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  پيام دبير سمينار
هاي مهندسي برق و كامپيوتر با استعانت از سمينار دانشجويي تازهچهارمين دوره از 

خداوند متعال،  اهتمام دانشجويان تحصيالت تكميلي و همكاري و همدلي اساتيد محترم 
هاي مهندسي برق و كامپيوتر كميته علمي و اجرايي و كاركنان محترم پژوهش دانشكده

 .شودبرگزار مي 1397اسفند  6واجه نصيرالدين طوسي در دانشگاه خ

سمينار ارائه شده توسط دانشجويان  247انتخاب اوليه سمينارهاي برتر از ميان 
، بر مبناي كيفيت محتواي گزارش و 1397كارشناسي ارشد برق و كامپيوتر در تيرماه 

مخابرات، مكاترونيك،  ارائه توسط اساتيد سمينار گرايش هاي الكترونيك، قدرت، كنترل،
مهندسي پزشكي و كامپيوتر صورت گرفته است. سپس كميته علمي منتخب از اساتيد 

هاي مربوطه بر اين امر نظارت نموده و گلچيني از سمينارهاي برتر تعيين تمامي گرايش
شده است. هدف از برگزاري اين دوره از سمينارها، تشويق و ترغيب دانشجويان 

باشد. در مراسم ر انجام هر چه بهتر تحقيق و پژوهش و ارائه آن ميكارشناسي ارشد د
اختتاميه به تمامي ارائه كنندگان لوح تقدير و هدايايي به رسم يادبود اعطا خواهد شد. 

اي تقديم ارائه برتر به انتخاب اساتيد محترم روساي نشست، هداياي ويژه 6ضمنا به 
  خواهد شد.

همه بزرگواراني كه به نحوي در برگزاري شايسته اين سمينار تا از دانم بر خود الزم مي
-در سالاميد است كه  سهمي و نقشي را عهده دار بوده اند، صميمانه سپاسگزاري نمايم.

و اساتيد بزرگوار،  برگزاري اين نوع  با همكاري و مشاركت پژوهشگران عزيزهاي آتي 
  .فراهم سازدرا  يپژوهش هايفعاليت ارتقاي كيفيتمناسب براي زمينه سمينارها 

  زهرا قطان كاشاني
  تازه هاي مهندسي برق و كامپيوتردانشجويي دبير چهارمين دوره سمينار 

  1397اسفند 
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  حذف بار فركانسي در شبكه هاي كم اينرسي به كمك بار هاي هوشمند -1

 ورنيردر توربين باديماشين آهنرباي دائم  -2

  هاي نامتقارن در كنترل ولتاژ و هارمونيك خروجيي رفتار مبدلمطالعه -3

  هاي سوييچ رلوكتانسسازي و تشخيص خطا در ماشينهاي مدلانواع روش -4

  DCو  ACهاي فشارقوي هاي ايزوالسيون تحت تنشمقايسه سيستم -5
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  303سالن   14الي  12:45: كامپيوتر، ساعت سومنشست 
  دكتر بهروز نصيحت كن  - يادگاريدهمسعود روساي نشست: دكتر 
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  طراحي سيستم كنترلي موتور سيكلت الكتريكي دو محوره -1

 ايهاي ضربهانواع رويتگر -2
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   302سالن   15:30الي   14:15: مخابرات، ساعت پنجمنشست 
  دكتر هادي علي اكبريان  - كمال محامدپورروساي نشست: دكتر 

  هاي توان مايكروويو هم فاز پهن باند براي كاربرد توان باالتركيب كننده و مقسم -1

 DNAپياده سازي نانوساختارهاي پالسمونيكي با استفاده از  -2

 حسگرهاي فيبرنوري بر پايه گرافين -3

 امنيت و حفظ حريم خصوصي شبكه هوشمند انرژي   -4

 با استفاده از يادگيري ماشين Massive MIMOهاي تخمين كانال -5

   15:30الـي   14:15سـاعت  ، و مهندسـي پزشـكي   مكاترونيك: ششمنشست 
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  منصور وليدكتر  - مهدي علياريروساي نشست: دكتر 
سـنجي  تلفيق فناوري واقعيت افزوده و فناوري اينترنت اشـياء بـه منظـور امكـان     -1

  كمك به بيماران مبتال به بيماري آلزايمر

 هاي بالدرنگ تخمين وضعيت و موقعيت پوشيدنيتلفيق سامانه -2

3- Resting-state Functional Connectivity in ADHD using MEG 

ــيگنال         -4 ــتفاده از س ــا اس ــواب ب ــف خ ــل مختل ــدي مراح ــه بن ــي و طبق بررس

  الكتروانسفالوگرام

 پردازش سيگنال هاي مغزي در بيماري اسكلروز چندگانه -5
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  چكيده:  
هاي هاي مطرح شده در طي سالها و الگوريتمهدف از اين گزارش، بررسي روش

منظري بوده كه  اخير به منظور بازسازي مدل سه بعدي اجسام به كمك تصاوير چند
- منظري، چالشدر ابتدا با بيان مفاهيم اصلي در زمينه تصويربرداري و بازسازي چند 

هاي صورت هاي اساسي در اين زمينه مطرح شده و در ادامه با بررسي و مرور بر كار
-ها، به مزايا، معايب و محدوديتگرفته در طي ساليان اخير و انجام مقايسه مابين آن

هاي صورت گرفته سعي بر پرداخته شده است. سرانجام با نظر به مقايسه هاي هر كدام
تر به عنوان روشي و كم هزينه آن شده كه يك روش كاربردي و بهينه با خروجي دقيق

  .پيشنهادي ارائه شود
   

كمك هاي بازسازي مدل سه بعدي اجسام به بررسي روش عنوان سمينار:
  تصاوير چند منظري

  مهندس محمد ايماني نام دانشجو:

 دكتر امير موسوي نيا: استاد راهنما
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Abstract: 
The problem of potable water scarcity is compounded daily with the population 
growth and the dependence of economy on fresh water supplies. Even at the 
present part of the world’s population lives in water-stressed countries. Thus, 
seawater desalination previously used to augment available water resources is 
now being proposed as the main source of fresh water supply in some nations. 
While methods such as multistage flash distillation and reverse osmosis are 
being employed industrially in the present to provide desalinated water in some 
water-stressed areas, new methods with higher efficiency at a lower capital cost 
are sought after. Here, we review the electrical and electrochemical approaches 
for the desalination of seawater and compare them to the technologies currently 
in use. It is found that electrical methods, although not yet developed on the 
industry scale, are promising alternatives to fulfill the fresh water demands of 
the world. 

