بسمه تعالی
لیست پایان نامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق – مخابرات
ردیف
1

عنوان
شبیه سازی ،ساخت و آزمایش نمونه

استاد راهنما

استاد مشاور

دانشجو

همایون عریضی

حسین مالح زاده

حسن خمامی

– عباس فاضل

پامساری

خاصی از آنتنFractcl Yagi

ذاکری
2

شبیه سازی و بررسی الگوریتم های آنتن

علیرضا مالح زاده

های آرایه های وقفی در سیستم های
OFDM
3

شبکه زیر سیستم چند رسانه ای بر

جهانگیر دادخواه

عبدالمحسن

چیمه مصطفی

احمدی

در ختیان
علیرضا مالح زاده

علی علویان

مریم سلطانی

مبنای پروتکلهای اینترنتی  IMSدر
نسلهای جدید مخابرات سیار
4

طراحی شبیه سازی یک لینک CWDM

علیرضا مالح زاده

 8کاناله

علی علویان –

سهیل مرتضوی

محمد خواجه
پور

5

طراحی و شبیه سازی یک سیستم
DWDM

علی علویان

مدیریت شبکه

علی اصغر

مجتبی رحیمی

عمیدیان

اکبرآبادی

)(NMSمخابراتی
6

تحلیل و شبیه سازی روش های کاهش
PAPR

7

علی علویان

رضا دیانت

موسی قائمی فر

در سیستم OFDM

بررسی ،تحلیل و شبیه سازی عملکرد

علیرضا مالح زاده

تکنیکهای
OFDM, MC-DS-CDMA
در سیستم مخابرات قدرت  PLCبا سطح

رضا دیانت

نواب قائدی

محمد خواجه پور

ولتاژ باال
8

طراحی ،شبیه سازی ،ساخت و اندازه

همایون عریضی

شاهرخ جم

امین رفعتی

گیری آنتن های دو قطبی لگاریتمی
متناوب با پالریزاسیون دایروی توسط نرم
افزار NEC
9

طراحی و شبیه سازی شبکه
 64 DWDMکاناله

علی علویان

عباسی شاهکوه

جمشید حیدری
علمدارلو

11

بازیابی کورتصویر بر اساس روشهای چند

حمید دهقانی

مقیاسی
11

بازشناسی گفتار فارسی مستقل از گوینده

زاده
حمید دهقانی

بر اساس ترکیب مدل
12

تخصیص کانال رادیویی در شبکه سلولی

حمید دهقانی

با استفاده از شبکه عصبی فازی
13

آنالیز و شبیه سازی یک مجتمع مداری

علیرضا مالح

ایمان الیاسی

علیرضا مالح

علی مهاجری

زاده

هرات

علیرضا مالح

افشین حسینی

زاده
محمود آل شمس

علی علویان

محسن قاسمی

سنسوری در ارتباط مستقیم ماهواره ای
14

مطالعه ،بررسی و شبیه سازی اثر فراماده

علی علویان

ها در افزایش سمت گرایی آنتنها
15

طراحی ،ساخت و شبیه سازی یک آنتن

جواد نوری نیا

ردیاب
16

ارزیابی کارایی روش های پردازش تصویر

حمید دهقانی

در تشخیص معایب سطحی تجهیزات

علیرضا مالح

حمید شاه

زاده

قاسمی

علیرضا مالح

سعید ثباتی

زاده

گاوگانی

علیرضا مالح

علیرضا زنده

زاده

بودی

صنعتی
17

بررسی و شبیه سازی روشهای اکواالیزر

رضا دیانت

کور برای کانالهای مخابراتی دارای تداخل

علیرضا مالح

روزبه حمزه ئیان

زاده

بین سمبلی
18

تشخیص مدوالسیون دیجیتال در

علیرضا مالح زاده

رضا دیانت

گوهر ورامینی

سیستم های مخابراتی هوشمند از طریق
روش Comulant
19

تحلیل و شبیه سازی عملکرد تکنیکهای

علیرضا مالح زاده

رضا دیانت

مدوالسیون وفقی با بکارگیری تکنیک

عباسعلی
رئیسی

 CDMAچند حاملی به عنوان کاندیدی
برای مخابرات موبایل نسل چهارم
21

بهینه سازی و شبیه سازی ظرفیت شبکه

علیرضا مالح زاده

علی علویان

های سلولی  WCDMAنسل سوم بر

سیمین
اردشیری

اساس کنترل توان
21

آشکارسازی سمبل به کمک الگوریتم
برای V-BLAST MAPکانالهای
MIMO

رضا دیانت

علیرضا مالح

احسان دشتی

زاده

فرد

22

تحلیل و شبیه سازی جلوگیری از تداخل

علیرضا مالح زاده

رضا دیانت

فاطمه کوکبی

در رادارهای  FMICWبا قدرت تفکیک
باال با استفاده از تکنیک تغییر فاصله
تکرار پالس
23

آنالیز و شبیه سازی فرستنده تلویزیون

علی علویان

دیجیتال همراه DVB-H
24

بررسی و شبیه سازی آثار سوء امواج

همایون عریضی

الکترومغناطیسی فرکانس باال بر بدن
25

بررسی و شبیه سازی عملکرد تکنیک

علیرضا مالح

محمدحسن

زاده

کیانی پور

علیرضا مالح

اسماء لک

زاده
علیرضا مالح زاده

علی علویان

مریم کارگردفرد

های مختلف ...
26

شبیه سازی کدینگ منبع در سیستم

علی علویان

رضا دیانت

توانگر نجفی

های پخش تلویزیون دیجیتال همراه
27

طراحی و شبیه سازی آنتن تی .ای .ام.

