)فارغ التحصيﻼن کارشناسی (PRL
نام و نام خانوادگی دانشجو
 -1آرش کرمانپور
 -2سيد محمد باقر سيد
رضازاد
 -3افشين نوابی
 -4هومن دادرسان
 -5راضيه صادقی
 -6ربابه کﻼنکی
 -7رؤيا مشائی
 -8داوود غرويان
 -9محمد رضا خليلی طهرانی
 -10حسين شاهانی
 -11امير جعفر زاده
 -12سيد علی گرجی زاد
 -13محمد رضا محجوب
 -14فرهاد تقی زاده
 -15رکسانا گلی زاده
 -16يزدان محمد بيگی
 -17سيد جعفر جعفری طوسی
 -18جعفرپور رستم
 -19حميد ابراهيم زاد
 -20امير منصور يادگاری
 -21محسن کشاورز اخﻼقی
 -22مهران نوشين
 -23جعفر جواديان چشمه
 -24کامران سوری
 -25رضا فارغ بال خامنه
 -26فاطمه خواجه پيری
 -27مسعود رهام
 -28حسين تجلی
 -29رضا فريور
 -30بهنود قهروری قمصری
 -31آروين عمادی
 -32حسين نجفی

عنوان پروژه مقطع کارشناسی

تاريخ انجام پروژه

طراحی و ساخت ردياب شعاع ليزر

73-72

طراحی و ساخت فرستنده گيرنده ليزری

73-72

شبيه سازی پردازشگرها نوری

73-72

شبيه سازی مدوﻻتورهای نوری الکترواپتيک

73-72

شبيه سازی و تقليد هوشمندانه حرکات سر

74-73

طراحی و ساخت يک اسکنر ليزری

74-73

ضخامت سنج ليزری
واتمتر نوری
کنترل مسير شعاع ليزر با استفاده از حرکت مردمک
چشم
ساخت يک فرستنده-گيرنده نوری باند مادون قرمز
 slideطراحی و ساخت جاروبک اسﻼيد با کنترل
ميکروکنترلری scanner

74
74
75-74
75
76

طراحی و ساخت سيستم شنود ليزری

79

تعيين ضخامت اشياء با ليزر
برقراری ارتباط دوپلکس دو کامپيوتر با فيبر نوری
طراحی و ساخت گيرنده نوری 30 APDمگا هرتز
ساخت ايزوﻻتور نوری
مدوﻻتور مگنتواپتيک
مدوﻻتور الکترواپتيک
طراحی و ساخت واتمتر نوری
جهت ياب اولتراسونيک
طراحی و ساخت روبوت توپ جمع کن
طراحی و ساخت مينی روبوت
پخش و انتقال نوری اطﻼعات

79
79
79
79
79
79
80
80
81
81
81

طراحی و ساخت حذف کننده اصوات مزاحم محيطی

82

 -33مهدي حسني گلشتري

شبيهسازي و حل عددي رفتارهاي پايدار و گذرا در
ليزرهاي  4ﻻيهاي ياگ

82

 -34حميد حاجيان
 -35محمدعلي اخايي

طراحي و ساخت فاصله ياب برد كوتاه با نمايشگر

82

 -36اميد واصبي
 -37مطهره آرمين
 -38حسين مشهدنعمتي
 -39آراز ريسماني
 -40احسان صلي علي نائيني
 -41اميرحسين علي بيگي
 -42حميدرضا وفايي
 -43محسن ملكي
 -44احسان رخصت يزدي
 -45مهدي ملكي پيربازاري
 -46حميد رضا آزادي
 -47غﻼمرضا قرباني
 -48سيدنواب حسيني نژاد
 -49سيد ايمان تقوي
 -50فاطمه فﻼحي ويشكائي
 -51وحيد بهرامی يکتا
 -52عليرضا بنکدار
 -53ترنم رجائی
 -54فاطمه مظفری شمسی
 -55محمد افشار
 -56سيد محمد حسين نقوی
 -57فرهاد رف رف
 -58حسن رهباردار مجاور
 -59شبنم غفارزادگان
 -60مسعود فرهادی
 -61الهام اميری
 -62حسين داوودی
 -63نيما نامور
 -64مهدي شريفيان نجف ابادي
 -65مهراد احمدپورسيار