   

 Desalination of Saline Water using Electrical عنوان سمينار:

Methods 
  بنيامين هركي نژادمهندس  نام دانشجو:

 دكتر فرامرز حسين بابايي: استاد راهنما
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  چكيده:  
هاي اخير در گرفته در سال در اين تحقيق به بررسي برخي از تحقيقات صورت

هر كدام پرداخته  هاي توان گيسل و نقاط قوت و ضعفكنندهزمينه طراحي تقسيم
ترين اين هايي بيان شد كه از مهمباند، در مقاالت روششود. براي افزايش پهنايمي

توان به روش تطبيق پي در پي، تكنولوژي چند طبقه ، استفاده از ساختار ها، ميروش
 Lكننده ويلكينسون و گيسل و شبكه تطبيق ، تركيب دو ساختار تقسيمPatchنوع 

توان استفاده از خطوط كننده توان ميشكل اشاره كرد. براي كاهش اندازه تقسيم
چاپي، هاي مدارهاي مستطيلي در لبه، ايجاد برشEMBخميده، استفاده از سلول 

كننده فاز را ، استفاده از تشديدگر با بار استاب و معكوسLTCCاستفاده از تكنولوژي 
هاي مدارباز و توان از استابه توان چند باند ميكنندبيان كرد. براي داشتن تقسيم

، خطوط  جاي خط كوتاه، خطوط كامپوزيت سمت چپ و راست، مبدل دوباند بهاتصال
توان از فاز ميهاي ناهميابي به خروجيشده و خط دنباله استفاده كرد. براي دستكوپل

بهره برد. درنهايت به شده خط نواري نامتقارن، خط نواري دو طرفه يا خطوط كوپل
كوتاه توان از طريق استفاده از خطوط كوپل اتصالتقسيم توان دلخواه در خروجي مي

ها دست الكتريكي دو خط انشعابي بدون تغيير ديگر شاخهدر طراحي يا كنترل طول
  يافت.

  

 كننده توان گيسلطراحي و ساخت تقسيم عنوان سمينار:

  مهندس زهرا حبيبي نام دانشجو:

 دكتر حسين شمسي: استاد راهنما
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  چكيده:
هاي خودتميزشونده تكنولوژي نويني است و به طور گسترده امروزه در پوشش

اند. در ها بيشتر مورد استفاده قرارگرفتهها و ساختمانهاي مختلفي از جمله لباسزمينه
سازي ي شهري، امكان پاكآب و گسترش مناطق آلوده علت بحرانهاي اخير، به سال

اي امري چالش برانگيز بوده است. در اين هاي خياباني و جادهسطوحي از جمله چراغ
هاي روشنايي مورد ي مورد استفاده در سيستمهاي خودتميزشوندهمقاله، انواع پوشش

هاي ه در زمينه سيستمهايي كبررسي قرار خواهند گرفت، از سوي ديگر چالش
هاي هاي ساخت پوشششوند. در ادامه مواد و روشروشنايي وجود دارد معرفي مي

وري بااليي دارند مشخص اند و بهرهخودتميزشونده كه از لحاظ قيمت مقرون به صرفه
  .شوندمي
  
  
  
  
  

يابي نانومواد خودتميزشونده در سيستم شناسايي و مشخصه عنوان سمينار:
  روشناييهاي 

 مهندس فائزه افشاري نام دانشجو:

 دكتر نگين معنوي زاده: استاد راهنما
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  چكيده:
هاي ناپايداري از جمله عواملي هستند كه امنيت و سالمت شبكه را دچار پديده
برخوردار كنند. در ميان انواع ناپايداري، ناپايداري فركانس از اهميت بسزايي مشكل مي

است، زيرا ماهيت سراسري دارد و در صورت عدم رفع به موقع آن، قابليت انتشار به 
تمامي شبكه و خروج هاي پي در پي و در نتيجه خاموشي سراسري را دارد. از جمله 
مهمترين عوامل ايجاد ناپايداري فركانس برهم خوردن تعادل توان در شبكه است، لذا 

ه منظور مقابله با ناپايداري فركانس، مبتني بر ايجاد دوباره هاي پيشنهادي باكثر طرح
ترين تعادل توان در شبكه هستند. طرح حذف بار فركانسي يكي از مهمترين و معروف

هاي هاي حفاظتي در زمينه حفظ پايداري فركانس است. ابزار اصلي اين طرح رلهطرح
شوند تا در هنگام ريزي ميامهها از قبل برنحذف بار فركانسي هستند كه تنظيمات آن

بروز اغتشاش با حذف بار، فركانس شبكه را دوباره به ناحيه مجاز بازگردانند. حذف بار 
فركانسي يكي از  مهمترين و آخرين راهكارها براي حفظ پايداري فركانس است. در هر 

راي طرح حذف بار، مقدار حذف بار، فركانس آستانه حذف بار و تاخير زماني براي اج
هاي حذف بار، از پيش حذف بار بايد به صورت بهينه تعيين شوند. از آنجا كه اين رله

برداري عملكرد مطلوبي داشته شوند ممكن است نتوانند در همه شرايط بهرهتنظيم مي
برداري ها با در نظر گرفتن شرايط واقعي بهرهباشند. از اين رو تالش براي تنظيم اين رله

هاي كم اينرسي به كمك بارهاي حذف بار فركانسي در شبكه عنوان سمينار:
   هوشمند

  مهندس امير دربندسري نام دانشجو:
 دكتر تورج امرايي: استاد راهنما
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رسد. در كنار حذف بار منابع ديگري به صورت طبيعي يا كنترل ر مييك ضرورت به نظ
شده در كنترل فركانس مشاركت دارند. پاسخ طبيعي بارهاي القايي، افزايش كنترل 

هايي از اين منابع كنترل فركانس هستند. در اين شونده توليد توسط گاورنر نمونه
ي حذف بار سازي مسئلهلگزارش  سعي بر آن است كه بارهاي هوشمند نيز در مد

ها بتوان حذف بار را براي مدت مشخصي به تعويق انداخت و دخيل شوند و به كمك آن
در گام اول از ظرفيت اين بارها براي برقراري تعادل توان در شبكه استفاده كرد و 
چناچه ظرفيت بارهاي هوشمند از كفايت الزم براي حفظ پايداري فركانس برخوردار 

شوند و فركانس شبكه را بازيابي خواهند كرد. هاي حذف بار وارد عمل ميه رلهنبود آنگا
تمركز اين گزارش بر كنترل اوليه فركانس است كه بازه زماني آن از زمان وقوع 

ها با نفوذ اغتشاش تا چند ده ثانيه بعد از آن است. طرح ارائه شده همچنين براي شبكه
تواند ابزار موثري براي حفظ پايداري اين بوده و ميمنابع انرژي تجديدپذير كارآمد 

 ها باشد. شبكه
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  چكيده:  
هاي بادي استفاده در توربيندر اين تحقيق ماشين ورنير آهنرباي دائم براي 

هاي ورنير براي درايو مستقيم در توربين بادي و يا خودروهاي شود. ماشينمعرفي مي
هاي مورد استفاده شوند. ماشينهاي مكانيكي به كار برده ميبرقي به جاي جعبه دنده

براي درايو مستقيم توربين بادي بايد داراي سرعت پايين و چگالي گشتاور بااليي 
(چگالي توان باال) باشند كه ماشين ورنير هر دو اين خصوصيات را دارد. از سوي ديگر با 

يابد و قابليت اطمينان سيستم حذف جعبه دنده تلفات و نگهداري سيستم كاهش مي
رود. در ادامه ساختار و طرز كار ماشين ورنير بيان شده است و مقايسه بين ديگر باال مي
ها در زمينه بهبود مغناطيسي انجام شده است و آخرين پژوهشهاي داراي دنده ماشين

 عملكرد ماشين آهنرباي دائم ورنير گردآوري شده است. 

