره  1519
نگرشی بر روشهاي کنترلی به کار رفته در   1520

  موتور شارژ شده با توربین
  87خرداد   محسن مدرس مطلق  پشتان.د

بررسی روشهاي تحلیل شکل موج براي   1521
  شناسایی و طبقه بندي پارامترهاي کیفیت توان

  86اسفند   رسول زینالی  جلیلیان.د

کانسی و مقایسه بررسی عملکرد رله هاي فر  1522
  ها در حفاظت تولیدات پراکنده V.S.Rآنها با 

  87خرداد   کمیل فروتن  جمالی.د

  ETOشناخت عناصر الکترونیک قدرت بویژه   1523
  

  87خرداد   محمد نیک نیا  شوالیی.د

جبران سازي مسائل کیفیت توان با سیستم   1524
  جامع بهبود کیفیت توان

  86اسفند   ولی محمدي  جلیلیان.د

بررسی روشهاي قیمت گذاري توان راکتیو و   1525
در بازارهاي برق  FACTSتاثیر حضور ادوات 
  تجدید ساختار یافته

  87خرداد   مسعود عقیلی  شایانفر.د

اندازه گیري اتساع شریان بازویی به کمک   1526
  تصاویر اولتراسوند

  87اردیبهشت   علی صفري  بهنام.د

جهت یابی  بررسی روشهاي شناسایی تعداد و  1527
  همزمان اهداف و جمرها

  87خرداد   علی ابویسانی  سلیمانی.د

سازگاري الکترومغناطیسی در کشتی ها و   1528
  ناوگان دریایی

  87بهار   میر ماهان قاسم پوري  چلداوي.د

در  MSSCو  SSSCمطالعه و مقایسه   1529
بهبود پایداري گذرا و محدود سازي جریان 

  خطا

  87بهار   مهدي عرب صادق  غالمی.د

بررسی اثرات اتصال تولیدات پراکنده به   1530
  سیستم توزیع

  87بهار   نیلوفر نیستانی  جدید.د

بررسی روشهاي تخصیص هزینه و قیمت   1531
  گذاري توان راکتیو

  87بهار  مقداد تورانداز کناري  جدید.د

بررسی روشهاي کاهش ضربان گشتاور موتور   1532
  شتاورالقایی در روش کنترل مستقیم گ

  87خرداد   فرشاد منتظري  عرب خابوري. د



بررسی و تحلیل استفاده از مبدل ماتریسی در   1533
  کنترل مستقیم گشتاور موتور القایی

  87خرداد   فرهاد منتظري  عرب خابوري.د

بررسی روشهاي پیاده سازي اتوماسیون در   1534
  مزارع بادي

  85آذر   بهزاد جوانمرد  غالمی.د

نرخ در کانالهاي پاك شونده  کدینگ بدون  1535
  نویزي و فیدینگ

  87خرداد   بهزاد کثیري مشهد  نادري.د

بررسی روشهاي باد گیري تقویتی و کاربرد آن   1536
  در سیستمهاي چند قطبی

  85پائیز   سید علی ملیحی  شاه حسینی. د

بررسی روشهاي مختلف مین یابی و حسگرهاي   1537
  مورد استفاده در آنها

  87خرداد   نایب درختان یاسر  شهري.د

  87خرداد   فرید یعقوبی  آیت الهی.د  تومورگرافی امپدانس الکتریکی  1538
بررسی و مطالعه تغذیه گیاهان به روش   1539

هیدروپنیک و روشهاي کنترلی اعمال شده بر 
  آنها

مهدي عربیان منفرد   شهري. د
  مقدم

  87خرداد 

بررسی روشهاي جدید در طراحی و بهینه   1540
زي شبکه هاي مخابراتی بر اساس تعامل سا

  ) CrossLayer(میان الیه اي

  87خرداد   آذر طاهري  ابوالحسنی.د

بر  DDoSو DoSروش مقابله با حمالت   1541
  اساس تعداد پرش براي کاربران انتهایی 

    کوروش فیروزبخت  شاه حسینی.د

بررسی روشهاي نقشه برداري و تعیین مکان   1542
  توسط چند روبات

  87خرداد   احمدرضا تراکمه  شهري.د

کاربردها و ویژگی  RFIDبررسی سیستمهاي   1543
  ها

سیدعلی حسینی   خلج.د
  تهرانی

  87خرداد

مروري بر روشهاي حل مشکالت تخمین شار   1544
  در کنترل برداري بدون سنسور موتورالقایی

  87خرداد   مهدي عرب قبادي  حیدري.د

دیجیتال و  بررسی روشهاي آمیختن مدارهاي  1545
  آنالوگ در طراحی پردازنده ها

  87خرداد   نیما طاهري نژاد  شاه حسینی. د

برنامه ریزي سیستم انتقال در محیطهاي   1546
  مقررات زدایی شده

  87خرداد   آرش پور بهی  جدید.د

  87خرداد   امیر داروئی  آیت الهی.د  تخمین سرعت هدایت بافت عضله  1547
ري  حدي ناحیه اي بررسی روشهاي قیمت گذا  1548

  در محیطهاي تجدید ساختار یافته 
  87خرداد   علیرضا بهروز  جدید .د

  87خرداد   علیرضا مزرعی   ازهري .د  حلقه هاي قفل شونده در فاز حالت جریانی  1549
  87خرداد   سمیه فوجی  رحمتی.د  رزونانسی DCDCبررسی مبدلهاي   1550
تقسیم بندي خودکار سلول از تصاویر   1551

  کروسکوپیمی
  87خرداد  مجتبی فتورچیان   سبزپوشان.د

  87خرداد محمد حسین دوست   صدر.د  بررسی کاربرد تبدیل موجک در نویززدایی  1552



  محمدي
1553  

  
بررسی روشهاي اکتیو شناسایی جزیره اي شدن 

  سیستم
  87پائیز   امیر حسین خزعلی  کالنتر. د

  87آذر   ابراهیم ایرانی  شایانفر.د   تعیین محل خطا در سیستم توزیع  1554
مروري بر پیشرفت هاي اخیر در زمینه وینچر   1555

  برقی
محمد ناصر سعادت   پشتان.د 

  زي
  87آذر 

بررسی روشهاي کنترل پیش بین غیر خطی   1556
  پایدار سازي و بهینه سازي آن

  87آذر   محمد میران بیگی  جاللی.د 

ئل کاربرد الگوریتمهاي تکاملی براي تحلیل مسا  1557
  آنتن و مایکروویو

میر مهدي سید   عریضی.د 
  اسفهالن

  87پائیز 

بررسی انواع جدید تغییر دهنده هاي فاز با   1558
  استفاده از تکنولوژي هاي نوین

  87پائیز   علیرضا شمسافر  عریضی. د 

بررسی اثرات تولید پراکنده بر کنترل ولتاژ   1559
  شبکه هاي توزیع

  87آذر   محسن عسگري  کاظمی.م 

بررسی خواص خطی و غیر خطی خطوط انتقال   1560
  چپ گرد

  

  87آذر   سعید فالح زاده  طیرانی.د 

و بررسی روشهاي  ECGتحلیل سیگنال   1561
  TWAپردازش امواج 

  87آذر   مهسا نوحی  صدر. د 

بررسی روشهاي نوین پردازش تصویر در   1562
  سنجش از دور

برادران .د 
  شکوهی

  87پائیز   سمانه کرمی

بررسی روشهاي ادغام کدینگ منبع امنیت و   1563
کدینگ کانال در سیستم هاي مخابرات سیار 

  پیشرفته

  87آذر   مهدي آذر افروز  فالحتی. د 

بررسی روشهاي نوین بهینه سازي مصرف و   1564
  حفظ انرژي در شبکه هاي حسگر بی سیم

  87آذر   هادي جمالی راد  ابوالحسنی.د 

ریتم هاي فرگشتی در بررسی کاربردهاي الگو  1565
  آزمون هاي غیر مخرب

  87آذر   فرزاد نوریان  صدر. د 

بررسی شیوه هاي جدید ردیابی انسان توسط   1566
  بینایی استریو

برادران . د 
  شکوهی

محمد حسین قائمی 
  نیا

  87پائیز 

براي  FACTCکاربرد و جایابی بهینه ادوات   1567
  بهبود امنیت سیستم

  87آذر  رضا اعتماد  شایانفر.د 

مطالعه و بررسی کاربرد فیلترهاي فعال قدرت   1568
  به منظور تصحیح شرایط کیفیت توان

  87آذر   محمود رنجبر  جلیلیان. د 

بررسی سیستم هاي تحمل پذیر نقص در   1569
   QCAتکنولوژي 

  87آذر   محمد جاوید  محمدي. د 

  87آذر   میثم آبله کوب  آیت اللهی. د بررسی روشهاي پیاده سازي شبکه هاي عصبی   1570



  ربر روي سخت افزا
بررسی تاثیر تشعشعات فضایی بر مدارهاي   1571

الکترونیکی و روشهاي مقاوم سازي مدارها در 
  برابر آنها

  87آذر   رضا امیدي  محمدي. د 

آشکار سازي و تشخیص هدف به کمک   1572
  تصاویر فراطیفی

  87آذر   محمد حسین بانکی  بهشتی .د 

  87آذر   جواد قالیبافان  حجت کاشانی. د   اختار آنتن هاي فرکتالی بهبود یافتهبررسی س  1573
روشهاي سنجش و پایش طیف در رادیوهاي   1574

  شناختگر
  87آذر   محسن حجازي  ابوالحسنی. د 

طراحی کنترل کننده هاي فازي ادوات   1575
FACTS  در جهت بهبود پایداري و نوسانات

  سیستم هاي قدرت

  87آذر   رضا نوابی  شایانفر. د 

  87آذر   شهاب دهقان  کاظمی. م    FACTSمدل هارمونیکی ادوات   1576
بررسی روشهاي موقعیت یابی و تهیه نقشه   1577

  بطور همزمان بر اساس سنسورهاي بینایی
  87آذر   محمد نورباد  شهري. د 

مقایسه روشهاي شناسایی سیستم هاي فرایندي   1578
  در کنترل پیش بین غیر خطی

  87پائیز   خسرو خاندانی  جاللی. د 

بررسی روشهاي کنترل سیستم هاي هوایی   1579
  بدون سرنشین 

  87آذر   مریم جاهد  فرخی. د 

  87آذر   زهره فروشی  بهشتی. د   )DGPS(سیستم مکان یاب جهانی تفاضلی   1580
بررسی الگوریتم هاي توام کدینگ منبع و رمز   1581

  نگاري
  87آذر   مهناز سینایی  وکیلی. د 

  87پائیز   هدي شاه محمدیان  ابوالحسنی. د   تسهیم طیف در شبکه هاي رادیو شناختگر  1582
بررسی روش طراحی بین الیه اي براي فراهم   1583

  کردن کیفیت سرویس در شبکه هاي بی سیم
  87آذر   مریم نجم افشار  وکیلی. د 

  87آذر   علی غیور  تیبهش. د   روش هاي نوین در رمز نگاري تصاویر ویدئویی  1584
روش هاي فشرده سازي در کاربرد هاي   1585

  تخمین 
  87آذر   علیرضا فرخ باروقی  بهشتی. د 

  87آذر   فرشاد تیموري  بهشتی . د   بررسی روش هاي سمانتیک بازیابی تصویر  1586
  87آذر   سبحان محمدیان  شوالیی. د   جدا سازي مغناطیسی و کاربرد آن در صنعت  1587
ررسی سیستم هاي هوایی بدون سرنشین و ب  1588

