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پذيرش  07:00الي 08:00
افتتاحيه  08:00الي 00:54
پذيرايي  00:54الي 00:00
سالن 00:00 0تا 01:00
مهندسي پزشکي
هيات رئيسه

دکتر ارباب ،دکتر اکبری ،مهندس اسدی ،مهندس غفوريان

ساعت

كد مقاله

10:00 - 10:25

22163

10:25 - 10:50

22168

عنوان مقاله

نام نويسندگان

شناسايي بيماری آلزايمر توسط استخراج ويژگي

عبداهلل رجب زاده چری ,غزاله صفری بيدختي ,معصومه

های خطي و غير خطي سيگنال مغزی

غالمي

استفاده از روش همبستگي متقابل جهت

عبداهلل رجب زاده چری ,الهه يعقوبيان ,غزاله صفری

تشخيص اوليه بيماری پارکينسون

بيدختي

بررسي پديده آشوب و ويژگي های غير خطي در
10:50 – 11:15

22196

 EEGو  ERPبرای تشخيص زودرس بيماری

غزاله صفری بيدختي  ,عبداهلل رجب زاده چری

آلزايمر

11:15 – 11:40

11:40 – 12:00

22188

22198

تشخيص بيماری

صرع به کمک استخراج

ويژگيهای خطي وغيرخطي سيگنال مغزی

تشخيص بيماری

ام_اس 0به کمک استخراج

ويژگيهای خطي وغيرخطي سيگنال مغزی

مريم نقوی زاده  ،الياس مزروعي راد ،فاطمه محمد نژاد

فاطمه محمدنژاد ،الياس مزروعي راد ،مريم نقوی زاده
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سالن 00:00 1تا 01:00

پردازش سيگنال و تصوير

هيات رئيسه

ساعت

دکتر تقوی ،مهندس مزروعي ،مهندس مباشری

كد مقاله

عنوان مقاله

نام نويسندگان

تشخيص آريتميهای قلبي از روی سيگنال  ECGبا
10:00 - 10:30

22112

استفاده از ويژگي صوتي  ،MFCCآناليزمولفههای

بهروز کوکبي سيوکي ،جليل شيرازی

اصلي ( )PCAو ماشين بردار پشتيبان ()SVM

10:30 - 10:11

11:00 – 11:30

11:30 – 12:00

22114

22116

22140

انطباق تصاوير  MRتحت تغييرات شدت روشنايي

رمزنگاری تصويربااستفاده ازسيستم های آشوبگونه
لجستيک ولورنز ومقايسه آنها

ارائه يک روش کارا برای بهبود موثر الگوريتم
 JPEGبه کمک کدينگ LDGM

امير کشت گر ،سعيد طوسي زاده ،علي اکبر خزاعي

رشيد ياراحمدی ،سعيد طوسي زاده ،علي اکبر خزاعي

سيدايمان رضوی ،مهدی نوشيار ،رضا اسودی

2
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سالن 00:00 0تا 01:00
مهندسي برق-کنترل

هيات رئيسه

ساعت

10:00 - 10:30

دکتر طوسيزاده ،مهندس اميری ،مهندس اسحاقزاده

كد مقاله

22121

عنوان مقاله

مباحثي درکنترل بهينه سيستم های قطعه ای
آفين

نام نويسندگان

مجيد اکبريان ،ناصر پريز ،نجمه اقبال

کنترل شبکه ای از ترافيک شهری بر مبنای
10:30 - 10:11

22128

مدلسازی ديناميکي منطقي ترکيبي و ديدگاه

اميرحسين پهنابي ،علي کريم پور  ،مصطفي مبرا

کنترل پيش بين مقيد

11:00 – 11:30

11:30 – 12:00

22133

22211

طراحي سيستم کنترل يک جسم پرنده با رويکرد

هادی ذوق دار ،محمد صادق نظری ،نعمت اله

کنترل پيش بين

قهرماني ،محمد حسين فردوسي

طراحي کنترل کننده  PIDپاندل معکوس با
کنترل موتور dc

مهندس مهدی حقيقي نيت  ،هادی چهکندی نژاد
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سالن 00:00 5تا 01:00
مهندسي برق-کنترل