  
  

  
  
  

   ماشين آهنرباي دائم ورنيردر توربين بادي عنوان سمينار:

  مهندس سوسن كتابدار نام دانشجو:

 دكتر محمد اردبيلي: استاد راهنما



 1397اسفند  6  سمينار دانشجويي تازه هاي مهندسي برق و كامپيوتر چهارمين

19 

 

  
  
  
  
  

 

  چكيده:  
امروزه استفاده از اينورترهاي چندسطحي در كابردهاي توان باال بسيار مشاهده 

تر بودن تنش ولتاژي بر روي تر ولتاژ خروجي و كمشود. كيفيت باال و تخريب كممي
هاي اينورتر چندسطحي نسبت به اينورترهاي منبع عنوان مزيتهادي بهكليدهاي نيمه

تر در براي دستيابي به سطوح ولتاژ بيش سنتي است. در آرايش چندسطحيولتاژ 
امر سبب استفاده از يابد. همينافزايش ميdc خروجي، تعداد ادوات كليدزني و منابع 

ها افزايش نيابد. يكي از هايي است كه با افزايش سطح ولتاژ خروجي، تعداد المانآرايش
ينورترهاي چندسطحي است. در اين سمينار اين ساختارها، آرايش نامتقارن در ا

شود و هركدام از لحاظ هاي جديدي از اينورتر نامتقارن چندسطحي ارائه ميآرايش
) مورد بررسي قرار THDتعداد سطوح ولتاژ خروجي و ميزان تخريب هارمونيكي(

 شود.سازي و عملي نيز در هر بخش شرح داده ميگيرند. در نهايت نتايج شبيهمي

  
  
  
  

هـاي نامتقـارن در كنتـرل ولتـاژ و     ي رفتـار مبـدل  مطالعـه  عنوان سـمينار: 
  هارمونيك خروجي

  مهندس بيتا سادات نوع پرور نام دانشجو:
 توكلي بينادكتر محمد : استاد راهنما
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  چكيده:  
امروزه موتورهاي مدرن گزينه مناسبي براي جايگزيني موتورهاي مرسوم قديمي 

اشاره  SRMتوان به موتور سوييچ رلوكتانس موتورهاي مدرن ميباشند. از جمله مي
هاي فراوان و منحصربفردشان مورد استقبال صنايع ها با توجه به ويژگي SRMداشت. 

، SRMترش روز افزون استفاده از ساند. با توجه به اين موضوع و گمتعددي قرار گرفته
از  SRMشود. خطا در مجموعه يها بيش از پيش نياز ملزوم بهبود كيفيت عملكرد آن

باشد. از ها مي SRMترين عوامل در كاركرد نادرست و تنزل كيفيت عملكرد جمله مهم
ضروري بوده و به  SRMاين رو شناخت، طبقه بندي و بررسي انواع خطا موجود در 

هاي افزايش تحمل بايست روشمنظور افزايش كيفيت عملكرد اين دسته از موتورها، مي
را  SRMه كار گرفته شوند. از اين رو در اين گزارش، انواع خطا در مجموعه خطا ب

هاي افزايش قابليت تحمل خطا شناسايي، بررسي و طبقه بندي خواهيم نمود و روش
  نيز بيان خواهد شد. 

  
  
  

هـاي  سازي و تشخيص خطـا در ماشـين  هاي مدلانواع روش عنوان سمينار:
   سوييچ رلوكتانس

   جوآرمين ميرنيك مهندس سيد نام دانشجو:

 كريم عباس زادهدكتر : استاد راهنما
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  كيده:  چ
شده بيشتر  HVDCنو، لزوم استفاده از خطوط انتقالهايتوجه به اهميت انرژي با

سرعت مضاعف جهت انتقال  قوي بادر حوضه فشار DCهايها و سيستماست و پست
هاي دور در حال توسعه است از طرفي از نظر اقتصادي بهينه نيست كه توان در مسافت

را به صورت جداگانه احداث كرد. از اين رو با دادن تغيير جزئي در   DCيك ساختار
عث بروز كنند و اين مسئله بااستفاده مي HVDCاز  HVACساختمان خط انتقال 

را باال   Flash overشود كه احتمال بروزهاي مقره مياثرات هارمونيكي بر روي زنجيره
و  DCهايبرد. لذا اين نياز به داشتن دانش كافي در ارتباط با ميدانمي

ها را هاي عايقي، اثر اين نوع ميدان) است و بتوان بر روي انواع ساختارAC/DCهيبريد(
كه در ميدان طوريتا حد زيادي باهم متفاوت است به AC و DCببينيم. رفتار ميدان 

كه در ميدان متغيير تحت تاثير حاليثابت رفتار تحت تاثير توالي و دامنه است و در
وابسته به ضريب هدايت است ولي در حالت  DCفركانس است. پاسخ عايق در حالت 

AC دهنده پاسخ عايق تحت تاثير اپسيلون است. بسياري از پارامترهاي نشان
دهد و همچنين شرايط محيطي هاي مختلف رفتار متفاوتي را از خود نشان ميدرميدان

  گذارند.هاي صنعتي همه بر رفتار سيستم عايقي تاثير مينظير دما، رطوبت و آلودگي
  

و  ACهـاي فشـارقوي   هاي ايزوالسيون تحت تنشمقايسه سيستم عنوان سمينار:
DC  

  عارف شريفيمهندس  نام دانشجو:

 دكتر اصغر اكبري ازيراني: استاد راهنما
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  نشست كامپيوتر
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  چكيده:  
هـاي  هايي از جمله چالشافزارمحور چالشاستقرار و پياده سازي كامل شبكه هاي نرم

پذيري، تحمل هاي فني مانند مقياسفني، مالي و تجاري را به همراه خواهد داشت. چالش
هاي مالي مانند محدوديت بودجه براي خطا و تضمين متمركز كردن كنترل شبكه. چالش

كـار ماننـد   وهـاي كسـب  افزارمحور. چالشهاي نرمشبكه انتقال زيرساخت شبكه به سمت
ها و ايجاد اعتماد بين اپراتورهاي شبكه براي استفاده از پذيرفتن استفاده از اين نوع شبكه

هايي گـذار مسـتقيم و ناگهـاني از    افزارمحور. بنابراين با وجود چنين چالشهاي نرمشبكه
رسد. استقرار و افزارمحور بعيد به نظر ميهاي خالص نرمهاي قديمي به سمت شبكهشبكه
هاي مورد قبول باشد. بـه  تواند يكي از راهافزارمحور تركيبي ميسازي شبكه هاي نرمپياده

هـاي شـبكه   هاي شبكه قديمي و هـم گـره  سازد تا هم گرهاين دليل كه فضايي فراهم مي
ي داشته باشـند. بنـابراين يـك    افزار محور بتوانند در كنار هم كار كنند و با هم همكارنرم

هـاي  سـازي شـبكه  توان توسعه داد. عالوه بر اين با پيـاده استراتژي استقرار افزايشي را مي
هـاي  هاي سـنتي و هـم از فوايـد شـبكه    توان هم از فوايد شبكهافزار محور ميتركيبي نرم