علیرضا مالح زاده

محمود آل شمس

علیرضا هاشمی

هورن
28

شبیه سازی یک روش الگوگذاری نامرئی

علیرضا مالح زاده

حمید دهقانی

غالمرضا نعیمی

مقاوم در مقابل حمالت هندسی
31

بررسی و شبیه سازی پروتکل ارسال

علی علویان

سیگنالینگ ) )SIG Tranشبکه های

علیرضا مالح

عبدالرسول

زاده

نجاتی

نسل آینده()NGN
31

حذف نویز برفکی و آشکارسازی کشتی

حمید دهقانی

رضا دیانت

اشکان معصومی

در تصاویرSAR
31

آنالیز ،طراحی و شبیه سازی آنتن سیمی
میاندر فرکتال

32

بررسی و آنالیز کدینگ صحبت بر اساس

ابراهیم عبیری

عباس فاضل

فیروز محسنی

جهرمی

ذاکری

فرد

رضا دیانت

سیدعلی علویان

محمدرضا
خیاطی

مدل پیشگویی خطی با منبع تحریک
کدوارائه پست فیلتر جدید برای بهبود آن
33

مدلسازی ،طراحی و شبیهسازی فیلترهای

همایون عریضی

علیرضا مالحزاده

امید برازجانی

پایین گذر ماکروویو بر روی خط انتقال
مایکرواستریپ
34

بررسی ارسال تصاویر بر روی کانال
باینری متقارن با استفاده از
کوانتیزاسیونبرداری

رضا دیانت

حمید دهقانی

ابراهیم بیژنی

35

کیفیت سرویس در الیه دسترسی

سید علی علویان

محمود پیرهادی

شبکههای نسل آینده  NGNو

36

شبیهسازی مکانیزم  QOSدر تکنولوژی
WiMAx
طراحی آنالیز و شبیهسازی تضعیفکننده

محمدجواد
گلهدار

علیرضا مالح زاده

محمود آل شمس

صادق زرمهی

متعیر ماکروویو در  2/5 _1/8گیگاهرتز
37

فشردهسازی تصاویر ابرطیفی با استفاده

احمد کشاورز

حمید دهقانی

فاطمه حاجیانی

همزمان از اطالعات مکانی و طیفی
38

طراحی و شبه سازی سوِِِِییچ بسته ای

عباسی شاهکوه

سید علی علویان

نوری با بافر خروجی
39

بررسی و شبیه سازی لینک های

ابراهیم زارع
گلی

علی رفیعی

احمد کشاورز

سیدعلی علویان

فرکانسی باال و پایین در شبکه های
ماهواره های VSAT
41

ارزیابی امنیت در پروتکل های پرداخت
موبایل با استفاده از شبیه سازی

41

آنالیز و شبیه سازی تکنیک های چند

علی اصغر عمید

سید علی علویان

مرتضی احمدی

یان
علیرضا مالح زاده

سید علی علویان

محمد آبا ن جو

آنتنی در شبکه های وایمکس
42

آشکار سازی و تحلیل سایه در تصاویر

حمید دهقانی

احمد کشاورز

یوسف صداقت

سنجش از دور
43

تفسیر و طبقه بندی تصاویر سنجش از

حمید دهقانی

احمد کشاورز

جهان صداقت

دور با استفاده از ویژگی بافت
44

بررسی کاهش هزینه مدیریت تحرك در

سید علی علویان

شبکه های سلولی ( مخابرات سیار ) با

علیرضا مالح

مهدیه احمد ی

زاده

استفاده از الگوی حرکتی کاربر
45

بررسی و شبیه سازی نحوه کاهش

سیامک طالبی

سیدعلی علویان

محسن کاظمیان

پیچیدگی محاسبات فیلترهای دیجیتال
در سیستم های رادیوی نرم افزاری
46

تحلیل و پیاده سازی روش نهان نگاری مد

حمید دهقانی

 4بر روی تصاویر با فرمت jpeg47

بررسی و شبیه سازی بخش R.F.کارت

سید علی علویان

فرستنده نوریDWDM
48

پنهان نگاری اطالعات در تصاویر jpeg
در حوزهdct

علیرضا مالح

محمد علی

زاده

موسویان

علی اصغر

منوچهر صالحی

عمیدیان
مالح زاده

رستمی

سید علی اکبر
هاشمی

49

شبیه سازی عملکرد فیلتر در هدایت

مهدی سیاهی

بهینه موشکهای تاکتیکی(زمین به هوا و

محمد نادر

روح اهلل مانعی

کاکایی

هوا به هوا)
51

نهان نگاری اطالعات متنی در سیگنال

احمد کشاورز

رضا دیانت

خاتون بازیار

های صوتی با فرمت ام پی تری
51

طبقه بندی تصاویر ابرطیفی با استفاده از

احمد کشاورز

حمید دهقانی

محبوبه لک

گراف
52

آشکارسازی تغییرات زمانی در تصاویر
ماهواره ای


53

سیستم های OFDM

54

شبیه سازی و مقایسه الگوریتم های

پیاده سازی نرم افزاری کدینگ توربو در

منصور ذوالقدری

حمید دهقانی

سجاد بناکار

جهرمی
حمید دهقانی

علیرضا مالح

نیما مصلی نژاد

زاده
علیرضا مالح زاده

حمید دهقانی

فرنوش حیدری

تطبیقی جهت وزن دهی بهینه عناصر...
55

ارائه و شبیه سازی یک روش موقعیت
یابی تفن همراه بر مبنای تشخیص الگوی

محمد فرزان

رضا دیانت

سارا صرافیان

صباحی

شدت توان دریافتی ...
56

حذف نویز و افزایش وضوح تصاویر با

علیرضا مالح زاده

استفاده از فیلترهای تطبیقی دو طرفه
57

شبیه سازی و بکارگیری موجک برای

حبیب رستمی

جایابی و آشکارسازی نوشتار در

کریم انصاری

امین جوادی

اصل

نسب

علیرضا مالح

داود زاروی

زاده

تصویرهای رنگی
58

طراحی و پیاده سازی یک سیستم سخت

علی رفیعی

احمد فخاریان

نصراله فیروزپور

افزاری شناسایی چهره مبتنی بر ...
59

طراحی و شبیه سازی سیستم های انتقال

اصغر ابراهیمی

بی سیم توان در ناحیه میدان نزدیک

علیرضا مالح

آرش شیالندری

زاده

غیرتشعشعی آنتن ها
61

بهبود نرخ فشرده سازی تصاویر سنجش

احمد کشاورز

حمید دهقانی

محسن حامد

از دور با استفاده از بازسازی بافت و
ترکیب الگوریتم های خوشه بندی
61

طراحی و ساخت نمونه آزمایشگاهی
سیستم های انتقال بی سیم توان در
ناحیه میدان نزدیک غیر تشعشعی آنتن
هلیکس سیمی

