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آمد  خوشحکیم سبزواری دانشگاه برق و کامپیوتر  یدانشکده مهندس کارشناسی ارشدشما را به دوره  ورود

 .دینشاط بگذرانسالمتی و کامل توأم با  تیدوره را با موفق نیا میکنیآرزو م و مییگویم

 نیو همچن شانیشده توسط ا هیدروس ارا ش،یگرا یعلم اتیشما با اعضای ه ییحاضر به منظور آشنا دفترچه

شده است. در  هیته شکده و دانشگاهتحصیالت تمکیلی دان تهیمصوب کم یو پژوهش یمقررات آموزش و نیقوان

 نیاز قوان یآگاه جهترا با مراجعه به لینک زیر  نامه دوره کارشناسی ارشد نییکه آ شودیم هیحال توص نیع

 .دییو مقررات مصوب دانشگاه مطالعه نما
 )arshad.pdf/12/2017/12content/uploads/sites/-http://www.hsu.ac.ir/amozesh/wp(  

دانشگاه نبوده و صرفا دستی الامید است مطالعه این راهنما که البته به هیچ روی جایگزین آیین نامه های با

در برگیرنده نکات مهم و برخی الحاقات مصوب دانشکده است موجب ایجاد نظم بیشتر و تسهیل امور شده و 

 ت تکمیلی شود.الاز این رهگذر باعث ارتقاء کیفی دوره های تحصی

 

 برق و کامپیوتر  یدانشکده مهندسشورای تحصیالت تکمیلی 

 دانشگاه حکیم سبزواری
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 معرفی -فصل اول
 

 معرفی گرایشها 1-1

 

 

 مهندسی الکترونیک  •

 مدارهای مجتمع -

 افزارهای میکرو و نانو الکترونیک -

کامپیوتر دانشگاه حکیم سبزواری با داشتن اساتیدی مجرب و دسترسی به آزمایشگاههای گروه مهندسی الکترونک دانشکده برق و 

های نانوالکترونیکی و توسعه مواد نیمرسانا، زیست حسگرها و سنسورهای گاز، پیشرفته در زمینه های طراحی و ساخت افزاره

 ی ومتریلیموج م یفناورونیک دیجیتال ، های نوری، طراحی و ساخت مدارهای مجتمع، الکترسلولهای خورشیدی و افزاره

به تربیت دانشجویان عالقمند در مقاطع ارشد و دکتری برای مواجه  1389از سال  ویکروویما ویو اکت ویپس هایو افزاره حسگرها

 شتریب یفن دانشکه به دنبال تحصیالت تکمیلی طع امق انیدانشجوبا چالشهای موجود در این حوزه از تکنولوژی پرداخته است. 

 شرفتیپبطور چشمگیری حرفه خود را ها هستند قادرخواهند بود تا تر با گسترش فعالیتهای پژوهشی در این حوزهدرک عمیق و

 .قابل در این رشته تبدیل شوند یمتخصصان داده و به

 روگاهین ر گسترده و متنوع است و شامل جذب دربازار کار هدف برای فارغ التحصیالن مقاطع ارشد و دکتری در این گرایش بسیا

 نهیزممیشود. همچنین  و ... یو دفاع ینظام عیصنا ، مخابرات ،ذوب آهن  ،یخودروساز مان،یسصنایع بزرگ مانند مس،  ها، 

دانش آموخته ماهر  یک مستقل وجود دارد که مشاغل یو راه انداز گرایش مهندسی الکترونیکدر  ینیرآفرکا یبرا یادیز یها

این  رو به رشدو روند  ادیز تیبا توجه به اهم .صنایع و بومی سازی در این راه قدم بردارد یازهایو شناخت ن یبا بررس میتواند

ه سایر گرایشهای حوزه ها در کشور و دنیا، انتظار آینده شغلی مناسب تری برای فارغ التحصیالن این حوزه از تکنولوژی نسبت ب

 .علوم مهندسی میرود ، هر چند دستیابی به این مهم به توانایی و مهارتهای کسب شده فرد بستگی زیادی دارد

اساتیدی که در حال حاضر در این گرایش در دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه حکیم سبزواری درحال فعالیت میباشند عبارتند 