 -66مجتبي نظري

طراحي و ساخت Temperature transmitter
تحليل و شبيهسازي فيلتر نوري پريوديك DFB
طراحي و ساخت فرستنده گيرنده نوري  3كاناله صوتي
فضاي آزاد
طراحي و شبيهسازي عملكرد تقويت كنندههاي فيبرنوري
طراحي و ساخت كاواك و سيستم دمش ليزرهاي حالت
جامد
طراحي و ساخت قفل الكترونيك با استفاده از رمزگشايي
باركد نوري
طراحي و ساخت شيء ياب ليزري
ميني روبوت دنبال كننده منبع نوري
شنود اولتراسونيك
مدﻻتور نوري الكترواپتيك
ساخت منبع تغذيه ولتاژ باﻻ براي دوربين در شب
ساخت سيستم تنظيم دما در اتاقك رشد كريستال
طراحي و ساخت پروژكتور با آرايهاي از ديودهاي
نوري
تحليل موجي تابش نزديك در ديودهاي نوري تك شكاف
طراحی و ساخت کنترولر دما باAVR
ساخت فرستنده-گيرنده فيبر نوری دو کاناله TDM
تحليل موجی ليزرهای قابل تنظيمDFB
تحليل و طراحی تقويت کننده رامان با فيبر
ژرمانوسيليکات
طراحی و ساخت فرستنده-گيرنده فيبر نوری تلويزيونی
ساخت فرستنده-گيرنده فيبر نوری دو کانالهWDM
طراحی و ساخت سيستم رمزدار کنترل از راه دور نوری
 8کانال
طراحی و ساخت آشکارساز حساس صوتی-نوری
مايکلسون
شبيه سازی پردازشگر مرکب نوری الفبای فارسی
پردازش تصوير يک صفحه کليد نوری مجازی
مهندسی معکوس بلوکهای داخلی لی-اوت يک مدار
مجتمع
مدلسازی سلول عصبی با استفاده از
Memristors
تحليل موجی و شبيه سازی پديده نوری پراکندگی القائی
بريلوئين
طراحي يک مدول مولد نيرو به کمک سلولهاي
خورشيدي
طراحي موجبرهاي کريستال فتوني با سرعت گروه پايين
 PWEبا استفاده از روش
تحليل موجي پديده نوري مزدوج سازي فاز

83
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آهنگركﻼئي
 -67محمد مسعود
 -68سمانه رمرودی
 -69مرتضی حسن پور
 -70بهداد براهيمی
 -71حامد قدسی
 -72الهه رستگار پاشاکی
 -73فواد نيکوکار
 -74عرفان شيخی
 -75مريم سادات خاتمی
 -76شهريار محبی
 -77آرش تبيانی

 -78محمد حسين رحيميان
 -79احمد بزاز
 -80محمد امين دهقانی
 -81شايان سعيدی
 -82محمد مهدی شيرازی
 -83آذين قاسمی
 -84آرزو باقری
 -85کيوان فرهنگ رازی
 -86عليرضا جورکش