ي مزاياي بسـياري از  افزار محور داراهاي نرمافزارمحور بهره برد. استقرار تركيبي شبكهنرم
نويسـي متمركـز شـبكه، اسـتفاده از     هاي مالي، قابليت برنامهجمله سازگاري با محدوديت

هـاي  را دارد. امـا بـا ايـن وجـود چـالش      …هاي سـنتي و  هاي شبكهها و پروتكلمكانيزم

 افزار محورهاي تركيبي نرمشبكهعنوان سمينار:

  مهندس محمدرضا خوب بخت نام دانشجو:

  ميرزاخانحامد دكتر : استاد راهنما
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هـاي  شـود. ماننـد پيچيـدگي اجـراي پـارادايم     هاي تركيبي مطـرح مـي  خاصي براي مدل
ورت همزمان و يا درك واحد كنترل دو نوع شبكه از هم. در گـزارش پـيش   گوناگون به ص

ها و همكاري ميان ها، تكنيكرو با بررسي مقاالت در اين حوزه، يك بررسي جامع از مدل
دهيم. در واقع هدف از انجام اين سمينار بررسـي  هاي اين دو نوع شبكه ارائه ميمكانيسم

هـاي سـنتي و تحليـل مزايـا و     رمحور در كنـار شـبكه  افزاهاي نرمهاي تركيبي شبكهمدل
دهيم ها انجام مياي بين اين مدلها است. در نهايت يك مقايسهمعايب هريك از اين مدل

  افزارمحور بدست آيدهاي تركيبي نرمتا بهترين مدل براي استقرار شبكه
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  چكيده:  
افزار ي نرمبا توجه به پيشرفت تكنولوژي و افزايش استفاده از فناوري اطالعات، توسعه

دهنـدگان بـه دنبـال    به فرآيندي كاربردي و مهم تبديل شده است. در عين حـال توسـعه  
ي توليـد محصـوالت خـود هسـتند. ايـن      راهكاري براي افزايش كيفيت و كـاهش هزينـه  

افـزار  ي نـرم هايي از توسعهجهت خودكارسازي بخشهايي در موضوع موجب پيدايش ايده
هايي هست كه الگوهاي تكراري براي يـادگيري ماشـين   شده است. تمركز بيشتر بر حوزه

افزار، ترجيح توسـعه  در بخش آزمون نرمافزار. در آنها وجود دارد، مانند آزمون و بهبود نرم
ه گرچـه چنـين امكـاني ميسـر     افزار در تمام حاالت است كـ دهندگان بررسي عملكرد نرم

افـزار  نيست اما تالش براي پوشش بيشتر حاالت احتمالي همواره مد نظر مهندسـين نـرم  
افزار گاهي در قالب يافتن منشا يك خطا و گاهي تالش بـراي بهينـه   بوده است. بهبود نرم

كردن ساختار كد در جهت كاهش زمان و يا افـزايش سـرعت مـورد توجـه بـوده كـه بـه        
افزارهايي كه زمان اجرايـي بـاال و يـا محـدوديت مصـرف انـرژي دارنـد        راي نرمخصوص ب

هاي تكاملي، بـا الهـام از طبيعـت و تمركـز بـر      الگوريتم اهميت بيشتري پيدا كرده است.
انـد. ايـن   هـاي حيوانـات طراحـي شـده    تئوري تكامل داروين و نيـز رفتـار گروهـي گونـه    

وجـوي وسـيع، پاسـخ    ي جسـت سازي با دامنـه ها روشي براي حل مسائل بهينه الگوريتم
هاي عادي قابل حل حلهاي متعدد هستند. اغلب اين مسائل توسط راهنامشخص و ويژگي

  افزاري نرمتوسعههاي تكاملي در كاربرد الگوريتمعنوان سمينار:

  مهندس زهرا خوبي نام دانشجو:

  دكتر امين نيك انجام: استاد راهنما
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وجو، بـا  افزار مبتني بر جستي مهندسي نرمنبوده و از نظر زماني رشد نمايي دارند. حوزه
بـر و سـخت   وجو براي خودكارسازي مسائل زمانهاي جستهدف كمك گرفتن از تكنيك

افزار فعاليت خود را آغاز كرد. پژوهشگران با گذر زمان موفـق بـه تبـديل    در مهندسي نرم
هـاي  سـازي و اسـتفاده از الگـوريتم   افزار به مسـائل بهينـه  بسياري از مسائل مهندسي نرم

هاي مناسـب شـدند. هـدف    هاي تكاملي براي يافتن پاسخوجو به خصوص الگوريتمجست
هـاي تكـاملي در   ي كـاربرد الگـوريتم  كارهـاي انجـام شـده در زمينـه     اين گزارش بررسي

اي از كارهاي انجام شده در پنج بخـش  افزار است. خالصهي نرمهاي مختلف توسعهبخش
هـاي فعلـي هـر    افزار بيان شده و نيز چالشتوليد، آزمون، بهبود ساختار، ارتقا و ترميم نرم

ر گردآوري شده است. اين بررسي اغلب شامل هاي اخيهاي سالبخش با توجه به پژوهش
هايي با جزئيات بيشـتر ارائـه   ها و نتايج بوده و نيز در هر بخش مثالمرور كلي روي روش

 شده است.
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  چكيده:  
امروزه با همگاني شدن استفاده از اينترنت، كاربران از آن در جهـت بـرآورده سـاختن    

هـاي كوتـاه   برند. هر كاربر تمايل دارد با وارد كردن عبارتنيازهاي اطالعاتي خود بهره مي
ها دست يابد. اگر نتايج ترين نتايج در مورد آنراحتي به مرتبطوجو بهدر موتورهاي جست

هـدف   تر بـه شود كاربر سريعسازي شده باشند، باعث ميبازيابي شده، براي كاربر شخصي
سـازي  شخصـي  در زمينـه  2018تـا   2011، مقاالت سال خود نائل گردد. در اين پژوهش

شـوند. ابتـدا عوامـل    ويژه در تكميل خودكار پرسمان بررسي مـي بازيابي اطالعات متني به
هاي مـورد اسـتفاده   شوند. سپس، مقاالت براساس الگوريتمسازي ذكر مير بر شخصيموث

 شوند. بندي و نيز از منظر داده و معيار ارزيابي بررسي ميدسته

  
  
  
  
  

سازي بازيابي نقش اطالعات مكاني و زماني در شخصيعنوان سمينار:
  اطالعات متني

  مهندس صاعده طاهري نام دانشجو:

  دكتر سعيد فرضي: راهنمااستاد 
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  چكيده:  
روزه بر تعداد افرادي كه اطالعات خود را در هاي اجتماعي، همهبا افزايش تعداد شبكه

گذارنـد در حـال افـزايش اسـت، بـه      هاي اجتماعي با ديگران به اشتراك مـي چنين شبكه
دشـوار  هاي اجتماعي با اين حجم از داده بسيار همين منظور تحقيق بر روي چنين شبكه

هاي كاربران اين ها پيدا كردن ارتباط بين فعاليتيكي از اين چالش .برانگيز استو چالش
ها اسـت كـه در چنـد سـال اخيـر توجـه بسـياري از        هاي شخصيتي آنها با ويژگيشبكه

منظور تعيين شخصيت افـراد از  محققان را به خود جلب كرده است. در كارهاي پيشين به
شـده   هاي اجتمـاعي اسـتفاده  طوركلي ردپاي اشخاص در شبكهبه متن، صوت، عكس و يا

هاي زيادي وجود دارد كه در اينجا به دو نـوع  منظور تعيين شخصيت افراد نظريهاست. به
اشاره خواهيم كرد. در اين مقاله سعي بـر آن   MBTIو  Big Fiveمهم و معروف آن يعني 

هـاي اجتمـاعي،   در مـورد انـواع شـبكه    است تا بتوان يك مقايسه، مرور و تحليل مناسبي
شده بـراي بـه دسـت آوردن     هاي استفادههاي يادگيري ماشين و همچنين روشالگوريتم

بيني شخصيت منظور ساخت يك مدل براي پيشهاي اجتماعي، بهويژگي از چنين شبكه
  را ارائه داد.

