
  دانشکده مهندسی برق
  اه آزاد اسالمی واحد نجف آباددانشگ

  1398-99دفاع نیمسال اول سال تحصیلی  یزمانجدول 
 

  ناظر  داوران  اساتید راهنما و مشاور  )دانشجونام (نامهعنوان پایان  ساعت  زمان

  شنبهیک
)12/8/1398(  

11 -9:30          

12:30-11  
اي شده از زیر آب و در زاویهآشکارسازي و ردیابی یک شیء در ویدیو ثبت
  دکتر بهزادفر  دکتر هاشمی - نسبدکتر مهدوي  دکتر زینلی  نزدیک به سطح

14-12:30  
در حالت استراحت در افراد سالم   EEGبررسی تغییرات فرکانسی سیگنال

  و معتاد وابسته به هروئین
  دکتریوسفی
  دکتربهزادفر

  دکتر معظمی  دکتر زینلی -دکتر محمودیان

  دوشنبه
)4/9/1398(  

9:30-8  
هاي مبتنی بر هاي آماري و ویژگیتشخیص لوگو با ترکیب بافت، ممان
  )بمانی(گوشه

  دکتر یوسفی  دکتر اعالیی - دکتر نقش  ورقاسمدکترپ

11 -9:30  
طراحی و ساخت یک سیستم قابل حمل تشخیص خواب آلودگی راننده با 

  هاي مغزياستفاده از سیگنال
  دکتر یوسفی
  خانیدکتر صادق  دکتر هنرور -دکتر خضري  دکتر بهزادفر

15 -13:30  
فاده از پردازش ارائه روشی جهت بهبود شناسایی شعله هاي آتش با است

تصاویر ویدئویی بر اساس آنالیز ویژگی هاي مکانی، زمانی و 
  )سلطانی(فرکانسی

  دکتر دولتشاهی  دکتر نقش - دکتر آمون  دکتر سعید نصري

  چهارشنبه
)27/9/1398(  

9:30-8          

12:30-11  
طراحی، شبیه سازي و بهینه سازي سنسورهاي نوري دما و کرنش مبتنی بر 

براگ و سیستم بازجوي نوري آنها به منظور بررسی خطوط توریهاي فیبر 
  )طاهرپور( لوله انتقال در صنایع نفت و گاز

    دکتر بهزادفر -دکتر سنایی  دکتر زهرا اعالیی

  شنبهچهار
)13/9/1398(  

9:30-8          

11 -9:30  
یک روش بازبست مجدد به منظور حذف اثر منابع تولید پراکنده بر روي 

  نسبدکتر مهدوي  دکتر هنرور -دکتر معظمی  دکتر فانی - دکتر شاهقلیان  )ایزدي(تجهیزات حفاظتی
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  اه آزاد اسالمی واحد نجف آباددانشگ
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  ناظر  داوران  اساتید راهنما و مشاور  )دانشجونام (نامهعنوان پایان  ساعت  زمان

  شنبهپنج
19/10/1398(  

  )خلیلیخواجه(یمتريسازي و ساخت آنتن ریزنوار مبتنی بر فرامواد در باند فرکانسی موج میلطراحی شبیه  9:30- 11
  دکتر هنرور

  دکترناصرمقدسی
  دکتردولتشاهی

 - دکتر امامی
  اسکندريدکتر

  دکتر صغیرزاده

سید امید 
  طباطبایی

12:30-11          
14-12:30          

15:30-14          
17-15:30          

  شنبه
21/10/1398(  

          

  دکتر شاهقلیان  )پویان فر( DGشامل قدرت درشبکه دیجیتال جریان اضافه هاي رله غیراستاندارد هاي مشخصه بررسی  11:30-13
  دکتر فانی

  دکتر زمانی فر
  دکتر هاشمی

ندا بهزاد فر

 درریزشبکه اینورتر بر مبتنی منابع توان تقسیم پایداري بمنظورحفظ وفرکانس ولتاژ معمول هایافتی سازیوآنالیزمشخصه مدل  10-11:30
  دکتر معظمی  هقلیاندکتر شا  )سعید فرهنگ(اي  جزیره هاي

  دکتر محمودیان

بهنام 
صغیرازاده 
  دارکی

          