آبادی )دانشیار با زمینه کاری افزاره ار با زمینه کاری مدارهای مجتمع( ، دکتر محمدهادی شاهرخنژاد )دانشیاز دکتر مجید بقایی

های نانو و سنسورها( ، دکتر حمیدرضا توکلی )استادیار با زمینه کاری الکترونیک دیجیتال(، دکتر مرتضی رضایی )استادیار با 

زاده )استادیار با زمینه کاری الکترونیک نوری( که در طی سالهای نی( ، و دکتر مصطفی قربامتریلیموج م یفناورزمینه کاری 

دانش آموخته مقطع ارشد شده اند. تعداد زیادی از دانش  35دانش آموخته مقطع دکتری و بیش از  6فعالیت موفق به تربیت 

اول کشور و همچنین دانشگاههای آموختگان مقطع ارشد این گروه موفق به اخذ پذیرش در مقطع دکتری از دانشگاههای تراز 

معتبر اروپا و آمریکای شمالی شده اند
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 بیوالکترونیک -مهندسی پزشکی •
این رشته همانطور که از نامش مشخص است تلفیقی از علم فنی مهندسی و علم پزشکی می باشد و به عبارت دیگر می توانیم 

که عالوه بر کاربردهای زیاد آن در تشخیص و درمان، ارتباط  بگوییم که رشته مهندسی پزشکی یک تخصص بین رشته ای است

 و درمان و تشخیص در پزشکان به رساندن یاری هدف با پزشکی مهندسی رشته واقع در.نزدیکی با بسیاری از علوم دیگر دارد

 پیشگیری، جهت در پزشکی ابزارهای و تجهیزات نگهداری و ساخت طراحی، زمینه در پزشکی نیازهای نمودن برطرف منظور به

شته این است که مهندسی پزشکی دقت و تنوع در تشخیص را   از مزایای این ر.است شده ایجاد ها بیماری درمان و تشخیص

 مهندسان اه های ساخته شده توسطگاز جمله دست پذیر نیست. ها امکاناست به طوری که تشخیص بدون دستگاه گسترش داده

نظارت . اند نموده پزشکی علم به بزرگی بسیار کمک که کنیم اشاره …و Scan -,CT ,MRI ,ECG EEG  به توانیم می پزشکی

واجرای عملیات صادرات و واردات تجهیزات و دستگاه های پزشکی،انجام کارهای تحقیقاتی و پژوهشی نظری و عملی در خصوص 

 از نگهداری و استفاده نحوه آموزش اندازی تجهیزات پزشکی،تولید یا بهبود کیفیت تجهیزات و دستگاه های پزشکی،نصب و راه 

و  مارستان ها، پزشکان،طراحی و تولید لوازم ، تجهیزات و دستگاه های پزشکیبی کارکنان به پزشکی های دستگاه و تجهیزات

 .دارند عهده بر پزشکی مهندسان که است وظایفی جمله از …

، ،یکیعلم استفاده از اصول الکتر کیوالکتریمقطع ارشد مهندسی بیوالکتریک می باشد. بیکی از گرایشه های مهندسی پزشکی در 

 یبرق، مهندس یمهندس یتخصص اطالعات تخصص نیدر ا یاست. مهندس پزشک یدر حوزه پزشک یسیو الکترومغناط یسیمغناط

گروه مهندسی پزشکی دانشگاه حکیم . ردیگ یرا دارد و در کار خود به کار م یاطالعات و پزشک یفناور یمهندس وتر،یکامپ

دارای چندین هسته پژوهشی می باشد که کلیه فعالیت های علمی و پژوهشی در دو مقطع کارشناسی ارشد و دکتری سبزواری 

 :الیت گروه عبارتند ازگروه در زمینه های مختلف در غالب این هسته ها انجام می گردد. به طور کلی حوزه های فع

پردازش صوت و گفتار و طراحی سیستم های گفتار درمانی و کمک ، پردازش تصاویر پزشکی ،پردازش سیگنال های حیاتی

طراحی بخش های الکترونیکی و کنترل اعضاء و اندام مصنوعی و ، مدلسازی سیستم های بیولوژیک، همراه معلولین گفتاری

تجهیزات فیزیوتراپی و ، ثبت سیگنال های حیاتی و طراحی سیستم های مانیتورینگ بیمارستانی ،ساخت وسایل توانبخشی