به روش مخلوط سازي چهارموج
طراحی و ساخت يک مدار الکترونيک راه انداز
برای ﻻمپ فتومولتی پﻼير
نگارش نرم افزار تشخيص حرکات و حاﻻت چهره انسان
ساخت سامانه شبيه ساز رفتارهای نوری بدن آفتاب
پرست
طراحی و ساخت سامانه هوشمند توليد نور با ديودهای
نوری سفيد
شبيه سازی و بهبود پارامترهای فيزيکی يک ترانزيستور
نامتجانس دو قطبی بمنظور طراحی يک ميکسر
اپتوالکترونيک مجتمع با هدف بهبود پهنای باند فرکانسی
شبيه سازی و بهبود پارامترهای فيزيکی يک ترانزيستور
نامتجانس دو قطبی بمنظور طراحی يک ميکسر
اپتوالکترونيک مجتمع با هدف بهبود ضريب تقويت
طراحی و ساخت سامانه الکترونيک آشکارساز حرکات
مردمک چشم
طراحی و ساخت سيستم همراستاساز ليزری
مطاله رادارهای ليزری و امکان سنجی ارائه مدل برای
کﻼترهای جوی در آنها
تحليل موجی ليزرهای سيليسيمی رامان
تحليل و شبيه سازی عملکرد يک آشکارساز نوری نيمه
هادی با ساختار نامتجانس با هدف بهبود ضريب
پاسخدهی
Randomتفکيک اشيا موجود در يک تصوير به روش
Forest
Houghو تشخيص اشکال منتظم در آن به شيوه
Transform

تحليل موجی و شبيه سازی رفتار مدوﻻتورهای نوری
PiNزيندر ماک-
آناليز و شبيه سازی آنتنهای نانولوله کربنی در حوزه باند
تراهرتز
تحليل ساختاری و نحوه عملکرد ليزرهای ژرمانيومی و
بررسی راهکارهايی بمنظور بهبود مشخصات آنها

طراحی و ساخت فاصله ياب ليزری با برد  50متر
حذف تاثيرات مخرب چرخش و بزرگنمايی بر تشخيص
ماشينی حروف الفبا به روش نور فوريه
حذف تاثيرات مخرب حضور نويز و اغتشاشات تصويری بر
تشخيص ماشينی حروف الفبا به روش نور فوريه

بررسی و شبيه سازی مشخصات فنی يک ميکسر
اپتوالکترونيک در باند مايکروويو
تحليل ساختاری و چگونگی عملکرد ليزرهای زرمانيومی
و بررسی مشخصات فنی آنها در قبال تغييرات دما
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 -87الهه انصاری
 -88مينا خلج بابائی
 -89امير حسين غفاری
 -90زيبا ارغيانی
 -91سپيده عباس زاده
کورعباسلو
 -92امين انصاريان
 -93حامد زينال زاده
 -94محمد حسن نوذری
 -95علی شجاعی
 -96محمد علی قربانی
 -97علی امينی وﻻشانی
 -98طوبی بوعلی