  دوشنبه
30/10/1398(  

مهدي شانه  دکتر آمون –دکتر نقش   دکتر نصري  )مژده ساوج(MRI ناحیه بطن چپ در تصاویر  ناحیه بندي دقیق  10-8

دکتر  –ی دکتر زینل  دکتر نصري  )سپیده کدخدایی( تشخیص حرکت و ردیابی جسم متحرك  10-12
  یوسفی

مهدي شانه

دکتر  -دکتر سنایی  دکتر آمون  )مسعود عباسی جوشقانی( ارایه روشی در اتصال تصاویر با استفاده از ویژگیهاي اتصال محلی  10-12
  پورقاسم

دکتر 
  محمودیان

          
            سه شنبه 
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1/11/1398(  
10-12  

 و پیوسته ورودي جریان با منر کلیدزنی بسیارافزاینده سورس- زد شبه مبدل یک سازي وپیاده طراحی
  دکتر بکتاش  دکتر زمانی فر  )شهاب ظاهري(يهاد نیمه قطعات براي کم ولتاژ استرس

  دکتر کارگر

 دکتر
محمودیان

          
          

  چهار شنبه 
2/11/1398(  

  دکتر آوخ         
          
          
          

  پنجشنبه 
3/11/1398(  

  ریاحی نسبدکتر  دکتر اعالیی  اسفه کاظمیپردیس  طراحی، شبیه سازي و بهینه سازي نانو سنسور دما و فشار مبتنی بر فوتونیک کریستال ها  12:20-14
  دکتر هنرور  دکتر مهدوي نسب

          
          
          

  شنبه
5/11/1398(            

  یکشنبه 
6/11/1398(  

  دکتر فانی  )اله احمدي حجت( ارائه یک طرح هماهنگی حفاظتی جدید براي شبکه هاي توزیع با ضریب نفوذ باالي منابع تولید پراکنده  10- 8
  دکتر شاهقلیان

  دکتر حقیقت دار
    دکتر شجاعی

  دکتر شاهقلیان  دکتر چترایی  ) امیر محمد بختیاروند بختیاري( کنترل بهینه ربات هاي صنعتی مبتنی بر شناساگر با استفاده از الگوریتم رقابت استعماري  10- 8
  دکتر هنرور  دکتر کارگر

 اظت کاتديطراحی ،شبیه سازي و ساخت یک مبدل سوییچینگ چند کاناله با قابلیت تنظیم مستقل جریان براي کاربردهاي حف  10-12
  دکتر دهقانی  میرطالییدکتر    )مهدي احمدي(

  نقشدکتر   دکتر دولتشاهی

  دکتر فانی  دکتر جباري  )خواجه خباز( یطراحی و پیاده سازي مبدل واسط انتقال توان براي خودروهاي الکتریک   12:30-14
    دکتر شانه

  دکتر فغانی  دکتر آقاجانی  )رسول دهقانی( MIMO-CLهايبهبود تفکیک پذیري زاویه اي در رادار   12:30-14
  دکتر یوسفی  دکتر محمودیان

مریم ( چند خروجی هم مکان با اهداف متحرك -¬هبود نسبت سیگنال به نویز به اضافه تداخل در رادارهاي چند وروديب  10-12
  دکتر دانشور  دکتر آقاجانی  )نیلفروش

  دکتر یوسفی  دکتر محمدي
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  دوشنبه 
7/11/1398(  

  دکتر شانه  دکتر زینلی  )نسرین صاقپور( کیفیت میوه موز با استفاده از ضرایب ویولتارزیابی   10- 8
    دکتر نصري

  دکترمرادیان   دکتر بکتاش  )علی الماسی زفره( هاي گازي اسپارك گپ تحریک شونده  مدلسازي و طراحی بهینه سوییچ  10-12
  دکتر هنرور

دکتر 
  محمودیان

  دکتر زمانی فر  دکتر فانی  )مسعود جمشیدي(یع شامل منابع پراکنده باديیک طرح حفظ فیوز تطبیقی در فیدرهاي توز   10-12
    دکتر یوسفی

  دکتر مجیدي  دکتر زمانی فر  )صالحی نیلوفر( یافزایش بازده موتور سنکرون آهنرباي دائم خط  سازي طراحی و مدلسازي مطلوب با هدف هینه ب  10- 8
  دکتر پارسا

