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 پیام دبیر سمینار

های مهندسی برق و کامپیوتر با هدف ارائه سمینارهای برتر دانشجویی، جشنواره تازه

شود. آشنایی دانشجویان با نحوه ارائه علمی و تقدیر از سمینارهای برگزیده برگزار می

در آخرین ماه سال یکهزار و چهارصد و یک با ارائه سی و دو هشتمین جشنواره نیز 

عنوان سمینار، داوری و نظارت شانزده عضو محترم هیات علمی دانشکده های 

مهندسی برق و کامپیوتر، و شرکت بیش از یکصد و پنجاه دانشجو در هشت نشست 

یک کردن شود. از جمله اهداف مدنظر این دوره از جشنواره، نزدموازی برگزار می

فضای کارآفرینی و خلق ارزش مبتنی بر دانش بوده است و بر همین اساس حامیانی 

از صندوق نوآوری و شکوفایی، و صندوق پژوهش و فناوری خواجه نصیر ضمن حمایت 

مادی و معنوی از برگزاری این جشنواره، با سخنرانی در جلسه اختتامیه در تلاش 

ر جهت رفع نیازهای جامعه و صنعت برای جهت دهی ایده های دانشجویی د

های باشند. امید است برگزاری چنین رویدادهایی بتواند زمینه انجام فعالیتمی

 پژوهشی عمیق و با کیفیت را فراهم نماید.

 

 

 بیژن معاونی

 های مهندسی برق و کامپیوترهشتمین جشنواره تازهدبیر 

 1041اسفند 
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 جشنوارهدبیر 

  بیژن معاونیدکتر آقای   

 )به ترتیب حروف الفبا( جشنوارهکمیته علمی 

  

 مقدمدکتر حمید ابریشمی  دکتر حسین شفیعی 
 دکتر علی احمدی  دکتر حسین شمسی 
 دکتر محمود احمدیان  زاده دکتر کریم عباس 

 برومنددکتر فرهاد اکبری  دکتر آتنا عبدی 
 دکتر تورج امرایی  دلیدکتر مهدی علیاری شوره 

 دکتر توکل پاکیزه  دکتر علیرضا فاتحی 
 راددکتر حمیدرضا تقی  دکتر علیرضا فریدونیان 

 کاخکیدکتر مهسان توکلی  دکتر عبدالرسول قاسمی 

 بینادکتر محمد توکلی  دکتر زهرا قطان کاشانی 
 دکتر علی حبیبی بسطامی  دکتر مریم محبی 
 نژاددکتر حسین حسینی  دکتر صادق محسن زاده 

 دکتر علی خادم  نیادکتر امیر موسوی 
  مهدی دلرباییدکتر  دکتر اسماعیل نجفی 
 یادگاریده دکتر مسعود  دکتر علی نحوی 

 دکتر فاطمه رضایی  دکتر بهروز نصیحت کن 

 دکتر هدی رودکی لواسانی  دکتر امیرحسین نیکوفرد 

 دکتر حسام زندی  
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 روسای نشست )به ترتیب حروف الفبا(

 دکتر محمدصادق ابریشمیان 

  مهدی اثنی عشریمحمددکتر 

 دکتر تورج امرایی 

 دکتر بابک توسلی 

 دکتر حمید خالوزاده 

 کلانتریدکتر سعید خان 

 دکتر هدی رودکی لواسانی 

 دکتر محمدعلی سبط 

 دکتر امیرمسعود سوداگر 

  رامین علیپوردکتر 

 دکتر علیرضا فریدونیان 

  فرزانه کیوانفرددکتر 

 زادهدکتر نگین معنوی 

  امیر موسوی نیادکتر 

 دکتر ابراهیم ندیمی 

 کندکتر بهروز نصیحت 

 دکتر امیرحسین نیکوفرد 
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 جشنواره کمیته اجرایی

  بیژن معاونیدکتر آقای 

  کاشانی دکتر زهرا قطانخانم 

  نرگس ملکیخانم 

  مینا حاجی ملاحسینی خانم 

 خانم پروین قدیمی 

 خانم مهندس فرزانه زریوار 

 پورآقای ابوالحسن کریم 

  عبدالهی  اکبرعلیسید آقای 
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 )بخش دانشجویی( کمیته اجرایی جشنواره
 

 آقای مهندس رضا کاظمی: دبیر دانشجویی سمینار 

 آقای مهندس ارشیا عبدی: مجری 

  آقای مهندس محمدجواد احمدی: مسئولIT  

 آقای مهندس امیرحسین اسدی نظری: تدارکات 

 خانم مهندس مینو جهان سیر: تدارکات 

 آقای مهندس محمدعلی خانی: تدارکات 

  معصومه فتاحی: تدارکاتمهندس خانم 

  زاده: تدارکاتمحمد قشنگمهندس آقای 

  امید گلابی: تدارکاتمهندس آقای 

  فاضله مختارزاده: تدارکاتمهندس خانم 

 آقای مهندس محمد حسین مدیرروستا: تدارکات 

  شیرین ناظم زاده: تدارکاتمهندس خانم 
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 جشنوارهو معنوی حامیان مالی 
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 جشنوارهبرنامه 
 

 11014الی  11014ساعت  نشست ها

 13014الی  11014ساعت  اختتامیه
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 141سالن ، الکترونیکمهندسی نشست 

 ابراهیم ندیمیدکتر   - زادهنگین معنویدکتر روسای نشست0 

 شفاف و سبک ،ریپذانعطاف یدیخورش یهاسلول -1

 نام ارائه دهنده: خانم مهندس زینب صنعتی نجار

 استاد راهنما: آقای دکتر فرهاد اکبری برومند

   ECGایسکمی قلبی با پردازش سیگنال  تشخیص خودکار آنفارکتوس و  -2

 نام ارائه دهنده: خانم مهندس کیمیا حدیدی

 نژاداستاد راهنما: دکتر حسین حسینی

  های اختلاف زمانکنندهتقویت -3

 نام ارائه دهنده: خانم مهندس ارغوان میربلوکی

  راهنما: آقای دکتر حسین شمسی استاد
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 143، سالن قدرتمهندسی نشست 

 رامین علیپوردکتر  -دکتر علیرضا فریدونیان  – تورج امراییدکتر روسای نشست0 

 چند ورودی چند خروجی  Dc-Dcهای مبدل -1

 نام ارائه دهنده: آقای مهندس حسین محمدی سلح چین

 استاد راهنما: آقای دکتر کریم عباس زاده

 کاربردهای هوش مصنوعی در الکترونیک قدرت -2

 نام ارائه دهنده: خانم مهندس نیلوفر حمیدی

 زادهآقای دکتر محمد توکلی بینا، آقای دکتر صادق محسناساتید راهنما: 

ی بازیابی ولتاژ تأخخیری بار ولتاژی با در نظر گرفتن پدیده طراحی سیستم حذف -3

 ناشی از خطا

 مهندس سامان احمدینام ارائه دهنده: آقای 

 استاد راهنما: آقای دکتر تورج امرایی

 شأبکه تیأامن بأا در نظرگأرفتن سأازهاو ذخیره توسعه شبکه انتقال یزیربرنامه -4

   ریدپذیمنابع تجد یتحت نفوذ بالا

 نام ارائه دهنده: آقای مهندس محمدحسین آسایش زارچی

 استاد راهنما: آقای دکتر تورج امرایی

 انرژی های هوشمندشبکه در ماشین یادگیری وی مصنوع هوش کاوی،داده -5

 نام ارائه دهنده: آقای مهندس رضا حقگو رستمی

 استاد راهنما: آقای دکتر علیرضا فریدونیان
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 141، سالن کنترلمهندسی نشست 

 بابک توسلیدکتر  -حمید خالوزاده روسای نشست0 دکتر 

  ی سیستم ایربگ خودروسازمدلی هاروشبررسی  -1

 نام ارائه دهنده: خانم مهندس مهسا بهبودی

 استاد راهنما: آقای دکتر مهدی علیاری شوره دلی

 ریبأر توجأه در پأردازش تصأو یمبتنأ یترانسأفورمر یعصأب یهاهشبک یبررس -2

 خودران یهالیاتومب

 نام ارائه دهنده: آقای مهندس آرمان فروزش

 استاد راهنما: آقای دکتر امیرحسین نیکوفرد

های پأأذیر عیأأب مبتنأأی بأأر داده در سیسأأتمهأأای کنتأأرل تحملروشبررسأأی  -3

 خطی زمان گسسته

 نام ارائه دهنده: آقای مهندس شایان مودی

 استاد راهنما: خانم دکتر مهسان توکلی کاخکی
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 140سالن ، مخابراتمهندسی نشست 

 محمدعلی سبطدکتر  - محمدصادق ابریشمیانروسای نشست0 دکتر 

 متریمیلیمتری و زیرموجمیلیفرکانسی موجهای ضرب کننده  -1

 یرپور نیانام ارائه دهنده: آقای مهندس مصطفی حسین

 استاد راهنما: خانم دکتر زهرا قطان کاشانی

 بایوسنسورهای نانواپتیک و نانوفوتونیک -2

 نام ارائه دهنده: آقای مهندس مهدی برادران

 استاد راهنما: آقای دکتر توکل پاکیزه

  های شناسایی مبتنی بر یادگیری عمیقروشجعل عمیق و  -3

 نام ارائه دهنده: آقای مهندس سیدامین ناجی اصفهانی

 استاد راهنما: آقای دکتر محمود احمدیان

 های شبه تصادفی مبتنی بر نظریه آشوب در مخابرات طیف گستردهتولید دنباله -4

 علیرضا مرد شوریجهنام ارائه دهنده: آقای مهندس 

 آقای دکتر محمود احمدیاناستاد راهنما: 
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 342،  سالن مهندسی پزشکینشست 

 فردمنصوره کیواندکتر  - امیرمسعود سوداگرروسای نشست0 دکتر 

 ای در تصاویر تشدید مغناطیسی مغزبندی خودکار جسم پینهناحیه -1

 امیر ساری اصلانینام ارائه دهنده: آقای مهندس 

 مقدمابریشمیحمید استاد راهنما: آقای دکتر 

 یسأیمغناط دیتشأد یربرداریمواجهأه بأا چأالش کمبأود داده تصأو یهاکردیرو -2

 قیعم یریادگی( در حوزه fMRI) یعملکرد

 ایمان جهانینام ارائه دهنده: آقای مهندس 

 مهدی دلربایی و آقای دکتر علی خادم: آقای دکتر اساتید راهنما

تحلیأل ارتباطأات پویأای هأای مبتنأی بأر یأادگیری عمیأق بأرای بررسی روش -3

 تصویربرداری تشدید مغناطیسی مغزهای مغزی به کمک داده

 علی جهانینام ارائه دهنده: آقای مهندس 

 مهدی دلربایی و آقای دکتر علی خادم: آقای دکتر اساتید راهنما

  یینایدر قشر ب یپاسخ عصب یریرپذییتغ یبررس   -4

 صدرالدینیخانم مهندس سیده زهره نام ارائه دهنده: 

 خانم دکتر مریم محبی: راهنما استاد
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 314سالن  ، های کامپیوتری(کامپیوتر )شبکهمهندسی نشست 

  هدی رودکیدکتر  -دکتر محمد مهدی اثنی عشری  روسای نشست0 

  پذیریمخابراتی با رویکرد توسعه -آوری شبکه دو لایه قدرت ببررسی تا -1

 خانیردیوا فاطمهنام ارائه دهنده: خانم مهندس 

 آقای دکتر عبدالرسول قاسمیراهنما:  استاد

 لبه شبکه رایانشدر  تیو احراز هو تیامن یراهکارها یبررس -2

 نمین پورآقای مهندس مهدی ایماننام ارائه دهنده: 

 خانم دکتر فاطمه رضاییراهنما:  استاد

  سازی در لبۀ شبکه اینترنت اشیاءهای ذخیرهبررسی راهکارها و چالش -3

 خانم مهندس مریم موسوی جلالینام ارائه دهنده: 

 راهنما: خانم دکتر فاطمه رضایی استاد

  پذیریمخابراتی با رویکرد تطبیق -آوری شبکه دو لایه قدرتبررسی تاب -4

 شیوا هاشمینام ارائه دهنده: خانم مهندس 

 آقای دکتر عبدالرسول قاسمیراهنما:  استاد
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 311کامپیوتر )هوش مصنوعی و معماری کامپیوتری(، سالن  مهندسینشست 

 کنبهروز نصیحتدکتر  - امیر موسوی نیاروسای نشست0 دکتر 

 استفادههای مورد ها و روشهای هوشمند الگوریتمچت بات -1

 آقای مهندس احسان رضایینام ارائه دهنده: 