طراحی و ساخت دستگاه شی ياب ليزری با موتور پله ای
تحت نظارت ميکرو کنترولر
طراحی و ساخت ارگ الکترونيک با صفحه کليد نوری
مجازی تحت نظارت ميکروپروسسور
طراحی و ساخت حذف کننده انتخابی اصوات مزاحم
محيطی
طراحی و ساخت دستگاه آشکارساز سيگنالهای
الکترواکولوگرام مردمک چشم انسان با نمايشگر گرافيک
طراحی و ساخت دستگاه فاصله سنج اولتراسونيک با برد
چندين متربا استفاده از ميکروکنترولر
طراحی و ساخت سامانه پرتابل تقليد رفتارهای نوری بدن
آفتاب پرست
طراحی و ساخت سيستم هوشمند ميکروکنترولری ضد
سرقت اماکن مجهز به سيم کارت
ساخت سامانه شناورسازی اجسام در سيال با استفاده از
امواج اکوستيک
طراحي و ساخت فرستنده  -گيرنده آکوستيک
ساخت سامانه الکترونيک شناورسازی و به حرکت در
آوردن اجسام در سيال با استفاده از امواج اکوستيک
طراحی و شبيه سازی تقويت کننده ها و فيلترهای فعال با
استفاده از ترانزيستورهای نانولوله کربنی
آشکارسازی نوری پرتو ليزر ،حامل ارتعاشات داده های
اکوستيک داده های کامپيوتر با هدف نمايش يا چاپ از
راه دور
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)فارغ التحصيﻼن كارشناسي ارشد در (PRL
نام و نام خانوادگي دانشجو
 -1علي رستمي
 -2شروين گودرزي
 -3اميرحامد ماجدي
 -4محمدرضا چهارمير
 -5سياوش اسراري
 -6بهزاد ابراهيمی
)دانشجوی مهمان(
 -7علي اكبر واحدي زارچ
 -8سعيد مظفري
 -9حسين نظر بلند جهرمي
 -10محرم عليزاده
 -11حسين مردانپور
)دانشجوی مهمان(
 -12محسن كشاورز اخﻼقي
 -13احمد اژدرزاده اسكويي
 -14حميد پهلواني نژاد
 -15بهنود قهرودي قمصري
 -16سينا مهرآبادي
 -17مهدی حسنی کلشتری
)دانشجوی مهمان(
 -18مصطفي كشاورز معظم
 -19محمد رضا خراسانی
نژاد
 -20حميد حسن زاده
خاکمردانی
 -21سيد ايمان تقوی
 -22هادی دهقان نيری
 -23وحيد بهرامی يکتا
 -24شقايق فوقانی
 -25حسين شکری کجوری
 -26عبدالبر مﻼح ليوانی
 -27مجيد فردوسيان
 -28حسن رهباردار مجاور

عنوان پروژه مقطع كارشناسي ارشد
تحليل پديده مزدوج فاز به روش SBS
تحليل پديده مزدوج فاز به روش FWM
طراحي و شبيهسازي فيلتر فضايي وندرلوگ
ساخت فيلتر فضايي وندرلوگ
تحليل پديده رامان برانگيخته SRS
شبيه سازی استانه تﻼشی و توليد پﻼسما در تعامل ليزر فوق سريع با
بافت
)پروژه مشترک با دانشکده فيزيک دانشگاه صنعتی شريف(
طراحي و ساخت فاصلهياب ليزري 10متري
طراحي لي -اوت گيرنده نوري CMOS
طراحي نرم افزار سيستم مخابرات نوري خطي
طراحي و ساخت پردازشگر هيبريد نوري
شبيه سازی اثر پالسهای دو گانه ليزرهای فوق سريع در اندرکنش با
بافت
)پروژه مشترک با دانشکده فيزيک دانشگاه صنعتی شريف(
تحليل و طراحي و ساخت لينك مخابرات نوري فضاي آزاد
تحليل عملكرد حافظه كوانتومي و ذخيره سازي حاﻻت كوانتمي
طراحي وساخت 4كاناله صوتي -ليزري دو طرفه با كنترل FPGA
طراحي و ساخت لينك كوتاه برد نوري غير خط ديد مستقيم
تحليل و شبيهسازي ذخيرهسازي معادﻻت كوانتمي در جامدات EIT
شبيه سازی و تحليل رخداد همزمان پراکندگيهای القائی رامان و
بريلوئين با استفاده از معادﻻت ماکسول-وﻻسوف
)پروژه مشترک با دانشکده برق دانشگاه رازی کرمانشاه(
مدلسازي و تحليل مبدل طول موج تمام نوي FWM-DFB
تحليل و شبيه سازی تقويت نوری در موجبرهای سيليکونی تحت
پراکندگی رامان

سال انجام
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تحليل و شبيه سازی يک ليزر کريستال فتونيک نيمه هادی در دو-بعد

86

تحليل و مدلسازی ساختار ليزرهای ترانزيستوری
شبيه سازی و تحليل ميکسر اپتوالکترونيک مجتمع HBT