  روش هاي طراحی مسیر براي آنها
  87آذر   محسن پارسا  فرخی. د 

  87آذر   حمید رستمی  عرب. د   اینورتر منبع امپدانسی و کاربرد هاي آن  1589
  87آذر   امیر ناظم پور  عرب. د   مطالعه و بررسی مبدل هاي یکسو سازاینورتر  1590
و  INTERLEAVEDت معرفی مبدل بوس  1591

  بررسی روش هاي افزایش کارایی آن
  87آذر   مجید عباسی  رحمتی. د 

  87خرداد   عباس بابایی  شهرتاش. د مسائل و ) PMU(واحد اندازه گیري فازور   1592



  کاربردها
بررسی نظریه ي نمونه برداري فشرده و ارتباط   1593

  آن با دیگر زمینه هاي مهندسی
  87آذر   مهر نعیم کریمی  بهشتی . د 

بررسی و تحلیل آشکار سازي دو گانه ي   1594
UVIR در جستجو گر هاي رتیکلی  

  87پائیز   مزدك لیستانی  محمد نژاد. د 

بررسی اثر تولیدات پراکنده بر بهبود بهره   1595
  برداري از شبکه هاي توزیع

  کالنتر .د
  جمالی. د

  87آذر   رئوف حسن پور

ل در فیلترهاي بررسی روش هاي نوین کنتر  1596
  فعال قدرت

  87پائیز   بابک کشاورز هدایتی  رحمتی. د 

شناخت کارخانه پلی نار و بررسی دقیق   1597
سنسورها و عملکرد سیستم هاي الکتریکی 

  مختلف کارخانه

  87آذر   مهدي انوري  شوالیی. د 

روشهاي شناسایی و طبقه بندي اثر انگشت و   1598
  پیاده سازي سیستمی آن

  87آذر   محسن قزوینی  يمحمد. د 

بررسی روشهاي نوین رمز نگاري تصاویر ثابت   1599
  و مالحظات مربوطه

  

  87آذر   فیروزه گل آقازاده  نادري.شکوهید.د

بررسی شیوه هاي نوین پردازش و تشخیص   1600
امواج قلب براي پیش بینی مرگهاي قلبی 

  ناگهانی

  87آذر   مهدي زرینی  صدر. د 

ر پزشکی با استفاده از روش کاهش بعد تصاوی  1601
  یادگیري منیفلد

  87آذر   پریسا گیفانی  بهنام. د 

  87آذر   پریا ترکاشوند  بهنام.د   ناحیه بندي و ردیابی تصاویر اکو کاردیو گرافی  1602
فاطمه سادات ارزان   رضایی راد.د  انطباق تصاویر پزشکی  1603

  فروش
  87آذر 

  87آذر  آذر بادانگیز  زپوشانسب.د   پروژه فیزیوم و زبان سل مل  1604
بررسی کاربرد رادیو نرم افزار هوشمند نمودن   1605

  اختالل کننده هاي مخابراتی
  87آذر   امیر واحدي  میرزا کوچکی.د

تخمین کانال هاي گزینشگر فرکانس با محو   1606
  شدگی سریع

  87آذر   زین العابدین صمدي  فالحتی. د 

راي ب OFDM RELAYبررسی سیستم هاي   1607
  کانال هاي گزینشی فرکانسی

  87پائیز   سید حسین دخانچی  فالحتی. د 

مروري بر کاربرد هاي یادگیري تقویتی در   1608
  کنترل و شناسایی

  87آذر   آرش خدادادي  پشتان . د

  FACTSبررسی و مقایسه تاثیر انواع ادوات   1609
  بر بهبود پایداري ولتاژ سیستم هاي قدرت

  87آذر   اثقی نژادمحمود و  شایانفر.د 

  87آذر   جالل خوشه چین  ابریشمی فر. دترانزیستور با گیت شبه شناور و کاربرد آن در   1610



  مدارهاي مجتمع آنالوگ
بررسی روش هاي کنترل تطبیقی در سیستم   1611

  هاي آشوبناك
  87آذر  فروغ مطلب زاده  جاهد مطلق. د

بررسی روش هاي محاسبه میدان الکتریکی در   1612
  طوط انتقال و کابل هاي فشار قوي خ

  87آذر   صغري الچینی  غالمی. د 

 FACTSها و ادوات  PSSطراحی هماهنگ   1613
)STATCOM (  

  87آذر   آسیه آقازاده  کاظمی. م 

مدل هاي محاسباتی انتشار پتانسیل عمل در   1614
  بافت قلب

  87آذر  فاطمه حسن پور زاده   سبزپوشان.د 

  87آذر  معصومه طاهرخانی  رحمتی. د   ها UPSدر کنترل  کاربرد شبکه عصبی  1615
بررسی اثرات تشعشعات تلفن همراه بر بدن   1616

  انسان
  87آذر   بتول بحرینی  سلیمانی. د 

بررسی و مطالعه روش هاي نوین پایش   1617
  موتورهاي القایی سه فاز

  87آذر  رامین صالحی ارشلو  جلیلیان .د 

ک قدرت در سیستم بررسی مبد هاي الکترونی  1618
  هاي فتوولتائیک

  

  87آذر  مهدي صالحی فر  شوالیی. د

بررسی ساختار و روش هاي کنترلی کنترل   1619
  ) UPQC(کننده کیفیت توان یکپارچه

  87آذر   امیر حسن مقدسی  حیدري.د 

  87آذر  سجاد سراجیان  واحدي.د   بررسی شبکه تغذیه راه آهن برقی  1620
عملکرد یخچال  بررسی ساختار و نحوه  1621

  مغناطیسی
  87آذر  میالد بصیري فر  شوالیی. د

برنامه ریزي استاتیکی و دینامیکی توان راکتیو   1622
  براي افزایش پایداري ولتاژ در سیستم قدرت

  87آذر   میثم روستایی  کاظمی. م 

  87آذر   علی ابویی  جاهد مطلق. د  روش هاي مقاوم سازي سیستم هاي آشوبناك  1623
 UWBسی مولد هاي پالس پهن باند برر  1624

pulse Generator  
احمد قناعتیان   ابریشمی فر.د 

  جهرمی
  87آذر

مدارهاي مجتمع با استفاده از ساختار هاي   1625
  جدید

  87آذر  پوریا مصطفی لو  ابریشمی فر. د

 Synthethc Apertureبررسی ساختار   1626
Radar 

  87آذر  ساره فتوحی  شکوهی.د 

در تطبیق گوینده در  MLLRوریتم بررسی الگ  1627
  سیستم هاي باز شناس گفتار

  87آذر   رضا صحرائیان  آیت اللهی. د

با استفاده از  DCکنترل موتورهاي الکتریکی   1628
  پردازش گر سیگنال

  87آذر   شاهو قانعی  رحمتی. د 

رکابزنی با استفاده از تحریکی الکتریکی   1629
  عملکردي در افراد ضایعه نخاعی

  87آذر  آیدین فرهود  عرفانیان. د



  87آذر   مجیدوفایی زاده  عرفانیان.د   بررسی پروتزهاي عصبی حرکتی کاشتنی  1630
بررسی روش هاي مختلف باز بست تطبیقی در   1631

  سیستم هاي انتقال
سید محمد صادق   جمالی.کالنترد.د

  غیاثی
  87آذر

برنامه ریزي بازارهاي انرژي و خدمات ذخیره   1632
  ر عدم قطعیت هادر حضو

  87آذر  حمید رضا رادمند  شایانفر.د 

پیاده سازي سخت افزار تکامل پذیر تحمل   1633
پذیر نقص بر روي تراشه هاي قابل تجدید 

  ساختار

  87پائیز   ناهید میرزائی  محمدي. د 

  87آذر  امیر رضا نادري پور  جلیلیان.د   بررسی روشهاي کنترل فیلترهاي فعال قدرت  1634
رسی تاثیرات فرو افتادگی ولتاژ بر تجهیزات بر  1635

  حساس
  87آذر   کریم نصیري مقدم  جلیلیان.د 

بررسی کاربرد میکرو گریدها در بهره برداري   1636
  از منابع تولید پراکنده

  87آذر  محمد رضا غالمعلی  حیدري.د 

  87پائیز   محمد مدرس  واحدي.د   بررسی سیستم هاي کششی در راه آهن برقی  1637
  87پائیز   سید مهدي میر ایمانی  واحدي.د   سیستم هاي ذخیره انرژي چرخ طیار  1638
بررسی روشهاي ارزیابی چگالی رسوب نمک   1639

  معادل روي عایقهاي ولتاژ باال
رحیم خورسندي   غالمی. د 

  گوگانی
  87آذر 

) OTA(تقویت کننده عملیاتی ترا هدایتی   1640
  آن روشهاي بهبود مشخصه ها و کاربردهاي

  87آذر   فرزان زضائی  ازهري. د 

  87آذر  حسن فرجی بگتاش  ازهري.د   بررسی آینه هاي جریان  1641
بررسی نوسانگرهاي حالت جریان و   1642

  نوسانگرهاي کنترل شونده با جریان
مهدي ابراهیم زاده   ازهري. د 

  اردکانی
  87آذر 

بررسی و تحلیل مدل هاي اعتماد در شبکه   1643
  هاي مختلف

  87آذر   خدیجه نخعی  شاه حسینی.د 

مروري بر مدل هاي تکامل خدمات الکترونیکی   1644
  و بررسی معماري خدمت گرا

  87آذر  حمید حسین زاده  شاه حسینی.د 

  87آذر  روح اهللا گل محمدي   شاه حسینی.د   بررسی مدیریت منابع در شبکه هاي گرید  1645
بررسی روشهاي مدل سازي وکنترل وضعیت   1646

هواره هاي انعطاف پذیر و سخت افزار ما
  موردنیازجهت پیاده سازي این روشها

  87خرداد   مسعود عادلی راد  بلندي.د 

و کاربرد آنها در ادوات و  PBGساختارهاي   1647
  فیبرهاي نوري

محمد کرامت   امیر   واجدسمیعی.د 
  کالیی

  87آذر

  87آذر  گرویی امید  آیت اللهی.د   بررسی شیوه هاي نوین تشخیص چهره  1648
بررسی روشهاي جدید محل یابی خطا در   1649

  خطوط انتقال
  87آذر   علی پریزاد  کالنتر.د 

  87آذر  علی غفاري نژاد  آیت اللهی. د  انطباق غیرصلب تصاویر پزشکی  1650
  87آذر سید جمال الدین ناظم   نترکال.د بررسی استاتیک و دینامیک ظرفیت باقیمانده   1651



خطوط انتقال در سیستم هاي تجدید ساختار 
  یافته

  رضوي

بررسی منابع خطاي تعیین وضعیت ماهواره و   1652
  روشهاي تحلیل آن

  87آذر   احسان دارابی  بلندي.د 

قیمت گذاري توان راکتیو در سیستمهاي   1653
تجدید ساختار شده با در نظر گرفتن مساله 

  امنیت استاتیکی ولتاژ

  87رداد خ  نیما سلیمی مقدم  شایانفر.د 

نادري .د  بررسی روشهاي کدینگ تصاویردر ماهواره ها  1654
  شکوهی.د.