 

  

   هاي اجتماعيسازي شخصيت كاربران با استفاده از شبكهمدلعنوان سمينار:

  مهندس محمد مبشر نام دانشجو:

  دكتر سعيد فرضي: استاد راهنما
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  چكيده:
هاي آناليـن و  هاي جديدي در بازيهاي ابري، بحثدانيم, حوزه بازيهمانطور كه مي

سازي ويدئو را مطرح كرده است. هدف از انتخاب اين موضوع، آشـنايي بـا مباحـث    فشرده
باشـد و در  سـازي تصـاوير مـي   در مباحث فشرده هاي ابري و باالخصفني مطرح در بازي

-باشـد. فشـرده  هاي ابري مـي سازي اين موضوع در بازي اي جهت بهينهنهايت خلق ايده

-اي است كه در همه حوزه هاي فناوري اطالعات بسـيار مهـم مـي   سازي اطالعات مسئله

سازي ذخيره ) اهميت خود را در فضايMISهاي اطالعاتي (سازي در سيستمباشد. فشرده
هاي پخش آنالين فيلم و مسابقات ورزشي در ميزان استفاده از پهناي بانـد و  و در سيستم

توان متصور بود تا چـه ميـزان   دهد. بنابراين ميدر نتيجه سرعت و ميزان تاخير, نشان مي
هـاي ابـري   كند. بازيهاي الكترونيكي كمك ميهاي جديد به گسترش سيستمطرح ايده
اي كـه در افـزايش تعـداد كـاربران     ن قاعده مسـتثني نيسـتند و سـرعت فزاينـده    نيز از اي

دهد. در طي اين گزارش, شود, اين نياز را بيش از پيش مهم جلوه مياينترنت مشاهده مي
هـايي در جهـت   سازي ويدئو و ايدههاي فشردهاند كه ارزيابي روشهايي بررسي شدهمقاله

 را مورد توجه قرار داده اند. )PSNRسيگنال به نويز ( كاهش نرخ بيت و يا افزايش نسبت

  
  

  هاي ابريفشرده سازي ويدئو در بازيعنوان سمينار:

  مهندس محمدجواد محمودي شجو:نام دان

  دكتر هدي رودكي: استاد راهنما
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  نشست كنترل
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  چكيده:  
هاي موتور الكتريكي نياز است ابتدا با ديناميكبراي ورود به بحث كنترل موتور سيكلت 

-شود آشنا شويم. به طور كلي مدلهاي مختلفي كه براي آن در نظر گرفته ميسيكلت و مدل

شود، مدهاي نوساني، ناپايدار و هاي مختلفي كه براي موتورسيكلت در نظر گرفته مي
جنبه اصلي ديناميك دهند. همچنين سه فاز بودن اين سيستم را نشان ميغيركمينه

گيرند. پذيري، چسبندگي و پايداري در اين پژوهش مورد مطالعه قرار ميموتورسيكلت، فرمان
شود؛ چسبندگي به معني پذيري به توانايي سيستم در انجام مانورهاي پيچيده اطالق ميفرمان

فهوم توانايي ها است؛ و پايداري به متوانايي سيستم در حفظ تماس با جاده از طريق الستيك
پذيري موتور سيكلت است حفظ يك وضعيت تعادل است. هدف ما در اين پژوهش بهبود فرمان

و روش پيشنهادي براي رسيدن به اين هدف توزيع مناسب گشتاور حركتي و ترمزي است. 
بدين منظور الزم است سيستم كنترلي همواره فعال باشد و توزيع گشتاور با توجه به مدل 

هاي موجود به صورت بر خط محاسبه شود. با توجه به سوار و قيدها و محدوديتموتورسيكلت
بين مبتني بر مدل غير خطي با متغيرهاي شرايط موجود استفاده از يك سيستم كنترل پيش

هاي شود تا فرمان پذيري بر أساس شاخصتوزيع گشتاور ترمزي و حركتي پيشنهاد مي
بين مبتني بر مدل غير خطي سازي كنترل پيشايج شبيهپيشنهادي بيشينه شود. در نهايت نت

كنترلي مورد بررسي قرار  براي دو سيستم به نسبت ساده ارائه شده است تا كارايي اين روش
 .بگيرد

 

   طراحي سيستم كنترلي موتور سيكلت الكتريكي دو محوره عنوان سمينار:

  مهندس اميرحسين صفري نام دانشجو:

 دكتر حميدرضا تقي راد: استاد راهنما
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  چكيده:  

اي افزايش يافته است. هاي ضربهي اخير تحقيقات در حوزه سيستمهادر طي سال
هاي پيوسته باشد، تركيبي از ديناميكاي مياي نيز كه خود سيستم ضربهرويتگر ضربه

تواند رفتار بسياري از هاي ناگهاني است كه ميها يا همان ضربههمراه با پرش
ها را نشان دهد. در اين نوشته ابتدا رويتگرها و دليل استفاده از آنهاي واقعي سيستم

اي اي كه خود سيستم ضربهمعرفي شده است و سپس به بررسي انواع رويتگرهاي ضربه
هاي خطي و اي براي سيستمهستند، پرداخته شده است و بر روي رويتگرهاي ضربه

ها و هاي متغير با زمان، نامعينيبا توجه به وجود پارامتر  .غيرخطي تمركز شده است
اي تطبيقي طراحي شده است، سپس به هاي ثابت و متغير، رويتگر ضربهفاصله ضربه

 . بررسي رويتگر تطبيقي تصادفي و انواع آن پرداخته شده است

  
  

  
   

   ايهاي ضربهانواع رويتگر عنوان سمينار:

   مهندس سيده نازنين حسيني نام دانشجو:

  دكتر حميد خالوزاده: استاد راهنما
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  چكيده:  
هاي فسيلي به ويژه امروزه، مشكالت زيست محيطي ناشي از مصرف سوخت

هاي فسيلي و ... موجب توجه جدي جهانيان موضوع گرمايش جهاني، فناپذيري سوخت
عنوان يك منبع پاك و هاي نو نظير انرژي باد، به به توسعه و گسترش استفاده از انرژي