87
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تحليل شبيه سازي و بهبود مشخصات ليزرهاي نيمه هادي چند چاه كوانتمي
MQWLبدون خشك كننده با تحمل باﻻي حرارني
تحليل و طراحي يك تقسيم گر پرتو نوري كريستال فتوني با هدف بهبود
عملکرد
تحليل و شبيه سازی يک خط تاخير نوری به روش نور آهسته
تحليل و شبيه سازی آشکارسازهای نوری موج رونده فوق سريع با هدف
بهبود پارامترها
تحليل و شبيه سازي چگونگي توليد نور آهسته با روش پراکندگي القايي در
جامدات با هدف بهبود مشخصات
آناليز شبيه سازي و بهبود کيفي ليزرهاي ترانزيستوري
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 -29حامد احمدي
 -30صدرالدين بهجتي
اردكاني
 -31الهام جوادی
 -32محمد صدقی
 -33محسن شهرياری
 -34حسين داوودی
 -35محمدرضا فرجاديان
 -36الناز پيله ور
 -37ليﻼ سادات رحيمی فرد
 -38بهزاد حکاری
 -39رضا کهندانی
 -40حميدرضا خاشعی
 -41حامد قدسی
 -42محمد امين قماشی
 -43فرانک حيدری
 -44بهرام چوپان زاده
 -45سيد محمد حسينی
 -46سعيد عبدالحسينی
 -47ليﻼ حاج شاه ولدی
 -48بهنوش بابا قربانی
 -49پانته آ دارا
 -50بهزاد نامور

آناليز شبيه سازي و بهبود کيفي گيت هاي منطقي تمام نوري بر پايه ي اثر
 FWMدر تقويت کننده هاي نوري نيمه هادي )(SOA
تحليل،شبيه سازي و بهبود ساختاري يك منبع تك فتون نقطه كوانتومي
آناليز ،شبيه سازي و بهبود مشخصات فنی يک تقويت کننده مايکروويو با
پي شنهاد تغيير در پارامترهای ساختار فيزيکی ترانزيستورهای HBT
بکاررفته
تحليل ،شبيه سازی و بهبود مشخصه های فنی حافظه های تمام نوری نيمه
هادی
تحليل ،شبيه سازی و بهبود مشخصه های فنی ادوات نيمه هادی نور آهسته
به روش E.I.T.
تحليل ،شبيه سازی و بهبود مشخصه های فنی يک ترانزيستور پر سرعت
 HBTاز جنس سيليسيم -ژرمانيوم
تح ليل ،شبيه سازی و بهبود پارامترهای ليزرهای ترانزيستوری طول موج
بلند
طراحی ،شبيه سازی و کاهش همشنوائی در موجبرهای نوری تقاطعی
کريستال فتونی
آناليز ،شبيه سازی و بهبود مشخصات ادوات نور آهسته به روش موجبری
کريستال فتونی
شبيه سازی و بهبود مشخصات اپتوالکترونيک ترانزيستور ليزر با چاه
کوانتومی در طول موجهای فرابنفش
آناليز ،شبيه سازی و بهبود مشخصات فنی ادوات نور آهسته نيمه هادی با
ساختار چاه کوانتومی
شبيه سازی و بهبود پارامترهای قسمت نمونه بردار نوری در يک مبدل
اپتوالکترونيک آنالوگ به ديجيتال
تحليل ،شبيه سازی و بهبود مشخصات فنی يک ترانزيستور نامتجانس
سيليسيم-ژرمانيومی با هدف ساخت آشکارسازهای امواج تراهرتز
تحليل و ارائه راهکارهايی بمنظور بهبود خواص غيرخطی نوری در
سوئيچهای
بلور فتونی
طراحی يک پردازشگر مرکب نوری ديجيتال به منظور تشخيص چهره
انسان به روش فيلتر کردن نوری
تحليل ،شبيه سازی و بهبود مشخصات فنی ادوات نور آهسته نيمه هادی با
ساختار نقطه کوانتومی
مدلسازی ترانزيستور ليزر با نانوساختار بيس تدريجی
تحليل و شبيه سازی با هدف بهبود مشخصات فنی افزاره نور آهسته با
ساختار چاه کوانتومی با استفاده از ترکيبات مختلف نيمه هادی
آناليز و شبيه سازی يک فيلتر نوری بلور فتونی نيمه هادی با هدف بهبود
مشخصات فنی
تحليل ،شبيه سازی و بهبود مشخصات فنی و ساختاری يک رزوناتور حلقه
تزويج شده در سامانه های نور آهسته و نور سريع
تحليل و شبيه سازی پديده شفافيت القائی پﻼسمونيک در ادوات نوری يا
تراهرتز با هدف بهبود مشخصات فنی
تحليل ،شبيه سازی و بهبود پارامترهای ترانزيستور ليزرهای کاواک عمودی
)(T-VCSEL
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 -51فاطمه رحمن زاده
 -52فرناز دانا جمال آباد
 -53مريم مقدسی
 -54يوسف کريمی يونجالی
 -55مريم ستاره