هيات رئيسه

دکترگلي ،مهندس اصفهاني ،مهندس پيری

ساعت

كد مقاله

10:00 - 10:30

22122

عنوان مقاله

کاهش هارمونيک و جبرانسازی شبکه با استفاده
از TCRو راکتور موازی

نام نويسندگان

عبدالمجيد احمدی ،داود افراسيابي

ارزيابي بکارگيری روش پيشوند گردشي در
10:30 - 10:11

22180

تسهيم تقسيم فرکانس

متعامد جهت انتقال

فريدون اديب صابر ،حامد حسن زاده ،حميد شيرزاد

اطالعات در شبکه های هوشمند توزيع برق
انتخاب بهينه مکان نصب و ظرفيت توان توليدی
11:00 – 11:30

22134

منابع توليد پراکنده به منظور کاهش تلفات و
بهبود قابليت اطمينان با استفاده از الگوريتم

مسعود رادمهر  ،محسن خواجه زاده ،امين نوبهاری

جهش قورباغه

11:30 – 12:00

22173

کاربرد سيستم اطالعات مکاني ( )GISدر طرح

حسن صاری خان خلجاني ،فرازداستان ،عبداهلل

های کاهش تلفات شبکه های توزيع برق

جعفريان قراملکي
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سالن 00:00 4تا 01:00

مهندسي برق-مخابرات

هيات رئيسه

ساعت

كد مقاله

10:00 - 10:30

22185

10:30 - 10:11

22135

11:00 – 11:30

22136

11:30 – 12:00

22195

عنوان مقاله

نام نويسندگان

مقايسه کارايي الگوريتم های  TDEبرای
کاربردهای جهت يابي منابع صوتي به کمک

روح اهلل فضلي احمدآبادی

آرايه ميکروفوني
تحليل و پياده سازی ديسپچ تقاضا در شبکه
فشار ضعيف با در نظر گرفتن خودروهای برقي

شبکه ارتباطي مستقيم امن کوانتومي دو
طرفه با چندين کنترل کننده

مسعود رادمهر ،محسن خواجه زاده ،امين نوبهاری

اليزا سادات نبي پور  ،منيره هوشمند

بهبود عملکرد پروتکل  MACدر شبکه¬های
حسگر بي¬سيم مبتني بر اتوماتای يادگير و

امير مرادبند طرقي ،علي اکبر خزاعي

سيستم فازی
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سالن 00:00 6تا 01:00
مهندسي برق-مخابرات

هيات رئيسه

ساعت

كد مقاله

10:00 - 10:30

22183

نام نويسندگان

عنوان مقاله
طراحي و شبيه سازی يک رت ريس فشرده با
خاصيت حذف هارمونيک های باالتر و عملکرد در

رضا فاطمي ،مهدی ابراهيمي نژاد ،محسين

دو باند با استفاده از يک ساختار شکاف درختي

حيدری

در خط ميکرواستريپ

کاربردهای
10:30 - 10:11

22184

نوين

مسئلهی

کولهپشتي

در

سيستمهای مخابراتي و ارائهی روشي ساده در
حل آن

تشخيص طيف با رويکرد چند مرحله ای و وفقي
11:00 – 11:30

22197

در باند وسيع و مبتني بر ويژگي ايستان گردشي
سيگنال ها

11:30 – 12:00

22201

شبيه سازی تحليل عددی يک آنتن پچ با استفاده
از روش تفاضل محدود در حوزه زمان ()FDTD

زهره مختاری ،کمال شاه طالبي ،محمد فرزان
صباحي

نوشين گرک يراق ،کمال شاه طالبي ،امير رضا
فروزان

هادی بقالي ،جواد نورينيا
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برنامه ارائه مقاالت پوستری
 00:00تا 00:00
كد مقاله

22108

22109

عنوان مقاله
کنترل موتور  DCبا استفاده از برشگر()chopper

بهينه سازی شار با استفاده از شبکه های عصبي مصنوعي برای ارتقاء بازده در
درايو موتور القايي