كارگيري انرژي باد و هاي زيادي در بهتجديدپذير شده است. تاكنون پيشرفت
هاي هاي بادي صورت گرفته است، با اين حال هنوز نيازمند تالش و پيشرفتتوربين

تواند نقش كليدي در بيشتر در اين زمينه است. در اين بين، كنترل توربين بادي مي
ها و افزايش كارايي داشته باشد. همين امر منابع باد، كاهش هزينهاستفاده بهينه از 

ها هاي بادي جهت طراحي كارآمدتر توربينسبب شده است تا موضوع كنترل توربين
بسيار مورد توجه و بررسي قرار گيرد. در اين پژوهش سعي شده است تا ضمن ارائه يك 

يدترين تحوالت كنترل و نقش هاي بادي، جدپيشينه دقيق در زمينه كنترل توربين
  ها در كاهش مشكالت زيست محيطي بحث شود.آن

 

  
  

  هاي كنترلي اعمال شده بر سيستم توربين باديبررسي روشعنوان سمينار:

  مهرناز فرازمهندس  نام دانشجو:

  دكتر حميد خالوزاده: استاد راهنما
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  چكيده:  
 به ماشين، يادگيري هاي تكنيك ترين مهم از يكي عنوان به عميق، يادگيري

-رسيده متن درك و گفتار تشخيص تصوير، تحليل مانند در مسائلي زيادي هايموفقيت

 و غيرخطي هايويژگي نظارت بدون و نظارت شده هاياستراتژي از استفاده با  .است
 در اساسي فرض كند. يكمي استخراج الگو تشخيص و بندي طبقه جهت را داده پيچيده

 و هاي آموزشي داده كه است اين كاوي داده و ماشين يادگيري هاي الگوريتم از بسياري
 از بسياري در آنكه حال باشند داشته مشابه توزيع و باشند مشابه فضايي در بايد آينده

 هدف مثال طور به  .نباشد  برقرار است ممكن فرض اين واقعي، كاربردهاي دنياي

 و حتي ديگر فضاي يك در موجود هايداده است، اما حوزه يك در داده بنديكالس

 صورتي در دانش انتقال اين شرايط در باشند، داشته وجود متفاوت توزيع با است ممكن

  .كند كم دلخواه ما فضاي در را داده آوريجمع يهزينه تواندمي باشد آميزموفقيت كه
 معرفي را متنوعي هايحلراه مشكل اين حل براي يادگيري انتقال اخير سالهاي در

 و شودمي معرفي عميق يادگيري بر مبتني مختلف هايمدل گزارش دراين .استكرده
 و يادگيري انتقال داده كمبود مشكل حل براي  .شودذكر مي هريك ساختار و ويژگي
 .شودمي معرفي آن گوناگون هايروش

  

   عميق يادگيري در انتقالي يادگيري روشهاي بررسي و مطالعهعنوان سمينار:

   مهندس فاطمه كاكاوندي نام دانشجو:

 دكتر مهدي علياري شوره دلي: استاد راهنما
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  چكيده:  
هاي توان باال و كنندهطور وسيعي در تقويتهاي توان پهن باند بهكنندهتركيب

ها كاربرد دارند. پهناي باند و توان دهي اين قطعه، پهناي باند و محدوده توان فرستنده
هاي مسطح براي تركيب توان كند. برخي از روشخروجي فرستنده را تعيين مي

ها كنندهيسل. اين نوع تركيبگارهاي ويلكينسون و اند از ساختفاز عبارتصورت همبه
شوند. پهناي باند به حدود يك اكتاو محدود فركانس خيلي باال استفاده مي در باند

هاي ايزوالسيون يا هاي ورودي توسط مقاومتشود. ايزوالسيون بين دهانهمي
ن ويلكينسون هاي تواكنندهپهناي باند تقسيم شود.هاي ختم شده برقرار ميمقاومت

ها يا كنندهيابد. تقسيمكننده افزايش ميكالسيك با چند طبقه كردن تقسيم
ندرت در كاربردهاي پهن باند چندين هاي توان ويلكينسون چندطبقه بهكنندهتركيب

شوند چراكه هاي بسيار باال استفاده ميو فركانس VHFهاي اكتاو براي پوشش فركانس
هاي توان مسطح در كنندهخواهد شد. بسياري از تركيب ها بسيار بزرگابعاد آن
برخي ديگر از  داراي ماكزيمم پهناي باند يك اكتاو هستند. UHFو  VHFهاي فركانس
هاي خط انتقالي و تعدادي خطوط هاي توان پهن باند از تركيب مبدلكنندهتركيب

ها و كنندهاز تركيب شوند. اين نوعصورت موازي و سري ساخته ميانتقال متصل شده به
كاربرد دارند. برخي از اين ساختارها  UHFتا  ها در رنج فركانسي فركانس باالمبدل

هاي توان مايكروويو هم فاز پهن باند تركيب كننده و مقسمسمينار:عنوان
  براي كاربرد توان باال

  مهندس مليكا مومن زاده نام دانشجو:

 دكتر سيد آرش احمدي: استاد راهنما
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شوند. همچنين اطالعات اندكي از تئوري پشت اين نوع صورت انحصاري يافت ميبه
كنند، كه در صنعت توان باال كار مي ها براي مهندسين فركانس راديوييكنندهتركيب

ت. شايان ذكر است، پهناي باند و قابليت تحمل توان از مهم ترين در دست اس
  . پارامترهاي طراحي يك تركيب كننده مطلوب است
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  چكيده:  
عنوان يك نوع مواد نوري داراي خواص فيزيكي جديدي نانوساختارهاي پالسمونيك به

باشند. اين اي از كاربردهاي آن به سرعت در حال ظهور ميهستند كه براي طيف گسترده
توانند براي تمركز، هدايت و سوئيچ نور در مقياس نانو در سنسورها و وسايل ساختارها مي

هاي اصلي در اين زمينه چگونگي ساخت دقيق يكي از چالش  .مختلف استفاده شوند
باشد. محققان در نانوساختارهاي پالسمونيك با رويكرد پايين به باال با خواص اپتيكي جديد مي

، به DNAهاي نظير مولكولبرداري از خواص خودشناسي بيبا بهره  DNAزمينه فناوري نانو 
اند رهاي پيچيده در يك روش بسيار قابل كنترل و قابل برنامه ريزي پرداختهساختن نانوساختا

 دهد.اي براي ساختن نانوساختارهاي پالسمونيك خودمونتاژ ارائه مي -سابقههاي بيكه فرصت
DNA  فراتر از كاربردهاي ژنتيكي، نقش مهمي در شكل دادن به وسايل نوري و الكترونيكي با

براي ساختن ساختارهاي   DNAازي بسيار مرتب، دارد. براي اولين بار هدايت سنتز مواد طراح
مورد استفاده قرار گرفت و بعد از آن زمان الگوي  1996پالسمونيك منطقي در سال 

هاي موثر و همه جانبه براي هدايت مونتاژ نانوذرات پالسمونيك به تري به عنوان گونهپيچيده
ي نانوساختارهاي است. پيشرفت سريع در توسعههايي با خواص مفيد ظهور كرده سازه

ي سنتزهاي نانوذره، شيمي سطح، كه ناشي از ادغام پيوسته DNAپالسمونيك مبتني بر 
باشد، به كاربردهاي دنياي واقعي مانند حسگر، موجبر و مي DNAفناوري نانو و ليتوگرافي 

 برداشت انرژي منجر خواهد شد.