 علی احمدیراهنما: آقای دکتر  استاد

 گر در حوزه سلامت  و ورزشبررسی سیستم های توصیه  -2

 مهرخانم مهندس حمیده سلطانینام ارائه دهنده: 

 خانم دکتر چیترا دادخواهاستاد راهنما: 

های یأادگیری در تشخیص اشیاء با استفاده از تکنیک ابر نقاطهای پردازش روش -3

 عمیق

 نگین رجبینام ارائه دهنده: خانم مهندس 

 ادگارییآقای دکتر مسعود دهاستاد راهنما: 

 بندی وظایف و تخصیص منابع در محاسبات لبهرویکردهای زمان -4

 آقای مهندس سامان حسینی ساکینام ارائه دهنده: 

 آتنا عبدی دکترخانم استاد راهنما: 

 های مبتنی بر یادگیریپردازش ابرنقاط با استفاده از روش -5

 خانم مهندس زهرا شریفینام ارائه دهنده: 

 هدی رودکی لواسانی دکتراستاد راهنما: خانم 
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 313، سالن مکاترونیک مهندسینشست 

 فردامیرحسین نیکودکتر  - کلانتریسعید خانروسای نشست0 دکتر 

 کیربات به کمک یارتوپد یجراح -1

 پسندصنم تعالینام ارائه دهنده: خانم مهندس 

 آقای دکتر حمیدرضا تقی راداستاد راهنما: 

 مولد بخار ییگرما یهاابیدر باز بیع صیو تشخ ییشناسا یهاروش یبررس -2

 آقای مهندس مجتبی محسن حقیقینام ارائه دهنده: 

 دلیمهدی علیاری شورهاستاد راهنما: آقای دکتر 

 مغز بر حرکت انسان ییاختلالات عملکرد اجرا ریتاث یبررس -3

 فرخانم مهندس سما نیکاننام ارائه دهنده: 

 دلرباییاستاد راهنما: آقای دکتر مهدی 

های یادگیری ارزیابی توجه راننده نسبت به تبلیغات محیطی به کمک روش -4

 های مبتنی بر یادگیریپردازش ابرنقاط با استفاده از روش

 نژادآقای مهندس رضا بهبهانینام ارائه دهنده: 

 علی نحوی و آقای دکتر اسماعیل نجفیراهنما: آقای دکتر  اساتید
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 چکیده سمینارها
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 نیکوالکترنشست 
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 شفاف و سبک ،ریپذانعطاف یدیخورش یهاسلول

Flexible, Transparent & Light Solar Cells 

 زینب صنعتی نجارخانم مهندس دانشجو0 

 برومند فرهاد اکبریآقای دکتر  استاد راهنما0

 چکیده0 

درصد از کل  3۳مروزه احتراق سوخت فسیلی برای تولید برق روشی غالب است. ا

های فسیلی وابسته است و باتوجه به معایب عرضه برق جهان هنوز به سوختن سوخت

کننده است. منابع انرژی فراوان این روش، این حجم از وابستگی بسیار نگران

تجدیدپذیر مانند انرژی خورشید، باد، باران، جزر و مد، و انرژی زمین گرمایی پتانسیل 

های فسیلی را دارند. نور خورشید حاصل از سوختبسیار زیادی برای جایگزینی انرژی 

ترین منبع نور شناخته شده است. نور ترین و گستردهاز دیرباز به عنوان در دسترس

های گذشته خورشید منبعی پایدار با انرژی پاک را در اختیار دارد و در نتیجه در دهه

ی، به طور فعال مورد برداری از این انرژی پاک خورشیدهای خورشیدی برای بهرهسلول

 . اندبررسی قرار گرفته

های در این ارائه به بررسی نحوه کارکرد و ساختار انواع مختلفی از سلول

پذیر، شفاف و سبک هستند، های خورشیدی که انعطافخورشیدی با تمرکز بر سلول

های خورشیدی، مزایا و معایب، پردازیم. در بخش ابتدایی مروری کلی بر سلولمی

های گیرد. سپس ساختارهای انواع مختلفی از سلولاربردها و انواع آنها صورت میک

های خورشیدی ارگانیک، غیرارگانیک و نیمه ارگانیک بررسی خورشیدی شامل سلول

های خورشیدی که به شوند. در ادامه، موادی که برای ساخت هر یک از انواع سلولمی

اند، به همراه ی و مواد پلیمری تقسیم شدهسه دسته عمده مواد فلزی، مواد سرامیک

های خورشیدی مورد بررسی قرار خواهد گرفت. در میزان استفاده از این مواد در سلول

های خورشیدی که با استفاده از مواد مختلف به پایان نیز تمرکز بر سه دسته از سلول

های خورشیدی پذیر و سبک ساخته شده اند، خواهد بود. سلولصورت شفاف و انعطاف
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از جمله انواعی هستند که مورد بررسی قرار  CIGS ای، پروسکایت وارگانیک، رنگدانه

 .خواهند گرفت

 

های تجدیدپذیر، سلول خورشیدی های خورشیدی، انرژیسلول کلمات کلیدی0

CIGSای، پذیر، پروسکایت، سلول خورشیدی ارگانیک، سلول خورشیدی رنگدانهانعطاف
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 ECGایسکمی قلبی با پردازش سیگنال  آنفارکتوس وتشخیص خودکار 

Automatic Detection of Myocardial Infarction & Ischemia Using ECG 

Signal Processing 

 دانشجو0 خانم مهندس کیمیا حدیدی

 نژاداستاد راهنما0 آقای دکتر حسین حسینی

 چکیده0 

ها را بر رسانی به  اندامخون رود و وظیفهترین اعضای بدن به شمار میقلب از مهم

های قلب کاهش عهده دارد. در اثر انسداد عروق اصلی قلب، اکسیژن انتقالی به سلول

دار شدن شرایط، یابد. در این حالت فرد دچار ایسکمی شده و در صورت ادامهمی

ی شده و فرد دچار آنفارکتوس میوکارد یا سکته قلبها کاملا قطعرسانی به سلولاکسیژن

های قلبی در جهان ایسکمی و آنفارکتوس میوکارد از فراگیرترین بیماری خواهد شد.

توانند در زمان کوتاهی منجر به سکته قلبی و حتی مرگ شود. امروز هستند و می

 و MRI ، اکوکاردیوگرافی،ECGهای قلبی از طریق بررسی سیگنال تشخیص بیماری

، با توجه ECGتشخیص با استفاده از سیگنال پذیرد که در روش ها انجام میسایر روش

در لیدهای  Tو موج  STموج  ،Qهای اصلی سیگنال مانند موج به تغییر مشخصه

توان وجود بیماری و محل تقریبی وقوع  آن در قلب را تشخیص داد. گانه، می12

بررسی سیگنال قلب توسط پزشک انجام شده و به دلیل تنوع مشخصات مورد بررسی و 

ین منحصر به فرد بودن نوارقلب بیماران، فرآیندی زمانبر است. تشخیص بیماری همچن

توان با تشخیص به موقع، فرد را از خطر سکته در زمان طلایی بسیار اهمیت دارد و می

های های ناشی از آن و یا مرگ احتمالی نجات داد. به همین دلیل در سالو آسیب

های بسیار مورد توجه قرار گرفته است. روش های قلبیاخیر، تشخیص خودکار بیماری

-2 های کلاسیکروش -1شوند. تشخیص خودکار به طور کلی به دو دسته تقسیم می

 های مبتنی بر یادگیری عمیق.روش
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های های کلاسیک پردازش و تشخیص خودکار بیماریاین ارائه متمرکز بر شیوه 

 است. ECGایسکمی و آنفارکتوس قلبی با استفاده از سیگنال 

 

 ، پردازش سیگنالECGآنفارکتوس، سیگنال  ایسکمی، کلمات کلیدی0
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 های اختلاف زمانکنندهتقویت

Time Difference Amplifiers 

 دانشجو0 خانم مهندس ارغوان میربلوکی

 استاد راهنما0 آقای دکتر حسین شمسی

 چکیده0 

نانومتر و کمتر، ساخت مدارات آنالوگ  22به ابعاد  CMOSبا پیشرفت تکنولوژی 

با مشخصات طراحی معین دشوار است. یکی از دلایل آن، محدود بودن رزولوشن ولتاژ 

باشد. در این شرایط، پردازش حالت زمان تکنیکی است که برای حل بسیاری از این می

گ با ها مناسب است. مزیت اصلی این تکنیک، توانایی دستیابی به توابع آنالوچالش

 (TDA)های اختلاف زمان کنندهاستفاده از ساختارهای منطق دیجیتال است. تقویت

روشی نوآورانه  TDAهای زمانی باشند. توانند یک مؤلفه کلیدی برای تحقق راه حلمی

است. در این پروژه چند نمونه از  ADCبرای بهبود رزولوشن زمان و همچنین تحول 

TDA شوند. همچنین در مورد بررسی میهای حلقه باز و حلقه بستهTDA ای که

کند، توضیح اختلاف زمان ورودی بین دو سیگنال را توسط یک گین کسری تقویت می

 Current Starvedشود. سیستم کنترل گین حلقه بسته شامل یک المان تخخیر داده می

و یک المان تخخیر کنترل شده دیجیتال مونوتونیک  (PDCSDE)تفاضلی پسودو 

(DCDE) ها برای ساخت زنجیره تخخیر و یک حلقه باشد. استفاده از این المانمی

 شود تا گین اختلاف زمان کسری پایدار بدست آید.کنترل باعث می

 

، MUTEXمبتنی بر  TDAآشکارساز فاز، کنترل گین حلقه بسته،  کلمات کلیدی0

 .PVT، تغییرات OTAالمان تخخیر، ولتاژ کنترل، 
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 قدرتنشست 

  



 5045اسفند  51 های مهندسی برق و کامپیوترهشتمین جشنواره تازه

 چند ورودی چند خروجی  Dc-Dcهای مبدل

Multiple Input Multiple Output DC to DC Converter  

 لح چینسآقای مهندس حسین محمدی دانشجو0 

 زاده سکریم عبااستاد راهنما0 آقای دکتر 

 چکیده0 

بأأا سأأطح  Dcبأأا یأأک سأأطح معأأین را بأأه ولتأأاژ  Dcولتأأاژ  Dc-Dcهأأای مبأأدل

تأرین تأوان بأه متأداولمأی Dc-Dcهأای کننأد. در بأین مبأدلمعین دیگر تبدیل می

افزاینأأده و کأأاک  -کاهنأأده، افزاینأأده، کاهنأأده Dc-Dcهأأای هأأا یعنأأی مبأأدلنأأوع آن

نقأأش مهمأأی را در صأأنعت، وسأأایل  Dc-Dcهأأای اشأأاره نمأأود. امأأروزه مبأأدل

هأأای قابأأل هأأای الکتریکأأی، صأأنعت هأأوا و فضأأا، سیسأأتمالکتریکأأی ماننأأد ماشأأین

تولیأأد پراکنأأده، منأأابع انأأرژی تجدیدپأأذیر، اصأألاو ضأأریب قأأدرت و تنظأأیم حمأأل، 

در صأأنعت و  Dc-Dcکننأأد، بأأه دلیأأل کأأاربرد متأأداول مبأأدل هأأای ولتأأاژ ایفأأا مأأی

هأأا امأأری سأأایر کاربردهأأای اشأأاره شأأده در بالأأا مطالعأأه بأأر روی ایأأن نأأوع مبأأدل

انأأرژی هأأای شأأامل منأأابع هأأای اخیأأر شأأبکهباشأأد. در سأأالناپأأذیر مأأیاجتنأأاب

هأأای ( و سیسأأتمFCهأأای سأأوختی )هأأای بأأادی، پیأألتجدیدپأأذیر از قبیأأل تأأوربین

سأأازی انأأرژی مختلأأف از قبیأأل چنأأین واحأأدهای ذخیأأره( و هأأمPVفتوولتائیأأک )

هأأا بأأا توجأأه بأأه ملاحظأأات زیسأأت محیطأأی و نیأأاز بأأه افأأزایش هأأا و ابرخأأازنبأأاتری

انأد بنأابراین در ر گرفتأهپأذیری مأورد توجأه بسأیاری قأراقابلیت اطمینأان و انعطأاف

( بأه MIMOچنأد خروجأی ) -چنأد ورودی Dc-Dcهأای هأا مبأدلگونأه سیسأتماین

 -هأأای ولتأأاژسأأازی منأأابع انأأرژی مأأذکور بأأا مشخصأأهمنظأأور ترکیأأب و یکپارچأأه

چنأأین جریأأان متفأأاوت و ارتبأأاط بأأین ایأأن منأأابع انأأرژی و بارهأأای خروجأأی و هأأم

کننأد. بأه طأور کلأی مهمأی را ایفأا مأیتولید سطوو مختلف ولتاژ در خروجی نقأش 

 چنأأأد خروجأأأی دارای قابلیأأأت اطمینأأأان بالأأأا، -هأأأای چنأأأد ورودیمبأأأدل

 سأأمینارباشأأند. در ایأأن هأأای سأأاخت پأأایین مأأیپأأذیری زیأأاد و هزینأأهانعطأأاف
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شأود. چنأد خروجأی ارائأه مأی -چنأد ورودی Dc-Dcهأای ساختارهایی بأرای مبأدل

چنأأد خروجأأی شأأامل منأأابع  -افزاینأأده چنأأد ورودی Dc-Dcسأأاختار اول مبأأدل 

هأأای الکتریکأی متفأاوت و سأأطوو ولتأاژ متعأادل و کنتأأرل ولتأاژ ورودی بأا مشخصأه

افزاینأأده جهأأت  Dc-Dcشأأده در خروجأأی اسأأت کأأه از کلیأأدزنی خأأازنی و مبأأدل 

کاهنأأده  Dc-Dcبأأرد. سأأاختار دوم مبأأدل تولیأأد سأأطوو ولتأأاژ خروجأأی بهأأره مأأی

باشأد کأه شأامل وجأی بأا قابلیأت شأارش تأوان دو سأویه مأیچنأد خر -چند ورودی

جریأأان متفأأاوت و سأأطوو ولتأأاژ  -منأأابع ولتأأاژ ورودی بأأا مشخصأأه هأأای ولتأأاژ

 جداگانه و منفصل از هم در خروجی است. 

