
 
 

(PRL فارغ التحصیالن کارشناسی) 
 

 نام و نام خانوادگی دانشجو  عنوان پروژه مقطع کارشناسی تاریخ انجام پروژه 

72-73  طراحی و ساخت ردیاب شعاع لیزر  
آرش کرمانپور  -1  
سید محمد باقر سید   -2

 رضازاد 

72-73 افشین نوابی   -3 طراحی و ساخت فرستنده گیرنده لیزری    
ھومن دادرسان  -4  

72-37 راضیھ صادقی -5 شبیھ سازی پردازشگرھا نوری   
ربابھ کالنکی  -6  

72-73 رؤیا مشائی  -7 شبیھ سازی مدوالتورھای نوری الکترواپتیک    

73-74 داوود غرویان  -8 شبیھ سازی و تقلید ھوشمندانھ حرکات سر    
محمد رضا خلیلی طھرانی  -9  

73-74 ی حسین شاھان -10 طراحی و ساخت یک اسکنر لیزری    
امیر جعفر زاده -11  

سید علی گرجی زاد  -12 ضخامت سنج لیزری  74  
محمد رضا محجوب  -13 واتمتر نوری  74  

74-75 کنترل مسیر شعاع لیزر با استفاده از حرکت مردمک   
فرھاد تقی زاده -14 چشم    

گیرنده نوری باند مادون قرمز-ساخت یک فرستنده  75 رکسانا گلی زاده -15   

اروبک اسالید با کنترل ج ختطراحی و سا 76     slide 
scanner  میکروکنترلری 

یزدان محمد بیگی   -16  
سید جعفر جعفری   -17

 طوسی

جعفرپور رستم -18 طراحی و ساخت سیستم شنود لیزری  79  
براھیم زاد حمید ا  -19  

امیر منصور یادگاری -20 تعیین ضخامت اشیاء با لیزر  79  
یوتر با فیبر نوری مپکابرقراری ارتباط دوپلکس دو   79 محسن کشاورز اخالقی  -21   
مگا ھرتز 30  79 APD طراحی و ساخت گیرنده نوری   مھران نوشین  -22   
جعفر جوادیان چشمھ -23 ساخت ایزوالتور نوری 79  
کامران سوری  -24 مدوالتور مگنتواپتیک  79  
رضا فارغ بال خامنھ -25 مدوالتور الکترواپتیک  79  
متر نوریاتو طراحی و ساخت 80 فاطمھ خواجھ پیری  -26   
مسعود رھام -27 جھت یاب اولتراسونیک  80  
حسین تجلی  -28 طراحی و ساخت روبوت توپ جمع کن 81  
رضا فریور -29 طراحی و ساخت مینی روبوت 81  
بھنود قھروری قمصری  -30 پخش و انتقال نوری اطالعات 81  

طی حیطراحی و ساخت حذف کننده اصوات مزاحم م 82 آروین عمادی   -31   
حسین نجفی  -32  



سازي و حل عددي رفتارھاي پایدار و گذرا در  شبیھ 82
 مھدي حسني گلشتري   -33 اي یاگ  الیھ 4لیزرھاي 

 
 حمید حاجیان  -34 طراحي و ساخت فاصلھ یاب برد كوتاه با نمایشگر   82

 محمدعلي اخایي   -35
 امید واصبي   -Temperature transmitter   36طراحي و ساخت  83
 مطھره آرمین    -DFB   37سازي فیلتر نوري پریودیك تحلیل و شبیھ 83

كانالھ صوتي   3طراحي و ساخت فرستنده گیرنده نوري  83
 حسین مشھدنعمتي   -38 فضاي آزاد  

 از ریسماني  رآ -39 ھاي فیبرنوري  سازي عملكرد تقویت كننده طراحي و شبیھ 83

سیستم دمش لیزرھاي حالت   و اكطراحي و ساخت كاو 83
 جامد 

 احسان صلي علي نائیني  -40
 امیرحسین علي بیگي  -41

طراحي و ساخت قفل الكترونیك با استفاده از رمزگشایي   84
 حمیدرضا وفایي   -42 باركد نوري  

 محسن ملكي   -43 طراحي و ساخت شيء یاب لیزري  84
 ن رخصت یزدي سااح  -44 میني روبوت دنبال كننده منبع نوري   84
 مھدي ملكي پیربازاري   -45 شنود اولتراسونیك    85
 حمید رضا آزادي   -46 مدالتور نوري الكترواپتیك    85
 غالمرضا قرباني  -47 ساخت منبع تغذیھ ولتاژ باال براي دوربین در شب  85
 سیدنواب حسیني نژاد  -48 ساخت سیستم تنظیم دما در اتاقك رشد كریستال  85