اصغر ابراهیمی

علیرضا مالح

سیدمصطفی

زاده

نیازمندیان

62

طراحی و شبیه سازی یک سیستم

حمید دهقانی

رضا دیانت

امیر آرمون

شناسایی چهره با استفاده از استخراج
ویژگیهای ترکیبی
63

بهبود کیفیت تصاویر اولتراسوند پزشکی

احمد کشاورز

علی رفیعی

مریم پزشکی

بر اساس تخمین بیزین با تقریب متغیر (
64

بررسی تحلیل و ارزیابی بهسازی

فرامرز فقیهی

مسعود جباری

سازگاری الکترومغناطیسی برای محفظه

اسماعیل
محمدپورمیر

های فلزی پوشش دهی شده روزنه دار بر
اساس محاسبات ضریب کارایی پوشش
65

طراحی و شبیه سازی سیستم های

احمد کشاورز

رضا دیانت

مجتبی درویشی

خودکار شناسایی ،استخراج و ارسال
اعداد پالك خودرو با مکانیزم تطبیق
شکل
66

ترکیب تصاویر سنجش از دور بر اساس

حمید دهقانی

احمد کشاورز

علی بکتر

موجک مختلط
67

ارائه و پیاده سازی نرم افزاری یک

حمید دهقانی

الگوریتم جهت همزمان سازی و تخمین

علیرضا مالح

نوید دریاسفر

زاده

کانال درM ......
68

بررسی کدینگ صحبت بدون تاخیر و

علی رفیعی

حمید دهقانی

شبیه سازی و اجرای ممیز ثابت الگوریتم

علی عوض
آقایی

بهینه آن
69

نهان نگاری تصاویر رنگی بر اساس

حمید دهقانی

وحید میگلی

تکنیک  Dpskاصالح شده و مقایسه آن

محمد هادی
لقمان زاده

با دیگر تکنیک ها
71

طراحی و شبیه سازی یک سامانه ارسا ل

اصغر ابراهیمی

داده در سیستم مخابرات ماهواره ای

احمد محمدی

خدا کرم عمادی

اسالمی

لیزری
71

بررسی پارامتر های هنداور و کنترل توان

احمد کشاورز

ابراهیم عبیری

سمیه سلیمانی

در سیستمهای مخابرات سیار و ارتباط
بین آن ها
72

بررسی و شبیه سازی آشکارسازی چند
پالسی دررادارهای فراپهن باند همراه با
کالترمبنی برالگوریتم های پردازشتصویر

علیرضا مالح زاده

حمید دهقانی

فریبا حق جو

73

انتقال موثر تصاویر رمز شده به روش

اصغر ابراهیمی

حمید دهقانی

بابک احیایی

استاندارد رمزنگاری پیشرفته با تقسیم
فرکانسی متعامد بر روی کانال نویزی
74

طراحی یک الگوریتم جهت انتخاب بهینه

علیرضا مالح زاده

احمد کشاورز

بابک رنجبر

یک سیستم مخابراتی مناسب برای
کارگیری تله متری شبکه آبرسانی استان
بوشهر
75

تخمین کانال  LMMSEبرای تکنیک

سید علی علویان

رضا دیانت

امین علی آبادی

 MIMO W_CDMAجهت کاهش
تداخل خارج از سلولی در سیستم های
مخابرات سیار سلولی
76

نهان نگاری اطالعات در تصویر با استفاده

رضا دیانت

حمید دهقانی

مهسا بازرگانی

از تبدیل های موجک  ,کانتورلت و کرولت
77

پیاده سازی نرم افزاری فرآیند بازسازی

حمید دهقانی

تصاویر راداری بر اساس فیلترهای

علیرضا مالح

محمدرضا

زاده

مهارت فر

سازگاری
78

نرم افزار تست کننده پایان نامه های راه

علیرضا مالح زاده

حمید دهقانی

اصغر ابوعلی

دور دیسپاچینگ جنوب غرب کشور
79

ارزیابی و تحلیل الگوریتم های تایید

احمد کشاورز

رضا دیانت

هویت بر اساس ادغام در سطح تصمیم

خیرالنساء
محقق نژاد

مبتنی بر اثر انگشت و عنبیه
81

بهبود دقت در سیستم های بیومتریک
مبتنی بر ابعاد دست

81

محمدصادق هل

حمید دهقان

فروش

آنالیز و شبیه سازی تکنیک OFDM

علیرضا ذوالقدر

نامتقارن در سیستم  WiMAXچند

اصلی

مرتضی اثنی
عشری

رضا دیانت

بهار قادری

رسانه ای بی سیم موبایل
82

طراحی و ساخت یک فیلتر

جواد نوری نیا

چنگیز قبادی

فواد بهمنی

میکرواستریپی جدید پایین گذر با
استفاده از DGS
83

شناسایی گوینده ها در یک مکالمه تلفنی
با استفاده از مدل مخلوط گوسی از طریق
خوشه بندی فضای امتیاز

احمد کشاورز

رضا دیانت

محسن بازیار

84

تشخیص کور مدالسیون های دیجیتال با

حمید دهقانی

استفاده از ویژگی های آماری
85

تخمین سمت ورود سیگنال در آنتن با

علیرضا مالح

زهرا فال اسیری

زاده
شاپور علیرضایی

رضا دیانت

مهدی ریاحی

استفاده از روش وزن دهی آرایه ها
86

طراحی ،ساخت و بهبود فیلتر دوال مود
توسط ساختارDGS

87

طراحی و شبیه سازی یک فیلتر پایین

حمیدرضا دلیلی

همیون عریضی

ناصر بهارلو

اسکویی
علیرضا مالح زاده

اصغر ابراهیمی

آیت اکبری

گذر میکرواستریپ باند  Sبا استفاده از
ساختار DGS
88

طراحی و شبیه سازی فیلتر میان دوال مد

علیرضا مالح زاده

اصغر ابراهیمی

محسن کامیار

مایکرواستریپ قابل تنظیم در باندL
89
91

بررسی همزمان فریم در سیستم های
OFDM
تصدیق هویت گوینده بصورت مستقل از

علیرضا مالح زاده

حمید دهقانی

ندا سبحان فر

احمد کشاورز

باقر باباعلی

صدرا دارنگ

متن با استفاده از مدل مخلوط گاوسی و
ماشین بردار
91

شبیه سازی و دسته بندی با استفاده از

علیرضا مالح زاده

سیدعلی علویان

مصطفی باقری

مشخصات سیگنال آنها به وسیله یک
الگوریتم Pluse Deinterleaving
ترکیبی جدید
92

آنالیز و شبیه سازی الگوریتم فشرده

مهران یزدی

حمید دهقانی

فرنوش نگهبان

سازی تصویر ماهواره ای در حوزه
تبدیالت با کمک شبکه عصبی
93

کاهش تداخل در گیرنده سیستم W-

علیرضا مالح زاده

حمید دهقانی

مریم شعبانی

 CDMAبا استفاده از آنتن هوشمند
94

تحلیل و شبیه سازی سیستم فرستنده

حمید دهقانی

اصغر ابراهیمی

پخش دیجیتال تلویزیونی بر اساس

امیر رضایی
مطلق

استاندارد )EN 311 744 V1,5,1(DVB
در MATLAB
95

طراحی و شبیه سازی یک سیستم
هوشمند برای پیش بینی خطاهای موجود
در طراحی قطعات نیمه هادی