  87آذر   پویا بزاز

ژي   تخمین حالت در سیستم هاي توزیع انر  1655
  الکتریکی

کالنتر         .د 
  جمالی. د

  87آذر   محمد حسین اکبرپور

بررسی اثر امواج الکترومغناطیسی در محیطهاي   1656
  گیاهی

  87آذر  نوید پوررمضان گنجی  چلداوي.د 

بررسی روش هاي حل مشکل جایگشت در   1657
جداسازي کور منابع از مخلوطهاي کانولوتیو در 

  حوزه فرکانس

  88خرداد   مرتضی دانشکار عالم  کهایی. د 

  88خرداد  توحید مرادي  کسائی. د   مطالعه و بررسی انواع سلول هاي خورشیدي  1658
هاي خورشیدي چند بررسی و مطالعه سلول   1659

  پیوندي
  88خرداد  عباسعلی کاظمیان  کسائی. د 

کاربرد روش هاي عددي براي تحلیل انتن هاي   1660
  فرکتال

  88خرداد  شهرام هدایتی  عریضی. د 

  88خرداد  میثم رضاییان  جدید. د   بررسی روش هاي مدیریت انرژي شبکه میکرو  1661
خراج بررسی کاربردها و روشهاي پیشرفته است  1662

  ویژگیهاي سیگنال صحبت
  88خرداد  هستی شعبانی  کهائی. د 

  88خرداد  سمیه معصومی  واجدسمیعی.د  هوشمندي در شبکه هاي نوري   1663
بررسی روش هاي کنترل همکاري بازوهاي   1664

  متحرك
  88خرداد  سهیل آهنگریان  د شهري

ارزیابی قابلیت عملکرد خطوط انتقال زیرزمینی   1665
EHV  

  88خرداد  ابوالفضل عینی  میغال. د 

بررسی روش هاي تقسیم بندي سخت افزارنرم   1666
  افزار در یک سیستم

  88خرداد  هیوا صوفی  کریمی  میرزاکوچکی.د 

روش هاي جدید جبران سازي همزمان توان   1667
  راکتیو و هارمونیک ها

  88خرداد  هامون شکاري  کاظمی. م 

به  بررسی آنتن هاي قابل کاشت در بدن  1668
  منظور حرارت درمانی و دور سنجی بیولوژیکی

  88خرداد  سیروس بهرامی  چلداوي.د 

بررسی فیلترهاي چند باندي و پهن باند   1669
  مایکروویو

  88خرداد  فاطمه محمدي منور  کمجانی. د 



کم نویز و  HEMTبررسی ترانزیستورهاي   1670
  کاربرد آنها

  88خرداد  زهرا نوروزي  حجت کاشانی. د 

  88خرداد  کاوه بارنجی  جدید. د   بررسی و مقایسه روش هاي جدید آنالیز تراکم  1671
وکاربرد آن  CPMتوصیف خطی سیگنال هاي   1672

در کاهش پیچیدگی آشکار سازي مدوالسیون 
  فاز پیوسته

  88خرداد  احسان کروجی  وکیلی.د 

بررسی برخی از ساختارهاي جدید و بهینه شده   1673
  ) UWB(سیع آنتن هاي فوق باند و

  88خرداد  محسن یزدانی  سلیمانی.د 

بررسی آنتن هاي باند وسیع در شبکه هاي   1674
  کاشت شده روي بدن

  88خرداد  مهدي حمیدخانی  عریضی.د 

روش هاي بهبود پایداري دینامیکی سیستم   1675
 SSSCو  STATCOM هاي قدرت توسط 

مهدي ایمان پرست   کاظمی.م 
  عالی

  88خرداد

ساختار و روش هاي کنترلی کنترل بررسی   1676
  ) UPQC(کننده کیفیت توان یکپارچه 

  88خرداد  امیر حسن مقدسی  حیدري.د 

بررسی روش هاي نوین تخصیص تلفات در   1677
  شبکه هاي انتقال

  

مهدي الهویردي نوه   کاظمی. م 
  سی

  88خرداد

معرفی اصول وکاربردهاي آنتن هاي هوشمند   1678
  و رهگیري در مکان یابی جهت یابی

  88خرداد  طاهره نوحی  کهائی.د 

  88خرداد  محمدجوادجنتی  وکیلی.د   مخابرات آکوستیک زیر آب  1679
بررسی مشخصات محدود کننده هاي   1680

  ابررسانایی نوع القایی
  88خرداد  مصطفی فرهادي  حیدري.د 

بررسی الگوریتمهاي جدید در پیاده سازي   1681
  سخت افزار تکامل پذیر

  88خرداد   مریم حسینی  چکیمیرزکو.د

  88خرداد  علی شادور  عرفانیان.د   تحریک الکتریکی نخاع  1682
بررسی روشهاي ارزیابی عملکرد خطوط انتقال   1683

فشار قوي در مقابل اضافه ولتاژهاي ناشی از 
  صاعقه

  88خرداد  بهروز شیخ لویی  غالمی.د 

  88خرداد  رضا فروزانفرعلی  جدید. د   ژ بررسی روشهاي بارزدایی افت ولتا  1684
براي  WAVELETCHAOSروش   1685

  تشخیص وقوع حمله هاي ناگهانی و صرع
  88خرداد  احمد میرزایی  آیت اللهی. د 

بررسی روشهاي نوین تشخیص خطاهاي داخلی   1686
ترانسفورماتورهاي قدرت برمبناي تحلیل 

  سیگنالهاي الکتریکی

  88خرداد  ارشد مهدیزاده  واحدي. د 

رسی روشهاي کنترل بدون حسگر وضعیت بر  1687
  ) BLDC(بدون جاروبک DCموتورهاي 

شهاب الدین رشت   واحدي. د 
  آبادي

  88خرداد

  88خرداد  حامد ذکري  جاللی. د ژي بررسی روش هاي بهینه سازي مصرف انر  1688



  در خانه هاي هوشمند
کنترل توان اکتیو و راکتیو در منابع تولید   1689

  پراکنده
  88خرداد  میثم نجفی  جدید. د 

بررسی روشهاي زمانبندي نگهداري و تعمیرات   1690
  نیروگاه ها مبتنی برشرایط بازاربرق

  88خرداد  وحید ملکی  جدید . د 

بررسی سیستمهاي سرمایش ژنراتورهاي   1691
  نیروگاهی

  88خرداد  محمدرضا  تقوي پور  شوالیی. د 

 FACTSهماهمگی کنترل کننده هاي ادوات   1692
  سیستم قدرتدر 

  88خرداد  آزیتا دانش پور  کاظمی. م 

بررسی و مقایسه روشهاي آشکارسازي جزیره   1693
  شدن در منابع انرژي پراکنده

سید میثم   سید   جدید. د 
  برزگر

  88خرداد

بررسی منابع تولید کننده فلیکر و اثرات آنها بر   1694
  روي تجهیزات

  88خرداد  نجات اله     علی نژاد  جلیلیان. د 

مطالعه بررسی و مقایسه عوامل مهم در   1695
عملکرد آشکارسازهاي مادون قرمز در دماي 

  اتاق
  

  88خرداد  محمد ندیمی  کسایی . د 

مطالعه بررسی و مقایسه انواع مدارات باز   1696
خوانی از آرایه صفحات کانونی آشکار سازهاي 

  مادون قرمز

سیدمحمد   سیدزاده   کسایی. د 
  دلچه

  88خرداد

بررسی ساختارها و کاربردهاي اخیر مدارهاي   1697
  ناقل هاي جریان

  88خرداد  یاشا کریمی  ابریشمی فر. د 

  88خرداد  ایمان نیکوفکر  شهرتاش.د  روشهاي نوین آشکارسازي خطاي امپدانس باال  1698
مکان یابی تخلیه جزئی در عایق هاي جامد   1699

  کیترانسفورماتورها و ماشینهاي الکتری کابلها
  88خرداد  عباس سلطانی  شهرتاش. د

بررسی روشهاي پیش بینی بارهاي قابل قطع   1700
  در بازار برق

  88خرداد  فرهاد تقی زاده  جدید. د 

بررسی روشهاي ارزیابی نرخ خطاي ناشی از   1701
  وقوع صاعقه در سیستم هاي قدرت

  88خرداد  داود فکور  غالمی. د 

کاربرد آن براي  تئوري عملکرد الکترودیالیز و  1702
  بازیابی آب قابل استفاده

  88خرداد  علی محمودي  شوالیی. د 

حسینعلی شمس   شوالیی. د   چگونگی تولید هلیوم و کاربردهاي آن در جهان  1703
  المعالی

  88بهار

مباحث جدید در کنترل برداري و کنترل   1704
  مستقیم گشتاور در موتور القایی

  88خرداد  عباس پهنایی  عرب. د 

بررسی حالتهاي گذرا در شبکه هاي توزیع   1705
  انرژي الکتریکی

  86آذر  علی رامین فرد  شهرتاش. د 



بررسی روشهاي کنترلی هوشمند براي   1706
  سیستمهاي نا مینیمم فاز

  88آذر  الناز میر آخورلی  فرخی. د

در تشخیص  LDAبررسی روشهاي مبتنی بر   1707
  چهره

  88آذر  علی اکبرشمس بابلی  رضایی راد.د

بررسی بهبودهاي ناقل جریان نسل دوم از   1708
حیث پهناي باند مقاومت ورودي ولتاژ و توان 

  مصرفی

  88آذر  سعیده فوجی  ازهري. د 

بررسی روشهاي کنترل منبع تغذیه بدون وقفه   1709
  تک فاز

  88آذر  شیوا درویش زاده  رحمتی. د 

بررسی روشهاي کاهش ولتاژ مد مشترك در   1710
  رهاي سه فازاینورت

  88آذر  نسیم رشیدي راد  رحمتی. د 

بررسی و تحلیل انتقال کوانتومی در نانو   1711
  ساختارها

  88آذر  پرستو خادمی  محمدنژاد. د

بررسی تحلیل تعیین ویژگی ها و کاربردهاي   1712
 ZnOآشکارسازه هاي فرا بنفش بر مبناي

  88آذر  سجاد قطره   سامانی  محمد نژاد. د

و تحلیل تحقق فیزیکی کامپیوترهاي بررسی   1713
  کوانتومی مبتنی بر نقطه هاي کوانتومی

  88آذر  محمد مهماندوست  محمد نژاد. د

بررسی نحوه ي موازي سازي تراشه هاي   1714
FPGA و کاربرد آن  

  88آذر  عاطفه قلی پور  میرزا کوچکی.د

بررسی روشهاي کشف نفوذ در شبکه هاي   1715
  اقتضایی

  88آذر  ابراهیم رجبیمحمد   نادري. د 

بررسی کانالهاي چند گانه در شبکه هاي مش   1716
  بی سیم

  88آذر  محسن ایمانی  نادري. د 

بررسی روشهاي جایابی در سیستم هاي قابل   1717
  باز پیکربندي

  88آذر  مرتضی مال جعفري  شاه حسینی. د 

  88آذر  انرضوان داستانی  شاه حسینی. د  بررسی روشهاي نوین رمزنگاري بصري  1718
  88آذر  مریم جلدي  طیرانی. د  فیلترهاي دو بانده  1719
بررسی روشهاي ردگیري سیستم هاي مخابراتی   1720