 

 Dc-Dc(، مبدل MIMOچند خروجی) -چند ورودی Dc-Dcمبدل  کلمات کلیدی0

با شارش توان دو سویه، سیستم انرژی  Dc-Dcمبدل  افزاینده، Dc-Dcکاهنده، مبدل 

   هیبریدی
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  کاربردهای هوش مصنوعی در الکترونیک قدرت

Artificial Intelligence (AI) Application for Power Electronics  

 دانشجو0 خانم مهندس نیلوفر حمیدی

 زادهبینا و آقای دکتر صادق محسنراهنما0 آقای دکتر محمد توکلی اساتید

 چکیده0 

ای از هوش مصنوعی زیر مجموعه Machine Learningیادگیری ماشین یا همان 

های گذشته یاد بگیرند و دهد به طور خودکار از دادهها اجازه میاست که به ماشین

بینی کند. ماشین لرنینگ عملکرد ماشین را از تجربیات گذشته بهبود بخشد و پیش

ها به کار است که بر روی حجم عظیمی از داده هاییای از الگوریتمشامل مجموعه

های یادگیری ماشین ها برای آموزش اولیه به این الگوریتمشود. در واقع دادهگرفته می

آید حال از شده یک مدل به دست میشود و براساس آموزش صورت گرفتهداده می

...  نی وبیبندی، خوشه بندی، پیشمدل به دست آمده برای عملیات مختلف دسته

 شود.استفاده می

هأأای هأأای مهندسأأی الکترونیأأک قأأدرت هأأم از پیشأأرفتماننأأد سأأایر حأأوزه

 شأود.هأای گونأاگون از آن اسأتفاده مأیاسأت و در زمینأههوش مصنوعی بهأره بأرده

 هأأا،LED کنتأأرل هوشأأمند بأأرای ،سأأینکبأأرای ملأأال بأأرای طراحأأی بهینأأه هیأأت

هأأای تبأأدیل سیسأأتم بأأرای  MPPT(Maximum Power Point Tracking)کنتأأرل

 RUL(Remainingپأأأیش بینأأأی  شناسأأأایی خطأأأا در اینورترهأأأا، ،انأأأرژی بأأأادی

Useful Life) مصأأنوعی در الکترونیأأک قأأدرت اسأأت. هأأایی از کأأاربرد هأأوشنمونأأه 

صأأنوعی در الکترونیأأک قأأدرت سیسأأتم مأأا بأأه یأأک بأأا بأأه کأأارگیری هأأوش م

رسأأد بنأأابراین سیسأأتم پیشأأرفت خأأوبی پیأأدا خأأود سأأازگاری مأأی خودآگأأاهی و

 خواهد کرد.

های الکترونیک قدرت ملل سرعت های سیستمهای خاص و ویژگیبه علت چالش

بینی سریع تنظیم کردن در کنترل، حساسیت بالا در مانیتور کردن شرایط برای پیش
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های خاص خودش به کاربردن هوش مصنوعی در الکترونیک قدرت ویژگی ... و عمرطول

 کند.های مهندسی جدا میرا دارد که آن را از سایر حوزه

 

 الکترونیک قدرت هوش مصنوعی، ،Machine Learning کلمات کلیدی0
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 ی بازیابی ولتاژ تأخیریبار ولتاژی با در نظر گرفتن پدیده طراحی سیستم حذف

  ناشی از خطا

Under Voltage Load Shedding Design Considering the FIDVR 

Phenomenon 

 آقای مهندس سامان احمدیدانشجو0 

 امراییتورج استاد راهنما0 آقای دکتر 

 چکیده0 

ای برخوردار های قدرت، از اهمیت و جایگاه ویژهسیستمدر موضوع پایداری ولتاژ 

اخیر  یهای سراسری در چند دههاین توجه، وقوع خاموشییکی از دلایل اصلی  است.

ی قدرت را با چالش هاستمیسیی که همواره پایداری و امنیت هادهیپد ازجمله. است

ی اصلی هاینگراناست. این پدیده یکی از  ولتاژ یداریناپای دهیپد، کندیم روروبه

ی ولتاژ، دامنهاهش شدید ک صورتبه تواندیمی قدرت است و هاستمیس بردارانبهره

فزاینده باشد، در نهایت منجر به  صورتبهی ولتاژ دامنهخود را نشان دهد. اگر کاهش 

ی کنترلی مختلفی برای جلوگیری از ناپایداری ولتاژ ابزارهافروپاشی ولتاژ خواهد شد. 

 1حذف باراما آخرین ابزار کنترل اضطراری ناپایداری ولتاژ، ؛ دنریگیممورداستفاده قرار 

ی مخصوص در هارلهخودکار و از طریق  صورتبهی حذف بار ولتاژی هاسامانهاست. 

. از طریق حذف بار ولتاژی مقدار مشخصی از بار، شوندیمسازی ی قدرت، پیادههاشبکه

به ازای یک تغییر زمانی مشخص و کاهش ولتاژ از یک آستانه مشخص، از سیستم جدا 

 عملکردیی وجود دارند که باعث هادهیپدهمواره  ،2ر ولتاژی. در انجام حذف باشودیم

ی بازیابی ولتاژ دهیپد، هادهیپد. یکی از این دنشویمی حذف بار ولتاژی هانامطلوب رله

                                                           

1
Load Shedding 

2
Under Voltage Load Shedding (UVLS) 
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قطع ی حذف بار ولتاژی و هارله موردیب عملکرداست که باعث  1ی ناشی از خطاریتخخ

. شودیها مپست اضافه ولتاژ در برخی ازمواردی حتی بروز  مقادیر زیادی بار و در

ی حذف بار ولتاژی، مقولهآن در  ریتخثپدیده و  نیبا بررسی ا سمینار نیدر ا رونیازا

 ی حذف بار ولتاژی،مقولهآن در  ریتخثجلوگیری از این پدیده و  یهاو چالشدلایل 

 .گرددیی ارائه میاکارهراه، ندهیآ یهاها در پژوهشرفع آن جهت و در شودمی ییشناسا

 

ولتاژ  یابیبازی (، پدیدهUVLSپایداری ولتاژ، حذف بار، حذف بار ولتاژی ) کلمات کلیدی0

 (FIDVR) از خطا یناش یریتخخ
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 شبکه تیامن با در نظر گرفتن سازهاو ذخیره توسعه شبکه انتقال یزیربرنامه

 ریدپذیمنابع تجد یتحت نفوذ بالا

Security Constrained Transmission and Storage Expansion Planning 
under High Share of Renewable Resources 

 محمـد حسیـن آسـایش زارچـیآقای مهندس دانشجو0 

 تورج امراییاستاد راهنما0 آقای دکتر 

 چکیده0 

 عیانتقال و توز د،یتول ریزی توسعهشامل برنامهقدرت  شبکه ریزی توسعهبرنامه

 یبه عنوان پلی قدرت است و انتقال مسیر اصلی تبادل توان در یک شبکهاست. شبکه 

شبکه  ریزی توسعههدف از برنامه کند.یعمل م عیتوز شبکه فوق و دیتول یواحدها نیب

، تعیین مکان یا نقطه آغاز و پایان خطوط انتقال جدید، نوع، تعداد، ظرفیت و 1انتقال

تامین بار شبکه قدرت است و در یک افق بلند  زمان نصب خطوط انتقال مورد نیاز برای

گیرد. شبکه انتقال و دیگر بخش های شبکه قدرت باید ساله انجام می 15الی  11مدت 

به نحوی طراحی شوند که در برابر پیشامدهای مختلف مانند خروج واحدهای تولیدی 

ه این مفهوم یا خطوط انتقال تا حد قابل قبولی به عملکرد مطلوب خود ادامه دهند، ک

در یک شبکه قدرت است. از طرفی روند توسعه منابع تولید انرژی الکتریکی به  2امنیت

محیطی و های زیستکمک منابع تجدیدپذیر به دلایل مختلفی همچون نگرانی

همچنین پیشرفت در ساخت منابع تولید انرژی الکتریکی تجدیدپذیر که قابل رقابت با 

ی حرارتی هستند، در حال گسترش است. همچنین افزایش منابع تولید انرژی الکتریک

هایی که نفوذ منابع تجدیدپذیر جهت مشارکت در تولید انرژی الکتریکی و عدم قطعیت
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ریزی توسعه شبکه در هایی برای برنامهدر تولید این منابع وجود دارد باعث وجود چالش

های سازریت گردد. ذخیرهشود که باید مدیزمینه قابلیت اطمینان و امنیت شبکه می

های موجود در تولید توانند به مدیریت عدم قطعیتمی 1مقیاس بزرگ انرژی الکتریکی

سازها در شبکه های تجدیدپذیر کمک کنند. از دیگر مزایای استفاده از ذخیرهنیروگاه

توان به کاهش تراکم در خطوط انتقال و به تعویق انداختن توسعه شبکه قدرت، می

ن سمینار به بررسی های تولید و انتقال اشاره کرد. بدین جهت در ایقدرت در بخش

تحت نفوذ  شبکه تیبا در نظر گرفتن امن سازهاو ذخیره توسعه شبکه انتقال یزریبرنامه

 شود.پرداخته می ریدپذیمنابع تجد یبالا

 

سأازها، امنیأت شأبکه، ریزی توسأعه شأبکه انتقأال و ذخیرهبرنامأه کلمات کلیدی0

 سازهای مقیاس بزرگذخیره
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  انرژی های هوشمندشبکه در ماشین یادگیری وی مصنوع هوش کاوی،داده

Data Mining, Artificial Intelligence and Machine Learning in Smart 

Energy Grids 

 آقای مهندس رضا حقگودانشجو0 

 علیرضا فریدونیاناستاد راهنما0 آقای دکتر 

 

 چکیده0 

انجام شده در  یهاآن، پژوهش یو درپ یکیالکتر یبه انرژ ازیروزافزون ن شیافزا

 ییسمت تقاضا از جمله پاسخگو تیریمد یبرا ییهابرنامه یبه معرف یمنته نه،یزم نیا

 ازمندین ییهابرنامه نیچن یسازادهیپ یمختلف آن شده است. از طرف یهابار در گونه

 نیکه ا باشدیو مصرف در شبکه م دیسمت تول انیم یدوطرفه و امن یبستر ارتباط

در  شرفتهیپ یریگاندازه رساختیز یفناور یسازادهیو پ یبه طراح یمنته زیوضوع نم

گزارش  نیارائه شده، دو هدف در ا حاتیشده است. مطابق توض افتهیتوسعه یکشورها

 : شودیدنبال م

 یتوانمندساز یبرا یعامل عنوانبه شرفتهیپ یریگاندازه رساختینقش ز یبررس

 .متیبر ق یبار مبتن ییبرنامه پاسخگو

 نیمستعدتر ییشناسا یبرا شرفتهیپ یریگاندازه رساختیز یهااستفاده از داده

 .یقیبر پرداخت تشو یبار مبتن ییپاسخگو یمشارکت در برنامه یبرا نیمشترک

 