حبیب رستمی

علیرضا مالح
زاده

سارا افروزنده

96

تجزیه طیفی تصاویر سنجش از دور ابر

حمید دهقانی

طیفی بر اساس الگوریتم شبکه های

علیرضا مالح

محمد دوکوهکی

زاده

عصبی
97

شبیه سازی یک فرستنده جمر خود

حمید دهقانی

98

محافظ بر مبنای  JSRدر باندهای  Lتا
KU
بهبود وضوح تصاویر  SARبا استفاده از

احمد کشاورز

احمد کشاورز

حمید دهقانی

بهروز نوریان

فالح محمدزاده

الگوریتم  CSAو تبدیل فوریه کسری
99

طراحی،آنالیز و ساخت یک تزویجگر

علیرضا مالح زاده

رضا دیانت

فرنوش شیرکانی

مغناطیسی سه بانده جدید با استفاده از
تشدیدکننده هی امپدانس
111

طراحی،آنالیز و ساخت یک فیلتر میان

علیرضا مالح زاده

رضا دیانت

سمیه باغبانی

گذر با تعبیه یک باند باریک میان نگذر
111

ثبت تصاویر در محیط نویزی با استفاده از

مهران یزدی

جلیل عظیم پور

سید علی موسی

تبدیل موجک
112

کاهش نویز تصاویر اولتراسوند با استفاده

مهران یزدی

از تبدیل های جهتدار
113

تشخیص چهره با استفاده از تقسیم ناحیه

وحید میگلی

114

با رای اکثریت مبتنی بر روشهای  PCAو
LDA
مدلسازی و تحلیل مسیریابی مشارکتی

حمید دهقانی

در شبکه های پیشا چندپرشی مبتنی

علیرضا مالح

مرصاد

زاده

میرزاوندی

رضا دیانت

محسن ابراهیمی

علی اصغر

حامد اکبری

ابراهیمی

برخوشه
115

تخمین قاب های از دست رفته ویدیوی

رضا دیانت

دیجیتال بااستفاده از تخمین خطی
116

آشکارسازی تغییرات تصاویر رادار دهانه

علیرضا مالح

ابوذر دهدار

زاده
احمد کشاورز

حبیب رستمی

مرتضی بحریان

مصنوعی به وسیله حالت فازی زنجیره
مارکوف
117

شبیه سازی کانال آکوستیکی زیر آب در

علیرضا مالح زاده

حمید دهقانی

مریم نعمتی

حالت کم عمق و جبرانساز وقفی مناسب
با آن
118

طراحی و شبیه سازی کدهای متعامد
نوری در سیستم های دستیابی چندگانه

علیرضا مالح زاده

رضا دیانت

فاطمه عظیمیان

119

سنتز ،طراحی و ساخت یک فیلتر میان

علیرضا مالح زاده

رضا دیانت

سارا جعفرپور

گذر سه بانده با استفاده از خطوط انتقال
میکرواستریپی
111

تخمین سمت ورود سیگنال و مکان یابی

شاهپور علیرضایی

حمید دهقانی

رامین بانیانی

هدف در آرایه میکروفن ها
111

شبیه سازی و تحلیل بودجه لینک برای

محسن معصومی

شسگنال دهی صوتی زیر دریا
112

شبیه سازی سیستم بودجه لینک ماهواره

مصطفی اسمعیل

میالد دانشور

بیگ
اصغر ابراهیمی

حمید دهقانی

ملیحه دهقانی

زمینی در باند C
113

نهان کاری کور چند کالسه تصاویر
JPEG

114

طراحی و شبیه سازی اسیالتور دو قطبی

احمد کشاورز

حبیب رستمی

علیرضا مالح زاده

رضا دیانت

ساناز سوخک
الری
ایمان کاویانپور

با مقاومت منفی جهت کاربردهای
مخابرات ....
115

شبیه سازی الگوریتم های ردگیری در

اصغر ابراهیمی

رادار های آرایه فازی مراقبت فضایی
116

طراحی و شبیه سازی مدوالتور سیگما –

علیرضا مالح

آیدا معینی

زاده
علی رفیعی

رضا دیانت

پیمان پارسا

دلتا میان گذر با سرعت پایین
117

شکل دهی پرتو تطبیقی مقاوم توسط
شبکه عصبی

118

آنالیز فیلترهای آنالوگ میکرواستریپ

حمیدرضا دلیلی

احمد کشاورز

جوهر پاپری

اسکویی
علی رفیعی

اصغر ابراهیمی

نوشین ربیعی

میانگذر روی کریستال های فونوتیک یک
بعدی
119

طراحی و شبیه سازی تقویت کننده کم

علیرضا مالح زاده

رضا دیانت

فرهاد فرقانی

نویز با مود دوگانه در باند 1911مگاهرتز
مخابرات سیا
121

تولید امواج باند باریک تراهرتز توسط

اصغر ابراهیمی

حبیب رستمی

بیژن شیبانی

یکسوسازی نوری پالسهای لیزر خیلی
کوتاه در ساختارهای غیرخطی پریودیک
121

طراحی  ،آنالیز و ساخت یک آنتن دوبانده
جدید بااستفادهاز تشدیدکنندههای
شیاری

علیرضا مالح زاده

رضا دیانت

سحر مردانی
قهفرخی

122

