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شماره 

 دانشجویی
 موضوع گرایش نام و نام خانوادگی

تاریخ تصویب 

 پروپوزال

تاریخ 

 دفاع
 استاد راهنما

استاد 

 مشاور
 سمینار

 مهدی آقا مال طهرانی 9511184003
طراحی 

 کاربردی

له بلند در پانل های بررسی تحلیلی و عددی نفوذ یک می

 سرامیکآلومینیم و 
16/02/97 03/98 

 علیرضا نداف

 یاسکوئ

مصطفی 

 سیاح بادخور
 

 مکاترونیک شاهین تیموری زاده 9411182076
شبیه سازی وضعیت اعمال  طراحی جاذب ضربه االستیکی و

 مفاصل ربات انسان نماضربه در 
 محمدرضا الهامی 09/12/97 16/02/97

مصطفی 

 سیاح بادخور
 

 مکاترونیک سید حسن غضنفری 9411182036
ربات پالتایزر در هنگام کار ی تحلیل کمانش بازوی کامپوزیت

 بارگذاری دینامیکیتحت 
 محمدرضا الهامی 16/07/97 16/02/97

مصطفی 

 سیاح بادخور
 

 مکاترونیک عبدالمجید سعیدی 9411182085
یستم کنترل تهویه مطبوع در بهینه سازی فازی یک س

 PLCنرم افزار محیط 
16/02/97 29/09/97 

 نداف علیرضا

 اسکوئی
  حسین اقبالی

 مکاترونیک محمد نصرتی 9321182009
ت کارتزین بسته بندی شمش ارزیابی عملکرد حرکتی ربا

 بهینه سازی کنترلر رباتفلزات و 
14/10/96 09/12/96 

 نداف علیرضا

 اسکوئی
-  

9411182035 
محمود عوض بخش 

 جوزم
 24/04/97 14/10/96 تحلیل و شبیه سازی لغزش در پنجه ربات اسکارا مکاترونیک

 نداف علیرضا

 اسکوئی

مصطفی 

 سیاح بادخور
 

 مکاترونیک ساناز امیری دیلمانی 9311182002
های گروهی از لحاظ بهبود بررسی و تحلیل عملکرد ربات 

 کنترل بهینهسرعت و 
07/08/96 25/04/97 

 نداف علیرضا

 اسکوئی
-  

 مکاترونیک محمدعلی قهرمانی 9411182039

در خودروهای هیبرید  زینحداقل سازی مصرف سوخت بن

فازی  -به روش کنترل مبتنی بر شبکه های عصبی الکتریکی

 تطبیقی

07/08/96 06/10/96 
 نداف علیرضا

 اسکوئی
-  

 مکاترونیک محمد لک 9411182040
رد یک روبات صنعتی گذاشت تحلیل و شبیه سازی عملک

 درخط مونتاژ کارخانهبرداشت 
 محمدرضا الهامی 17/12/97 07/08/96

صطفی م

 سیاح بادخور
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تاریخ تصویب 
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 مکاترونیک امیرحسین دهرویه 9411182018
تحلیل ارتعاشات وارد بر سیستم خودرو و استفاده از الیه 

 های پیزوالکتریک جهت تولید انرژی
  - محمدرضا الهامی 09/12/96 01/05/96

 09/12/96 01/05/96 تشخیص پین معیوب به کمک پردازش تصویر مکاترونیک مسعود نصیری الکه 9411182051
 نداف علیرضا

 اسکوئی
-  

 مکاترونیک محمد تاجدین 9411182056
ربات انسان نما جهت بررسی و تحلیل بدنه کامپوزیتی 

 ضربه پذیریافزایش خواص 
  - محمدرضا الهامی 09/12/96 01/05/96

 مکاترونیک ناصر رهی 9411182023
و  PIDمدل سازی و کنترل ربات های متحرک با کنترلر 

 (SEGWAY )مطالعه موردی: برروی ربات BELBICکنترلر
  - محمدرضا الهامی 09/12/96 25/03/96