 نأه،یبه یکشسان ،یاقتصاد یکشسان شرفته،یپ یریگاندازه رساختیز کلمات کلیدی0

 مصرف یآنتروپ ،یکاوداده نه،یهز یلخت
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 کنترلنشست 
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 ی سیستم ایربگ خودروسازمدلی هاروشبررسی 

Investigating the Modeling Methods of the Car Airbag System 

 مهسا بهبودیدانشجو0 خانم مهندس 

 دلیمهدی علیاری شورهاستاد راهنما0 آقای دکتر 

 چکیده0 

. در اندشده هاانساناز زندگی  ریناپذییجداامروزه خودروها بخشی ضروری و 

ی مهم تبدیل شده است. ادغدغهنتیجه ایمنی رانندگان و دیگر سرنشینان خودرو به 

و برای  شده شنهادیپ یموتور هینقل لیوسا یمنیا یاز ابتدا یهوا حتی هاسهیک

محافظت از سر، زانو و پاها استفاده شده است. همچنین کیسه هوای سرنشینان عقب و 

هوای جانبی علاوه بر کیسه هوای راننده برای محافظت از سرنشینان در برابر کیسه 

ی هاسهیکی بسیار، هاسالدر طول  .اندشدهی جانبی در هنگام واژگونی ساخته هاشهیش

عملکرد  نحوةانسان را نجات داده است. آشنایی با  هاونیلیمهوای درون خودرو جان 

تحقیقات در این  توسعۀاین سیستم و  دهندةلیتشکی هاماژولاین سیستم، انواع آن و 

ایمنی سرنشینان خودرو حائز اهمیت است.  بالابردنو  هاانسانراستا جهت حفظ جان 

ی هاسهیکیی را انجام داده و عملکرد هاتصادفپس از ساخت ایربگ، برای تست آن، 

بالایی دارد. در نتیجه تنها  نۀیهز هاتصادفاز این  هرکدام. انجام کنندیمهوا را بررسی 

. از شودیمذخیره  هاآناز  هرکدامتعداد محدودی تصادف انجام شده و اطلاعات شتاب 

روشی  داکردنیپ. هدف شودیماستفاده  1ایربگ افزارنرماین اطلاعات برای کدنویسی 

ی آن، بتوان به هادادهی استاندارد انجام شده و هاتصادفاست که با استفاده از 

 بالابردنرسید. این کار سبب  هاآنی شتاب مربوط به هادادهو  ترمتنوعی هاتصادف

 هاداده، با استفاده از این برآنعلاوه. شودیم هانهیهزدقت عملکرد ایربگ و کاهش 

                                                           

1
 Airbag 



 5045اسفند  51 های مهندسی برق و کامپیوترهشتمین جشنواره تازه

باید باز شوند.  هاربگیااست و کدام  دادهرخمشخص کرد چه نوع تصادفی  توانیم

ی هادادهی نوع تصادف از روی بنددستهمطالعات در این حوزه تا به امروز تنها بر روی 

ی هاشتابدر واقعیت، با  دادهرخی هاشتابشتاب موجود بوده است. از طرف دیگر، 

شتاب  سۀیمقامتفاوت است. هدف  شوندیمتصادفات استاندارد که در اتاق تست انجام 

درصد شباهت این  سۀیمقای تصادفات استاندارد موجود و هاشتابقعی با یک تصادف وا

 ی استاندارد است.هاتصادفتصادف با 

 

 یادگیری ماشین، خودرو، تصادف، شتاب، ایربگ، کیسه هوا کلمات کلیدی0
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 ریبر توجه در پردازش تصو یمبتن یترانسفورمر یعصب یهاهشبک یبررس

 خودران یهالیاتومب

Investigation of Attention-Based Transformer Networks in Image 

Processing of Autonomous Vehicles 

 آقای مهندس آرمان فروزشدانشجو0 

 امیرحسین نیکوفرداستاد راهنما0 آقای دکتر 

 چکیده0 

های خودران رشد چشمگیری داشته های اخیر تولید و استفاده از تومبیلدر سال

ها در زمینه هوش مصنوعی را به خود جلب است به نحوی که توجه بسیاری از پژوهش

کنترل  کی یطراحکرده است و این موضوع با استقبال پژوهشگران رو به رو شده است. 

خودران که قادر به ارائه عملکرد مناسب در همه حالات  هایاتومبیل یکننده برا

 فیدر ط ستمیس شیدر آزما یو ناتوان دهیچیپ اریبس طیمح لیباشد، به دل یرانندگ

همواره با آن مواجه شود،  سازیپیادهکه ممکن است پس از  وهایاز سنار یاگسترده

کنترل خودرو به  یبرا قیعم یریادگیاستفاده از از این رو  است. بوده زیچالش برانگ

  .شده استمحبوب  یاندهیطور فزا

های خودران و سپس به ضرورت بهره بردن ابتدا در این گزارش به معرفی اتومبیل

پردازیم. پس از آن ها میهای عصبی مصنوعی در این اتومبیلاز هوش مصنوعی و شبکه

های عصبی که در شبکههای عصبی و مخصوصا بررسی به معرفی مفاهیم اولیه شبکه

های ترانسفورمری را معرفی پردازیم و شبکهبحث پردازش تصویر کاربرد دارند می

های های ترانسفورمری و کاربردهای آن در اتومبیلکنیم و در نهایت به بررسی شبکهمی

 پردازیم.خودران می

 

 ی.رمرشبکه ترانسفو ،یشبکه عصب ،یخودران، هوش مصنوع لیاتومب کلمات کلیدی0
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های خطی پذیر عیب مبتنی بر داده در سیستمهای کنترل تحملبررسی روش

 زمان گسسته

Investigation of data-driven fault tolerant control methods in discrete-time 

linear systems 

 آقای مهندس شایان مودیدانشجو0 

 خانم دکتر مهسان توکلی کاخکیاستاد راهنما0 

 چکیده0 

و  یبر مدل، به بررس یاز مشکلات مربوط به کنترل مبتن یگزارش با آگاه نیا در

بدون اقدام به  رفعال،یدر نوع فعال و غ بیع ریپذکنترل تحمل یهاروش لیتحل

پرداخته  ستمیس یو خروج یورود یهاو تنها با استفاده از داده ییو شناسا یمدلساز

بدون مدل، کنترل  یقیه روش کنترل تطبشده، س ی. با توجه به منابع گردآورشودیم

 ریپذکننده تحملکنترل جادیا یتکرار شونده برا دبکیف میو تنظ یبر همبستگ یمبتن

روش کنترل  یشنهادیطرو پ یاصل یهایژگی. وردیگیقرار م یمورد بررس بیع

 یهاستمیس یحسگر برا بی( حل مشکل مربوط به ع1بدون مدل شامل:  یقیتطب

 ستمیس یابیو رد یداریپا نی( تضم3 ستمیس ی( کاهش تعداد پارامترها2بدون مدل 

بر  یاست. در روش کنترل مبتن ب،یع نیتخم یبرا یعصب یها( استفاده از شبکه4

و از  باشدیمرجع و مانده م گنالیس انیم یرفع همبستگ یهدف کنترل ،یهمبستگ

. شودیاستفاده م بیع ریپذکننده تحملکنترل یطراح یبرا ولای یسازیساختار پارامتر

 بیع حیها، بدون مدل صرداده قیرا از طر ستمیس وبیع تواندیم یشنهادیپ تمیالگور

 کی ز،یتکرار شونده ن دبکیف میجبران کند. در روش تنظ نهیتابع هز بیاطلاعات ش ای

و  شودیم شنهادیبا زمان پ ریو متغ یخط یهاستمیس یبرا ولای یسازیطرو پارامتر

 ،یورود انیگراد نیخارج از خط و تخم یهاشیبا آزما یکنترل یپارامترها میتنظ

 .ردیپذیصورت م نهیو تابع هز یخروج
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کنترل ، کنترل تطبیقی بدون مدل، پذیر عیبکنترل تحمل، عیب کلمات کلیدی0

  تنظیم فیدبک تکرارشونده، مبتنی بر همبستگی
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 متریمیلیمتری و زیرموجمیلیهای فرکانسی موجضرب کننده 

Submillimeter-Wave and Millimeter-Wave Frequency Multipliers 

 نیاری پورآقای مهندس مصطفی حسیندانشجو0 

 خانم دکتر زهرا قطان کاشانیاستاد راهنما0 

 چکیده0 

فناوری، فرکانس کاری در چند دهه اخیر، با ایجاد نیازهای جدید و پیشرفت 

متری میلیموجو زیر متریمیلیهای جدید مخابراتی از باند ریزموج به باند موجسیستم

موجو زیر متریمیلیی باند موجژرو، نیاز به دستیابی به تکنولواست و از این انتقال یافته

کنند، کار میسازهایی که در این بازه فرکانسی است. عموماً نوسانمتری ایجاد شدهمیلی

-دلیل ایجاد نویز فاز زیاد، قادر به ایجاد سیگنالی با مشخصات مطلوب در باند موجبه

سازی آنها از نظر اقتصادی به صرفه نیست. از این متری نیستند و یا هزینه پیادهمیلی

-شود که به طور بهینه، سیگنالهای فرکانسی پیشنهاد میکنندهرو، استفاده از ضرب

نمایند. در این سمینار، متری ایجاد میمیلینویز نسبتاً کم در باند موجهایی با 

های فرکانسی با استفاده از دیودها و کنندهسازی ضربهای پیادهوجدیدترین طر

شوند. شده ارائه میگیریشده و بعضًا اندازهسازیترانزیستورها، به همراه نتایج شبیه

کننده فرکانسی ورودی و خروجی ساختار ضربرویکردهای مختلف طراحی نوع فیلتر 

های فرکانسی با استفاده از بالون کنندهنظیر فیلتر رزونانسی، جدیدترین طراحی ضرب

ترانسفورماتورها یا کوپلرهای تربیعی تفاضلی در کنار بیان مزایا و معایب هر ساختار و 

کننده ضرب ارساخت های مختلف موجود دربه طور کلی جدیدترین شیوه طراحی بخش

پوش و ساختار -فرکانسی در کنار ساختارهای بهبودیافته رایج آن نظیر ساختار پوش

خواهد  وجامع نیز مطر وگیلبرت در این سمینار ارائه خواهد شد. همچنین دو طر

کننده فرکانسی را در هر توان هر ضربپیشنهادی می وشدکه با استفاده از این دو طر

رهای نسبتاً مطلوب، پیاده سازی نمود. به طور کلی، پایداری، پهنای مرتبه و نیز با پارامت
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یابد؛ گرچه به دلیل دراختیار پیشنهادشده، بهبود میو باند و بهره تبدیل با ارائه طر

 .شود، احساس میوسازی در هر دو طرداشتن مساحت نسبتاً زیاد، نیاز به بهینه

 

دهنده ای، بازتابکننده زنجیرهکننده فرکانسی، تقویتضرب کلمات کلیدی0

هارمونیکی، بالون ترانسفورماتور، فیلتر رزونانسی، کوپلر تربیعی تفاضلی، ساختار 

 پوش، ساختار گیلبرت-پوش
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 بایوسنسورهای نانواپتیک و نانوفوتونیک

Nano-Optics and Nano-Photonics Biosensors 

 آقای مهندس مهدی برادران اصفهانیدانشجو0 

 آقای دکتر توکل پاکیزهاستاد راهنما0 

 چکیده0 

با توجه به اهمیت ارتقای سطح سلامت و ایمنی جامعه، نیاز است تا با بررسی، 

ها پیشگیری نموده و های زیستی، از بروز اختلالات و بیماریسنجش و پایش ساختار

بتوانند عمل درمان را تسریع نمود. این سنجش نیازمند حسگرهایی زیستی است که 

جا در مدت زمان اندک و با دقت بالا، به طور کارا این تشخیص را انجام دهند. این

آید و با ارائه ساختارها و است که علم نانواپتیک و نانوفوتونیک به کمک ما می

سازد. اصول های موثر، این تشخیص را برای این نانوذرات زیستی محقق میروش

ی بر تاثیر پذیری موج تابشی بر ساختار حسگری در ها مبتنعملکرد اکلر این حسگر

اثر تغییرات محیطی و ایجاد اثرات قابل شناسایی در موج بازتاب و همچنین تقویت و 

پذیری بیشتر افزونگی شدت میدان به کمک ساختار حسگری و فراهم نمودن امکان

های مونهسنجی است. در فرم اول با قرارگرفتن نهای طبیعی در طیفبررسی پدیده

موردنظر جهت شناسایی در محدوده فعال حسگر زیستی، ساختار حسگر با تغییر 

های موج ضریب شکست همراه خواهد بود که این عامل به طور خاص در ویژگی

بازتاب اثربخش است. بنابراین با بررسی دقیق این تغییر ویژگی موج بازتاب در اثر 

گری، تشخیص نوع نمونه میسر های مختلف بر سطح ساختار حسحضور نمونه

های مرسوم شود. در حالی که در فرم دوم به علت ضعیف بودن پاسخ پدیدهمی

سنجی از جمله جذب یا پراکندگی و شناسایی دشوار آن به همین علت، افزونگی طیف
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شدت میدان به کمک ساختار حسگری محقق شده و احتمال شناسایی چند برابر 

توان به سنجش و پایش نمونه سنجی بیان شده میهای طیفشود. بنابراین با روشمی

 موردنظر پرداخت.