بهینهسازی مصرف انرژی در شبکههای

مالح زاده

حمید دهقانی

حسگر بیسیم به کمک روشهای

مریم دهقان
هراتی

مبتنی بر خوشهبندی
123

پنهان نگاری بهینه با استفاده از الگوریتم
PSO

حمیددهقانی

احمد کشاورز

124

طراحی،شبیه سازی و ساخت یک فیلتر

همایون عریضی

سید علی

پایین گذر مایکرواستریپ با استفاده از

اصفهانی

علویان

علی سید
جعفری اولیائی
نژاد
علیرضا کریمی

شاخکای فرعیدر باند L
125

طراحی،شبیه سازی ،بهینه سازی و

همایون عریضی

سید علی

ساخت یک مقسم توان سه دهانه ی

اصفهانی

علویان

زهرامنصوری

 BAGHLEYدر باند L
126

ترکیب طبقه بندی کننده های چند گانه

حمید دهقانی

احمد کشاورز

محسن ایمانیان

برای طبقه بندی داده های با ابعاد زیاد
127

شکل دهی پرتو مقاوم در برابر خطای

اصغرابراهیمی

ناشی از عدم تطابق بردار جهت دهی با

علیرضا مالح

مریم

زاده

پاساالر زاده

استفاده از فیلترهای جزئی
128

مسیر یابی بهینه انتقال اطالعات با

فرامرز فقیهی

احتمال وقوع پدیده تداخل

حسن فشکی

فاطمه عباسیان

فراهانی

الکترومغناطیسی با استفاده از روشهای
هوشمند ضمن ارائه حفاظ ثانوی
الکترومغناطیسی مبتنی بر کدینگ
129

استفاده از تکنیک های فازی برای یافتن

فرامرز فقیهی

رضا شریفی

حدیث زارع

مسیر امن میدانی حامل های انتقال
اطالعات در راستای دستیابی به سازگاری
الکترومغناطیسی
131

طراحی و شبیه سازی آنتن پهن باند

علی رفیعی

جاسم جمالی

کیانوش نوری

مایکرواستریپ با قابلیت دو پالریزاسیون
خطی
131

مدل سازی تاثیر یسته های گمشده بر
قابل دیدن بودن ویدئو ها  TSبا فرمت
MPEG-2

احمد کشاورز

حبیب رستمی

عباس پرتوی
سنگی

132

استفاده از کانتورهای فعال در آشکار

اصغر ابراهیمی

رضا دیانت

سازی کبد از تصاویر  MRIشکمی
133

بهبود دقت مکانی و طیفی تصاویر

اسماعیل
صفائی تبار

احمد کشاورز

سنجش از دور با استفاده از الگوریتم

علیرضا مالح

بهاره شبانی

زاده

های ادغام مبتنی بر کانتورلت
134

جبران سازی حرکت در مد نور افکنی

صادق صمدی

اصغر ابراهیمی

رادار دهانه مصنوعی
135

ساخت تصویرتوسط الگوریتم قطبی با

آرزو علی
مددی حقیقی

احمد کشاورز

استفاده از تبدیل چیرپ Z -برای

مصطفی

اسماعیل

اسماعیل بیگ

بیضاوی

رادارهای روزنه ترکیبی دو ایستا در مود
کاری نور افکنی
136

طراحی مقاوم شبکه های فیبر نوری در
مقابل نامعینی های آینده ترافیک در

غالمرضا اکبری

محمد سروش

مهدی پیروز

زاده

شبکه های IP-OVER-DWDM
137

طراحی،شبیه سازی و ساخت فیلتر
مایکرواستریپی میان گذر اصالح شده

رمضانعلی صادق

اصغر ابراهیمی

زاده

حمید سنجری
نیا

کوپل از پهلو
138

استفاده از ترکیب مدل مارکوف و روش

حمید دهقانی

احمد کشاورز

محمد پا ایزد

SVMجهت طبقه بندی تصاویر ابر طیفی
139

استفاده ازالگوریتم ژنتیک در سنتز آرایه

علی رفیعی

ای خطی از آنتن ها برای بهینه سازی و

مصطفی

مریم رحیمی

اسماعیل بیگ

کازرونی

کاهش سطح گلبرگ هایی فرعی پترن
آن
141

طراحی،شبیه سازی،بهینه سازی و

همایون عریضی

ساخت یک پیوننده خط شاخه ای با

علیرضا مالح

سیده سمیه

زاده

هاشمی

بازوهای اضافی
141

مقایسه عملکرد سیستم مخابراتی DS-

محمد فرزان

 CDMAبا استفاده از کدهای کوتاه،بلند

صباحی

حبیب رستمی

دهقان فرد

و آشوبی
142

آشکار سازی تغییرات در تصاویر راداری

احمد کشاورز

علی رفیعی

 SARبا استفاده از اطالعات مکانی
143

استخراج مشخصات مدوالسیون
OFDM

اعظم شهبازی
پور

حمید دهقانی

احمد کشاورز

فریده شرقی
صدرآبادی

144

تشخیص کور مدوالسیون های

حمید دهقانی

احمد کشاورز

نیلوفز مفاخر

مورداستفاده در مخابرات ماهواره ای با
استفاده از پارامترهای آماری و ویژگی
های طیفی
کاهش الکترودها دراستخراج سیگنال
145