 مکاترونیک زادهزهرا بیگ 9411182011
کنترل موقعیت و سرعت در های سازی سیستمبهینه

 های عصبی مصنوعیهای ابزار خودکار به روش شبکهماشین
 محمدرضا الهامی - -

مصطفی 

 سیاح بادخور
 

9411182017 
 محمدجواد خدایاری

 نمین
 - - - مکاترونیک

 نداف علیرضا

 اسکوئی
-  

 مکاترونیک بختیاریان اقدم -فرهاد 9311182003
با  41cr4ن کاری فوالد پیش بینی عمر ابزار در ماشی

 استفاده از روش شبکه عصبی
21/02/96 10/12/96 

 نداف علیرضا

 اسکوئی
-  

 مکاترونیک مهدی کهزادی 9321182006
بر روی سیستم تعلیق  MMACکنترل تطبیقی چند مدله 

 خودرو
  - محمدرضا الهامی 06/10/95 20/09/95

 مکاترونیک حسین -محمدخانی 9321182007
بهینه طراحی یک ربات ردیابی زیرسطحی و  ی وشبیه ساز

 سازی عملکرد آن
20/09/95 17/12/96 

 نداف علیرضا

 اسکوئی
-  
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 مکاترونیک فراز ضیایی 9321182002
عملکرد یک بازوی ربات احی بهینه بهینه سازی و طر

 نازل چند جهته و دوران کامل آتشفشان با
 09/12/96 

 نداف علیرضا

 اسکوئی
-  

 مکاترونیک امیر عدیلی اسکوئی 9321182003
اب برای مسیری دلخواه با شبیه سازی و ساخت ربات مسیری

 از نرم افزار ویبوتساستفاده 
 17/12/96 

 نداف علیرضا

 اسکوئی
-  

9411182077 
افشین حسین پور 

 ابرغانی
 مکاترونیک

طراحی و شبیه سازی ربات جنگجو با قابلیت جذب انرژی 

 باال
20/03/97  محمدرضا الهامی -  

 مکاترونیک محسن صالحی 9411182029

بهینه سازی دینامیکی و پایداری یک ماشین لباسشویی در 

 حین 

 چرخش با استفاده از روش چند مرحله ای

20/03/97  
 نداف علیرضا

 اسکوئی

مصطفی 

 سیاح بادخور
 

 دانیال کاشانی 9511184042
طراحی 

 کاربردی

با شکل پرتابه در اهداف بررسی تحلیلی و عددی نفوذ 

 آلومینیوم -سرامیک 
 خداداد واحدی 03/98 14/05/97

مصطفی 

 سیاح بادخور
 

 مکاترونیک سید محمد جواد مدنی 9311182031
ات جوشکار با قابلیت  پردازش تصویر در شبیه سازی رب

 تشخیص عیوب
20/09/95 19/07/97 

 نداف علیرضا

 اسکوئی
- - 

 احمدرضا عابدی 9511184035
طراحی 

 کاربردی

بررسی تجربی و عددی بار ضربه بر روی رشد ترک خستگی 

 در نمونه های 

SENB  از جنسfiltek z350 در دندانپزشکی 

 خداداد واحدی - 05/09/97
طفی مص

 سیاح بادخور
 

 مکاترونیک داود خسروانی 9411182082
سوپاپ یک طرفه و  خرابی بررسی تجربی و عددی

 طراحی سنسور در کمپرسور رفت و برگشتی
19/09/97 12/97 

 نداف علیرضا

 اسکوئی

مصطفی 

 سیاح بادخور
 

       مکاترونیک مرتضی محمدی 9411182089

   ROV طراحی و بهینه سازی کنترلر ربات زیردریایی رونیکمکات محب جهانی کیسمی 9411182013
 نداف علیرضا