طراحی و بهینه ، طراحی و ساخت سیستم های درمانی و آزمایشگاهی پزشکی، کایروپراکتیک، تجهیزات رادیوتراپی و لیزرها

 .سازی سیستم های تصویربرداری

و  زاتیاز ابزار، تجه یاریساست. بطع ارشد و دکتری در این گرایش بسیار گسترده بازار کار هدف برای فارغ التحصیالن مقا

 نیصادرکننده ا نیوارد کننده و همچن یامروزه شرکت ها و شوند یوارد م رانیبه ا گرید یاز کشورها یپزشک یدستگاه ها

 یبتوان گفت بخش عمده ا دیکنند. شا یکه دانش و تخصص الزم و مرتبط را دارند، استفاده م یاز مهندسان پزشک زات،یتجه

داشته  یکاف هیکه تجربه و سرما یمهندس پزشک نیهمچن .شوند یشرکت ها م نیجذب ا یپزشک یمهندس النیاز فارغ التحص

را  یخارج یشرکت ها یندگینما یکرده و حت یراه انداز یپزشک زاتیتواند به طور مستقل شرکت وارد کننده تجه یباشد، م

 لیتشک یپزشک زاتیکشور ما را تجارت نجه یدرصد صنعت پزشک 80که در حال حاضر حدود  ییاز آنجا یطور کل به. ردیبگ

بودن  دیجد لیدل به .شوند یم یپزشک زاتیو فروش تجه دیجذب حوزه خر یپزشک یمهندس النیدهد، اکثر فارغ التحص یم

 ییبه خصوص آنها ،یدر کشور وجود دارد که مهندسان پزشک یمناسب یو پژوهش یقاتیتحق یها نهیزم یپزشک یحوزه مهندس

 دیکارخانجات تول ایها  شرکت .و پژوهشکده ها شوند یقاتیتوانند جذب مراکز تحق یکرده اند، م لیتحص یعال یکه در رده ها

 یجذب آنها م یاز مهندسان پزشک یاریاست که بس ییمکان ها گریاز د یپزشک یو دستگاه ها زاتیتجه ل،یکننده انواع وسا

توانند در  یم یپزشک یمهندس النیالزم، فارغ التحص یلیدر صورت داشتن عالقه به آموزش و مدارک تحص نیهمچن .شوند

هم از  ایدن یکشورها شتریدر ب یپزشک یندسمه شغل .و پژوهش بپردازند سیبه آموزش و تدر یدانشگاه ها و مراکز آموزش عال

 ازیو سالمت انسان ها، موجب وجود ن یبا حوزه پزشک یپزشک یمهندس کینزد اریبرخوردار است. ارتباط بس یبازارکار خوب

 لمشاغ نیشغل جزء بهتر نیمختلف معموال ا یها یدر رتبه بند ریاخ یشغل شده است. در سال ها نیو مداوم به ا یشگیهم

 و ...( قرار داشته است. یشغل شرفتیپ ،یشغل ندهیآ ،ی) از لحاظ درآمد
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 مهندسی قدرت  •

 سیستم های قدرت -

 الکترونیک قدرت و ماشین های الکترونیکی -

قدرت بر تولید، انتقال و مصرف انرژی الکتریکی در مقیاس کالن تمرکز دارد. گسترش فناوریهای تولید برق از  -مهندسی برق

فق های جدیدی را برای توسعه هرچه بیشتر گرایشهای اانرژی های تجدیدپذیر مانند انرژی باد، خورشیدی و زمین گرمایی 

 از: ندعبارت قدرت -در مهندسی برقیش اصلی قدرت ایجاد کرده است. دو گرا-مهندسی برق

اصول  ، مانندبرقبخشهای مختلف تولید، انتقال و توزیع شبکه  : در این گرایش، طراحی و تحلیل عملکردسیستمهای قدرت •

ارزیابی ، )احداث نیروگاه ها، پستها و خطوط انتقال( سیستم بلند مدت برنامه ریزی ،قدرت سیستم بهره برداری وحفاظت 

 .می شودمطالعه مباحث پایداری شبکه  بلیت اطمینان وقا

تور، ژنراتور و مدارهای راه مو ترانسفورماتور، در این گرایش، طراحی و ساخت: الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی •

تئوری جامع ماشین های الکتریکی های مطالعاتی مربوط شامل زمینه اندازی و کنترل آنها مورد توجه می باشد و ازاین رو، 

 و کنترل محرکه های الکتریکی است.  همراه با فرآیند طراحی آنها، الکترونیک قدرت

قدرت نسبت به دیگر گرایش های مهندسی برق، ملموس بودن مباحث مطرح  -از ویژگی های منحصربه فرد رشته مهندسی برق

شده در دروس و پژوهش های آن است که سبب عالقه بیشتر دانشجویان می شود. بعالوه، این مساله سبب درک مناسب تر 

 د.شده که ورود آنان را به صنعت و بازار کار آسان تر می نمای این گرایش دانشجویان از مفاهیم کلیدی

 
ویژگی دیگر این رشته، نرخ افزایشی نیاز به انرژی الکتریکی است که توسعه شبکه های برق و نیاز به متخصصین به این زمینه 

 را تضمین می کند، اگرچه، شمار زیاد فارغ تحصیالن ممکن است جذب آنان را در صنعت با مشکل روبرو کند.

اشاره کرد که یادگیری آنها  MATLAB, DigSILENT, Maxwellی توان به قدرت م -از نرم افزارهای مهم رشته مهندسی برق

 از مهارت های مهم و مورد توجه در صنعت و بازار کار است.  ،گذشته از اینکه به فهم عمیق دروس کمک می کند

منحصربه  یته موقعوجود شرکت جمکو در سبزوار به عنوان یکی از بزرگترین شرکت های تولید موتورهای الکتریکی در خاورمیان

حکیم سبزواری در گرایش الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی قرارداده است که و دانشجویان  فردی را در اختیار اساتید

پروژه های متعدد صنعتی بین اساتید و دانشجویان دانشکده با شرکت مذکور منعقد شده است.  ارتباط با این شرکت، از رهگذرِ

سبب عقد قراردادهای قه برق منطقه ای خراسان و شرکت های توزیع به همکاری با دانشگاه حکیم سبزواری، در سمت دیگر، عال

 زیاد پژوهشی بین اساتید گرایش سیستم های قدرت و شرکت های مذکور شده است. 

و کامپیوتر دانشگاه حکیم سبزواری زمینه کاری اساتید دانشکده مهندسی برق  آشنایی با بعضی دروس هریک از دو گرایش  و

از دروس مهم در گرایش الکترونیک قدرت و ماشین به دانشجویان برای شناخت زمینه کاری و اساتید مربوط کمک خواهد نمود. 

رکه های الکتریکی )دکتر روشنفکر( و کنترل مح (دکتر ایلدرآبادیهای الکتریکی می توان به طراحی ماشین های الکتریکی )

اشاره نمود. در گرایش سیستم های قدرت، بهره برداری از سیستم های قدرت )دکترصمدی(، بازار برق )دکتر حاجی آبادی(، 

 عایقها و فشارقوی )دکتر احمدنیا( و شبکه های توزیع )دکتر شریف زاده( از جمله دروس کلیدی این گرایش است.  
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 مکاترونیکمهندسی  •
 

 ای که آینده به آن تعلق داردرشته مکاترونیک:

ساخت و نگهداری محصوالتی که اجزا الکتریکی و  ،ای از مهندسی است که بر روی طراحیه بیان تخصصی، مکاترونیک شاخهب

ه الکترونیک ژمکاترونیک از ترکیب کلمات مکا که از واژه مکانیزم و ترونیک که از والغت  یابد. در واقعد، تمرکز مینمکانیکی دار

نیک، الکترونیک و که رشته مکاترونیک از تلفیق سه رشته مهندسی مکا گفت. می توان ، تشکیل یافته استبه وجود آمده است

است. تعداد مجالت زمینه تخصصی مکاترونیک در همه جای جهان شناخته شده در حال حاضر و کامپیوتر به وجود آمده است

های در حــوزه صنعت نـیز شرکـت است. های مختص رشته مکاترونیک نیز به صورتی فراگیر در حال گسترشعلمی و کنفرانس

های های پیشرفته، رباتف آن از دوربیناند که طیگیری از این تخصص اقدام به تولید و عرضه محصوالتی کردهبین المـللی با بهره