146

های  ECGبا استفاده ازتخمین گرهای

مهران یزدی

عاطفه تقدیس
جلیل عظیم پور

هوشمند
کاهش نویز اسپیکل از تصاویر رادار دهانه

احمد کشاورز

حبیب رستمی

مصنوعی( )SARبا استفاده از اطالعات

آمنه رجب پور
بوشهری

مکانی و تبدیل کرولت
147

شبیه سازی سیستم های رمز نگاری

حمید دهقانی

احمدکشاورز

میالد فتحی

سیگنال صحبت در حوزه فرکانس
148

طبقه بندی تصاویر ماهواره ای با استفاده
ازویژگی های بافت و شبکه عصبی

حمیدرضا دلیلی

علیرضا مالح

اسکویی

زاده

الهام طاهری

 MLPوسیستم نروفازی  ANFISو
مقایسه با مدل مخفی مارگوف
149

طراحی،شبیه سازی و ساخت یک

همایون عریضی

رضا دیانت

بهادر قاسمی

تزویجگر النگ برای باندهای فرکانسی
()L،R،S
151

طراحی و شبیه سازی مالتی پلسکر

سید علی علویان

اصغرابراهیمی

 ADD/DROPنوری قابل تنظیم
151

مقاوم سازی سیستم های تایید چهره در

حدیث
محمودیگم یک

احمد کشاورز

برابر تغییرات روشنایی با ترکیب مدلهای

مصطفی

مصطفی

اسماعیل بیگ

اسماعیلی

دودویی و توابع حالت ذاتی تصویر
152

ارائه یک روش جدید در رمزنگاری مبتنی
بر شبکه عصبی آشوبناك

153

فشرده سازی تصاویر ابر طیفی با استفاده

حمیدرضا دلیلی

علیرضا مالح

اسکویی

زاده

احمد کشاورز

حبیب رستمی

از نمونه برداری فشرده
154

طراحی و بهینه سازی فیلترهای
میکرواستریپی با ساختارهای فراکتال

علیرضا عباسی
نسرین
شایسته نیا

علی رفیعی

سید علی

محمود علیزاده

حسینی

پهلوانی

155

نهان نگاری داده در ویدئو با فرمت

احمد کشاورز

جلیل عظیم پور

H.246
156

تعیین مرز و حاشیه متن در تصاویر متن

مسعود دشت
دار

احمد کشاورز

حبیب رستمی

و فاصله کل ناحیه متن از لبه صفحات در

آرش
رشید فرخی

تصاویر دارای پرسپکتیو
157

تشکیل تصویر رادار دهانه مصنوعی با

احمد کشاورز

استفاده از روشهای تخمین طیف دو

محمد نادر

علی امینی

کاکائی

بعدی
158

طراحی و شبیه سازی سلول TEMجهت

علی رفعیی

جاسم جمالی

امیدرضا دهقان

ارزیابی تشعشعات الکترومغناطیسی
ناشی از تلفن های همراه
159

سنتز بافت بر روی تصاویر ابر طیفی

احمد کشاورز

حبیب رستمی

حکیمه شکیبا

161

تست مدار فیلتر میان گذر فعال با

علیرضا مالح زاده

عبدالرسول

پریا برجاس

قاسمی

استفاده از الگوریتم های پس انتشار خطا
 BPو تابع شعاعی  RBFشبکه عصبی
مصنوعی
161

کاهش نویز داده های لرزشی به کمک

علی رفعیی

تبدیل موجک
162

تحلیل و شبیه سازی کارایی FCCM

اسماعیل بیگ
احمد کشاورز

رادارهای جستجو در حضور انواع ECM
163

مکان یابی منبع صوتی با استفاده از

علی رفعیی

تخمین تاخیر زمان
164

آشکار سازی باندهای فرکانسی با
استفاده از روش مشارکتی و ترکیب نرم

مصطفی

سودابه محمدی

مصطفی

محمد هادی

اسماعیل بیگ

سهراب

مصطفی

مینا پور محمد

اسماعیل بیگ
علیرضا ذوالقدر

حبیب رستمی

اصلی

سارا
شریعتمداری

در سیستم رادیو شناختی

165

ارائه مدلی برای طنین در سونار اکتیو و

اصغر ابراهیمی

احمد کشاورز

بررسی روش های کاهش آن در حوزه ی

مریم السادات
حسینی

زمان – فرکانس
166

آشکارسازی تغییرات محتوایی در تصاویر

حمید دهقانی

جاسم جمالی

ابوذر لشکری

ماهواره ای
167

ارائهی یک روش وفقی برای کاهش نویز
در تصاویر پزشکی به کمک تبدیل ویولت

علی رفعیی

مصطفی
اسماعیل بیگ

صدیقه افهمی

168

ارائه روشی جدید برای آشکار سازی و

اصغر ابراهیمی

احمد کشاورز

فریده زارعی

تخمین پارامترهای سیگنال  LFMبه
کمک تابع ابهام کسری
169

بهینه سازی و شبیه سازی روش های
پنهان نگاری داده در صوت و شبکه های

علیرضا ذوالقدر

مسعود محزون

اصلی

محمد
اسفندیاری

کامپیوتری
171

درون یابی تصاویر حاوی بافت با حفظ

مهران یزدی

احمد کشاورز

جزئیات تصویر مبتنی بر ترکیب تبدیل

امین حمیدیان
جهرمی

موجک و روش فرکتال
171

بخش بندی تصاویرSARبا استفاده از

مهران یزدی

احمد کشاورز

الگوریتم های بهینه سازی ابتکاری
172

شبیه سازی یک سیستم دسترسی

محسن
شهاب پور

محسن معصومی

چندگانه به روش تقسیم کد نوری بر

مصطفی اسمعیل

مرتضی متاله

بیگ

مبنای کد گذاری دامنه طیف
173

ادغام تصاویر مرئی و مادون قرمز ()IR

مهران یزدی

احمد کشاورز

رضا خلفی نژاد

بر اساس تبدیل کانتورلت و شبکه های
عصبی
174

ادغام تصاویر ماهواره های LANDSAT

احمد کشاورز

حبیب رستمی

عباس قراغانی

, SPOTبااستفاده از تبدیل موجک
تفکیک
ناپذیر
175

طراحی یک آنتن دوبانده  PIFAبرای
کاربردهای LTE/WIMAX

176

حمید رضا دلیلی

جاسم جمالی

اسکویی

احسان عبداله
زاده

طراحی،تحلیل و شبیه سازی سیستم

صادق عباس

سید علی

مخابرات نوری  WDMبا استفاده از

شاهکوه

علویان

علی اصغر زارع

منابع نوری غیر همدوس به روش برش
طیفی
177

بررسی الگوریتم های مسیریابی

حبیب رستمی

احمد کشاورز

علی جوانمردی

جغرافیایی در شبکه های حسگر بی سیم
اقتضایی
178

پنهان نگاری پیام متنی در اجزای
متحرك ویدئو جهت انتقال امن مبتنی بر
شبکه های عصبی

علی رفعیی

احمد کشاورز

روح اله کازرونی

179

بهبود الگوریتم  GM_PHDبه منظور

احمد کشاورز

حبیب رستمی

رد یابی چند هدف و چند سنسوربا کمک

شهاب الدین
زارعی

تخمین بایاس
181

نهان کاوی در تصاویر با دو بار فشرده

احمد کشاورز

حبیب رستمی

سازی JPEG
181

مدلسازی ،طراحی و شبیه سازی فیلتر

جمال جانباز
فریدونی

همایون عریضی

رضا دیانت

فرزاد ساجدی

شکافدار مایکرو استریپ تزویج شده
خازنی
182

آشکار سازی لکه های نفتی در دریا با

احمد کشاورز

حبیب رستمی

اسنفاده از تصاویر راداری  SARو

علیرضا
شمشیری

برآورد اثر باد
183

آشکار سازی اهداف متحرك با سرعت

محسن معصومی

حبیب رستمی

سجاد کریمی

های غیر ثابت در رادارهای  UWBدر
حضور کالتر و تموج با استفاده از تبدیل
هاف
184

سیستم شناسایی گوینده با استفاده از

علی رفیعی

هیبرید بهبود یافته ی مدل مخلوط

محمد حسین

راضیه دارنگ

نبوی

گوسی ( (GMMبا مدل بردار پشتیبان
احتنالی )(PSVM
185

کاهش ابعاد آنتن های مایکرو استریپ پچ

علی رفیعی

جاسم جمالی

محسن نجفی

برای کاربردهای GPS
186

بیان ایده ی METRO ETHERNET

محسن معصومی

حبیب رستمی

محمد چاوشی

و تشریح تئوری و پیاده سازی پروتکل
MULTIPLE PROTOCOL
)LABEL SWITCHING(MPLS
در بستر سویچینگ مخابراتی
187