 اسکوئی

مصطفی 

 سیاح بادخور
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شماره 

 دانشجویی
 موضوع گرایش نام و نام خانوادگی

تاریخ تصویب 

 پروپوزال

تاریخ 

 دفاع
 استاد راهنما

استاد 

 مشاور
 سمینار

     مکاترونیک وندیمیالد اسماعیل 9511182001
مصطفی 

 اح بادخورسی
 

 مکاترونیک حمید داوری 9511182010
سیستم ناوبری ربات متحرک در محیط ناشناخته پویا با 

 استفاده از کنترل کننده فازی
 محمدرضا الهامی  

مصطفی 

 سیاح بادخور
 

       مکاترونیک حسین شعبانی 9511182016

    مکاترونیک حمید غریبی 9511182024
علیرضا نداف 

 اسکوئی

طفی مص

 سیاح بادخور
 

       مکاترونیک امید فرهمندنیا 9511182025

    مکاترونیک سید معین آل حجت 9511182004
علیرضا نداف 

 اسکوئی
  

       مکاترونیک میالد کمالی فردازاد 9511182027

       مکاترونیک شهریار هشیار 9511182035

9511184012 
-محمد حسین خان

 محمدی

طراحی 

 کاربردی
    

مصطفی 

 سیاح بادخور
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شماره 

 دانشجویی
 موضوع گرایش نام و نام خانوادگی

تاریخ تصویب 

 پروپوزال

تاریخ 

 دفاع
 استاد راهنما

استاد 

 مشاور
 سمینار

 مسعود خزلی 9511184014
طراحی 

 کاربردی
   

علیرضا نداف 

 اسکوئی

مصطفی 

 سیاح بادخور
 

 محمدرضا دلشاد 9511184016
حی طرا

 کاربردی

-بررسی تحلیلی و عددی پارامترهای باوشینگر و سخت

 شوندگی مخازن جدار ضخیم در اثر فرآیند اتوفرتاژ
01/11/97 06/98 

علیرضا نداف 

 اسکوئی

مصطفی 

 سیاح بادخور
 

 مهرصمد مهدوی 9511184051
طراحی 

 کاربردی

بررسی و تحلیل ارتعاشات ناشی از تغییرات جریان در پمپ 

 یوژسانتریف
 محمدرضا الهامی  02/10/98

مصطفی 

 سیاح بادخور
 

 یزدان محمدی 9511184048
طراحی 

 کاربردی

 الیه دو هایورق رفتار سازی مدل و عددی سازی شبیه

 محلی انفجاری بار تحت مختلف های جنس با فلزی
  

توحید میرزابابای 

 مستوفی

مصطفی 

 سیاح بادخور
 

9611182001 
سلیمان احمدی 

 مسلمان
       مکاترونیک

 مکاترونیک حسن حاتمی 9611182008
 خطی گذاشت و برداشت مکانیزم ربات سازی بهینه و بررسی

 سنگین اجسام جابجایی جهت( گنتری)
  

علیرضا نداف 

 اسکوئی

مصطفی 

 سیاح بادخور
 

 مکاترونیک علیرضا شاهمرادی 9611182018
 یکیهیدرول گیر اندازه کنترل های سیستم در عیب تشخیص

 تطبیقی فازی - عصبی های شبکه روش بر مبتنی
08/07/98 - 

علیرضا نداف 

 اسکوئی

مصطفی 

 سیاح بادخور
 

       مکاترونیک محمود کاکی 9611182034
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شماره 

 دانشجویی
 موضوع گرایش نام و نام خانوادگی

تاریخ تصویب 

 پروپوزال

تاریخ 

 دفاع
 استاد راهنما

استاد 

 مشاور
 سمینار

 مکاترونیک رسول مرادی روزبهانی 9611182023
 در اهداف شناسایی و تشخیص در موثر پارامترهای بررسی

 کانولوشن عصبی شبکه با هوشمند رانندگی هایسیستم
  

توحید میرزا بابای 

 مستوفی

مصطفی 

 سیاح بادخور
 

 مکاترونیک امید مشیری 9611182024

 -سری یدهیبر خودروهای در کنترل بخش سازی بهینه

-فازی روش به بنزین مصرف کاهش راستای در موازی

 تطبیقی عصبی

08/07/98 - 
علیرضا نداف 

 اسکوئی

مصطفی 

 سیاح بادخور
 

 مکاترونیک مهدی نصراللهی 9611182027
 های ماشین در ترافیکی تابلوهای شناسایی و تشخیص