سازی ساختار طراحی شده حسگر زیستی بر اساس دو روش عملکردی بهینه 

فوق، مسئله حائز اهمیت بعدی است. برای مقایسه حساسیت شناسایی حسگرهای 

تواند هم ین معیار میشود. اشایستگی استفاده می زیستی، از معیارهایی مانند معیار

در طراحی حسگر زیستی با حساسیت بالا و هم در بهبود عملکرد آن نسبت به 

های پیشین مفید واقع شود. این معیار برای یک نانوکره ساده برابر با یک نمونه

تر به )معکوس واحد ضریب شکست( الی دو بوده و برای حسگرهای با ساختار پیچیده

های مختلف جویی از روشرسد. با بهرهچند صد و چند هزار میمقادیر بالای چند ده، 

سازی آن، ترکیب دو یا چند ساختار برای از جمله تغییر ساختار حسگر، مجتمع

-های خاص ناهمسانگردی مواد برای پاسخدستیابی به ویژگی خاص، استفاده از حالت

بهبود عملکرد ساختار  سازی علمی و یا خلاقانه، بههای بهینههای مطلوب و سایر روش

توان حسگری و در نتیجه رسیدن به معیار شایستگی بالا دست یافت. در این بین می

های عصبی برای رسیدن های یادگیری ماشین و شبکهاز علوم دیگری از جمله روش

 سازی استفاده نمود. به نتایج بهتر از ساختار حسگری در این بهینه

سازی بایوسنسورهای نانواپتیک و برداری و بهینهدر نتیجه طراحی، ساخت، بهره 

نانوفوتونیک، زمینه پژوهشی مهمی را در راستای پیشبرد مسیر دستیابی به هدف غایی 

ارتقای سطح سلامت و ایمنی جامعه، به روی پژوهشگران باز خواهد نمود که نیازمند 

 بود.   جستجو  تلاش مضاعفی خواهد

ختار، آنالیت، حسگرهأأای زیستی، امواج میرا، نانوذره، نانوسا کلمات کلیدی0

 شایستگی، هوش مصنوعیضریب شکست، طأیف سنجی، مأعیار پلاسمونیک،
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  های شناسایی مبتنی بر یادگیری عمیقجعل عمیق و روش

Deep Fake and Detection Methods Based on Deep Learning  

 سید امین ناجی اصفهانیآقای مهندس دانشجو0 

 آقای دکتر محمود احمدیاناستاد راهنما0 

 چکیده0 

ها و درحالأت کنیم که تشخیص درستی اخبأار، نوشأتهای از زمان زندگی میدر برهه

ای بسیار دشوار است. مخصوصأاً در چندسأال اخیأر حجأم تولیأد کلی محتوای رسانه

 ویدیوهای جعلی افزایش شدیدی داشته و همین امأر موجأب نگرانأی جامعأه جهأانی

های معروف و لازم برای خلأق چنأین شبکهابتدا با معرفی  همین راستا درشده است. 

تأر از و مهم 2مأدت طولأانیکوتاه ، حافظأه1ی عصبی کانولوشأنیهایی ملل شبکهداده

که اساس تولیأد  4چیستی فناوری جعل عمیق، با ساختار و 3همه شبکه مولد متخاصم

های کنیم تا با بررسی شبکهدر ادامه سعی می و شویمآشنا می چنین محتواهایی است

، مهندسی معکوس و همچنین اسأتفاده از فنأاوری برای تشخیص جعل عمیق موجود

ی که علاوه بأر دقأت کأافی در تفکیأک داده طراحی کنیمای شبکه، 5یادگیری عمیق

شأبکه طراحأی  ی واقعی، از سرعت کافی برای شناسایی برخوردار باشد.جعلی از داده

مدت طولانی تشأکیل شده از ادغام دو شبکه عصبی معروف کانولوشنی و حافظه کوتاه

                                                           

1
 Convolutional Neural Network (CNN) 

2
 Long-Short Term Memory (LSTM) 

3
 Generative Adversarial Network (GAN) 

4
 Deep fake 

5
 Deep learning 
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های دهیم که چنین سأاختاری بأرای شناسأایی و تفکیأک ویأدیوشود و نشان میمی

 جعلی از دقت و سرعت بالایی برخوردار است. 

 

جعل عمیق، شناسایی جعل عمیق، یادگیری عمیق، شبکه عصبی  کلمات کلیدی0

 مدت طولانی، شبکه مولد متخاصمکانولوشنی، حافظه کوتاه
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  های شبه تصادفی مبتنی بر نظریه آشوب در مخابرات طیف گستردهتولید دنباله

Pseudo Code Generation Based on Chaos Theory for Spread Spectrum 
Telecommunication 

 آقای مهندس علیرضا مرد شوریجهدانشجو0 

 آقای دکتر محمود احمدیاناستاد راهنما0 

 چکیده0 

یابی به های مخابراتی درگذشته و حال همواره به دنبال دستطراحان سیستم

مخابراتی و ملاحظات مورد  هستند که نیازهای 2و دمدولاسیونی 1های مدولاسیونروش

دو  سازیبهینهها سعی در این تکنیک اکلر مرتفع سازد. نحونظر آنها را به بهترین 

کردن هدف اصلی آنها کم پارامتر مهم در مخابرات یعنی قدرت و پهنای باند داشته و

احتمال خطا در هنگام ارسال سیگنال از یک محل به محل دیگر، با فرض حضور نویز 

افزاری و راداری های مخابرات امن، رادیو نرمکه در سیستمدرحالی ؛جمع شونده است

 های دشمن و یا جلوگیری از شنود وهای ناشی از سیگنالا اختلالنیاز به مقابله ب

خطا و  گیرنده مجاز دچار ، تا آنجا کهباشداستخراج پیام توسط گیرنده غیرمجاز می

 پرداخت هزینه زیاد برای آشکارسازی پبام نگردد.

با اما اخیراً ، گرددها استفاده میدر این بین کدهای مختلفی برای گسترش سیگنال 

به این  ایویژههای آشوبی برای طراحی اینگونه کدها توجه سیستم توجه به خواص

                                                           

1
 modulation 

2
 demodulation 
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ها در ابعاد مختلف به بررسی این سیستم سمینار. در این گرددمیها سیستم

 پردازیم.می

 امن ، کد گسترش، مخابرات2، دنباله آشوبی1مخابرات طیف گسترده کلمات کلیدی0 

 

 
 

 

                                                           

1
 Spread spectrum communication 

2
 Chaos sequence 
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 شستن

 مهندسی پزشکی
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 ای در تصاویر تشدید مغناطیسی مغزبندی خودکار جسم پینهناحیه

Automated Corpus Callosum Segmentation in Brain MR Images  

 آقای مهندس امیر ساری اصلانی دانشجو0

 آقای دکتر حمید ابریشمی مقدماستاد راهنما0 

 چکیده0 

نتیجأه اختلأال در سیسأتم  هایی کأهمتاسفانه افراد زیادی در سراسر جهان از بیماری

ها در افأراد نامشأخص برند. در گذشته منشخ این بیماریمغز و اعصاب آنهاست رنج می

های تصویربرداری مشخص شد که بسیاری بود، ولی با پیشرفت علم پزشکی و سیستم

کنند. امیأد اسأت کأه بأا بررسأی ها در تغییر ساختار مغز نمود پیدا میاز این بیماری

تر ساختار مغز، به تشخیص، بررسی روند پیشرفت بیماری و بررسی رونأد هرچه دقیق

ای به عنوان است که بررسی جسم پینهدرمان این بیماران کمک شود. نشان داده شده

بنأدی تواند در موارد گفتأه شأده مفیأد باشأد. ناحیهیک بخش اساسی و مهم مغز می

تر را ر، تکرارپأذیرتر و گسأتردهتای به صورت خودکار امکان بررسأی دقیأقجسم پینه

است. در ایأن سأمینار سأعی سازد. مطالعات زیادی در این زمینه انجام شدهفراهم می

هأای های موجود در این مطالعات، که بأه طأور کلأی شأامل روشاست که روششده

ها بررسی شده های مبتنی بر یادگیری است، توضیح و نتایج آنمبتنی بر مدل و روش

 ها مطرو شود.داتی جهت بهبود عملکرد این روشو پیشنها

 

بندی، ساختار مغأز، کورپأوس کأالوزوم، تصأویر ای، ناحیهجسم پینه کلمات کلیدی0

 تشدید مغناطیسی مغز

  



 5045اسفند  51 های مهندسی برق و کامپیوترهشتمین جشنواره تازه

 یسیمغناط دیتشد یربرداریمواجهه با چالش کمبود داده تصو یها کردیرو

 قیعم یریادگی( در حوزه fMRI) یعملکرد

Methods to Deal with Small fMRI Datasets Challenge in Deep Learning 

 آقای مهندس ایمان جهانی دانشجو0

 آقایان دکتر مهدی دلربایی و علی خادماستاد راهنما0 

 چکیده0 

 یبرا نیبا ابعاد بزرگ دارند. بنابرا ییهاتاستیبه د ازیآموزش، ن یبرا قیعم یهاشبکه

 نندیبیآموزش نم یبه خوب قیعم یهاآموزش کم هستند، شبکه یهاکه داده یموارد

 دیتشد یربرداریشوند. در حوزه تصویبرازش م شیآموزش دچار ب ندیو در فرآ

اغلب موارد وجود دارد، چراکه جمع  درمشکل کمبود داده  ،یعملکرد یسیمغناط

به  ازیکه ن یدر مسائل نیو دشوار است. بنابرا نهیپر هز یحوزه کار نیداده در ا یآور

 یها براداده نیتوان از اینم میحوزه وجود دارد، به طور مستق نیدر ا یبندطبقه

کمبود  امواجهه ب یهاکردیرو ناریسم نیاستفاده کرد. در ا قیعم یهاآموزش شبکه

که در  ییها. از جمله روشرندیگیقرار م یابیو ارز یمورد بررس fMRIداده در حوزه 

داده با استفاده از  دیتول ،یانتقال یریادگیتوان به روش یحوزه به کار رفته است م نیا

 یهاروش ریمولد متخاصم، رمزگذار خودکار و سا یهامختلف شبکه یساختارها

که تاکنون، در  ییهاشود تا اکلر روشیتلاش م ناریسم نی. در اداشاره کر ییافزاداده

 ردیقرار گ یابیانجام شده است، مورد ارز fMRI داده کمبود با مواجهه یحوزه برا نیا

بر شبکه  یمبتن یبندها در صحت طبقهروش نیاز ا کیکه هر  یبهبود زانیو م

 شود. سهیمقا گریکدیو با  یکنند، بررسیم جادیا قیعم

های عصبی شبکه ،یانتقال یریادگی، ییافزا، دادهقیعم یریادگی کلمات کلیدی0

 ،خودرمزگذارهای عصبی بازگشتی، ، شبکهمولد متخاصم یهاشبکهپیچشی، 

 یعملکرد یسیمغناط دیتشد یربرداریتصوی، بندطبقه
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بررسی روش های مبتنی بر یادگیری عمیق برای تحلیل ارتباطات پویای مغزی 

 تصویربرداری تشدید مغناطیسی مغزبه کمک داده های 

Deep Learning Methods for Analyzing Brain Dynamic Connectivity of 

fMRI Data 

 آقای مهندس علی جهانی دانشجو0

 آقایان دکتر مهدی دلربایی و علی خادماستاد راهنما0 

 چکیده0 

مطالعه ارتباطات عملکردی مغزی امروزه یکی از زمینه های مهم و به روز در علوم 

از به هم  باشد چرا که بسیاری از اختلالات عصبی و بیماری های مغزیعصبی می

شوند. همچنین ارتباطات عملکردی ریختن و اختلال در ارتباطات مغزی ناشی می

باشد و این پویای مغزی بیانگر آن است که ارتباطات مغزی در طول زمان متغیر می

موضوع یک دید جدید در این حوزه ایجاد کرده است. از طرف دیگر، یادگیری عمیق و 

نی داده های حجیم، این باور را عمیق تر ساخته است بیکاربرد آن در پردازش و پیش

توان بسیاری از که با پیوند این دو علم و استفاده و ترکیب همزمان از این دو، می

 بینی کرده و در زمان مناسب درمان نمود. اختلالات عصبی را پیش از پیشرفت پیش

 