حذف نویز لکه ای در تصاویر رادار دهانه

محسن معصومی

مصنوعی با استفاده از روش BSS
188

مدلسازی سیستم تایید هویت گوینده به

مصطفی

امیر موحدی

اسماعیل بیگ
علی رفیعی

منظور پایداری در برابر عوامل نامطلوب

محمد حسین

نسیم اکبری

نبوی

کانال
189

بهبود عملکرد  BERسیستم MC-

حمیدرضا دلیلی

 DS-CDMAدر حضور JITTER

اسکویی

زمانی در کانال  AWGNو رایلی

اصغر ابراهیمی

عبدالعظیم
محمدی

191

تخمین انحراف فرکانسی در سیستم های

حمیدرضا دلیلی

چند حاملی مبتنی بر تکنیک های کور و

اسکویی

جلیل عظیم پور

محمد مرادی
اشکفتی

شبه کور
191

بهبود عملکرد رادار آرایه فازی با
استفاده از تکنیک چند ورودی – چند

محمدامیر فالح

جلیل عظیم پور

علی صیرفی

تفتی

خروجی
192

تخمین موقعیت شلیک کننده با استفاده

محمدامیر فالح

از سیگنال های اکوستیک دریافت شده

تفتی

جلیل عظیم پور

صادق نظارات

در یک شبکه حسگر بی سیم
193

آنالیز خطاهای موقعیت نسبی در شبکه
حسگر بی سیم با استفاده از توان

محمدامیر فالح

جلیل عظیم پور

فرزاد شعبانی

تفتی

سیگنال دریافت شده در سنسورها و
زمان ورود به سیگنال ها
194

بهبود و بررسی حذف نویز در تصاویر

عبدالرسول

مجید زارعیان

احمد کشاورز

قاسمی

جهرمی

حمیدرضا دلیلی

علیرضا مالح

طیبه نسترن

اسکویی

زاده

علی رفیعی

احمد کشاورز

تشدید مغناطیسی MRI
195

ارائه یک سیستم طیف گسترده رمزی
شده تحت جمینگ نویز پالسی

196

بهبود انتخاب ویژگی یکتای اثر انگشت با

ساناز امیری

استفاده از الگوریتم های تکاملی
197

بهبود قابلیت اعتماد مسیر ارتباطی در

محسن ملکوتی

شبکه های سلولی مبتنی بر مخابرات

مصطفی

اسماعیل ممتاز

اسماعیل بیگ

جهرمی

مشارکتی
198

افزایش بهره وری توان در شبکه های

محسن معصومی

سلولی مبتنی بر مخابرات مشارکتی
199

ارائه یک روش جدید جهت جداسازی
پالس های راداری

211

ارائه یک الگوریتم جدید جهت ایجاد
اخالل در زاویه سنجی رادار

211

مونیتورینگ شبکه های فیبرنوری با
استفاده از تکنیک  OTDRمبتنی بر
آشکارسازی همبسته

مصطفی

محمد روشناس

اسماعیل بیگ
حمیدرضا دلیلی

اصغر ابراهیمی

اسکویی
حمیدرضا دلیلی

محبوبه
رحیم زاده

اصغر ابراهیمی

غزاله بناکار

اسکویی
حمیدرضا دلیلی
اسکویی

اصغر ابراهیمی

مجتبی لک زاده

212

بخش بندی خودکار تصاویر  PETبا

احمد کشاورز

استفاده از الگوریتم مرز فعال و اطالعات

مصطفی اسمعیل

نسیبه ماهینی

بیگ

محلی
213

فشرده سازی پالس رادار توسط الگوریتم

محمد امیرفالح

جلیل عظیم پور

وقفی مقاوم در برابر شیفت فرکانس داپلر
214

بررسی شبیه سازی و مقایسه ی روش

حسین همتی
نیا

احمد کشاورز

حبیب رستمی

های ترکیب اشکارسازی توزیعی

اسماعیل هاشم
زاده

درسونارفعال با ارایه ی مستطیلی
215

حذف نویز درتصاویر SARبااستفاده

علی رفیعی

احمد کشاورز

علیرضا حیدری

ازتبدیل ویولت وفیلتر وفقی
216

حذف نویزسیگنالECGبااستفاده

حسین مومن زاده

217

از EMPIRICAL MODE
)DECOMPOSITION(EMD
بهبود روش های نهان نگاری

حقیقی
کریم انصاری اصل

محمدنادرکاکایی

محمدفیاض
بخش

احمد کشاورز

رضاعبداللهی

تصاویردیجیتال درحوزه کرولت
218

جداسازی ابرطیفی تصاویرباابعادباال

احمدکشاورز

بااستفاده ازالگوریتم های حداقل سازی

عبدالرسول

ارمان رضائی

قاسمی

سریع L
219

بررسی،شبیه سازی ومقایسه ی روش

احمدکشاورز

حبیب رستمی

های ترکیب اشکارسازی توزیعی درسونار

اسماعیل هاشم
زاده

فعال باارایه مستطیلی
211

بخش بندی تصاویرسونار به کمک مدل

علی رفیعی

احمدکشاورز

الهه طالعی

پنهان مارکوف
211

شبیه سازی الگوریتم های کاربردی

محمدناصرمقدسی

روزبه حمزئیان

سعیده سلیمانی

دراشکارسازی تصاویرماهواره ای به کمک
تبدیل موجک
212

تصحیح حساسیت سیستم های

حمیدرضادلیلی

مخابراتی چند حاملی به انحراف

اسکویی

جلیل عظیم پور

سیده
اناهیتااذرین

فرکانسی وزمانی
213

شبیه سازی الگوریتم  RLSبهینه شده
درشکل دهی وفقی تشعشع انتن های
هوشمند جهت کاربرد درسیستم های
انتی جمینگ نویزی