نام نويسندگان
احسان عليشاهي ،مجتبي سرلک ،محسن
کيهان ثاني

مجتبي سرلک ،سجاد فتاحي

روشي برای بهبود روش خوشه بندی  LEACHبا استفاده از منطق فازی برای

مسعود

شبکه حسگر بيسيم

مزيناني،حسين سعيدی عمادی

22125

مکان يابي دقيق لبه با استفاده از زيرتصوير هر پيکسل

مسعود عليدوست ،منصور زينلي

22126

شبيه سازی شبکه نوری کد  MMSبرای سيستم SAC-OCDMA

يوسف بلقيس آذر

22127

طراحي مسير موشک کروز جهت برخورد متعامد با هدف

علي وردی ،ناصر پريز

22120

به کارگيری فيلترينگ نوع وفقي و الگوريتم PCAدر حذف آرتيفکت EOG
22129

22132

ازسيگنال  EEGمرتبط با فعاليت های ذهني
طراحي تقويت کننده کم نويز بسيار کم توان با استفاده از تکنيک استفاده
مجدد جريان

محمديان

پور،

مجيد

سيد

عرفان محمدی گهر

غالمرضا کريمي ،بهناز بايماني ،زهرا هاشمي

22137

شبکه ارتباطي مستقيم امن کوانتومي با استفاده از زوج هایEPR

اليزا سادات نبي پور  ،منيره هوشمند

22138

آناليز بودجه توان فيدر WDM-PON

يوسف بلقيس آذر ،شهرام حسين زاده

22139

طراحي يک باالنسر باتری ليتيوم يون ،با سرعت و بازدهي باال و کنترل ساده

شهرام محمدنژاد،کيوان فياضي فرد

22142

تشخيص تومور مغزی با استفاده از مدل مخفي مارکوف و تبديل موجک

پونه قاسمي نژاد راييني ،احمد حاتم

22147

بررسي و ارائه روش جديدی برای کاهش تاثير نويز در پردازش نهاننگاری
تصاوير و بازيابي دقيقتر آنها

زينب پارسا ،بهادر مکيآبادی

مهدی بختياری آزاد ،مهدی مزيناني ،راحيل
22152

استفاده از تکنيک های پردازش تصوير جهت شناسايي آفت های گياهي

حسيني ،محسن سيد محمودی ،احسان
بيگدلي

22156

کنترل روغن در توربين های پااليشگاه های نفت و گاز توسط کنترل کننده

نجمه قاسمي ،نرگس قاسمي ،سيد محسن

MPC

نادری
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22157

بررسي مانورهای بارزدايي در شبکه های قدرت مبتني بر انرژیهای نو با
رويکرد اقتصادی

22158

کنترل مسير ربات کواد روتوربا استفاده از کنترل کننده فازی T-S

22160

استخراج ويژگي در تصاوير ابر طيفي و کاهش بعد

22153

بکارگيری روش های انتخاب ويژگي در پردازش تصاوير ديجيتال

22165

بررسي رفتار و مدل گذرای ماشين القايي با خطای دور در استاتور

22166

طراحي يک مولد پالس ولتاژ باال با استفاده از يک مدار چند برابر کننده ولتاژ

يوشع نظرآهاری،سيد مهدی حکيمي

سيد محمد رضا حاجي ميرزايي -علي
محمديان-رسول صرافان -الهام عسگری
احسان بيگدلي ،مهدی مزيناني ،راحيل
حسيني ،محسن سيد محمودی ،مهدی
بختياری آزاد
محسن سيد محمودی،مهدی مزيناني،
راحيل حسيني ،مهدی بختياری آزاد،
احسان بيگدلي

dc

22168

استفاده از روش همبستگي متقابل جهت تشخيص اوليه بيماری پارکينسون

22169

بهبودپيکربندی مبدل جريان مستقيم به جريان مستقيم بوست

22177

غزاله صفری بيدختي  ,الياس مزروعي راد
فريده خدابخشي،

محمدجعفرتقي زاده

مروست

انتقال با جبرانسازی سری و مقايسه با ساير روش های تحليل

داوراني

22178

تخمين بهينه هارمونيک سيستم قدرت با استفاده از روش ترکيبي BFO-
MIELS
تاثيرات ناتواني شبکه توزيع در توسعه ظرفيت فتوولتائيک در بخش شهری و
ارائه يک پيشنهاد برای بهبود اين وضعيت در شهر مشهد
تخمين مؤلفه های هارمونيک سيستم قدرت با استفاده از الگوريتم های