LEO   
  88آذر  حسن غریبی  حجت کاشانی. د 

روشهاي جدید استفاده از آنتن هاي هوشمند   1721
   WiMAXوکاربرد آن در 

سمیه          وکیلی. د 
  داودآبادي

  88آذر

نوین تخصیص منابع و زمانبندي و  روشهاي  1722
   WiMAXکیفیت سرویس در 

  88آذر  علی بهفرنیا  وکیلی. د 

و بررسی  WiMAXتداخل در سیستم   1723
  روشهاي مقابله با آن

  88آذر  زهره محدث  وکیلی. د 

بررسی الگوریتمهاي تخمین کانال در سیستم   1724
WiMAX )e 802016   IEEE   

علی آزاده بابا پور    وکیلی. د
  آبادي

  88آذر



بکارگیري روشهاي انتخاب رله و اثر آنها بر   1725
  بهبود عملکرد شبکه هاي بی سیم چند گامی

  88آذر  فریماه ماپار  ابوالحسنی. د 

بررسی روشهاي نوین مدیریت تراکم با حفظ   1726
  پایداري ولتاژ

  88آذر  فاطمه عبادي  شایانفر. د 

نه ادوات بررسی روشهاي جدید جایابی بهی  1727
FACTS بمنظور بهبودپایداري ولتاژ  

  88آذر  الهام تاجیک  کاظمی. م 

حمیدرضا    پیرودین   شوالیی. د   موتورهاي القایی چند فازه و کاربرد آنها  1728
  نبی

  88آذر

بهینه سازي چند منظوره براي برنامه ریزي   1729
  تولیدات پراکنده با در نظرگرفتن مدلهاي بار

  88آذر  شیدایی محمود  کالنتر.د 

  88آذر  محمد رضا  غزنچایی  واحدي. د  بررسی موتورهاي هیسرزیس سنگرون سه فاز  1730
سري برروي  FACTSبررسی تاثیر ادوات   1731

  عملکرد رله دیستانس
  88آذر  ابوالفضل مصدق  کاظمی. م 

براي بهبود  FACTSاستفاده از ادوات   1732
  پایداري نوسان اول

  88آذر  عتمديمحمدعلی م  کاظمی. م 

ارزیابی روشهاي تحلیل ولتاژها و جریان هاي   1733
  حاصل از صاعقه در خطوط کابلب زیر زمینی

  88آذر  مرتضی نوجوان  غالمی. د 

کاربرد مدل مقدار میانگین در مدل سازي   1734
  مبدلهاي الکترونیک قدرت

محمد جعفر   زند   واحدي.د 
  زاده

  88آذر

در طراحی موتورها و  بررسی پارامترهاي اساسی  1735
  ژنراتورهاي ابر رسانایی

  88آذر  فرهاد کاظم زاده  حیدري. د 

ارزیابی روشهاي جایابی بهینه برقگیر در   1736
  سیستمهاي قدرت

  88آذر  امیرشفایی  غالمی. د 

امیر                  کاظمی. م  FACTSکنترل انتقال توان توسط ادوات   1737
  موسی حدادي

  88آذر

ل هاي مختلف مورد استفاده در مبد  1738
  نیروگاههاي بادي

محمدابراهیم    ادبی   واحدي. د 
  فیروزجایی

  88آذر

شناخت مدل  IGBTکلید الکترونیکی قدرت   1739
  کاربرد و حفاظت ها

پویا داداشی  گالش   شوالیی. د 
  کالمی

  88آذر

ارزیابی تاثیر حالتهاي گذراي بسیار سریع روي   1740
  در پستهاي گازيتجهیزات فشارقوي 

  88آذر  احمد توکلی  غالمی. د 

بررسی جریان اتصال کوتاه در سیستمهاي   1741
  توزیع در حضور منابع تولید پراکنده

  88آذر  علیرضا حیدري  کالنتر. د 

  88آذر  سیدرضاکالنتریان  حیدري. د   بررسی قابلیت ژنراتورالقایی حین خطا  1742
ا در ه DGروشهاي جدید جایابی بهینه   1743

  سیستمهاي توزیع
  88آذر  میثم کالنتري  کاظمی. م 

  88آذرسیدعلی اکبر   کالنتر. د   بررسی تاثیر نیروگاههاي بادي بر بازار برق  1744



  خراسانی
  88آذر  مهدي طاهري  نادري. د   بررسی امنیت در شبکه هاي اقتضایی  1745
بررسی مسائل امنیتی جدید در شبکه هاي   1746

  چهارم موبایل نسل سوم و
  88آذر  مانا یزدانی  نادري. د 

بررسی روشهاي مختلف مسیر یابی در تراشه   1747
FPGA 

  88آذر  زهرا عمرانی  محمدي. د 

معرفی مبدل ماتریسی و بررسی روشهاي   1748
  افزایش کارآیی آن

رحمتی            . د
  ابریشمی فر. د 

  88آذر  فرزاد فرخی

تشخیص صرع از روي سیگنال   1749
  ) EEG(وانسفالوگرامالکتر

  88آذر  حامد واودي  آیت اللهی.د 

مطالعه و بررسی الگوریتم هاي جدید در بجش   1750
  بندي تصاویر اولتراسوند

سیدمحمد طالبی   آیت اللهی. د 
  سالستان

  88آذر

  88آذر  فاطمه ساکی  شکوهی. د   یادگیري بر مبناي تضاد در هوش ماشین  1751
ایمان کالنتري   شکوهی. د   وف و کاربردهاي آنمدل چند الیه مخفی مارک  1752

  خاندانی
  88آذر

در )EHW(کاربرد سخت افزار تکامل پذیر   1753
  رمز نگاري

  88آذر  حسن نعمتی اندواري  میرزاکوچکی. د 

بررسی اصول کلی تولید و آشکارسازي نوري   1754
  ریزموج صوتی در مبدل پیزوالکتریک

  88آذر  مینا غفاري  صدر. د 

هاي  DLLرسی ساختاربر  1755
MIXED_MODE و کاربرد آنها  

  88آذر  مریم معاضدي  ابریشمی فر. د 

بررسی روشهاي تقریب مشتق گیرهاي پایین   1756
  وکاربردهاي آن FIRگذر

  88آذر  امیر طهماسبی  شکوهی. د 

بررسی امنیت در شبکه هاي رادیو شناختگر   1757
  چالش ها و راه کارها

  88ذرآ  محمد اکبري  فالحتی. د 

بررسی روشهاي همزمان سازي در سیستمهاي   1758
  فرا پهن باند

  88آذر  رضا شهبازیان  ابوالحسنی. د

  88آذر  عادل زاهدي  کهایی. د   نظریه بیان تنک سیگنالها و کاربردهاي آن  1759
بررسی روشهاي جهت یابی مکان یابی و   1760

رهگیري منابع سیگنال توسط رباتها و 
  کاربردهاي آن

  88آذر  روح اهللا نشاطی  کهایی. د 

  88آذر  امید حسینی ایزدي  خلج. د   بررسی انواع پالریزه گرها  1761
بررسی استانداردهاي امنیتی و ایمکس چالشها   1762

  راهکارها
امیرحسین ابراهیم   فالحتی. د 

  زاده وشار
  88آذر

بررسی روشهاي جدید جلوگیري ازبرقراري   1763
  ارتباطات گوشی همراه

  88آذر  مریم برنا  لیمانیس. د 

  88آذر  مهدیه رحمانی  وکیلی. د در شبکه هاي  HANDOFFالگوریتم هاي   1764



WIMAX   
بهینه سازي آنتن هاي سیمی و استریپی با   1765

  استفاده از الگوریتم ژنتیک
  88آذر  ماندانا مهرپرور  حجت. د 

  88آذر  زاده کیارش ملک  سلیمانی. د    EBGساختارها و کاربردهاي جدید   1766
مروري بر پیشرفت هاي اخیر در کنترل فعال   1767

  نویز و ارتعاشات
  88آذر  سعید احمدي زاذه  پشتان. د 

بررسی پایداري سیستم هاي خطی مرتبه   1768
  کسري

  88آذر  حمیده حمیدیان  جاللی. د 

بررسی روشهاي تنظیم کنترل کننده مرتبه   1769
 MU (D )LANDA (PI(کسري

  88آذر  بنم خسرويش  جاللی. د 

بررسی روشهاي تشخیص عیب در رتور موتور   1770
  القایی

  88آذر  میالد غزل  پشتان. د 

روشهاي سنکرون سازي در سیستمهاي    1771
UWB_IR   

  88آذر  پیمان مشایخی  فالحتی. د 

 بررسی انواع تشدید کننده هاي مسطح مایکرو  1772
  استریپ و کاربردهاي آنها

  

  88آذر  قیمهدي ذو  عریضی. د 

اجتناب از نقاط کور با استفاده از تکنولوژي رله   1773
  در سیستمهاي مبتنی برموبایل وایمکس

  88آذر  حامد قاسمی  فالحتی. د 

  88آذر  احسان معین تقوي  ابوالحسنی. د   بررسی همیاري درشبکه هاي رادیویی شناختگر  1774
بررسی روشهاي تشخیص لبه و بهبود آن در   1775

  ولتراسوندتصاویر ا
  88آذر  علی کرمانی  د  آیت اللهی

بررسی روشهاي تحلیل سیگنال هاي   1776
   AHEفیزیولوژیکی جهت پیش بینی 

  88آذر  مهسا حسین نیا  صدر. د 

بررسی تحلیل و تبیین ویژگیها و کاربردهاي   1777
  افزاره هاي تک الکترونی

  88آذر  فرزانه احمدي کاخکی  محمد نژاد. د 

تحلیل مبدل هاي ماتریسی غیر بررسی و   1778
  مستقیم چند سطحی

  88آذر  صغري امیري لرگانی  عرب. د 

بررسی و تحلیل استفاده از مبدل هاي ماتریسی   1779
   ACغیر مستقیم درکنترل موتورهاي

  88آذر  وحید فرجی  عرب. د 

روشهاي جدید اصالح ضریب توان در مبدلهاي   1780
  تک فاز

  88آذر  فرناز حریرچی  رحمتی. د 

بررسی تحلیل و تعیین ویژگیهاي خاص   1781
فیبرهاي جبران ساز پاشیدگی و کاربردهاي 

  آنها

  88آذر  نسرین احتشامی  محمد نژاد. د 

کنترل مستقیم گشتاور در ماشین هاي القایی   1782
  دوتغذیه وشیوه هاي بهبودعملکردآن

عرب               . د
  کالنتر. د

  88آذر  مجید آقاسی



و کاربردهاي آنها در  PUFانواع توابع  بررسی  1783
  رمز نگاري

  88آذر  مهدي آیت  میرزاکوچکی.د

بررسی انواع روشهاي کنترلی سیستم هاي   1784
  ردیاب

  88آذر  بهاره ترکمن  فرخی. د 

بررسی انواع روشهاي کنترلی در بازوهاي   1785
  مکانیکی ماهر براي مسیریابی وکنترل سرعت

  88آذر  حوریه مزدارانی  فرخی. د 

بررسی روشهاي بهینه سازي با استفاده از    1786
SWARM INTELLIGENCE   

  88آذر  طیبه مستجابی  پشتان. د 

بررسی روشهاي کنترلی وسایل نقلیه هوایی   1787
  بدون سرنشین با بالهاي گردان

هدي امیرحیدري   شهري. د 
  اسکی

  88آذر

بررسی میزان نیازمندي ذخیره چرخان در   1788
  رت با حضور تولیدات پراکندهسیستم قد

  88آذر  مژده عبدي خورسند  حیدري. د 

بررسی روشهاي مختلف کنترل توان اکتیو و   1789
در )  DFIG(راکتیو ژنراتور القایی دوسوتغذیه