دکتر 
  محمودیان

  دکتر پارسا  دکتر چترایی  )آسینه معینی(براي شناورهاي سطحی  طراحی کنترل بهینه سراسري  12:30-14
    دکتر مجیدي

  شنبهسه 
8/11/1398(  

  دکتر ریاحی نسب  دکتر برزآبادي  )سعید رحیمی(کاناله با بهره گیري از کریستالهاي نوري دو بعدي nطراحی یک دي مالتی پلکسر   10- 8
  دکتر آوخ

 دکتر
محمودیان

  دکتر زنجانی  دکتر برزآبادي  )یار علی دارانیرسول (....گیگاهرتز 10با نویز فاز پایین در فرکانس  DROبارزاناتور دي الکترونیک .سازي اسیالتور طراحی و شبیه  10-12
  دکتر هنرور

  

  دکتر اعالیی  دکتر ریاحی نسب  )انیالهام حق( طراحی و شبیه سازي ساختار فیبر نوري کریستال فوتونی با ضریب دوشکستی و پایداري پالریزاسیون باال  10-12
  دکتر دانشور

دکتر 
  معظمی

  دکتر عباس چترایی  دکتر محمد کارگر  )محمد حدیدي( تشخیص عیب حسگر هواپیماي بدون سرنشین براساس منطق فازي باشناسایی باشنایی مدل شبکه عصبی   10- 8
    دکتر مهدوي نسب

  دکتر صادق خانی  دکتر معظمی  )محسن جهان تیغ( ر خالص شبکه با در نظر گرفتن اثر تولیدات پراکندهمدت با -بینی احتماالتی بلند یک روش ترکیبی پیش  12:30-14
    دکتر آقاجانی

  دکتر هاشمی  دکتر چترایی  )میثم رئوفی( کنترل ارایش بندي زمان محدود تطبیقی عصبی گروهی از سیستمهاي اویلر الگرانژ  12:30-14
    دکتر مهدوي نسب

  دکتر یوسفی  )زهرا کوچکی(خطی گلوکز در بیماران دیابت نوع یک با در نظرگرفتن اثرات ورزش کنترل غیر  14-16
  شجاعیدکتر 

  دکتر چترایی
    دکتر خضري
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  چهار شنبه
9/11/1398(  

  تعطیل
          

  شنبهپنج 
10/11/1398(  

مهتاب ( مورچگان  بندي و الگوریتم دسته ر با استفاده توأم از خوشهافزار محو سیم نرم هاي حسگر بی بهبود مصرف انرژي در شبکه  10-12
  )شریفی سده

  دکتر آوخ
  دکتر دانشور

  دکتر زینلی
    دکتر آمون

  دکتر نقش  دکتر زینلی  )يمجتبی اسکندر( يارائه روشی ترکیبی براي بهبود تصاویر تار با استفاده از منطق فاز  10- 8
    دکتر شجاعی

  دکتر آوخ  دکتر شجاعی  )سیده زهرا موسوي( یکنترل تطبیقی براي ردیابی وشناسایی همزمان شناورهاي سطح  10- 8
    دکتر دانشور

  دکتر چترایی  دکتر شجاعی  )یسجاد یزدانی کچوی(يطراحی کنترل کننده تطبیقی مقاوم براي ربات هاي همه جهتی با قید محدودیت بر روي ورود  12:30-14
    دکتر مهدوي نسب

  دکتر نقش  دکتر دانشور  )الهام سید معلمی(  هالگوریتم دسترسی به رسانه در شبکه هاي بدنی بی سیم جهت افزایش طول عمر شبک  12:30-14
    دکتر یوسفی

 تد براي کنترل سیستم هاي قدربا کاربر: کنترل زمان ثابت براي سیستم هاي مرتبه کسري غیرخطی داراي اغتشاشات خارجی   14-16
  دکتر چترایی  دکتر شجاعی  )سعید نصیري(

    یدکتر معظم

زهرا ( CNTFET نانومتر 32هاي پزشکی در فناوري ویز و کم توان جهت کار با سیگنالن ¬کننده عملیاتی کم¬طراحی یک تقویت  14-16
  دکتر شانه  دکتر زنجانی   )حدادي

    دکتر دانشور
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