 یربرداریتصو ،یمغز یایپو یارتباطات عملکرد ق،یعم یریادگی کلمات کلیدی0

 .یچشیپ یعصب یمغز، شبکه ها یسیمغناط دیتشد
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  یینایدر قشر ب یپاسخ عصب یریرپذییتغ یبررس

Investigation of Neural Response Variability in Visual Cortex 

 خانم مهندس سید زهره صدرالدینی دانشجو0

 خانم دکتر مریم محبیاستاد راهنما0 

 چکیده0 

حسی در یک آزمایش تکراری با شرایط یکسان و در یک پنجره های پاسخ نورون

ها که به این رفتار نورون کند،زمانی ثابت در برابر یک محرک خاص، تغییر می

شود. در اغلب مطالعات نورونی با استفاده از نرخ تغییرپذیری پاسخ نورونی گفته می

رونی نسبت به یک محرک تحلیل الگوی رفتارهای نو ها،اسپایک و یا میانگین اسپایک

های گیرد و از طرفی با توجه به اینکه تغییرپذیری پاسخ نورونمورد بررسی قرار می

باشد. بینایی تا حد زیادی مورد توجه و مطالعه قرار نگرفته است، نامشخص می

 کبه عنوان ی یتوجهبه طور قابلها نورونپاسخ  یریرپذییتغ یرفتار یالگوبنابراین 

در مطالعه حاضر ما به بررسی تغییرپذیری  مورد بحث است.سوال باز در علوم اعصاب 

های بینایی بر روی دیتای بدست آمده از قشر اولیه بینایی پاسخ عصبی نورون

پردازیم. در این مطالعه علاوه بر روش مرسوم محاسبه های آزمایشگاهی میمیمون

ها به فرکانس داده فاکتور از تحلیل زمانها به روش فانو تغییرپذیری پاسخ نورون

های مورد استفاده در این مطالعه  نماییم. دادهکمک تبدیل ویولت و فوریه استفاده می

 24های آزمایشگاهی توسط یک آرایه الکترود خطی ( میمونV1از قشر اولیه بینایی)

ثبت شده  میکرومتر بین هر تماس 111( با فاصله LEA – Plexon V-probeکاناله )

 است.

، فانو فأاکتور، قشر اولیه بینایی، نرخ اسپایک، های بیناییپاسخ نورون کلمات کلیدی0

 علوم اعصاب
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 پذیریمخابراتی با رویکرد توسعه -آوری شبکه دو لایه قدرت ببررسی تا

Investigating the Resilience of Two Layer Power -Telecommunication 

Network with Extensibility Approach  

 خانیردیوخانم مهندس فاطمه ا دانشجو0

 آقای دکتر عبدالرسول قاسمیاستاد راهنما0 

 چکیده0 

 از که هستند متقابل هایوابستگی دارای گسترده شبکه یک در امروزی هایسیستم

 خدمات ارائه و ارتباطات شدن ترارزان و ترسریع برای هاییفرصت ایجاد باعث طرفی

 ناگهانی هایشکست و نشده بینیپیش عوامل وابسته هایشبکه در طرفی از و شودمی

  مقابل در هاسیستم سایر به نسبت هاسیستم برخی اینکه. آیدمی وجود به چشمگیری

 هایحوزه ایجاد باعث هستند پذیرترانعطاف نشده، بینیپیش پیامدهای و اختلالات

های اکلر سیستماست. همچنین  شده هاسیستم آوری تاب عنوان با مختلف تحقیقاتی

های وابسته مدل و بنابراین باید به عنوان شبکه .امروزی مرتبط و وابسته هستند

سایبری  است که در آن  –، یک سیستم فیزیکی بررسی شوند. شبکه هوشمند  مدرن

بر روی شبکه برق معمولی ساخته شده است تا عملکرد های ارتباطی ای از شبکهلایه

های وابسته، شبکه قدرت نظارت و کنترل هوشمند را تسهیل کند. یکی از این سیستم

ی قدرت، و ی مخابرات نقش کنترل شبکهو شبکه مخابرات است که در آن، شبکه

ابستگی، کند. همین وشبکه قدرت نقش تامین انرژی را برای شبکه مخابرات ایفا می

ها، منجر به بروز اخلال و باعث شده است که شکست عناصر هر یک از این شبکه

ی دیگر شود به همین دلیل، میزان و چگونگی وابستگی دو هایی در شبکهشکست

های آبشاری ها در مقابل شکستشبکه به یکدیگر در بررسی مقاومت این نوع شبکه

ها توسط جامعه نتشر شده در شبکهتحقیقات م. احتمالی، اهمیت بسیاری دارد

های فیزیکی سایبری است، به این معنی که نتایج حاصل از آوری فراتر از سیستمتاب

بگیرد. چهار رویکرد  دربرای را های گستردهاین کار ممکن است کاربردها و سیستم
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کرد آوری با رویها به صورت تابآوری مرتبط با شبکهسازی تابمتمایز برای بهینه

آوری و  تاب پذیریآوری با رویکرد تطبیقتاب، آوری با رویکرد بازگشتاستحکام، تاب

 . پذیری شناسایی شده استبا رویکرد توسعه

در  هیاول یشکست تصادف یوقت ،یمخابرات -قدرت  هیشبکه دو لا کیدر  نیهمچن

منجر به  هیاول ستشک ان،یمجدد جر عیشبکه برق شروع شود براساس مدل توز

گره جفت شده اتصال خود را به  کی. اگر شودیم گریدر خطوط د انیجر راتییتغ

. اگر بار ابدیانتشار  یارتباط هیشبکه قدرت از دست دهد، شکست ممکن است به لا

ممکن است منجر  یارتباط هیدر لا انیمجدد جر عیشود، توز شتریآن ب تیگره از ظرف

جفت شده ممکن است با از  یگره ارتباط کیرو  نی. از اشود یمتوال یهایبه خراب

 کیاز حد ممکن پس از  شیب یبارگذار ایدست دادن اتصال خود به شبکه قدرت 

 افتدیارتباطات از کار ب هیدر لا یگره ارتباط کیاگر  .فتدیمجدد، از کار ب یابیریمس

شده  لیشکت هیدو لا یارتباط یهااز شبکه قدرت و مخابرات و گره هیشبکه دولا کی)

 گذرگاه نیو مرکز کنترل، ا یبریگذرگاه سا نیب  یارتباط ریمس کیاست(، عدم وجود 

منجر به مشاهده  یتباطار هیعملکرد ناقص لا نی. بنابراکندیمشاهده م رقابلیرا غ

بار   یمتعادل سازدر عملیات فرایند  حل مساله یو فضا شودیشبکه م تیوضع یجزئ

شبکه دولایه قدرت  این پژوهش، هدف مقاوم بودن کند. درمیشبکه را محدود 

 پذیری توسط شبکه مخابراتی است. مخابراتی در برابر از دست رفتن مشاهده

 

  کلمات کلیدی0

سازی آوری، شبکه دولایه قدرت مخابراتی، توسعه پذیری، مشاهده پذیری، بهینهتاب

 مقاوم
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 لبه شبکه رایانشدر  تیو احراز هو تیامن یراهکارها یبررس

Investigating Security and Authentication Solutions in Network Edge 

Computing 

 پورنمینآقای مهندس مهدی ایمان دانشجو0

 فاطمه رضاییخانم دکتر استاد راهنما0 

 چکیده0 

و زمان  1های امروزی بابت ارائه سرویس به حداقل تاخیردرصد قابل توجهی از برنامه

های سنتی و هایی با روشاحتیاج دارند. پاسخگویی به نیاز چنین برنامه 2پاسخگویی

 4های متنوعی روبرو است. مبحث رایانش لبهبا چالش 3مرسوم، مانند رایانش ابری

(ECبه عنوان یک رویکرد جایگزین مطرو می )ساز اعتماد به چنین زمینهکه  شود

ها و صیانت از حریم خصوصی دادههایی در گام اول مستلزم تامین امنیت تکنولوژی

 کاربران است.

ها و خصوصیات رایانش لبه و رویکرد اینجانب در این گزارش بررسی ساختار، لایه

باشد. یک ( میMEC) 5های مشابه از جمله رایانش لبه با دسترسی چندگانهتکنولوژی

-مطرو میع تهدیدات و حملات متناظر با خصوصیات رایانش لبه اطبقه بندی از انو

شود و با مدل کلی امنیتی گردد. طرحی از الزامات امنیتی در رایانش لبه معرفی می

                                                           

1
Latency 

2
Response Time 

3
Cloud Computing 

4
Edge Computing 

5
Multi-Access Edge Computing
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های مطرو شده متناسب با نیازهای ملللی مرسوم مقایسه خواهد گشت. راهکار

کاربرد در این های پررایانش لبه ارائه خواهد شد و رمزنگاری به عنوان یکی از شیوه

سازی مورد بررسی قرار خواهد گرفت. های پیادهین روشحوزه در قالب انواع و همچن

شود و ساختار و دلیل استفاده از توضیح داده می 1مدل امنیت به عنوان یک سرویس

، در 2شود. به طور ویژه، مبحث احراز هویت و احراز هویت واگذاریآن مطرو می

هد شد. های وسایل نقلیه بررسی خواهای نسل پنجم فوق متراکم و شبکهشبکه

بهره گرفت تا احراز هویت واگذاری و  توان از مفهوم رایانش لبهخواهیم دید چگونه می

ی مورد نظر در مقصد، در های مورد نیاز برای ادامه کارکرد برنامههمچنین انتقال داده

بندی از موارد مطرو شده عنوان ترین زمان شکل بگیرد. در نهایت یک جمعکوتاه

 خواهد شد.

 

 امنیت شبکه، حریم خصوصی، رمزنگاری، رایانش لبه، حملاتکلیدی0 کلمات 

 رایانش لبه، الزامات امنیتی، احراز هویت، احراز هویت واگذاری.

 

  

                                                           

1
Security as a Service (SECaaS) 

2
Handover Authentication
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  سازی در لبۀ شبکه اینترنت اشیاءهای ذخیرهبررسی راهکارها و چالش

Studying the Solutions and Challenges of Edge Caching in IoT Networks 

 خانم مهندس مریم موسوی جلالی دانشجو0

 خانم دکتر فاطمه رضاییاستاد راهنما0 

 چکیده0 

انتقال و تاخیر  شبکه کیکاهش تراف یمؤثر برا یروش، لبۀ شبکه در1حافظۀ پنهان

این گزارش اهمیت  است. 2ءایاش نترنتیا یکاربرد یهاها و برنامهسیسرواطلاعات در 

کند و راه حل رفع تشریح می شبکه ۀلبسازی حافظۀ پنهان را در های پیادهو چالش

ی مورد بررسی عبارتند از: تعیین هادهد. چالشها را مورد بررسی قرار میاین چالش

محل استقرار حافظۀ پنهان در شبکه، تعیین سیاست جایگذاری اطلاعات در لبۀ 

سازی. در رسال اطلاعات از فرستنده به گیرنده و روش ذخیرهشبکه، تعیین روش ا

سیم و با استفاده از های مطالعه شده با در نظر گرفتن دو نوع شبکۀ سیمی و بیمقاله

های نوین مبتنی بر یادگیری عمیق سعی بر ارائه معماری یا الگوریتم روش

 . استشبکه  و تاخیر در سازی جهت کاهش مصرف انرژی، هزینۀ انتقالذخیره

 

، شأبکه 3حافظۀ پنهان، لبۀ شبکه، اینترنت اشأیاء، یأادگیری عمیأق کلمات کلیدی0

   سیم، شبکۀ سیمیبی

                                                           

1
 Cache 

2
 Internet of Things 

3
 Deep Learning 
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 پذیریمخابراتی با رویکرد تطبیق-آوری شبکه دو لایه قدرتبررسی تاب

Investigating the Resilience of the Two Layer Power-Communication 

Network from the Point of View of Adaptability 

 خانم مهندس شیوا هاشمی دانشجو0

 آقای دکتر عبدالرسول قاسمیاستاد راهنما0 

 چکیده0 

سأأطح قابأأل قبأأول از  کیأأحفأأظ  یبأأرا سأأتمیس ییتوانأأا عنأأوانبأأه یآورتأأاب