 .های پزشکی و خودروهای هوشمند گرفته تا محصوالت بدیع نظامی و هوا فضایی استگون، دستگاهانسان

 

 

است، به خصوص در بیشتر این تجهیزات ترکیبی از  ترکیبی از حوزه های مختلف مهندسی امروزه بیشتر تجهیزات اطراف ما

شوند. به همین دلیل نیاز به ها مشاهده میزات الکترونیکی به همراه تعدادی نرم افزار تلفیق شده با آنقطعات مکانیکی و تجهی

 ها را آموزش دهد از ملزومات یک صنعت است.یک گرایش مهندسی که بتواند افراد متخصص مسلط به آن

های ها و همچنین سیستمنیک قدرت، ریزپردازنده، پیشرفت روزافزون فناوری اطالعات، الکترونیک به خصوص الکتروبه بیان دیگر

تر، افق جدیدی را هوشمند، به همراه نیاز روزافزون به تولید محصوالت صنعتی با کیفیت بهتر، هزینه کمتر و زمان تولید کوتاه

حی و تولید در طراحی و ساخت محصوالت الکترومکانیکی، به همراه آورده است. در واقع مکاترونیک یک تفکر جدید در طرا

های تخصصی یاد شده، از اولین مراحل طراحی محصوالت صنعتی است که به مهندسان اجازه می دهد تا با یکپارچه سازی حوزه

 .و تولید، به خلق محصوالتی با کیفیت بهتر، قابلیت اعتماد باالتر، هزینه کمتر و در زمان کوتاه تر، بیندیشند

کنند باید اطالعت کلی از شماری از تکنیک ها به دست آورند و قابلیت ت کسب میی مکاترونیک مهارکسانی که در رشته

ی ی کل فرآیند طراحی را داشته باشند. آن ها باید قادر باشند از منابع اطالعاتی سایرین بهره برده و از ترکیب ویژهاداره

را برای مساله مورد نظر ارائه می دهند استفاده  ترین راه حلترین و مناسبترین، جدیدترین، زیباهایی که اقتصادیفناوری

 .نمایند. صنعت به مهندسان مکاترونیک برای ساخت سریع محصوالت جدید با بازدهی و کیفیت باال و قیمت پایین نیازمند است

یک، با نگاهی دقیق به سرفصل دروس این گرایش در دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد تنوع دروس را در سه حوزه مکان

دانشجویان در این گرایش به فراگیری دروسی از سه رشته نام برده شده می  توان مشاهده نمود.الکترونیک و کامپیوتر نیز می

 .پردازند
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 معرفی اساتید 2-1

 
 الکترونیک : -مهندسی برق  گروه آموزشی

 دکتر مجید بقایی نژاد -

 دکتر حمید رضا توکلی -

 دکتر مرتضی رضایی -

 شاهرخ آبادیدکتر محمد هادی  -

 دکتر مصطفی قربان زاده -

 
 قدرت : –مهندسی برق گروه آموزشی 

 دکتر محسن احمدنیا -

 دکتر رحیم ایلدرآبادی -

 دکتر محمد ابراهیم حاجی آبادی -

 دکتر رضا روشنفکر -

 دکتر مهدی صمدی -

 دکتر حسین شریف زاده -

 
 :مهندسی پزشکیگروه آموزشی 

 دکتر جواد حدادنیا -

 اساتید همکار :  -

 دکتر احمد حاجی پور -                                

 دکتر سمانه سادات سجادی -                                

 دکتر علی کرمی مالئی -                                

 

 : مهندسی مکاترونیکگروه آموزشی 

 دکتر احمد حاجی پور -

 سجادیدکتر سمانه سادات  -

 دکتر علی کرمی مالئی -
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استادیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دکتری مهندسی برق قدرت، تر محسن احمدنیا: دک

 1394، کشور روسیه -مسکو دانشگاه 

در مجالت  روسیه و علمی و پژوهشی معتبر VAK، اسکوپوس، ISIی  مقاله15چاپ   -

 به زبان های انگلیسی، روسی و فارسی. های تخصصیمقاله در کنفرانس 24و ارایه   مختلف

 کارشناسی ارشد راهنمایی و مشاوره دانشجویان  -

 مسلط به زیان روسی -

  :عالقمندی های پژوهشی

 برداری سیستم قدرتبهره -

 و تجدیدپذیر انرژی های نو -

 تجدیدپذیرهای قدرت و انرژی های سازی در سیستم کاربردهای بهینه-

 مطالعات کاربردی در سیستم های دیسپاچینگ سیار. -
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 -استادیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه حکیم سبزواری، دکتری مهندسی برق دکتر رحیم ایلدرآبادی:

 قدرت، دانشگاه فردوسی مشهد.