اي از دیودھاي  طراحي و ساخت پروژكتور با آرایھ  85
 سید ایمان تقوي   -49 نوري 

 فاطمھ فالحي ویشكائي   -50 تحلیل موجي تابش نزدیك در دیودھاي نوري تك شكاف  85
86 AVR طراحی و ساخت کنترولر دما با   وحید بھرامی یکتا -51   
86 TDM گیرنده فیبر نوری دو کانالھ   -ساخت فرستنده  علیرضا بنکدار  -25   
86 DFB تحلیل موجی لیزرھای قابل تنظیم  ترنم رجائی -53   

تحلیل و طراحی تقویت کننده رامان با فیبر   86
فاطمھ مظفری شمسی  -54 ژرمانوسیلیکات  

گیرنده فیبر نوری تلویزیونی -طراحی و ساخت فرستنده  86 محمد افشار  -55   
86 WDM الھ انک گیرنده فیبر نوری دو-ساخت فرستنده   سید محمد حسین نقوی  -56   

طراحی و ساخت سیستم رمزدار کنترل از راه دور   87
کانال 8نوری  فرھاد رف رف  -57   

نوری  -طراحی و ساخت آشکارساز حساس صوتی 88
حسن رھباردار مجاور -58 مایکلسون  

شبنم غفارزادگان -59 شبیھ سازی پردازشگر مرکب نوری الفبای فارسی   88  
ویر یک صفحھ کلید نوری مجازی تصش  پرداز 88 مسعود فرھادی  -60   

اوت یک مدار  -مھندسی معکوس بلوکھای داخلی لی 89
الھام امیری  -61 مجتمع  

 مدلسازی سلول عصبی با استفاده از   89
Memristors 62-  حسین داوودی  

تحلیل موجی و شبیھ سازی پدیده نوری پراکندگی القائی   89
رمونیما نا -63  بریلوئین   

مھدي شریفیان نجف ابادي -64  ھايطراحي یک مدول مولد نیرو بھ کمک سلول 90  



 خورشیدي 

طراحي موجبرھاي کریستال فتوني با سرعت گروه پایین   90
مھراد احمدپورسیار -PWE  65 با استفاده از روش  

 تحلیل موجي پدیده نوري مزدوج سازي فاز 90
بھ روش مخلوط سازي چھارموج   

نظري  ي تبمج -66 
 آھنگركالئي

 طراحی و ساخت یک مدار الکترونیک راه انداز  91
برای المپ فتومولتی پالیر   محمد مسعود  -67    

نگارش نرم افزار تشخیص حرکات و حاالت چھره   92
سمانھ رمرودی  -68  انسان   

ساخت سامانھ شبیھ ساز رفتارھای نوری بدن آفتاب   92
مرتضی حسن پور -69  پرست   

ساخت سامانھ ھوشمند تولید نور با دیودھای   و حیطرا 92
بھداد براھیمی  -70  نوری سفید   

92 
شبیھ سازی و بھبود پارامترھای فیزیکی یک ترانزیستور  

نامتجانس دو قطبی بمنظور طراحی یک میکسر   
 اپتوالکترونیک مجتمع با ھدف بھبود پھنای باند فرکانسی 

حامد قدسی  -71   

92 
امترھای فیزیکی یک ترانزیستور  ارپ شبیھ سازی و بھبود

نامتجانس دو قطبی بمنظور طراحی یک میکسر   
 اپتوالکترونیک مجتمع با ھدف بھبود ضریب تقویت 

الھھ رستگار پاشاکی  -72   

طراحی و ساخت سامانھ الکترونیک آشکارساز حرکات   92
فواد نیکوکار    -73  مردمک چشم  

ری یزطراحی و ساخت سیستم ھمراستاساز ل 92 عرفان شیخی  -74    

مطالھ رادارھای لیزری و امکان سنجی ارائھ مدل برای   92
مریم سادات خاتمی -75  کالترھای جوی در آنھا   

شھریار محبی -76  تحلیل موجی لیزرھای سیلیسیمی رامان  93  

93 

تحلیل و شبیھ سازی عملکرد یک آشکارساز نوری نیمھ 
ضریب  د  بو ھادی با ساختار نامتجانس با ھدف بھ