و بازگشأأأت بأأأه سأأأطح  دیاز اختلالأأأات شأأأد یسأأأر کیأأأعملکأأأرد در حضأأأور 

شأأأود. اعأأأم از می فیأأأمناسأأأب تعر یزمأأأان یبأأأازه کیأأأدر  ه،یأأأعملکأأأرد اول

 یادیأأتواننأأد خسأأارات زباشأأند می یعمأأد ریأأغ ایأأ یاختلالأأات عمأأد نکأأهیا

بأأأرای  کننأأأد. دیأأأتهد یصأأأورت جأأأدوارد کننأأأد و عملکأأأرد شأأأبکه را به

، 2، بازیأأأابی1آوری شأأأبکه چهأأأار رویکأأأرد وجأأأود دارد مقاومأأأتبهبأأأود تأأأاب

کأأأأأه مأأأأأا بأأأأأه توصأأأأأیف رویکأأأأأرد  4پأأأأأذیریو تطبیق3یریپذتوسأأأأأعه

شأأأبکه  ییعنوان توانأأأاشأأأبکه بأأأه پأأأذیریتطبیق پأأأردازیم.پأأأذیری میتطبیق

از  یناشأأأ یناگهأأأان یطأأأیمح راتییأأأشأأأبکه و تغ ییایأأأمقابلأأأه بأأأا پو یبأأأرا

 سأأتمیس کیأأتوسأأط  یمنظور ارائأأه خأأدمات عأأادحملأأات بأأه ایأأهأأا خرابی

 میظأأتن ایأأمجأأدد  صیتخصأأ یشأأبکه بأأرا ییتوانأأا یعنأأیشأأود؛ می فیأأتعر

                                                           

1
 Robustness 

2
 Rebound 

3
 Extensibility 

4
 Adaptability 
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پأأژوهش  ایأأن اسأأت. درمجأأدد اتصأأالات  یمجأأدد منأأابع خأأود ماننأأد برقأأرار

 بأأأا اسأأأتفاده از پأأأذیری،آوری شأأأبکه بأأأا رویکأأأرد تطبیقبأأأه بررسأأأی تأأأاب

 جلأأأوگیری از منظوربأأأهمبتنأأأی بأأأر داده  و روش 3یأأأال 2تعمأأأدی 1حأأأذف

 .است شدهپرداخته 4آبشاری شکست ناشی از هایآسیب کاهش

 

 پذیرییال، تطبیق تعمدی حذف آبشاری، هایشکست آوری،تابکلمات کلیدی0

  

                                                           

1
 Removal 

2
 Intentional 

3
 Link 

4
 Cascading failures
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 کامپیوتر شستن
 کامپیوتری(مصنوعی و معماری)هوش

  



 5045اسفند  51 های مهندسی برق و کامپیوترهشتمین جشنواره تازه

 استفاده های موردها و روشهای هوشمند الگوریتمچت بات

Intelligent Chatbots, Algorithms and Methods  

 آقای مهندس احسان رضایی دانشجو0

 علی احمدی آقای دکتراستاد راهنما0 

 چکیده0 

کنأد از رفتأأار مأی اسأت کأه سأعی ربأات چأت یأک ابأزار هأوش مصأنوعی تعأأاملی

کنأأد و براسأأاس آن در مأأی انسأأان تقلیأأد کنأأد کأأه اطلاعأأات ارائأأه شأأده را تفسأأیر

هأأا بأأرای انجأأام کارآمأأد باتچتامأأروزه از  .دهأأدمأأی قالأأب متنأأی یأأا صأأوتی پاسأأخ

در دنیأأای هأأوش مصأأنوعی سأأاخت یأأک  .شأأودمأأی اسأأتفاده ارتباطأأات دیجیتأأال

ها را داشأته باشأد از دیربأاز بأه عامل هوشمند که توانأایی صأحبت کأردن بأا انسأان

ایأن هأدف در زیرشأاخه پأردازش  اسأت کأه امأروزهایأن علأم یأاد شده عنوان غایت

هأای سأاخت و ایأن گأزارش بأه بررسأی روشدر .گیأردمأی هأا قأرارباتچتزبان و 

شأأود و معایأأب و مزایأأای آن بیأأان می بأأات هوشأأمند پرداختأأهچتتوسأأعه یأأک 

 خواهد شد.

 

های بات هوشمند، مدلچتدازش زبان طبیعی، رهوش مصنوعی، پ کلمات کلیدی0

 زبانی
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 گر در حوزه سلامت  و ورزشهای توصیهبررسی سیستم

Recommender Systems in Health and Sport 

 مهرسلطانیخانم مهندس حمیده  دانشجو0

 خانم دکتر چیترا دادخواهاستاد راهنما0 

 چکیده0 

هأأای بأأا گسأأترش حجأأم انبأأوه اطلاعأأات در بسأأتر وب و پیأأدایش شأأبکه

اجتمأأاعی و تعاملأأات کأأاربران بأأا یکأأدیگر، نیأأاز مبأأرم بأأر آنأأالیز اطلاعأأات و یأأافتن 

گأر هأای توصأیهباشأد، ایأن عمأل توسأط سیسأتمارتباط نهان بین آنها ضروری مأی

گأر، سیسأتمی اسأت کأه بأر اسأاس علأایق و باشأد. سیسأتم توصأیهقابل انجام مأی

هأأای قبلأأی کأأاربر اقأأدام بأأه یأأافتن قلأأم مناسأأب کأأاربر از میأأان سأألیقه و تأأراکنش

هأأایی گأأر بأأر اسأأاس روشهأأای توصأأیهنمایأأد. سیسأأتمتمأأام اطلاعأأات موجأأود مأأی

دانأش و مأدل مانند پالأایش مشأارکتی، مأدل مبتنأی بأر محتأوا، مأدل مبتنأی بأر 

در حأوزه سألامت و  دهنأد.هأای مناسأب هأر کأاربر را ارائأه مأیبینأیترکیبی، پیش

تواننأد در جهأت کأاهش حجأم کأاری پزشأکان گأر مأیهای توصأیهورزش، سیستم

و مشأأارکت آنهأأا بأأا یکأأدیگر، و همچنأأین یأأاری بأأه کأأاربران در جهأأت توصأأیه 

ایأأن گأأزارش، بأأه در  سأأازی شأأده هأأر کأأاربر، اقأأدام نماینأأد.مناسأأب و شخصأأی

گأأر و مزایأأا و معایأأب هأأر کأأدام هأأای توصأأیههأأای مختلأأف سیسأأتمبررسأأی مأأدل

گأر در حأوزه سألامت هأای توصأیهشأود. مزایأا و معایأب ادغأام سیسأتمپرداخته می

هأأای یأأادگیری ماشأأین و گأأر و الگأأوریتمهأأای توصأأیهو همچنأأین ترکیأأب سیسأأتم

 شود.نتایج آنها بررسی می

گر، سلامت و ورزش، پالایش مشارکتی، مدل های توصیهسیستم کلمات کلیدی0

   مبتنی بر محتوا، یادگیری ماشین
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های یادگیری در تشخیص اشیاء با استفاده از تکنیک ابرنقاطهای پردازش روش

 عمیق

Point Cloud Processing Methods in Object Detection Using Deep Learning 

Techniques 

 نگین رجبیخانم مهندس  دانشجو0

 یادگاریآقای دکتر مسعود دهاستاد راهنما0 

 چکیده0 

 یکأیبأه  اسأت کأه یبعأدسأه یدر فضأا شأدهفیاز نقأاط تعر یامجموعأه 1ابرنقطه

. اسأأت شأأدهلیتبد 2یبعأأدسأأه اشأأیاء شینمأأا یداده بأأرا هأأایقالب نیتأأراز مهم

دلیأأل کاربردهأأای گسأأترده آن در بسأأیاری از  بأأه راًیأأاخی اابرنقطأأهیأأادگیری 

توجأأه  5و روباتیأأک 4، وسأأایل نقلیأأه خأأودران3ها ماننأأد بینأأایی رایانأأهزمینأأه

یأأک روش غالأأب در هأأوش  عنوانبأأه. کأأرده اسأأتروزافزونأأی را بأأه خأأود جلأأب 

بأأا موفقیأأت بأأرای حأأل مشأأکلات مختلأأف بینأأایی  7عمیأأق، یأأادگیری 6مصأأنوعی

                                                           

1
 Point Cloud 

2
 3D objects 

3
 Computer Vision 

4
 Autonomous driving  

5
 robotics 

6
 Artificial intelligence

7
 Deep learning 
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. در حأأوزه بینأأایی ماشأأین بأأرای درک بهتأأر محأأیط شأأده اسأأتاستفادهبعأأدی دو

گیری بهتأأری انجأأام نیأأاز بأأه شأأناخت اجأأزای پیرامأأون داریأأم تأأا بتأأوانیم تصأأمیم

اسأأت کأأه اسأأاس  یقأأاتیکأأانون تحق کیأأ ءایاشأأ صیتشأأخدهأأیم؛ در ایأأن راسأأتا 

صأأحنه  در اءیتمأأام اشأأ یابیأأاسأأت. هأأدف آن مکان یعملأأ یاز کاربردهأأا یاریبسأأ

در ایأأن  شأأده اسأت. عمیأقهأأای یأادگیری وعی و روشبأه کمأک هأأوش مصأن داده

یأأابی هأأای یأأادگیری عمیأأق در تشأأخیص و مکانگأأزارش بأأه بررسأأی تمأأامی روش

 یمبتنأ یهأاروشایم که نتأایج گویأای ایأن بأود کأه بأین بعدی پرداختهسه 1اشیاء

 منطقأأه شأأنهادیبأأر پ یمبتنأأ یهأأا، روش3شأأاتو تک 2منطقأأه شأأنهادیبأأر پ

 .است روش نیترمتداول

 

بینأایی ماشأین، ابرنقأاط، یأادگیری عمیأق، شأبکه عصأبی، داده  کلمات کلیـدی0

 یابی دادهبعدی، تشخیص داده، مکانسه

  

                                                           

1
 Object detection and Tracking 

2
 Region Proposal-based Methods  

3
 Single Shot Methods  
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 بندی وظایف و تخصیص منابع در محاسبات لبهرویکردهای زمان

Task Scheduling and Resource Allocation Methods in Edge Computing 

 سامان حسینی ساکیآقای مهندس  دانشجو0

 خانم دکتر آتنا عبدیاستاد راهنما0 

 چکیده0 

و افأأزایش کارهأأای محاسأأباتی  1باگسأأترش روزافأأزون اسأأتفاده از اینترنأأت اشأأیا

بندی درست وظأایف در ایأن حأوزه بأرای بهتأر و بأه موقأع انجأام شأدن لزوم زمان

کننأأد در وهلأأه اول سأأعی مأأی ءهأأای اینترنأأت اشأأیادسأأتگاه .کارهأأا وجأأود دارد

انجأأام دهنأأد و بأأه دلیأأل  2هأأای موجأأود در لایأأه لبأأهمحاسباتشأأان را بأأا دسأأتگاه

هأأای ایأأن لایأأه بأأا آن مواجأأه هسأأتند بایأأد بأأا روش هأأایی کأأه دسأأتگاهمحأأدودیت

دهنأد بندی انجام شأود تأا در نهایأت کیفیأت سرویسأی کأه ارائأه مأیمناسبی زمان

اسأتفاده شأده  4و پویأا 3سأتاهأای ایافزایش پیأدا کنأد. بأه ایأن منظأور از الگأوریتم

هأأای یأأادگیری ماشأأین در اسأأت. امأأروزه بأأا گسأأترش هأأوش مصأأنوعی از روش

بنأأدی هأأا زمأأانشأأود کأأه یکأأی از ایأأن حأأوزههأأای مختلفأأی اسأأتفاده مأأیحأأوزه

                                                           

1
 Internet of Things (IoT) 

2
 Edge Layer 

3
 Static 

4
 Online 
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اسأأت. اسأأتفاده از رویکردهأأای  3در محاسأأبات لبأأه 2و تخصأأیص منأأابع 1وظأأایف

تن شأأرایط محیطأأی، شأأود کأأه بأأا در نظأأر گأأرفمحاسأأباتی هوشأأمند باعأأث مأأی

هأای ایسأتا بأرای کارهأا انجأام شأود. بأه طأور بنأدی بهتأری نسأبت بأه روشزمان

بنأأدی تأأا ملأأال اسأأتفاده از یأأادگیری فأأدرال باعأأث شأأده اسأأت کأأه دقأأت زمأأان

درصأأد افأأزایش داشأأته باشأأد. در کنأأار پویأأایی و همأأه جانبأأه بأأودن  22/55

هأا ارنأد، در ایأن روشهای هوشمند مبتنأی بأر یأادگیری و نقأاط قأوتی کأه دروش

کنأد. بأه نقاط ضعفی هأم وجأود دارد کأه ادامأه کأار را در ایأن حیطأه توجیأه مأی

بأأه تشأأخیص حیأأاتی بأأودن یأأا  4طأأور ملأأال در روش یأأادگیری تقأأویتی عمیأأق

هأأا در محأأیط آزمایشأأگاهی بأأا نبأأودن کارهأأا توجأأه نشأأده یأأا اینکأأه بعضأأی روش

در شأأرایط واقعأأی بعضأأی از انأأد کأأه پارامترهأأای از پأأیش تعیأأین شأأده تسأأت شأأده

بینأی نیسأت. در این پارامترها ملل زمان انجام یک کأار بأه طأور کامأل قابأل پأیش

هأأای شأأود و ویژگأأیبنأأدی در لایأأه لبأأه بررسأأی مأأیهأأای زمأأانایأأن گأأزارش روش

 ملبت و منفی هرکدام ذکر خواهد شد.