 پژوهشهای علمی و صنعتی ایرانثبت دو احتراع با تاییدیه از سازمان  -

 های تخصصیچاپ  چندین مقاله در مجالت مختلف و ارایه چندین مقاله در کنفرانس -

 راهنمایی و مشاوره دانشجویان کارشناسی ارشد و یک دانشجوی دکتری -

 

 :عالقمندی های پژوهشی

ماشینهای الکتریکی، ابزار دقیق، انرژی های نو،  اتوماسیون  لیو تحل یقدرت، طراح کیالکترون

 صنعتی، سیستم قدرت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 

 

 

 یسبزوار میدر دانشگاه حکو کامپیوتر برق  یمهندس دانشکدهدانشیار  نژاد ییبقا دیمجدکتر 

دوره ایی نژاد دکتر بق. ه استبودمشغول به کار  یعلم ئتیعضو هبه عنوان  2000از سال  کهاست 

تکنولوژی  الیاز موسسه روکامپیوتری و  یکیالکترون یها ستمیستخصص خود را در  یدکتر

(KTH)   طراحی در حوزه  یواتی قیتحقو زمینه های  قیرساند. عال انیبه پا 2008در سال سوئد

 ستمیسمدارها و های رادیویی، مدارو پیاده سازی مدار و سیستم های الکترونیکی و کامپیوتری، 

 نترنتیو ااز دور سنجش طراحی و پیاده سازی سیستم های ،  (RFID)ی شناسایی رادیوییها

. عالوه بر تحقیقات دانشگاهی دکتر بقایی نژاد جندین طرح صنعتی درحوزه است (IoT) اءیاش

 داشته اند. ها و سازمانها مرتبط با سیستمهای سنجش از دور و اینترنت اشیاء با شرکت 
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 حکیم سبزواریاستادیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تر حمیدرضا توکلی محمودآبادی: دک

 

 ....................................................................:عالقمندی های پژوهشی
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استادیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دکتری مهندسی برق ی آبادیحاج میمحمد ابراهدکتر 

 1392قدرت، دانشگاه فردوسی مشهد، 

 کارآفرینی و ارتباط با جامعه دانشگاه حکیم سبزواریمدیر گروه  -

  شرکت برق منطقه خراسان قاتیمشاور دفتر تحق -

 سبزوار میقدرت در دانشگاه حک یستمهایس یپژوهش شگاهیسرپرست آزما -

 1398و  1397 -1394 یدر سالها یسبزوار میپژوهشگر برتر دانشگاه حک -

 1385سال آزمون کارشناسی ارشد برق قدرت  12رتبه  -

 طرح پژوهشی صنعتی  9همکار و مجری بیش از  -

 1396راه اندازی یک شرکت دانش بنیان در حوزه اتوماسیون صنعتی؛  -

 های معتبر مقاله در کنفرانس 19و  ISIمقاله علمی پژوهشی و  24چاپ  -

 دانشجوی کارشناسی ارشد  20دانشجوی دکترا و  بیش از  3راهنمایی و مشاوره  -

 

 : عالقمندی های پژوهشی

 برداری سیستم قدرت، مطالعات قابلیت اطمینان سیستماقتصاد سیستم قدرت، بهره
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 -دکتری مهندسی برق، استادیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتراحمد حاجی پور  دکتر

  کنترل

 
 های معتبرمقاله در کنفرانس 20مقاله مجله و  13چاپ  -

 طرح پژوهشی صنعتی 2اجرای  همکاری در  اجرا و   -

 ثبت اختراع 2 -

 دانشجوی کارشناسی ارشد 15بیش از راهنمایی و مشاوره  -

 همکار پژوهشی آزمایشگاه تشخیص خطا در دانشگاه حکیم سبزواری -

 