علیرضا مالح زاده

جلیل عظیم پور

سیدارسالن
حسینی

 214الگوریتم های همزمان ساز درشبکه

اصغرابراهیمی

محسن معصومی

شیرین رزمی

بیسیمmimo-ofdm

215

216

بهبود دقت مکان یابی شبکه های حسگر

حسین مومن زاده

بیسیم باترکیب دو روش TDOAو RSS

حقیقی

بررسی الگوریتم های مسیر یابی مبتنی بر

علی رضا مالح زاده

محمدنادرکاکایی

فاطمه شیخ
ابولی

نادر کاکایی

سحر نجیب زاده

موقعیت بدون ارسال بسته راهنما در
شبکه های حسگربی سیم
 217بررسی وشبیه سازی روش های پرتوسازی

محمدناصر مقدسی

احمدکشاورز

ومقاوم سازی پرتوساز دربرابر خطا

218

استخراج فراوانی پوشش های سطح

رضاشاهینی
اصل

حمید دهقانی

احمد کشاورز

علی سرخ پور

درتصاویر ابر طیفی،براساس مدل های
خطی وغیر خطی تجزیه طیفی
219

بهینه سازی ردگیری هدف در رادار های

حسن معصومی

جاسم جمالی

ارایه فازی
221

تحلیل و بررسی تاثیر خطای تخمین کانال
بر ظرفیت کارایی و دایور سیتی گیرنده
های خطی در سیستم های چند ورودی و
چند خوروجیMIMO

سید حسین
مجاهد الموسوی

علیرضا ذوالقدر
اصلی

مسعود محزون

سوزان دیالمه

221

بهینه سازی ردیابی هدف در سیستم های

علی رفیعی

سونار فعال مولتی استاتیک زیر سطحی

سید علی

شمس تمیمی

حسینی

با استفاده از الگوریتم ژنتیک

 222مسیریابی لحظه ای بهینه در شبکه های

علیرضا مالح زاده

جلیل عظیم پور

محمد جواد زارع

سیار با استفاده از منطق فازی ADHOC
 223بررسی طرح های تخصیص کانال در شبکه

علیرضا مالح زاده

رضا دیانت

های مخابرات سیار مبتنی بر OFDM
 224بهینه سازی انتقال عمودی ) (VHDبرای

سیده بهاره
مستطابی

محمد ناصر مقدسی

جلیل عظیم پور

زهرا کارگر

شبکه های وایرلس ناهمگن نسل چهارم
 225تخمین کور پاسخ فرکانسی کانال بدون

محسن معصومی

استفاده از سیگنال راهنما در سیستم
OFDM
 226شبیه سازی ردیابی اهداف راداری بر

مصطفی

الناز تابع احمدی

اسماعیل بیگ
علیرضا مالح زاده

جلیل عظیم پور

حدیث فوالدی

اساس فیلتر های کالمن ترکیبی
 227جمع آوری کارا اطالعات در شبکه حسگر

سعید مهرجو

بیسیم با استفاده از نمونه برداری فشرده

مصطفی

بهاره چوك

اسماعیل بیگ

زادگان

وقفی
 228بررسی و بهبود شیوه های فشرده سازی

احمد حاتم

دارای اتالف ویدیو با استفاده از تبدیل

مصطفی

محمد رحمانیان

اسماعیل بیگ

موجک وشبکه عصبی
 229تشخیص نشت نفت با استفاده از الگوریتم
های جدا سازی تصاویر فرا طیفی

احمد کشاورز

مصطفی

سید محمد کریم

اسماعیل بیگ

هاشمی زاده

 231طبقه بندی تصاویر فرا طیفی بوسیله

علی رفیعی

احمد کشاورز

ترکیب روش ماشین های بردار پشتیبان و

زینب محمدی
فرد

مولفه های مستقل مقید
 231بهبود روش تشخیص پارامتر های مهم

محسن معصومی

نادر کاکایی

سعیده نعمتی

سیگنال الکترو کاردیوگراف  ECGبا
حذف سیگنال های تداخلی محیطی و
بیولوژیک
 232بهبود عملکرد سیستم های تقسیم

جعفر خلیل پور

فرکانسی چند گانه متعامد با تکنیک

حمید رضا دلیلی

افشین منصوری

اسکویی

مقدم

سنکرون سازی زمانی مبتنی بر همبستگی
متقاطع
 233طراحی وشبیه سازی سیستم هوشمند

علیرضا مالح زاده

جلیل عظیم پور

تشخیص خواب آلودگی راننده بر اساس

محمد حسن
چمن سرا

شبکه های عصبی و منطق فازی
 234بهبود الگوریتم تخمین زاویه ورود

اصغر ابراهیمی

سیگنال برای منابع همدوس
 235بهبود عملکرد اکوالیزرهای کوتاه شوندگی

کاکایی
جعفر خلیل پور

کانال با استفاده از تکنیک تطبیقی کور
 236طراحی آرایه یک بعدی ودو بعدی در
حالت شکل دهی پرتو برای سیگنال پهن

محمد نادر

حمیده غالمی

محمد ناصر مقدسی

حمید رضا دلیلی

عنایت اله

اسکویی

جمشیدی

محسن معصومی

رضا سپاس

باند
 237ساخت درخت تجمیع داده بهینه با

سعید مهرجو

بکارگیری نمونه برداری فشرده و الگوریتم

مصطفی

نجمه زارع

اسماعیل بیگ

ژنتیک
 238کاهش تداخل بین زیر حامل ها در روش

محمد نادر کاکایی

نوید دریا سفر

نجمه رحیمی

مالتی پلکس تقسیم فرکانسی متعامد (
 (OFDMجهت بهبود نرخ خطای بیت
 239تخمین مکان منبع ارسال و یا دریافت
سیگنال با کمک مجموعه حسگرهای
بیسیم به روش تطبیقی بر اساس حداقل
مربعات

محسن معصومی

علی رفیعی

فاطمه خواست
خدایی

 241ارائه یک روش جدید برای دسته بندی

علیرضا مالحزاده

جاسم جمالی

کامران جاویدی

سیگنال های صوتی زیر آب به کمک
تبدیل موجک
 241تخمین کانال و تکنیک های آشکار سازی

حسین مومن زاده

در سیستم های MIMO_OFDM
 242ناحیه بندی تصاویر تشدید مغناطیسی
 MRIمغزی با استفاده از روش سطوح
همتراز ناحیه ای

کامران کاظمی

محمد ناصر

سودابه

مقدسی

خبازثابت

احمد کشاورز

ساره اکبری