  سیستم هاي توربین بادي

  88آذر  علیرضا نظري  حیدري. د 

کاربرد مدل مقدار میانگین در مدل سازي   1790
  ک قدرتمبدل هاي الکترونی

  88آذر  محمدجعفر زندزاده  واحدي. د 

بررسی مشکالت و راهکارهاي حفاظت شبکه   1791
  هاي توزیع با حضور منابع تولید پراکنده

  88آذر  نیما محمودپور  جمالی. د 

روشهاي تشخیص و دسته بندي خطا در   1792
  سیستم هاي توزیع

  88آذر  محمدرضا نوري  جمالی. د 

زي تخلیه جزئی در عایق دسته بندي و مدلسا  1793
  هاي جامد

  88آذر  مسعود خدادادي  شهرتاش. د 

روشهاي شناسایی هارمونیک ها در فیلترهاي   1794
  قدرت

  88آذر  راشد بحرکاظمی  جلیلیان. د 

بررسی عملکرد و روشهاي مختلف کنترل   1795
  )DVR(جبران گر دینامیکی ولتاژ 

  88آذر  مجتبی صالح قهفرخی  شوالیی. د 

ررسی روشهاي کنترل توان اکتیو و راکتیو با ب  1796
استفاده از کنترل کننده یکپارچه پخش توان 

)UPFC( و تاثیر آن در پایداري سیستمهاي
  قدرت

  88آذر  وحید درگاهی  شوالیی. د 

تاثیر نفذپذیري تولیدات پراکنده در شبکه   1797
  توزیع

  88آذر  صائمه آقاجانی  کالنتر. د 

شهاي حفاظت ازسیستمهاي بررسی ومقایسه رو  1798
  تولید پراکنده در مقابل جزیره شدن

  88آذر  امین قادري  کالنتر. د 

بررسی کاربرد خطوط انتقال چپ گرد در   1799
  مقسم توان و تزویج کننده

  88آذر  سیدامیر آیتی  عریضی. د 



  88آذر  محمدعلی اشتري  خلج .د  رادم و بررسی اثر آن بر عملکرد آنتن  1800
  88آذر  محمدخالداندري  بهشتی. د  ) BPLC(طات پهن باند خط قدرت ارتبا  1801
  88آذر  مرتضی یاحقی  بهشتی. د  بررسی روشهاي بهبود و ارتقا تصویر اثر انگشت  1802
بررسی روشهاي مختلف کدینگ در سیستمهاي   1803

  رادیو شناختگر
  88آذر  سعید محمدحسینی  فالحتی. د

  88آذر  محمد یزدي  مجانیک. د  آنتنهاي آرایهاي فرکتالی  1804
محمدحسین روشن   حجت. د  بررسی آنتنهاي مایکرواستریپی همدیس  1805

  ضمیر
  88آذر

روشهاي تشخیص و اجتناب از تداخل در   1806
با سیستمهاي  UWBهمزیستی سیستم هاي 

WIMAX وUMTS   

  88آذر  سیدمحمد یزدانی  فالحتی. د

سیستم هاي احراز هویت با یومتریک چند   1807
  هیوج

  88آذر  نیما رستمی جاهد  شکوهی. د

بررسی مدارهاي تصحیح و کنترل تداوم کالك   1808
  و کاربردهاي آنها

  88آذر  میر محمد نویدي  ابریشمی فر .د

  مقیاس پذیري درسخت افزارهاي تکامل پذیر  1809
  

  88آذر  مهدي باقري محله  محمدي. د

و کاربرد آن در تعیین  SVMبررسی روش   1810
  یله عنبیههویت بوس

سیدمحمدصادق   آیت اللهی.د
  موسوي

  88آذر

و کاربرد آن در  IKPCAبررسی روش   1811
  پردازش تصویر

  88آذر  سیدبهزاد بزرگ تبار  رضایی راد. د

تکنیک توموگرافی نوري همدوس براي   1812
  کاربردهاي امنیتی

  88آذر  نسیبه اکبري  صدر. د

اده از فشرده سازي تصاویر اولتراسوند با استف  1813
  تبدیل موجک

  88آذر  محمد باقر برکتین  آیت اللهی. د

  88آذر  ساناز پرورش  آیت اللهی. د   ECGتشخیص فیبریالسیون دهلیزي از روي   1814
آندره مانوك   نادري. د  امنیت در شبکه هاي مش بی سیم  1815

  خداوردیان
  88آذر

  88آذر  میرزاگلیمصطفی   نادري. د  بررسی امنیت در شبکه هاي حسگر بی سیم  1816
سیستمهاي رمزنگاري مبتنی بر ساختارهاي   1817

  تحلیل امنیت: مشبک
  88آذر  آرش کریمی  شاه حسینی. د

بررسی روشهاي تقسیم و توزیع بارکاري در   1818
  شبکه هاي کامپیوتري

  88آذر  فاطمه حیدري  شاه حسینی. د

  88آذر  محمدي مقدم عباس  جلیلیان .د  مطالعات کیفیت توان در سیستمهاي ریلی  1819
بررسی مساله افزونگی در بازوهاي مکانیکی   1820

  ماهر
محمد کاظمی   سجادیان. د

  کرهرودي
  88آذر

  88آذر  آرمان شریفی  سجادیان. د  )IFT(بررسی روش تنظیم مکرر فیدبک   1821



اندازه گیري جریان خون مغز از طریق داپلر   1822
  درون جمجمه اي

  88 آذر  خشیمحمد باقر خداب  بهنام . د

1823  SONOPORATION 88آذر  فاطمه زارعیان جهرمی  بهنام. د  
  88آذر  فاطمه باقري  بهنام. د   HIFUکنترل و مونیتورینگ درمان توسط   1824
نگرشی بر انواع روشهاي کنترلی هوشمند براي   1825

  کنترل موقعیت و سرعت رباتهاي متحرك
  88آذر  زهرا سینایی فر  فرخی. د

بر کاربردهاي روشهاي کنترل مدل مروري   1826
 BATCHپیش بین درفرآیندهاي 

محسن اعرابی   پشتان. د
  جشوقانی

  88 آذر

بررسی انتشار امواج حلزونی در محیطهاي   1827
  تحریک پذیر دو بعدي

  88آذر  علیرضا فغانی قدرت  سبزپوشان. د

  88آذر  لطف ذرعیمطهره   سبزپوشان. د  در سیستمهاي زیستی کاربرد تئوري رویت پذیري  1828
  88آذر  .هانی نذري میرار  رضایی راد .د  حذف نویزازتصاویربه روش فرکتالموجک  1829
بررسی تاثیرات امواج الکترومغناطیس غیر   1830

  یونیزه کننده بر بافتهاي زیستی بخصوص انسان
  88آذر  ابراهیم صالحی  رضایی راد. د

  88آذر  فاطمه خاتمی  ادرضایی ر .د  ) 6(سیستمهاي واسط مغزکامپیوتر  1831
تحریک انتخابی اعصاب با استفاده از تحریک   1832

  الکتریکی عملکردي
  88آذر  احد بهبودي  عرفانیان .د

سیستمهاي ارتباطی مغزبا کامپیوتر مبتنی بر   1833
   P300سیگنال 

  88آذر  یلدا شهریاري  عرفانیان. د

تحلیل و بررسی روشهاي نوین سوئیچ زنی   1834
یستالی و تبیین ویژگی ها و فوتونیک کر
  کاربردها

آرش علیزاده      محمد نژاد .د
  وندچالی

  88آذر

بررسی تقویت کننده جریانی روشهاي بهبود   1835
  مشخصه ها و کاربردهاي آن

  88آذر  علیرضا قربانی  ازهري. د

تعیین مشخصات الکتریکی آنتن با اندازه گیري   1836
  میدان نزدیک

مصطفی مشهدي   کمجانی. د
  تربتی

  88آذر

بررسی جدیدترین آنتن هاي مورد استفاده در   1837
   WIMAXفناوري 

سیدمحمد امامی   کمجانی. د
  میبدي

  88آذر

  88آذر  شیوا بهروش  غالمی. د  بررسی روشهاي طراحی سیستمهاي عایقی  1838
بررسی روشهایی براي باز آرایی شبکه توزیع بر   1839

  تلفاتمبناي الگوریتم ژنتیک با هدف کاهش 
  88آذر  مهدي زنگنه  جلیلیان . د

88  
کنترل ولتاژدرشبکه هاي توزیع تولید پراکنده با   1840

  هدف کاهش تلفات و بهبود پروفیل ولتاژ
  88آذر  معین چوبینه  کالنتر. د

کاربردمبدلهاي چندپالسه در محرکه   1841
موتورالقایی به روش کنترل برداري به منظور 

  بهبود شاخصهاي کیفیت توان

  88آذر  روح اهللا عبداللهی  جلیلیان. د

  88آذر  مجید آقاسی  جلیلیان.دمیراشونده  DCبررسیروشهاي حذف مولفه   1842



  دررله هاي دیجیتال
بررسی ساختاروروشهاي کنترل مبدلهاي چند   1843

  سطحی هیبرید
  88آذر  وحید ایرانی  عرب. د

 HPM(آنتن هاي مایکروویو توان باال  1844
ANTENNAS (  

  88آذر  داود باقري  چلداوي .د

  88آذر  محسن ظهیر جوزانی  چلداوي .د  نامرئی سازي در فرکانسهاي نوري ومایکروویو  1845
بررسی مدل دینامیکی شناورها و روشهاي   1846

  پایدارسازي آنها
  88آذر  حامد حقیقی  جاهد .د

بررسی دوشاخگی و آشوب در سیستمهاي   1847
  قدرت و روشهاي کنترل آن

سید مصطفی   جاهد. د
  طباطبایی

  88آذر

  88آذر  پیمان بیرانوند  جاهد. د  کنترل بهینه سیستمهاي هایبرید  1848
مطالعه و بررسی دینامیک رباتهاي پرنده و   1849

  مدلسازي آنها
  88آذر  مصطفی محمدي  شهري .د

کاربرد سطوح انتخابگر فرکانس در معماري   1850
  الکترومغناطیسی ساختمانهاي حساس

  88آذر  محمد علی ساالري  ويچلدا .د

  نقص پذیري در رباتهاي شش پا  1851
  

  88آذر  سجاد مرادیان  محمدي. د

بررسی روش هاي مدل سازي ادوات   1852
IPFCوGCSC به منظور میراسازي نوسانات

  فرکانس پایین در سیستم قدرت

  89بهار  نوید رضایی  شایانفر .د

ه بررسی مدل هاي بازار خرده فروشی در شبک  1853
  هاي توزیع 

  89خرداد  علی عبدي قهفرخی  جدید .د

بررسی روش هاي پیاده سازي شبکه هاي   1854
  عصبی و پیاده سازي سخت افزاري آن ها

  89خرداد  مرتضی صراف یزد  محمدي . د

بررسی مواد مغناطیسی سخت و نیمه سخت   1855
  مورد استفاده در ماشین هاي الکتریکی

  89خرداد  جواد سلیمانی  واحدي .د

نگرشی بر انواع روش هاي کنترل در سیستم   1856
  هاي کنترل تحت شبکه 

  89بهار  محمد حسین نورانیان  فرخی. د

مدل سازي کانال یونی با استفاده از مدل   1857
  مارکوف

  89خرداد  سمیه شاه حسینی  سبزپوشان .د

اثرات مولد هاي پراکنده ي سنکرون بر روي   1858
ع با در نظر گرفتن کیفیت توان شبکه هاي توزی

