
  
  دانشكده مهندسي برق

مردى كه . حكم ناحقّ دهد، اين نيز در آتش است) اطالع از احكام و قوانين و بى (مردى كه ندانسته . مردى كه دانسته حكم ناحقّ صادر كند، اين قاضى در آتش است. سه گروه در آتشند و يك گروه در بهشت: قاضيان چهار گروهند): ع(امام صادق 
  		.و حقّ صادر كند، اين هم در آتش است و مردى كه دانسته حكم حقّ و درست را صادر كند، اين قاضى در بهشت است ندانسته حكم درست

  1398-99 سال تحصيلي اولزمان دفاع نيمسال 
  ناظر  داوران  اساتيد راهنما و مشاور  )دانشجو( نامهعنوان پايان  ساعت  زمان

  شنبهيك
)12/8/1398(  

11 -9:30          

12:30-11  
اي شده از زير آب و در زاويهآشكارسازي و رديابي يك شيء در ويديو ثبت
  نزديك به سطح

  دكتر بهزادفر  دكتر هاشمي -نسبدكتر مهدوي  دكتر زينلي

14-12:30  
در حالت استراحت در افراد سالم   EEGبررسي تغييرات فركانسي سيگنال

  و معتاد وابسته به هروئين
  دكتر يوسفي

  بهزادفردكتر 
  دكتر معظمي  دكتر زينلي - دكتر محموديان

15:30-14          

17-15:30          

  دوشنبه
)4/9/1398(  

9:30-8  
هاي مبتني بر هاي آماري و ويژگيتشخيص لوگو با تركيب بافت، ممان

  )بماني( گوشه
  دكتر يوسفي  دكتر اعاليي -دكتر نقش  دكتر پورقاسم

11 -9:30  
قابل حمل تشخيص خواب آلودگي راننده با طراحي و ساخت يك سيستم 

  هاي مغزياستفاده از سيگنال
  دكتر يوسفي
  دكتر بهزادفر

  خانيدكتر صادق  دكتر هنرور - دكتر خضري

12:30-11          
          

  شنبهچهار
)13/9/1398(  

9:30-8          

11 -9:30  
يك روش بازبست مجدد به منظور حذف اثر منابع توليد پراكنده بر روي 

  )ايزدي( تجهيزات حفاظتي
  نسبدكتر مهدوي  دكتر هنرور - دكتر معظمي  دكتر فاني -دكتر شاهقليان

15:30-14          
17-15:30          

  
  
  
  
  



  1398-99 سال تحصيلي اولزمان دفاع نيمسال 
  ناظر  داوران  اساتيد راهنما و مشاور  )دانشجو( نامهعنوان پايان  ساعت  زمان

  شنبهپنج
)19/10/1398(  

11 -9:30  
سازي و ساخت آنتن ريزنوار مبتني بر فرامواد در باند طراحي شبيه

  )خليليخواجه( فركانسي موج ميليمتري

  دكتر هنرور
  دكتر ناصرمقدسي
  دكتر دولتشاهي

  عليدكتر ابن -دكتر امامي
  دكتر صغيرزاده

  

12:30-11          
14-12:30          

15:30-14          

17-15:30          

  

9:30-8          

11 -9:30          
12:30-11          
          

  چهارشنبه
)27/9/1398(  

9:30-8          

12:30-11  

طراحي، شبيه سازي و بهينه سازي سنسورهاي نوري دما و كرنش مبتني بر 
توريهاي فيبر براگ و سيستم بازجوي نوري آنها به منظور بررسي خطوط 

  )طاهرپور( زلوله انتقال در صنايع نفت و گا
    دكتر بهزادفر - دكتر سنايي  دكتر زهرا اعاليي

15:30-14          
17-15:30          

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  