تحليل و شبيه سازی ادوات حسگر زيستی بلورفتونی با هدف بهبود
مشخصات فنی
تحليل  ،شبيه سازي و بررسي تئوريک ساختارهاي مختلف حبس نوري در
ترانزيستور ليزر با هدف بهبود مشخصات فني
طراحي و شبيه سازي دي مالتي پلکسر فتونيک کريستال و بهبود مشخصات
و ويژگي هاي فني آن
آناليز و شبيه سازی يک سوئيچ پﻼسمونيک فانو با هدف بهبود مشخصات
فنی
تحليل ،شبيه سازي و بهبود مشخصات فنی يک حسگر زيستی پﻼسمونيک
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)فارغ التحصيﻼن دكتري در (PRL
نام و نام خانوادگي دانشجو
 -1حسن كاتوزيان
 -2علي رستمي
 -3علی اکبر واحدی زارچ
 -4محمد دانائي
 -5سيد ايمان تقوی
 -6احمد ناصری طاهری
 -7عبدالبر مﻼح ليوانی
 -8مصطفی کشاورز معظم
 -9مهدی حسنی کلشتری
)دانشجوی مهمان(
 -10الهه رستگار پاشاکی
 -11حامد قدسی
 -12امير رستمی

عنوان پروژه مقطع دكتري
نظريه فتونيك در توجيه پديدههاي نوري ميكروسكوپي
توليد حاﻻت فشرده نوري كوا نتمي
ارائه مدل نانو-کوانتم فتونيک پديده نوری تطبيق فاز
طراحي ،شبيه سازي و پيشنهاد يك ساختار غيرخطي
كريستال فتوني جهت كاربرد در پردازنده هاي تمام نوري
مدلسازی و تحليل ليزرهای ترانزيستوری با چند چاه
کوانتومی
تحليل ،شبيه سازی و بهبود عملکرد سوئيچ مجتمع نوری بر
اساس پديده پﻼسمونيک
طراحی ،تحليل و شبيه سازی عملکرد تقويت کننده
پﻼسمونيک سطحی با استفاده از پيوند شاتکی
مدلسازی ،طراحی و تحليل هسته سوئيچينگ روتر
پﻼسمونيک
تحليل ،شبيه سازی و بهبود عملکرد يک افزاره مبتنی بر
نور آهسته بر اساس ساختار شفافيت القائی پﻼسمونيک در
يک سامانه موجبری
)پروژه مشترک با دانشکده مهندسی برق دانشگاه لرستان(
تحليل ،طراحی و شبيه سازی يک نمونه آشکارساز
پﻼسمونيک مجتمع
تحليل کوانتم الکتروديناميک و مدل سازي نانوليزرهاي
پﻼسمونيک
طراحی ،تحليل و شبيه سازی موجبرهای اکوستيک مبتنی بر
کريستالهای فونونی
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