  مالحظات حفاظتی

  89خرداد   میالد داللی  جلیلیان . د

بررسی آثار و مشکالت ناشی از تغذیه ي موتور   1859
از طریق کابل هاي ASDو PWMهاي 
  طوالنی

  89خرداد  حمید اسکندري تربتی  عرب خابوري .د

  89خردادمحمد ابراهیم شریف   جلیلیان . دمطالعه و بررسی روش هاي کنترل مبدل ها در   1860



ده به منظور بهبود کیفیت منابع تولیدات پراکن
  توان 

  زاده

  89خرداد  محسن علی عباسی  غالمی .د  بررسی روشهاي مختلف طراحی شبکه زمین   1861
تعیین روشهاي حفاظت شبکه هاي توزیع با   1862

 DGحضور واحدهاي 
  89خرداد  کوروش ساالریان  جدید .د

در )DG(ي منابع تولید پراکنده مزایاي اقتصاد  1863
  بازار رقابتی برق 

اسماعیل چاکتن فیروز   شایانفر. د
  جایی

  89خرداد

بررسی روشهاي جایابی بهینه تجهیزات فشار   1864
  قوي در سیستم هاي قدرت

 89خرداد  محمد گیدسکی  غالمی  .د

بررسی روشهاي محاسبه اضافه ولتاژ القایی   1865
  واییناشی از صاعقه در خطوط ه

 89خرداد  سجاد آستین فشان  غالمی .د

بررسی  اثرات تولیدات پراکنده در بهره   1866
  برداري سیستم هاي توزیع

هادي مقیمی   جدید .د
  قادیکالئی

 89خرداد

بررسی تقویت کننده هاي توان فرکانس باالي   1867
  نوین مناسب براي وسایل قابل حمل

 89خرداد  محمد جواد رضایی  ابریشمی فر .د

مدل چند مرحله اي توسعه برنامه ریزي   1868
  سیستم توزیع با حضور تولید پراکنده 

میر ابراهیم وهاب   عرب خابوري. د
  زاده

 89خرداد

 89خرداد  کاوه نجف زاده  حیدري .د  بررسی روشهاي حفاظت در ریز شبکه ها  1869

بررسی اثرات تولیدات پراکنده بر حفاظت   1870
ماهنگی ادوات سیستم  توزیع و میزان ه

  حفاظتی

 89خرداد  سعید فالح زاده  حیدري .د

 DTC_SVMبررسی ساختار و روش کنترلی   1871
  با استفاده از مبد ل ما تریسی

  89خرداد  حمید بهنیا  عرب خابوري . د

  بررسی روش هاي بکارگیري بارهاي  1872
  قابل قطع در سیستم هاي قدرت  

  89خرداد  مسعود صدقی  جدید . د
  

قویت کننده هاي کم نویز فرا پهن باند ت  1873
UWBLNAS  

  89خرداد   پوریا پژ وهش مقدم   ابریشمی فر.  د
  

  مینا  امیري  ابریشمی فر . د  ولتاژ پایین  گضرب کننده هاي آنالو  1874
  نوجه ده سادات  

  89خرداد

  محمدحسین   واحدي . د  محرکهاي سیستم تعیین و کنترل مو قعیت  1875
  ري بافقیگبرز

  89داد خر
  

  89خرداد   علی حبیبی  جدید. د  بکارگیري نیروگاه مجازي در سیستم قدرت  1876
  برر سی پدیده پیر شد گی عا یق هاي  1877

  کا مپو زیت و عوا مل مو ثر بر آ ن  
  مسعو د جو کار    غال می .  د

  را هجردي
  89خرداد 

  
بر رسی و مقا یسه رو ش ها ي مدل سا زي و   1878

   STATCOMکنترل 
  89بهار   را مین مسلمی  شا یا نفر .د

  89خر داد   شکو فه فال ح   طیرا نی . د  متا متریال هاي اکتیو   1879



تحلیل و تبیین ساختار و ادراك در  ,بررسی   1880
  مغز کوانتومی

  89بهار   قا سم نو را نی  محمد نژاد . د

بررسی روش هاي کنترل براي مدیریت  انرژي   1881
  یبی با پیل سوختیکرقی تردر خودرو هاي ب

  89خر داد   سما نه الهیا ن   ابریشمی فر . د

زیر  کاربرد رزوناتورها در فیلترها با ساختارها و  1882
  الیه هاي متفاوت 

  89خر داد   سیده یلدا ترا بی   عریضی. د

هاي ایمن سازي در تعامالت  بررسی روش  1883
  فیزیکی بین ربات ها و انسان 

 طفیمص  محمد شهري. د
  گل محمدي  

  89خر دا د 

رسی و مقایسه انواع روش هاي جبران سازي رب  1884
عیب در سیستم تعیین وضعیت ماهواره دربرابر  

  اختالل حسگر ها 

  سید سعید  بلندي. د
  نصر الهی  

  89خر دا د 

بررسی و مقایسه روشهاي تشخیص جداسازي و   1885
اصالح عیب در زیر سیستم کنترل وضعیت 

  ه ماهوا ر

  89خر داد   مهرا ن حق پر ست   بلندي. د
  

بررسی مدل هاي تحلیل قطعات الکترو نیک   1886
  آن  مولکو لی و تعیین ویژگیها و کاربردهاي

  

سید علیر ضا بزم آراي   محمد نژاد. د
  حسینی

  89خر داد 

  شکو هی . د  انطباق تصاویر ما لتی مدال پزشکی  1887
  آیت اللهی. د 

  89رداد خ  فا طمه آیت اللهی

بررسی روشهاي مدل سازي و ارزیابی ترافیک   1888
  گدر شبکه هاي کا مپیوتري مقیاس بزر

  89خر داد   آزاده امیدوار  شاه حسینی.  د

کاربرد دیولت در پردازش سیگنال گفتار با   1889
نگرش برآشکارسازي ناحیه زودگذر و نویز 

  برداري

  89خر داد   محسن ر ضوانی  کهایی. د

نگی نیروگاه هاي آبی و حرارتی در محیط هماه  1890
  هاي تجدید ساختار یا فته 

  89خر داد   عبد اهللا احمدي  شا یا نفر. د

 بررسی مدهاي رفتاري تئوري آشوب در  1891
ل نا پایدارهاي رسیستم قدرت و رویه هاي کنت

  بیوآش

حمیدرضا عباسی فر   غال می. د
  دویی

  

  89خرداد
  

  کاربرد و طرا حی و بر رسی رو ش ها ي تحلیل  1892
  موجبرهاي مختلف آ نتن ها ي شکا فی رو ي 

  رگامین کار  عریضی. د
  بهبهانی 

  89خر داد 

  89خر داد   احسا ن سو ري  کها یی. د  پر دا زش کو انتو می سیگنا لها  1893
  89خرداد  محمد حسن ربیع پور  جاللی. د  شناسایی سیستم با استفاده از مدل الگر  1894
 89خرداد  علیرضا احمد منش   شهرتاش .د  مکان خطا در خطوط چند پایانه اي تعیین   1895

تعیین هویت توسط اثر انگشت و بررسی   1896
  روشهاي مبتنی بر اولتراسوند

 89خرداد  احمد فرخی   بهنام. د

 89خرداد  اسماعیل همتی   هرتاش ش.دابزار آشکار سازي تخلیه جزئی و رویه دسته   1897



بندي تخلیه جزئی در عایق کابل هاي سیستم 
  قدرت 

محمد امین اقبال   فالحتی . د )UWA(بررسی انواع مدلهاي کانال زیر آب  1898
  احمدي 

 89خرداد

بررسی تحلیل و تدوین ویژگیهاي الکتریکی و   1899
نوري آشکار ساز هاي بر مبناي نانو ذرات 

  اکسید روي و کاربرد هاي آنها

محمد حسن حاجی   محمد نژاد. د
  م غال

 89خرداد

کاربرد سیستم هاي حفاظت ویژه در شبکه هاي   1900
  قدرت 

 89خرداد  مهتاب خلیلی فر  شهرتاش . د 

1901  
  

کاربرد هاي ریخت شناسی ریاضیاتی در 
  سیستم هاي قدرت 

محسن بخشی   شهرتاش . د
  آشتیانی 

   89خرداد

حفاظت نیروگاهاي بادي در برابر بررسی   1902
  نوسانات گذراي سیستم

  89خرداد   حسین حسینی  کالنتر. د

بررسی کنترل وضعیت ماهواره با چرخ عکس   1903
  العملی و ساختارهاي آن

امیر اسالمی   بلندي. د 
  مهرجردي

  89خرداد

  89خرداد   ئاروین مرتب  جاهد. د   بررسی روشهاي کنترل آرایش پرواز فضا پیماها  1904
بررسی روشه ا و الگوریتم هاي جدید بهبود   1905

  آشکارسازي، محل یابی و رهگیري در سونار
  89آیان   وحید زیبا کالم  کهایی. د

روشه اي تشخیص خودکار نوع مدوالسیون   1906
  دیجیتال

  89آبان   آزاده پیوندي پور  طباطباوکیلی . د

روش ها و تحلیل هاي جدید در نهان سازي   1907
  مایکروویوي اشیاء

  89مهر  سجاد طراوتی   خلج . د

سی محیط هالی کایرال و برخی از برر  1908
کاهش سطح مقطع راداري و (کاربردهاي آن 

  )انتشار موج پس رو

  89آبان   داود ظریفی  سلیمانی. د

روش هاي مخابراتی مقاوم در مقابل استراق   1909
  سمع

  89 آبان  لیال نامی  ابوالحسنی. د

  89آبان   درام جوهريپ  طباطباوکیلی. د  تخصیص منابع در شبکه هاي رادیوي شناختگر  1910
بررسی روش هاي آشکار سازي اهداف   1911

  متحرك بر روي زمین
  89آبان   سعیده محمدخانی  کهایی. د

بررسی روش هاي پیشرفته ي کور شکل دهی   1912
  پرتو در آرایه هاي آنتنی باند پهن

  89پاییز   محمد قدیان  کهایی. د

واج تصویربرداري و طیف نگاري با استفاده از ام  1913
  ترا هرتز

  89آبان   تارا یوسفی  کمجانی. د

بررسی انواع روش هاي کنترلی ربات هاي   1914
  پادار

  89آبان   نسرین کالمیان  فرخی. د



بررسی انواع روش هاي مدلسازي سیستم هاي   1915
  ابعاد وسیع

  89آبان   سارا شاه صفی  جاهد مطلق. د

  89آبان   مونا فرجی  انسجادی. د  تنظیم خودکار به کمک فیدبک رله اي  1916
بررسی و مطالعه سیستم هاي زیر تحریک   1917

  شونده و روش کنترل آنها
  89پاییز   امیرخسرو وثوقی  محمدشهري. د

بررسی انواع روش هاي کنترلی ربات هاي   1918
  متحرك با قیود حرکتی

  89پاییز   مبین سعیدي  محمدشهري. د

عتی بررسی روش هاي نظارت بر فرایندهاي صن  1919
  با استفاده از تحلیل مولفه هاي اصلی