 

بر  بندی هوشمند مبتنیزمان ،محاسبات لبه ،ءاینترنت اشیا کلمات کلیدی0

 یادگیری، تخصیص منابع در لایه لبه.

 

                                                           

1
 Task Scheduling 

2
 Resource Allocation 

3
 Edge Computing 

4
 Deep Reinforcement learning (DRL)
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 های مبتنی بر یادگیریپردازش ابرنقاط با استفاده از روش

Point Cloud Processing Using Learning-Based Methods 

 خانم مهندس زهرا شریفی دانشجو0

 خانم دکتر هدی رودکی لواسانیاستاد راهنما0 

 چکیده0 

 بعأأدی،سأأه سأأازیبأأه مدل همأأه جانبأأه کأأاربردی هأأایبرنامأأه تقاضأأای افأأزایش بأأا

 بعأأدی وسأأه تصأأاویر پأأردازش بأأرای ضأأروری نمأأایش بعأأدی بأأه یأأکسأأه ابرنقأأاط

هأای مأورد اسأتفاده بأرای پأردازش ابرنقأاط در ابتأدا روش .اسأتشأده تبدیل ویدیو

هأای هأوش مصأنوعی به صورت کلاسیک بودنأد و بأه تأدریج بأا گسأترش الگأوریتم

هأأای هأأای یأأادگیری عمیأأق جأأایگزین روشعصأأبی، روشهأأای و پیشأأرفت شأأبکه

تأر، پیشأرفت عظیمأی تأر و نیأاز بأه زمأان اجأرا کمکلاسیک شدند. که با دقت بیش

هأأای هأأای مختلأأف بینأأایی ماشأأین، پأأردازش زبأأان طبیعأأی، اتومبیلدر حأأوزه

 پأأذیر انعطأأاف ماهیأأت رغأأمعلأأی حأأال، ایأأن خأأودران و پزشأأکی رقأأم زدنأأد. بأأا

 بأأه نیأأاز هأأاآن کسأأب طأأول در شأأده تولیأأد اطلاعأأات از عیوسأأی حجأأم ابرنقأأاط،

 در ذاتأأی دارد. درواقأأع، پراکنأأدگی عملأأی کاربردهأأای مأأوثر، بأأرای سأأازیفشأأرده

 نقأأاط، پأأردازش نمأأایش بأأرای توجأأه قابأأل و نیأأاز بأأه حافظأأه بعأأدیسأأه هأأایداده

سأأازی فشأأرده اسأأت. بنأأابراینتبأأدیل کرده برانگیأأز چأأالش کأأار یأأک ابرنقأأاط را بأأه

 انتقأال ابرنقأاط و سأازیذخیأره بأرای کیفیأت، بأر منفأی تأخثیر حأداقل ابرنقاط بأا

بعأأدی، بأأه هأأای سأأههأأای مختلأأف دادهاسأأت. در ایأأن گأأزارش بأأه نمأأایش ضأروری

هأای پأردازش ابرنقأاط اسأت. همچنأین برخأی از روشویژه ابرنقأاط پرداختأه شأده

 و تفکیأأک هندسأأهسأأازی ابرنقأأاط، بأأه هأأای فشردهو بأأه طأأور ویأأژه آخأأرین روش

شأأده و بأأه  بررسأأی عمیأأق یأأادگیری بأأر مبتنأأی رویکردهأأای بأأر تمرکأأز بأأا صأأفات

هأا، گویأای ایأن اسأت کأه، اسأت. بررسأی روشمزایا و معایب هأر کأدام اشأاره شده



 5045اسفند  51 های مهندسی برق و کامپیوترهشتمین جشنواره تازه

هأایی کننأد نسأبت بأه روشهایی که به طور مسأتقیم بأر روی نقأاط کأار مأیروش

کننأأد، دوبعأأدی نگاشأأت می هأأای حجمأأی و یأأا بأأه تصأأاویرکأأه نقأأاط را بأأه شأأبکه

 تری دارند.پیچیدگی کم

 

سازی، ابرنقاط، یادگیری عمیق، پردازش، شبکه عصبی، فشرده کلمات کلیدی0

 بعدیهای سهداده
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 نشست مکاترونیک
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  کیربات به کمک یارتوپد یجراح

Robot-Assisted Orthopedic Surgery  

 پسندخانم مهندس صنم تعالی دانشجو0

 رادحمیدرضا تقیآقای دکتر استاد راهنما0 

 چکیده0 

 وی وتریکأأامپی هأأاسأأتمیس ورود بأأا و گذشأأته دهأأه درچنأأدی ارتوپأأدی جراحأأ

 نیأأشأأده اسأأت. ا لیتبأأد نیمهندسأأ یقأأاتیتحق موضأأوعات ازی کأأی بأأه ک،یأأربات

بأأردن  نیازبأأ هأأدف بأأدن و بأأا یاسأأتخوان یعضأألان یهأأابخأأش یهأأا بأأررویجراحأأ

 صأأورت یحرکتأأ ییرفأأع درد و برگردانأأدن توانأأا در جهأأت دهیأأدبیآسأأ بافأأت

بأه  بیخطأا و آسأ جراحأان، بأه کأاهش دقأت شیافأزا بأا کیربات یفناور .رندیگیم

و زمأأان  نأأهیهز شیرغأأم افأأزایهأأا علأأسأأتمیس نیأأکنأأد. ایمأأ بافأأت سأأالم کمأأک

 شیتجربأأه و افأأزاکأأم بهبأأود عملکأأرد جأأراو خصوصأأا جراحأأان لیأأبأأه دل ،یجراحأأ

 انأد. جراحأان بأه کمأکبأاز کأرده یجراحأ یهأاراه خود را به اتأاق ماران،یب تیرضا

بأأا  را فیأأو ظر دهیأأچیپ یهأأایهأأا قأأادر خواهنأأد بأأود تأأا جراحأأیتکنولأأوژ نیأأا

ی علأأاوه بأأر معرفأأ ناریسأأم نیأأ. در ادهنأأد انجأأام یشأأتریخأأاطر ب نأأانیاطم

شأأده  یطراحأأی کیربأأات یهأأاسأأتمیس یپرتکأأرار، بأأه معرفأأ یارتوپأأد یهأأایجراحأأ

بهبأود  جهأت در یشأنهاداتیرو، پشیمشأکلات پأ یهأا پرداختأه و بأا معرفأآن یبرا

 .میکنیارائه م جراو عملکرد

 

، تطبیأق، تهأاجمکأم کیأربات یجراحأ ،یارتوپأد یجراح ک،یربات یجراح کلمات کلیدی0

 ردیابی.
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 مولد بخار ییگرما یهاابیدر باز بیع صیو تشخ ییشناسا یهاروش یبررس

Study of Methods of Fault Detection and Diagnosis in Heat Recovery 

Steam Generators  

 آقای مهندس مجتبی محسن حقیقی  دانشجو0

 دلیآقای دکتر مهدی علیاری شورهاستاد راهنما0 

 چکیده0 

هأأای سأأیکل ( یکأأی از سأأه جأأزء اصأألی نیروگاهHRSGگرمأأایی مولأأد بخأأار )بازیاب

هأأایی ماننأأد ، عیبHRSGشأأود. بأأا توجأأه بأأه شأأرایط کأأاری ترکیبأأی محسأأوب می

نشأأتی، تغییرشأأکل، انفجأأار، شأأکاف، رسأأوب، خسأأتگی و محتمأأل خواهأأد بأأود. در 

های ترکیبأأی و همچنأأین و نقأأش آن در سأأیکل HRSGایأأن تحقیأأق، بأأه بررسأأی 

ختأأه شأأده اسأأت. تحقیقأأات در مأأورد پردا HRSGبازرسأأی و تشأأخیص عیأأب 

اند. بررسأأی شأأده HRSGسأأازی و تشأأخیص و شناسأأایی عیأأب سأأازی، بهینهمدل

 اند. و با توجه به اهمیت هرکدام، دسته بندی شده

 

، تشأأخیص عیأأب، بازرسأأی، HRSGگرمأأایی مولأأد بخأأار، بازیاب کلمــات کلیــدی0

 ترکیبیسازی، سیکلمدل
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  مغز بر حرکت انسان ییاختلالات عملکرد اجرا ریتاث یبررس

Investigating the Impact of Executive Function Disorders on Human 

Movement 

 فر خانم مهندس سما نیکان دانشجو0

 آقای دکتر مهدی دلرباییاستاد راهنما0 

 چکیده0 

 دارد، افأراد زنأدگی در ایگسترده نقش که هاییمهارت عنوان به مغز اجرایی عملکرد

 حأاد مشأکلات بأا افراد به محدود هاتوانایی این در ضعف. بسیاری است اهمیت دارای

 و زنأدگی از مختلفأی هأایجنبأه و گیأردافراد را دربرمی از وسیعی طیف و باشدنمی

 ایأن از. دهأدمی قرار تحت تاثیر را مختلف کارهای انجام در آنها موفقیت شانس حتی

زودهنگأام  تشأخیص و بهبأود بأه تواندمی آنها سازیکمی و هاتوانایی این شناخت رو

 از یکأی میأان ارتبأاطی یأافتن تحقیأق ایأن هدف. کند کمک آنها در اختلال هرگونه

 پأارامتر ایأن سأنجش و حرکتأی پارامترهأای از یکأی بأا اجرایی مغأز عملکرد اجزای

 .باشدمی پوشیدنی اینرسی سنجش واحدهای از استفاده با حرکتی

 

ــدی0 ــات کلی  حرکأأت، مغأأز، اجرایأأی کارکردهأأای مغأأز، اجرایأأی عملکأأرد کلم

 پوشیدنی اینرسی سنسورهای
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های یادگیری ارزیابی توجه راننده نسبت به تبلیغات محیطی به کمک روش

  عمیق

Attention Evaluation of Driver for Environmental Advertisements 
 Using Deep Learning Methods 

 نژاد آقای مهندس رضا بهبهانی دانشجو0

 آقایان دکتر علی نحوی، اسماعیل نجفیراهنما0  اساتید

 چکیده0 

ایأأن پأأروژه بأأه بررسأأی و ارزیأأابی توجأأه راننأأده هنگأأام مشأأاهده تبلیغأأات محیطأأی 

پأردازد تأأا بتوانأأد هأای هأأوش مصأنوعی و یأأادگیری عمیأق مأأیبأا اسأأتفاده از روش

ای بهبأأود نظیأر بیلیوردهأأای درون شأأهری را بأه گونأأهاثربخشأی تبلیغأأات محیطأأی 

د، او نگأرد یبأه راننأده سأبب حأواس پرتأ امیأعلأاوه بأر انتقأال واضأح پببخشد تأا 

د و تجربأأه کأأاربری مناسأأبی را بأأه همأأراه و تصأأادف نشأأو منیمنجأأر بأأه مأأانور نأأاا

داشأأته باشأأد. بأأرای نیأأل بأأه ایأأن هأأدف در ایأأن پأأروژه  از چنأأد دسأأته اطلاعأأات  

تصویر صأورت راننأده، زاویأه سأر، ضأربان قلأب و اطلاعأات دینأامیکی خأودرو نظیر 

 ردد. گ)شامل متغیرهای طولی و عرضی( استفاده می

 

ــدی0 ــات کلی  حرکأأت، مغأأز، اجرایأأی کارکردهأأای مغأأز، اجرایأأی عملکأأرد کلم

 پوشیدنی اینرسی سنسورهای

 

 

 



 5045اسفند  51 های مهندسی برق و کامپیوترهشتمین جشنواره تازه

 