  

  DNAسازي نانوساختارهاي پالسمونيكي با استفاده از پيادهعنوان سمينار:

  مهندس فريد علمحمدزاده  نام دانشجو:

 پاكيزهدكتر توكل : استاد راهنما
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  چكيده:  
ها به خاطر داشتن خواصي نظير فيبرهاي نوري ارزان قيمت هستند و كارايي آن

و اندازه كوچك، قابليت انعطاف، استحكام بسيار باال، عملكرد در دماي باال، تلفات اندك 
ايمني در برابر تداخل امواج الكترومغناطيسي باالست. گرافين يك ساختار دوبعدي از 

هاي كربن است كه به صورت شش ضلعي با پيوند قوي كوواالنسي كنار هم قرار اتم
اند. در اين سمينار در مورد ساختار فيبرنوري و انواع آن بحث شده است. ساختار گرفته

گرافين مانند خواص الكتريكي، گرمايي، نوري، مكانيكي، هاي منحصر به فرد و ويژگي
كند، مورد بحث و بررسي قرار گرفته الكترونيك و... كه آن را از ساير مواد متمايز مي

هاي فيبرنوري و گرافين در حسگرها كاربردهايي زيادي دارد كه است. با توجه به ويژگي
ست كه انواع حسگرهاي فيبر نوري نشان داده شده ا مورد بررسي قرار گرفته شده است.
توانند پارامترهاي مختلفي را هاي خاص گرافين ميبر پايه گرافين با توجه به ويژگي

گيري كنند و نيز داراي عملكرد بهتري نسبت به حسگرهاي فيبر نوري يا اندازه
 شوند، دارند.حسگرهايي كه از ساير فلزات استفاده مي

 
 
 
 
  

 فيبرنوري بر پايه گرافينحسگرهاي عنوان سمينار:

  مهندس مينا تاجيك نام دانشجو:

 دكتر نصرت ا... گرانپايه: استاد راهنما
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  چكيده:  
ها در هاي مخابراتي و الكترونيكي و به كارگيري اين فناوريپيشرفت فناوري

بيني صنعت برق، به پديد آمدن مفهوم شبكه هوشمند انرژي منجر شده است. پيش
ها وافت ولتاژهاي شبكه كه با به كارگيري اين مفهوم، بسياري از خاموشي شودمي

شود ولي يكي از داليلي كه مانع استفاده از اين مفهوم شده، آسيب برطرف مي
هاي امنيتي و عدم حفظ شدن حريم خصوصي است. در اين سمينار راهكارهايي پذيري

پيشنهاد شده است، مطرح كه براي حفظ حريم خصوصي با استفاده از رمزنگاري 
  گردد.گيري، روند كارهاي آتي مشخص ميشود و در انتها پس از نتيجهمي

 

  
  
 

  
  
  

  و حفظ حريم خصوصي شبكه هوشمند انرژي امنيتعنوان سمينار:

  مهندس صالح درزي نام دانشجو:

 دكتر بهاره اخباري: استاد راهنما
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  چكيده:  
هاي مخابراني بيامروزه تعداد كاربران و حجم اطالعات منتقل شده توسط شبكه

اي نزديك امكانات موجود سيم به صورت نمايي در حال افزايش است. بنابراين در آينده
ديگر پاسخگوي نياز كاربران نخواهند بود و براي پاسخگويي به اين نيازها بايد نسل 

رو محققين در سراسر جهان براي رسيدن به اين جديد مخابراتي معرفي شود. ازين 
هاي ابر هاي مخابراتي از تكنولوژيهدف در تالش هستند. در نسل جديد سيستم

چندورودي چندخروجي و موج ميليمتري و متراكم سازي و هوش مصنوعي زياد 
هها در ايستگاهاي ابر چندورودي چندخروجي تعداد آنتناستفاده خواهد شد. درسيستم

ها و در حالت اي پايه به صورت چشمگيري افزايش يافته است. با افزايش تعداد آنتنه
شوند و انرژي ، تاثير نويز ناهمبسته و محوشدگي در مقياس كوچك حذف ميحدي

كند. رسيدن به اين مزايا حتي بااستفاده الزم براي ارسال يك بيت هم به صفر ميل مي
توانيم از پذير است. به طور مثال ميي امكانهاي ساده پردازش سيگنال خطاز روش

هاي ابر كدكننده و آشكارساز فيلتر منطبق استفاده كنيم. استفاده از سيستم
هايي نيز همراه است كه تخمين كانال و آلودگي چندورودي چند خروجي باچالش

ي در اين سمينار ما به جاي به كارگير ها هستند.ترين اين چالشها از مهمپايلوت
هاي مبتني برحسگري فشرده براي بازيابي خاصيت تنك بودن كانال و استفاده از روش

با استفاده از يادگيري  Massive MIMOهاي تخمين كانالعنوان سمينار:
  ماشين

  مهندس مريم محسني وطني نام دانشجو:

 دكتر مهرداد اردبيلي پور: استاد راهنما
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هاي تخمين با دقت بازيابي و كانال در حالت ارسال پايلوت، براي دستيابي به الگوريتم
 كنيم.هاي مبتني بر يادگيري ماشين استفاده ميسرعت همگرايي بيشتر، از روش
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نشست مهندسي پزشكي 
  و 

  مكاترونيك
  
  
  
  
  



 1397اسفند  6  سمينار دانشجويي تازه هاي مهندسي برق و كامپيوتر چهارمين

46 

 

 

  

  
  
  
  

  چكيده:  
تحقيق ابتدا توضيحي كوتاه در رابطه با بيماري آلزايمر داده خواهد شد. در اين 

سپس دو فناوري نو ظهور واقعيت افزوده و اينترنت اشياء بررسي شده و در نهايت 
هايي از تلفيق اين دو فناوري به منظور كمك به بيماران دچار بيماري آلزايمر طرح

ن است كه به كمك فناوري واقعيت ي محوري اين پژوهش آمعرفي خواهد شد. ايده
فرستنده جهت ارتباط با  -افزوده و از طريق عينك هوشمند كه به يك ابزارك گيرنده

توان مجموعه اطالعات مورد نياز بيمار دچار ضعف مي ياب مجهز است،سامانه موقعيت
حافظه و اختالالت شناختي را به صورت بالدرنگ به واقعيت موجود اضافه كرده و از 

 زاويه ديد كاربر در اختيار او قرار داد.
  