  89آیان   احمد درخشنده  سجادیان. د

 BLDCبررسی روش هاي نوین کنترل موتور   1920
  FPGAبر پایه 

علیرضا خوش   رحمتی. د
  سعادت

  89آبان 

و  FPGAبررسی انواع هسته ها در   1921
  کاربردهاي آن

  89آیان   حامد اعظمی  محمدي. د

ارزیابی قابلیت اطمینان در  بررسی روش هاي  1922
FPGA  

  89آیان   مسعود شیرویی  محمدي. د

  89آیان   مهدي نوروز  صدر. د   EMATبررسی روش هاي ساخت حسگر هاي   1923
روش هاي کارآمد تامین تحمل پذیري خطا   1924

  MANETsبراي مسیردهی در شبکه 
عادل خسروي    محمدي. د

  هفشجانی
  89آیان 

وارسازي داده ها با استفاده بررسی چگونگی هم  1925
  از تبدیل موجک

  ، آیت الهی. د
  موسوي. د

  89آیان   ایمان امامقلی پور

باطري هاي مورد استفاده در صنایع   1926
  خودروسازي

  89آیان   صالح ضیایی نژاد  شوالیی. د

  89آیان   یونس سنگ سفیدي  شوالیی. د  محرکه هاي خودروهاي الکتریکی  1927
  89آیان   احمدرضا ربیعی  جلیلیان. د  رل مبدل هاي موازيروش هاي کنت  1928
توزیع بهینه توان راکتیو با استفاده از الگوریتم   1929

  هاي هوشمند مختلف
  89آیان   حمیدرضا شهبازي  کالنتر. د

آپ امپ هاي پر سرعت و تقویت کننده هاي   1930
  فیدبک جریان

  89پاییز   علیرضا محافظت کار  آیت اللهی. د

الحظات سازگاري الکترومغناطیس در ماشین م  1931
  هاي الکتریکی

امیر عالسوند جوادي   حیدري. د
  پور

  89آبان 

بررسی روشهاي تشخیص و ارزیابی کاهش   1932
  عملکرد در سیستم هاي کنترلی

  89آبان   صادق احمدیان  جاهد مطلق. د

بررسی روش هاي تحلیل پایداري سیستم هاي   1933
  ابعاد وسیع

  89آبان   مجتبی حسن زاده  طلقجاهد م. د

بررسی الگوریتم هاي نوین ردیابی انسان در   1934
  تصاویر ویدئویی

  89آبان   رضا همتی حسینخانلو  میرزاکوچکی. د

  89آبان   شهاب حیدري عراقی  آیت اللهی. ددو سویه به عنوان  DCDCبررسی مبدل هاي   1935



  سطوح واسط
ترل مروري بر روش ها و کاربردهاي کن  1936

  ارتعاشات
  89آبان   محمدحسین سبحانی  پشتان. د

و بهبود پارامترهاي  Flashبررسی مبدل هاي   1937
  آنها

  89آبان   سارا نشانی  ازهري. د

فنون آشکارسازي ناهمدوس در سیستم هاي   1938
  فراپهن باند

  89آبان   جواد تقی پور  طباطباوکیلی. د

ار بررسی، تحلیل و تعیین ویژگی هاي ساخت  1939
سیستم هاي آشکارسازي در تعیین وضعیت 

  ماهواره

  89آذر   سبحان روشنی  محمدنژاد. د

بررسی روش هاي نوین بخش بندي و دسته   1940
  بندي در تصاویر

  89آبان   امید پاکدل آذر  رضایی راد. د

بررسی روش هاي تخصیص توان در سیستم   1941
   OFDMهاي رادیو شناختگر مبتنی بر 

  89آبان   ید ایمان محموديس  ابوالحسنی. د

مصطفی اسماعیلی   کاظمی. م  پاسخگویی بار در شبکه هاي هوشمند  1942
  شاهرخت

  89آبان 

  89آبان   نژاد احسان حسینی سید  کمجانی. د  پالزمونیک و نانوآنتن ها  1943
بررسی مدارات الکترونیک مبتنی بر ممریستور   1944

  و کاربرد آنها
  89یز پای  رضا لطفی  آیت اللهی. د

بررسی مبدل هاي آنالوگ به دیجیتال خط لوله   1945
  اي دقیق

  89آبان   سید علیرض زهرایی  ازهري. د

  89آبان   محمدرضا قائمی کاشانی  واحدي . د  بررسی ترانسفورماتورهاي پالسی ولتاژ باال  1946
بررسی روش هاي جدید مدیریت تسهیم طیف   1947

  مشارکتی در شبکه هاي رادیو شناختگر
  89آبان   محمد بیگدلی  ابوالحسنی. د

بررسی روش هاي جداسازي کور منابع   1948
)BSS ( و کابردهاي آن  

  89آبان   زرین خسروي  صدر. د

بررسی مبدل هاي آنالوگ به دیجیتال خط لوله   1949
  اي از لحاظ سرعت و توان

  89آبان   مهدي شیري  ازهري. د

ا در و کاربرد آنه BSSبررسی الگوریتم هاي   1950
  EEGپردازش سیگنال 

کوروش معبودي   صدر . د
  اشمان

  89آبان 

روش هاي جلوگیري از تداخل در شبکه هاي   1951
سلولی مبتنی بر فمتوسل براي افزایش پوشش 

  و ظرفیت شبکه

  89آبان   رحمت اهللا فریدي  طباطباوکیلی. د

بررسی انواع آشکارسازها در سیستم هاي   1952
  تعیین موقعیت

  89پاییز   محمد شجاعی پور  واحدي. د

بررسی ماشین هاي سنکرون ابر رساناي دماي   1953
  باال

  89آبان   عین اله صادقی  حیدري . د



نگرشی بر انواع روش هاي عددي حل   1954
  سینماتیک وارون ربات هاي بازوي سري

  89آبان   حمید توشنی  فرخی . د

بر روي ) DVR(تأثیر بازتاب دینامیکی ولتاژ   1955
  ولتاژ و هارمونیک ها کاهش

  89آبان   محمد کریمیان   جلیلیان . د

بررسی تلفات سرگردان بار و هارمونیکی ناشی   1956
  از مبدل ها در موتورهاي القایی سه فاز 

  89آبان   عبدالکریم حضرتی  جلیلیان. د

  89مهر   سجاد صادقی  بهنام. د  اولتراسوند االستوگرافی  1957
زي حمله در شبکه بررسی روشهاي مدل سا  1958

  هاي کامپیوتري مبتنی بر تئوري بازي
  89آبان   احسان معماري  شاه حسینی . د

  89پاییز   سعید فاخته بلسی  واجد سمیعی. د  آنتن هاي دي الکتریک تشدیدي  1959
سنجش کوره لیف در سیستمهاي رادیو   1960

  شناختگر
  89آبان   سعید باالنشین کردان  ابوالحسنی. د

  89آبان   پدرام حاجیانی   پشتان . د  هاي کنترل تحمل پذیر خطاسیستم   1961
بررسی انواع تقویت کننده هاي ابزار دقیق و   1962

  نوع جریانی آنها انواع پل هاي مربوطه با تأکید بر
  89آبان   حسین تقوي  ازهري. د

بررسی تأثیر هارمونیک هاي ناشی از تغذیه و   1963
  بار بر روي ترانسفورماتور

  89آبان   مسعود مقدمی  حديوا. د

بررسی و مقایسه انواع شاخص هاي ارزیابی   1964
  عملکرد کنترل کننده هاي صنعتی

  89آبان   علی صادقی  سجادیان. د

  89پاییز   مجید حروفیانی  کاظمی. م  کنترل توان راکتیو در شبکه هاي هوشمند  1965
بررسی قابلیت اطمینان پذیري در سخت افزار   1966

  رتکامل پذی
  89آبان   غالمرضا جعفري  محمدي. د

  89آبان   امیر عزیزي  میرزاکوچکی. د  بررسی روشهاي شناسایی اشیاء  1967
بررسی ساختارهاي جدید جاذب هاي   1968

  مایکروویو
  89آبان   رحمان صوفیانی  خلج. د

بررسی و حذف اغتشاشات هدایتی مضر ناشی   1969
  از سلولهاي خورشیدي

رازي محسن ضیاي خ  حیدري. د
  زاده

  89آبان 

بر قابلیت اطمینان  IPFCو  UPFCاثر   1970
  سیستم هاي قدرت 

  89آبان   طاهره رستمی  کاظمی. م

 ECGروشهاي نویزگیري و تعیین سیگنالهاي   1971
براي تخمین برخی پارامترها از قبیل ضربان 
  قلب با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی

  89مهر   نجمه محسنی فر  صدر. د

مدل سازي و تحلیل وضعیت درخت الکتریکی   1972
  و رطوبتی در عایق کابل ها

عباس نجفی پور رحیم   شهرتاش. د
  آباد

  89مهر 

بررسی روشهاي کنترلی ربات هاي زیر آبی   1973
  بدون سرنشین

  89آبان   محمدرضا عابدینی  شهري. د

  89آبان   سامع محمدحسین  بهشتی. دالگوریتم هاي نوین تشخیص هویت بر اساس   1974



  عنبیه
بر بهبود ولتاژ پایانه  statcomتأثیر   1975

  نیروگاههاي بادي
  89آبان   عباس قدس  شایانفر. د

مطالعه حفاظت شبکه هاي توزیع با حضور   1976
  تولیدات پراکنده

علی اکبر حاج   شایانفر. د
  نوروزي

  89آبان 

کنترل ژنراتور دوسو تغذیه القایی مستقر در   1977
  تحت ولتاژ نامتعادل شبکه نیروگاه بادي

  89پاییز   علی یاراحمدي  عرب خابوري. د

کنترل مستقیم گشتاور و شار موتور سنکرون   1978
آهن رباي دائم با استفاده از مدوالسیون بردار 

  فضایی

    عبدالحسین اجاللی  عرب خابوري. د

تشخیص هویت با استفاده از سیستم هاي   1979
  بایومتریک چند وجهی

مریم عسگري   بهشتی. د
  گلستانی

  89آبان 

بررسی روش هاي احراز هویت مبتنی بر پویایی   1980
  الگوي ضربات صفحه کلید 

  89آبان   علی رضایی  میرزاکوچکی. د

  )RF Mems( المان هاي میکرو الکترومکانیکی  1981
  و کاربرد آنها در گیرنده هاي مخابراتی

مرتضی لطفی   حجت. د
  نیستانک

  89آبان 

رسی و مقایسه کدهاي زمان فضا براي بر  1982
  سیستمهاي وایمکس

  89آبان   سام رنجبر  بهشتی. د

بررسی روشها و اندازه گیري و پرتو گیري   1983
میدان هاي الکترومغناطیسی و اثرات آن بر 

  روي بدن 

رضا کریمیان   سلیمانی. د
  بهنمیري

  89آبان 

  89آبان   منصور دشتی اردکانی  حجت. د  آنتن هاي موج نشتی  1984
بررسی مخابرات مشارکتی در شبکه هاي   1985

  حسگر بی سیم
  89آبان   محمد گیوري  ابوالحسنی. د

  89آبان   حبیب طهماسبی  وکیلی. د   MIMOبهبود و بهینه سازي ظرفیت کانال   1986
بررسی روشهاي امنیتی در شبکه هاي نسل   1987

  چهارم موبایل
  89آبان   مهدي نوري  فالحتی . د

در  DFIGژنراتورهاي القایی دوسو تغذیه   1988
  شبکه ولتاژ نامتعادل

  89آبان   فرزانه محمدي  کالنتر. د

  89پاییز   سهیل شاهرخی  طیرانی. د   NthPushروشهاي تولید فرکانس چندپوش   1989
  89آبان   میالد ضیایی  کاظمی. م  مروري بر اهداف و روشهاي کنترل مستقیم بار  1990
ي واسط بین سلول هاي بررسی مبدل ها  1991