 پاسخدھی
 

آرش تبیانی -77   

93 
 Random تفکیک اشیا موجود در یک تصویر بھ روش

Forest 
 Houghو تشخیص اشکال منتظم در آن بھ شیوه 

Transform 
محمد حسین رحیمیان  -78   

تحلیل موجی و شبیھ سازی رفتار مدوالتورھای نوری   93
-ماک احمد بزاز   -PiN   79زیندر    

سازی آنتنھای نانولولھ کربنی در حوزه باند   یھشبآنالیز و  93
محمد امین دھقانی   -80  تراھرتز   

تحلیل ساختاری و نحوه عملکرد لیزرھای ژرمانیومی و   94
شایان سعیدی  -81  بررسی راھکارھایی بمنظور بھبود مشخصات آنھا   

متر  50طراحی و ساخت فاصلھ یاب لیزری با برد  94 محمد مھدی شیرازی  -82    

حذف تاثیرات مخرب چرخش و بزرگنمایی بر تشخیص   95
ذین قاسمی آ  -83  ماشینی حروف الفبا بھ روش نور فوریھ  

حذف تاثیرات مخرب حضور نویز و اغتشاشات تصویری بر   95 آرزو باقری  -84   



 تشخیص ماشینی حروف الفبا بھ روش نور فوریھ 

بررسی و شبیھ سازی مشخصات فنی یک میکسر   95
نیک در باند مایکروویوروکتاپتوال کیوان فرھنگ رازی  -85    

95 
تحلیل ساختاری و چگونگی عملکرد لیزرھای  

رمانیومی و بررسی مشخصات فنی آنھا در قبال  ژ
 تغییرات دما 

علیرضا جورکش  -86   

طراحی و ساخت دستگاه شی یاب لیزری با موتور پلھ   95
الھھ انصاری  -87  ای تحت نظارت میکرو کنترولر  

59 طراحی و ساخت ارگ الکترونیک با صفحھ کلید نوری   
مینا خلج بابائی   -88  مجازی تحت نظارت میکروپروسسور   

طراحی و ساخت حذف کننده انتخابی اصوات مزاحم   95
امیر حسین غفاری  -89 محیطی  

96 
طراحی و ساخت دستگاه آشکارساز سیگنالھای 

  گرالکترواکولوگرام مردمک چشم انسان با نمایش
رافیک گ  

زیبا ارغیانی  -90  

طراحی و ساخت دستگاه فاصلھ سنج اولتراسونیک با برد   96
 چندین متربا استفاده از میکروکنترولر 

سپیده عباس زاده   -91  
کورعباسلو          

79 سامانھ پرتابل تقلید رفتارھای نوری  طراحی و ساخت  
   امین انصاریان -92  بدن آفتاب پرست 

79 ستم ھوشمند میکروکنترولری ضد  یس  طراحی و ساخت 
حامد زینال زاده -93 سرقت اماکن مجھز بھ سیم کارت  

79 ساخت سامانھ شناورسازی اجسام در سیال با استفاده از   
محمد حسن نوذری  -94 امواج اکوستیک   

گیرنده آکوستیک  -طراحي و ساخت فرستنده  98 علی شجاعی -95   

بھ حرکت در و ی ساخت سامانھ الکترونیک شناورساز 99  
محمد علی قربانی  -96 آوردن اجسام درسیال با استفاده از امواج اکوستیک   

 طراحی و شبیھ سازی تقویت کننده ھا و فیلترھای فعال با 99
والشانی  یعلی امین -97 استفاده از ترانزیستورھای نانولولھ کربنی   

99 
 آشکارسازی نوری پرتو لیزر، حامل ارتعاشات داده ھای 

ک داده ھای کامپیوتر با ھدف نمایش یا چاپ از یستاکو  
 راه دور

بوعلی  طوبی -98   

1400 
جبران اثرات مخرب چرخش و بزرگنمایي تصویر بر  

حروف الفباي فارسي بھ روش نور   تشخیص ماشیني
 فوریھ

نسیم مرادی غیاث آبادی  -99  

1400 
جبران تأثیرات مخرب حضور نویز تصویر بر روي  

لفباي فارسي بھ روش نور  ا  وفتشخیص ماشیني حر
 فوریھ

معصومھ حسین زاده -100  

محمدعلی فیض  -101 طراحي و ساخت سامانھ میکروکنترلري ھدفیاب لیزري  1400  

1140 دف  طراحی و ساخت کلید فرمان غیر لمسی با ھ  
مھدی شالچیالر  -102 پیشگیری از سرایت بیماریھای واگیر دار   

1140 یک سامانھ پردازشگر نوری  طراحی و شبیھ سازی   
نھال اکبری  -103 تشخیص چھره انسان بھ روش نور فوریھ  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1140 طراحی و ساخت یک فاصلھ یاب لیزری بھ روش مثلث   
شھریار روحی  -410 بندی   