22191

عبداهلل رجب زاده چری ,الهه يعقوبيان,

تحليل اسکن فرکانسي تشديد زير سنکرون در مزرعه بادی متصل به خط

22106

22179

حميدرضا حيدری ،محمدرضا عليزاده

محمد کاظم صالحي ،روح االمين زينلي

کنترل پسماند منطق فازی از يک تک فاز در اينورتر شبکه برق

22187

حميدرضا حيدری،محمدرضا عليزاده

هوشمند و بازگشتي
مديريت پهنای باند در سيستم های ارتفاع باال ()HAPS

احسان عليشاهي ،مجتبي سرلک ،محسن
کيهان ثاني
احمد محمدزاده-سيدجليل ساداتي

علي صالحي پور ،علي اکبر خزاعي

احمد محمدزاده-سيدجليل ساداتي

سميرا حسيني-علي اکبر خزاعي
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22192

ارائه کتابخانه چند پروتکله بر اساس نياز مشتری توسط سيستم HAPS

22193

پيش بيني بار کوتاه مدت شبکه توزيع با شبکه های عصبي مصنوعي

22107

مدلسازی مبدل  DC-DCبرای کاربردهای سيستمي انرژی خورشيدی

22196

22199

22204

22205

ساسان سراجي کرماني ،محمد باقر نقيبي
سيستاني
احسان عليشاهي ،محسن کيهان ثاني،
مجتبي سرلک

بررسي پديده آشوب و ويژگي های غير خطي در  EEGو  ERPبرای

غزاله صفری بيدختي  ,الياس مزروعي راد ,

تشخيص زودرس بيماری آلزايمر

عبداهلل رجب زاده چری

طراحي مدار تصحيح خطای ديجيتال مبدل آنالوگ به ديجيتال سايکليک 05

پيمان پويا ،حامد امين زاده ،عبدالرسول

بيتي با طبقه  0,4بيتي

قاسمي

شبيه سازی و بررسي هم زمان ضخامت اليه های سلول خورشيدی اليه نازک
22203

نرجس صدقيان مقدم ،علي اکبر خزاعي

کادميوم تلورايد منظور افزايش بازدهي و کاهش ماده سمي کادميوم
شبيه سازی و بررسي هم زمان ضخامت اليه های سلول خورشيدی اليه نازک
کادميوم تلورايد به منظور افزايش بازدهي و کاهش ماده سمي کادميوم
تشخيص بيماری آلزايمرتوسط پردازش سيگنال های مغزی

اميرحسن بهروزی  ،سيدرضا طالبيان

اميرحسن بهروزی  ،سيدرضا طالبيان

ميترا محمدی -الياس مزروعي راد  -الهام
زعفرانيه -سحر سالمي

22206

بررسي ساختار قلب مصنوعي در مهندسي پزشکي
بهره گيری از آناتومي بدن انسان متحرک برای دنبال نمودن ،ردگيری وتعيين

الهام عسگری ،-پيمان گلي  ،رسول صرافان

عليرضا توکلي کالته نو ،علي اکبر خزاعي

22189

موقعيت آن در تصاوير

22190

تشخيص و شناسايي چهره بهکمک تصاوير مادون قرمز و نور مرئي

محمد علي بنايي ،علي اکبر خزاعي

يک تکنيک کنترل سيگنال  PWMاصالح شده برای مبدل DC-DC

احسان عليشاهي ،محسن کيهان ثاني،

ZVSتمام پل با تلفات يکسان برای همگي دستگاهها(سوئيچها)

مجتبي سرلک

22105
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