 عصبی شبکه های تکنیک از استفاده با هوشمند
 یمحمد ربیع  08/07/98

مصطفی 

 سیاح بادخور
 

9611184074 
معصومه قمشلوئی 

 شراهی

طراحی 

 کاربردی

 ترمیم دندان استحکام محدود اجزای تحلیل و سازی مدل

 گالس فایبر پست توسط شده
20/07/98 - 

علیرضا نداف 

 اسکوئی

مصطفی 

 سیاح بادخور
 

 علی اسدی 9611184063
طراحی 

 کاربردی

 اهداف بالستیک ررفتا عددی سازی شبیه و سازی مد

 سرتخت ای استوانه های پرتابه ضربه تحت فلز - سرامیک
08/07/98  

توحید میرزا بابای 

 مستوفی

مصطفی 

 سیاح بادخور
 

 محسن آئینی 9611184006
طراحی 

 کاربردی

 نفوذ تحت فلزی ساختارهای دینامیکی پاسخ بر مطالعه

 سازی بهینه و سازی مدل صلب پرتابه
20/08/98 - 

میرزابابای توحید 

 مستوفی

مصطفی 

 سیاح بادخور
 

 محمدجواد حیدری 9611184017
طراحی 

 کاربردی

 الیه با شده تقویت ساختارهای پالستیک شکل تغییر بررسی

 محلی دفعی بار تحت پلیمری
20/08/98 - 

توحید میرزابابای 

 مستوفی

مصطفی 

 سیاح بادخور
 

 محمد حسین سنگی 9611184026
طراحی 

 کاربردی
      

 سید مهدی سیدی 9611184027
طراحی 

 کاربردی

 با کامپوزیتی مخازن سازی بهینه و تجربی عددی، مطالعه

 (چهارم نوع CNG) فلزی غیر آستری
 - 

علیرضا نداف 

 اسکوئی

مصطفی 

 سیاح بادخور
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شماره 

 دانشجویی
 موضوع گرایش نام و نام خانوادگی

تاریخ تصویب 

 پروپوزال

تاریخ 

 دفاع
 مااستاد راهن

استاد 

 مشاور
 سمینار

 قربان شهسواری 9611184070
طراحی 

 کاربردی
      

 عرفان قاسمی 9611184039
طراحی 

 کاربردی

 باال سرعت با فلزی های ورق دهی شکل فرآیند بهینه تحلیل

 تطبیقی فازی – عصبی ساختار از استفاده با
20/03/98 06/98 

توحید میرزا بابای 

 مستوفی

مصطفی 

 سیاح بادخور
 

 مهران مروجی 9611184049
طراحی 

 کاربردی

 بار تحت شده متراکم قطعات مکانیکی خواص بر مطالعه

 سازی بهینه و سازی مدل باال سرعت های ضرب
20/08/98 - 

توحید میرزا بابای 

 مستوفی

مصطفی 

 سیاح بادخور
 

 رضا هوشیار 9611184057
طراحی 

 کاربردی

 مانده باقی سرعت ینیب پیش برای جدید بعد بی اعداد ارائه

 نفوذ تحت پلیمری باروکش شده تقویت فلزی های ورق در

 باال سرعت با ضربه

20/03/98 06/98 
توحید میرزا بابای 

 مستوفی

مصطفی 

 سیاح بادخور
 

 میثم یعقوبلو 9611184060
طراحی 

 کاربردی
      

       مکاترونیک محمدعرفان افراز 9711182002

       مکاترونیک دادیعباس خدا 9711182006

9711182011 
سید عبدالحسین 

 سواعدی
       مکاترونیک

       مکاترونیک علیرضا شهیدی 9711182012
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 استاد راهنما
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 مشاور
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9711184004 
محمد امین 

 اسفندیارنژاد

طراحی 

 کاربردی
      

 آرش جعفرنژاد 9711184009
طراحی 

 کاربردی
      

 رامین جعفری سلیم 9711184010
طراحی 

 کاربردی
      

9711184014 
محمد حسن خواجه 

 امیری

طراحی 

 کاربردی
      

9711184016 
محمد سعید رسول 

 رویسی

طراحی 

 کاربردی
      

 محمدرضا سرخیل 9711184019
طراحی 

 بردیکار
      

 مهدی سهرابی 9711184020
طراحی 

 کاربردی
      

 وحید شریفی 9711184021
طراحی 

 کاربردی
      

 محمد طاهری 9711184022
طراحی 

 کاربردی
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 محسن علی دوستی 9711184024
طراحی 

 کاربردی
      

 روح اله علی مددی 9711184025
طراحی 

 کاربردی
      

 رضا کریمی 9711184028
طراحی 

 کاربردی
      

9711184032 
عباس مولودزاده 

 حقویران

طراحی 

 کاربردی
      

 رودموسی نیرومند پیله 9711184033
طراحی 

 کاربردی
      