1140 قفل رمزداربا ولوم دیجیتال و  طراحي و ساخت سامانھ  
LCD کاراکتری و میکرو کنترولر قابل برنامھ ریزی   علی مرادی  -510   

1140 حھ کلید نوری مجازی الفبای  صفطراحی و ساخت  
شایان باجالن  -610 فارسی  



 )PRLدر (فارغ التحصیالن كارشناسي ارشد 
 

 نام و نام خانوادگي دانشجو عنوان پروژه مقطع كارشناسي ارشد   سال انجام 
 علي رستمي -SBS 1ه مزدوج فاز بھ روش تحلیل پدید 73
 شروین گودرزي  -FWM 2تحلیل پدیده مزدوج فاز بھ روش  73
 یرحامد ماجدي ام -3 سازي فیلتر فضایي وندرلوگ طراحي و شبیھ 76
 محمدرضا چھارمیر -4 ساخت فیلتر فضایي وندرلوگ  76
 راري  سیاوش اس -SRS   5تحلیل پدیده رامان برانگیختھ  76

80 
شبیھ سازی استانھ تالشی و تولید پالسما در تعامل لیزر فوق سریع با  

 بافت 
 (پروژه مشترک با دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی شریف)

   بھزاد ابراھیمی -6
 (دانشجوی مھمان) 

 علي اكبر واحدي زارچ  -7 متري  10یاب لیزري طراحي و ساخت فاصلھ 80
 سعید مظفري   -CMOS   8ري اوت گیرنده نو -طراحي لي 80
 حسین نظر بلند جھرمي -9 طراحي نرم افزار سیستم مخابرات نوري خطي   80
 محرم علیزاده -10 طراحي و ساخت پردازشگر ھیبرید نوري   81

82 
شبیھ سازی اثر پالسھای دو گانھ لیزرھای فوق سریع در اندرکنش با  

 بافت 
 نعتی شریف)(پروژه مشترک با دانشکده فیزیک دانشگاه ص 

 حسین مردانپور  -11
 (دانشجوی مھمان)

 محسن كشاورز اخالقي  -12 تحلیل و طراحي و ساخت لینك مخابرات نوري فضاي آزاد  82
 احمد اژدرزاده اسكویي  -13 انتومي و ذخیره سازي حاالت كوانتمي تحلیل عملكرد حافظھ كو 82
 حمید پھلواني نژاد   -FPGA   14رل لیزري دو طرفھ با كنت -كانالھ صوتي4طراحي وساخت  83
 بھنود قھرودي قمصري  -15 طراحي و ساخت لینك كوتاه برد نوري غیر خط دید مستقیم 84
 سینا مھرآبادي   -EIT   16دالت كوانتمي در جامدات سازي معاسازي ذخیره تحلیل و شبیھ 84

85 
شبیھ سازی و تحلیل رخداد ھمزمان پراکندگیھای القائی رامان و 

 والسوف-ریلوئین با استفاده از معادالت ماکسولب
 (پروژه مشترک با دانشکده برق دانشگاه رازی کرمانشاه) 

 مھدی حسنی کلشتری  -17
 (دانشجوی مھمان)

 مصطفي كشاورز معظم -FWM-DFB  18تحلیل مبدل طول موج تمام نوي مدلسازي و   85

نی تحت  تحلیل و شبیھ سازی تقویت نوری در موجبرھای سیلیکو 86
 پراکندگی رامان

محمد رضا خراسانی   -19
 نژاد 

حمید حسن زاده   -20 بعد -تحلیل و شبیھ سازی یک لیزر کریستال فتونیک نیمھ ھادی در دو 86
 خاکمردانی 

 سید ایمان تقوی  -21 حلیل و مدلسازی ساختار لیزرھای ترانزیستوری ت 87
 ھادی دھقان نیری  -HBT 22شبیھ سازی و تحلیل میکسر اپتوالکترونیک مجتمع  87

 تحلیل شبیھ سازي و بھبود مشخصات لیزرھاي نیمھ ھادي چند چاه كوانتمي 88
MQWL كننده با تحمل باالي حرارني بدون خشك 

 می یکتاوحید بھرا -23

تحلیل و طراحي یك تقسیم گر پرتو نوري كریستال فتوني با ھدف بھبود   88
 عملکرد

 شقایق فوقانی  -24

 حسین شکری کجوری  -25 شبیھ سازی یک خط تاخیر نوری بھ روش نور آھستھ تحلیل و 89
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