  
 

  
  
  

تلفيق فناوري واقعيت افزوده و فناوري اينترنت اشياء به عنوان سمينار:
  سنجي كمك به بيماران مبتال به بيماري آلزايمرمنظور امكان
  مهندس فاطمه قرباني نام دانشجو:

 دكتر مهدي دلربايي: استاد راهنما
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  چكيده:  
دارد. ) پيامـدهاي عمـده اي در سـالمت و مراقبـت از بيمـاران      ADبيماري آلزايمـر ( 

بيماران سالمند مبتال به آلزايمر در معرض خطر از دست دادن توانايي هاي حافظـه خـود   
قرار دارند و نمي توانند بر زندگي طبيعي زندگي كنند. حافظه كوتاه ممكـن اسـت باعـث    
شود كه آنها بي هدف و خطرناك بگردند. از اين رو، بيماران آلزايمر بايد از نزديـك تحـت   

رند تا ايمني خود را تضمين كننـد. در ايـن گـزارش يـك ابـزار كمكـاري       نظارت قرار بگي
) تهيـه شـده   ARTLSتكنسين به نام سيستم موقعيت مكاني و وضعيت بالدرنگ آلزايمر (

است. اين سيستم همه بيماران را بالفاصـله در زمـان واقعـي دنبـال كـرده و در تجزيـه و       
كنـد. بـه   ت مراقبت خـود كمـك مـي   هاي مكاني بيمار براي افزايش مديريتحليل جنبش

برد و ايمني بيمار را با نظـارت  بارور مراقبت را از بين مي ARTLSعنوان يك نتيجه كلي، 
  .بخشددقيق حركات سرگردان بيماران در زمان واقعي بهبود مي

  
  
  
  

هاي بالدرنگ تخمين وضعيت و موقعيت تلفيق سامانهعنوان سمينار:
   پوشيدني

  مهندس محمد كيا نام دانشجو:

  دكتر مهدي دلربايي: استاد راهنما
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Abstract: 
In this study, an introduction to the basic concepts which would be used in the 
connectivity analysis in attention deficit/hyperactivity disorder (ADHD) via 
magnetoencephalography (MEG) recordings, have been provided. The bases of 
brain functions that resulted in a magnetic field outside of the head, the method 
for measuring this magnetic field accurately and reliably, the main attention 
networks of the brain, their responsibility and an explanation of the attention-
deficit/hyperactivity disorder and an overview of the connectivity measures, 
presented in the introduction chapter. Moreover, the procedure and methodology 
for doing such analysis have been discussed in the methodology chapter. 
Preparing the anatomy, MEG data preprocessing, source localization, ROI 
selection and connectivity analysis are the contents included in this chapter. The 
chapter three is dedicated to early analysis and findings in the topic of resting-
state functional connectivity in ADHD that have been done to date. 
 
 

 

 

 

 

  Resting-state Functional Connectivity in ADHD using MEGعنوان سمينار:

مهندس پدرام موصلي نام دانشجو:  

  دكتر ميثم زماني پدرام: استاد راهنما
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  چكيده:  
كننـد، بـه همـين دليـل     ها حدود يك سوم از عمـر خـود را صـرف خـواب مـي     انسان
دهنـد. از طـرف   ها و اختالالت خواب به شدت زندگي انسان را تحت تاثير قرار ميبيماري

پـذيرد. از ايـن رو،   ديگر، بسياري از فعل و انفعاالت بدن انسان در طول خواب صورت مـي 
بندي مراحل خواب شود. طبقهگي انسان محسوب ميترين نيازهاي زندخواب يكي از مهم

شناسي و علـوم اعصـاب اسـت كـه بررسـي      هاي تشخيصي در روانترين روشيكي از مهم
گيـر در نظـر   بصري آن توسط كارشناسان اين حوزه، به عنوان يـك عمـل سـخت و وقـت    

لف خـواب  بندي مراحل مختشود، از اين رو در اين سمينار ما به بررسي و طبقهگرفته مي
هاي مختلف نقاط ضـعف و قـوت   پردازيم تا با مطالعه و بررسي روشدر مطالعات اخير مي

بنـدي  ها را بيان كنيم و در نهايت به يـك روش خودكـار كارآمـد و مـوثر بـراي طبقـه      آن
  مراحل مختلف خواب دست پيدا كنيم. 

  
  
  
  

بررسي و طبقه بندي مراحل مختلف خواب با استفاده از عنوان سمينار:
  سيگنال الكتروانسفالوگرام

مهندس اسما سالمتيان نام دانشجو:  

  دكتر علي خادم: استاد راهنما
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  چكيده:  
هـاي خـود ايمـن سيسـتم عصـبي در      بيماري اسكلروز چندگانه از شايع ترين بيماري

-ها به ويژه زنان است و جمعيت زيادي از افراد را در سنين جواني درگير خـود مـي  انسان

باال و رو به افزايش تعداد بيمـاران مبـتال بـه اسـكلروز چندگانـه در      كند. با توجه به تعدار 
هـاي اخيـر اهمييـت    سرتاسر كشورهاي جهان مطالعه و تحقيق روي اين بيماري در سال

زيادي داشته است. در زمينه مهندسي پزشكي نيز مطالعات زيادي بـر روي ايـن بيمـاري    
ي پاراكلينيكي مانند تصويربرداري و يـا  هاانجام شده. عمده اين مطالعات در رابطه با روش

هـا پـرده برداشـتن از    هاي ثبت شده از بيماران بوده و هدف از انجـام آن پردازش سيگنال
ي اين بيماري بـوده اسـت. يكـي از ابزارهـاي مهـم ثبـت و پـردازش        هاي ناشناختهبخش

ي آن وسـيله هاي مغزي بيمار است كه با توجه با قابليت تفكيك زمـاني بـاال بـه    سيگنال
هاي بيماري استخراج نمود. در زمينه توان اطالعات مفيدي را از شرايط بيمار و ويژگيمي

هـاي فراخوانـده كـه از تحريـك يـك بخـش       هاي مغزي بر روي پتانسيلپردازش سيگنال
شوند تحقيقات زيادي انجام شده و اطالعات مفيدي در خاص از سيستم عصبي حاصل مي

هاي خاصي از سيستم عصبي بيماران مانند تغيير ساختار و عملكرد بخشي رابطه با نحوه
هـاي  هاي برانگيخته بررسي سيگنالمسيرهاي بيانيي بدست آمده است. عالوه بر پتانسيل

مغزي بيماران در حالت استراحت اهمييـت زيـادي دارد بـه طوريكـه اخيـرا مـورد توجـه        

  چندگانهپردازش سيگنال هاي مغزي در بيماري اسكلروز عنوان سمينار:

  مهندس سپهر شيراني نام دانشجو: 

  دكتر مريم محبي: استاد راهنما
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هـاي مغـزي در حالـت    پردازش سـيگنال  محققان اين حوزه قرار گرفته است. در بررسي و
استراحت به دليل نبود تحريك براي يك قسمت خاص به جاي تمركز بـر يـك بخـش از    

ها هاي مختلف در كنار هم و ارتباط بين آنسيستم عصبي به بررسي نحوه عملكرد بخش
ا رود با استخراج يك الگوي كامل براي شبكه ارتباطي بين اجـز شود. اميد ميپرداخته مي

ي اين الگوها با افراد سـالم  هاي مغز بيماران مبتال به اسكلروز چندگانه و مقايسهو قسمت
هـاي  تري حاصل شـود و بـا بررسـي و مقايسـه روش    نسبت به اين بيماري شناخت كامل

هاي اين بيماري درماني مختلف به يك روش جامع و قطعي درمان براي تمامي زير شاخه
 دسترسي پيدا شود.
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