  خورشیدي و شبکه 
  89آبان   میرفرهاد عبدالهی  رحمتی. د

  89آبان   کیوان قجوند  فالحتی. د  سیستم هاي مخابرات حمل و نقلد  1992
بررسی سیستم هاي مخابراتی ماشین به ماشین   1993

)M2M(  
  89آبان   مصطفی پیامی   فالحتی. د

  89آبان   سعید بهرامی  نادري. دز در اسناد بررسی الگوریتم هاي نوین چکیده سا  1994



  و مدارك
کاربردهاي الگوریتم هاي تکاملی در شناسایی   1995

  سیستم
  89آبان   یوسف علیپوري  پشتان. د

  89مهر   مجید دولت آبادي  جاللی. د  بررسی پایداري سیستم هاي مرتبه کسري  1996
بررسی و طبقه بندي مباحث جدید امنیتی   1997

GPRS حل هاي آن و راه  
شایان حاذق فطرت   سلیمانی. د

  جو
  89آبان 

مکان یابی و تشخیص خطا در شبکه هاي توزیع   1998
  با حضور منابع تولید پراکنده

  89آبان   سید میالد طیبی  کاظمی. م

بررسی انواع تقسیم کننده هاي توان ویلکینسون   1999
  و پیوننده هاي خط شاخه اي جدید

  89آبان   یمحمدمهدي فراهان  خلج. د

بررسی شبکه هاي مین ارتباطی در سامانه هاي   2000
  پردازشگر خوشه اي 

  89آبان   احسان صالح کندزي  شاه حسینی. د

) آمیختگی(بررسی و تحلیل روشهاي ترکیب   2001
تصاویر با توجه به کاربرد آنها در تصاویر 

  سنجش از راه دور

سعید چهره ساي   رضایی راد. د
  فالح

  89آبان 

  89آبان   احمد بزرگی  رضایی راد. د  ماشین بردار پشتیبان مبتنی بر قیود محتمل  2002
کنترل حرکت برخاستن در بیماران ضایعه   2003

  نخاعی با استفاده از تحریک الکتریکی عملکردي
  89آبان   سید هادي طزره ئی  عرفانیان. د

استفاده از اعصاب آوران در کنترل تحریک   2004
  الکتریکی عملکردي

عابد خراسانی   عرفانیان. د
  سرچشمه

  89آبان 

  89پاییز   سهیال اسماعیلی   سبزپوشان.د  DADsبررسی پدیده   2005
  89آبان   زهرا دانش پرور  سبزپوشان.د  در سلول عضله قلبی EADبررسی پدیده   2006
  89آبان   شاهین ساالریان  واجدسمیعی.د  خواص، تکنولوژي و کاربردها: امواج تراهرتز  2007
بررسی مقسم هاي توان در فرکانس هاي موج   2008

  میلی متري و زیر میلی متري
  89مهر   مرتضی مقنی خانیانی  عریضی. د

تعیین کیفیت میوه جات با استفاده از امواج   2009
  اولتراسونیک

  89آبان   امیررضا مهبد  بهنام. د

میلیمتري و (آنتن هاي تراهرتزي   2010
  )زیرمیلیمتري

  89آبان   شرفیمحمود   حجت. د

  89آبان   پدرام مسائلی  بهنام. د  تحلیل خودکار تصاویر اکوکاردیوگرافی  2011
بیم فورمینگ در تصویربرداري اولتراسوند   2012

  پزشکی
  89پاییز   سعید لک علی آبادي  آیت الهی. د

  89آبان   حسام الدین شاهسون  عرفانیان. د  بررسی توزیع نیروهاي کف پا و کاربردهاي آن  2013
مطالعه و بررسی آنتن هاي آرایه فازي و   2014

  سیستم هاي مخابراتیکاربردهاي آن در رادار و 
  89آبان   قائم محمودي مطلق  حجت . د

  89آبان سمانه حیدریان   سبز پوشان.د  آنالیز کیفی دینامیک سلول ها  2015



  صایین
خواص کاربرد و تحقق هادي کامل الکترو   2016

  مغناطیسی
  89آبان   عطیه کاشانی نژاد راد  چلداوي. د

) جریان و ولتاژ(بررسی فیدبک داخلی و خارجی   2017
  در اینورترهاي تک فاز

  90خرداد   باقر کرمی  ابریشمی فر. د

بررسی روشهاي ساخت مرجع فرکانسی روي   2018
  تراشه

  90خرداد   محمد باقري  د ابریشمی فر

تحقق شرایط مرزي دلخواه در محیط هاي   2019
ی توسط چرخش هاي فارادي و مقایسه آن فریب

  با موارد مصنوعی

سید علی حسنی   طیرانی. د
  کنگرج

  90بهار 

  90خرداد   مرضیه صابري خواه  جاللی. د  بررسی روشهاي کنترل مدرن در توربین بادي  2020
معرفی انواع کنترل کننده هاي مقاوم براي   2021

  زاویه پره هاي توربین بادي
  90خرداد   زرشکی محمد دره  جاللی. د

مطالعه، بررسی و تعیین ویژگی هاي الکتریکی و   2022
نوري ساختار هاي پوشش هاي ضد انعکاس 

مورد استفاده در نسل جدید سلولهاي 
  خورشیدي

  90خرداد   سعیده سلیمانی نژاد  محمد نژاد. د

بررسی و مقایسه ي انواع الگوریتم هاي   2023
  رمزنگاري تصویر

  90فروردین   امین نوروزيبنی  میرزاکوچکی. د

بررسی الگوریتمهاي جدید زمان بندي وظایف   2024
  در سامانه هاي خوشه اي

  90خرداد   حسین امیر  شاه حسینی. د

  90بهار   آرین ستوده   رحمتی. د  مجتمع DC-DCبررسی مبدل هاي   2025
معرفی هادي هاي مغناطیسی مصنوعی و   2026

  کاربردهاي آنها
  90خرداد   نحامد تدی  چلداوي. د

بررسی روشهاي طراحی و کاربردهی   2027
Passive Chipless RFID  

  90خرداد   محمدمهدي تسخیري  سلیمانی. د

بررسی کاربردهاي شبکه ي عصبی در طراحی   2028
  مدارات فرکانس باال

. د -موسوي. د
  آیت الهی

  90خرداد   ثمین ابراهیم سرخابی

لب در بررسی روشهاي نوین ایجاد امنیت قا  2029
  سیستمهاي احراز هویت بیومتریک

عباس محمدي   شکوهی. د
  رئیسی

  90بهرا 

روشهاي هوشمند شناسایی حمالت در شبکه   2030
هاي کامپیوتري بر مبناي سیستم ایمنی 

  مصنوعی

  90خرداد   مرضیه طباطبایی فر  شکوهی. د

بررسی حفاظت هاي مورد نیاز جهت خطوط   2031
  لتاژ فوق فشار قويانتقال انرژي الکتریکی با و

  90خرداد   مجید نوري  شوالیی. د

بررسی روشهاي مدل سازي خطاي چند مسیره   2032
  GPSدر 

. د -موسوي. د
  رحمتی

  90خرداد   محمدرضا آذرباد



بررسی روشهاي اندازه گیري فیزور در   2033
  سیستمهاي قدرت مبتنی بر ابزارهاي مخابراتی

. د - رحمتی. د
  موسوي

  90رداد خ  امیرعلی اخیانی

  90خرداد   محمدرضا شکراللهی  محمدي. د  بررسی روشهاي رانندگی خودکار خودرو   2034
بررسی روشهاي مدل سازي مبدلهاي   2035

  سوییچینگ
رامتین الرستانی   رحمتی. د

  دولت آباد
  90خرداد 

معرف روشهاي نوین تعیین مکان خطا در   2036
  خطوط انتقال قدرت

. د -موسوي. د
  رحمتی

  90خرداد   باطباییامیر ط

  90خرداد   حسین رجلی نوده   حجت. د  آنتن هاي فعال موج میلیمتري و زیر میلیمتري  2037
روشهاي تهدید، تشخیص حمالت و مقابله با   2038

  آنها در الیه فیزیکی شبکه هاي رادیو شناختگر
  90بهار   شاهین طباطبایی  طباطباوکیلی. د

بله با نفوذ بررسی روشهاي آشکارسازي و مقا  2039
  )WSN(در شبکه هاي حسگر بی سیم 

  90بهار   محمدحسن انصاري  طباطباوکیلی. د

تشخیص حالتهاي رفتاري انسان در تصاویر   2040
  ویدئویی

  90بهار   جعفر کوچکی ایوه  شکوهی. د

بررسی چگونگی بهینه سازي مدارات مجتمع   2041
فرکانس باال با استفاده از الگوریتم هاي تکامل 

  پذیر

  90خرداد   مجید رافعی  موسوي. د

بررسی پراکندگی امواج الکترومغناطیسی در   2042
  برخورد با محیط هاي غیر همگن متامتریال

  90خرداد   محمد کیانی  عبدالعالی. د

  90خرداد   محمد ارمکان  د جدید  شبکه هاي انتقال هوشمند  2043
ه حنانه فلسفی سید  جدید. د  بررسی پاسخگویی بار در بازار هاي برق  2044

  زاده حقیقی
  90خرداد 

بهره برداري از شبکه هوشمند با حضور ریز   2045
  شبکه ها

  90خرداد   مجتبی آهنج  جدید . د

بررسی عدم قطعیت در برنامه ریزي توسعه   2046
  واحدهاي تولید پراکنده در شبکه توزیع

سیدامیرحسین   جدید. د
  بحرینی

  90خرداد 

  90خرداد   عبداهللا امیرخانی  شکوهی. د  شناسایی ادراکی الگو  2047
بررسی انواع ساختارهاي تزویجگر در   2048

  فرکانسهاي میلیمتري
ام البنین سالمی   عریضی. د

  کناري
  90بهار 

بررسی جایگاه مشتق انتگرال مرتبه ي کسري   2049
  مختلط

محمدرضا رحمانی   جاللی. د
  مهدي آبادي

  90خرداد 

و  (MRS)سی طیف نگاري تشدید مغناطی  2050
  کاربرد آن در تشخیص ضایعات پزشکی

  90خرداد   علی آقایی فر  شکوهی. د

  90بهار   عرفان طاهباز توکلی  فالحتی. د  روشهاي نوین تشخیص امضاء  2051
تعیین فرکانس با استفاده از فناوري اندازه   2052

  گیري همزمان
محمدحسین رضائیان   جدید . د

  کوچی
  90خرداد 

  90خرداد داوود رنجبر   خلج. دمود (هاي بوقی شکل نرم و سخت  بررسی آنتن  2053



  کبوترخانی  و کاربرد متامتریال در آنها) دوگانه
و نحوه  FACTSبررسی کاربردهاي ادوات   2054

  مدل سازي آن در سیستم هاي قدرت 
  90خرداد   علی عباسی  شوالیی. د

بررسی، تحلیل و تعیین الگوریتم هاي پردازش   2055
  خارجی از حسگر ستاره  تصاویر

  90خرداد   امیرحسین رستمی  محمد نژاد . د

تأثیر متقابل تشعشعات رادیویی شبکه تلفن   2056
  سیار در محیط زیست

  90بهار   حمید عرفانی   کمجانی. د

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