 : عالقمندی های پژوهشی

 کنترل سیستمهای مرتبه کسری -

 تشخیص خطا و طراحی سیستمهای تحمل پذیر خطا -

 محاسبات نرم و کاربرد آنها -
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استاد تمام )پروفسور( گروه مهندسی پزشکی، دانشکده ر جواد حدادنیا دکت

الکترونیک هوش مصنوعی، دانشگاه  -مهندسی برق و کامپیوتر، دکتری مهندسی برق

 1381صنعتی امیرکبیر، 

مرکز سرطان  –(  NIHاستاد و محقق مهمان در موسسه سالمت آمریکا )  -

 2018(  از سال NCIآمریکا )

 نویسنده کتاب به زبان انگلیسی دارای مجوز از کتابخانه کنگره ملی آمریکا.  -

 برنده سه دوره جشنواره علمی پژوهشی فردوسی. -

 سال. 9محقق برتر دانشگاه حکیم سبزواری در  -

 .2006ابی از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در سال محقق برتر انتخ -

 چاپ بیش از دویست مقاله پژوهشی در نشریات معتبر علمی دنیا. -

 کسب عنوان طراح و مجری پروژه اسکادای هوشمند ملی در وزارت نیرو. -

 مجری و محقق بیش از ده پروژه ارتباط با صنعت در سطح ملی و منطقه ای. -

 اول در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد در دانشگاه صنعتی امیرکبیر.فارغ التحصیل رتبه  -

 کنکور سراسری ایران در منطقه یک کشور. 28اخذ رتبه  -

 

 :عالقمندی های پژوهشی

 پردازش سیگنالهای بیولوژیکی -

 پردازش تصاویر دیجیتال و پزشکی -

 هوش مصنوعی و مهندسی پزشکی -
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مخابرات  -، دکتری مهندسی برقکامپیوتراستادیار دانشکده مهندسی برق و  دکترمرتضی رضائی

 1394میدان و موج، دانشگاه فردوسی مشهد، 

 طرح پژوهشی صنعتی  9همکاری در اجرا و یا اجرای بیش از  -

 1397و  1393محقق مهمان در دانشگاه صنعتی چالمرز کشور سوئد:  -

؛ 1397و  1393طالعاتی از دانشگاه چالمرز گرنت فرصت م های پژوهشی دریافت شده:گرنت -

؛ گرنت پژوهشی از صندوق 1393گرنت فرصت مطالعاتی از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 

 ؛ 1398حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور 

 1396راه اندازی یک شرکت دانش بنیان در حوزه اتوماسیون صنعتی؛  -

 1394های آنتن دانشگاه چالمرز، ه فردوسی مشهد و گروه سیستمدانشجوی برتر پژوهشی در گروه برق دانشگا -

 (google scholarهای معتبر )لینک مقاله در کنفرانس 10و  JCRمقاله  9چاپ  -

 دانشجوی کارشناسی ارشد 7راهنمایی و مشاوره  -

 1396سرپرست آزمایشگاه پژوهشی تله متری در دانشگاه حکیم سبزواری، از  -

 

 عالقمندی های پژوهشی: 

 فناوری موج میلیمتری -

 فیلترها و ادوات پسیو و اکتیو مایکروویوی  -

 حسگرهای مایکروویوی  -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=ktWVJSoAAAAJ&view_op=list_works&sortby=pubdate
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قدرت،  -استادیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دکتری مهندسی برق دکتر رضا روشن فکر

 1395های الکتریکی، دانشگاه علم و صنعت ایران، گرایش ماشین

 طرح پژوهشی صنعتی  13همکاری در اجرا و یا اجرای بیش از  -

 های معتبرمقاله در کنفرانس 17مقاله مجله و  6چاپ  -

 کترونیک قدرتترجمه یک کتاب تخصصی در زمینه ال -

 ثبت اختراع 4 -

 دانشجوی کارشناسی ارشد 7راهنمایی و مشاوره  -

 همکار پژوهشی آزمایشگاه تشخیص خطا در دانشگاه حکیم سبزواری -

 

 عالقمندی های پژوهشی: 

 های الکتریکیتشخیص خطای ماشین -

 های الکتریکیطراحی ماشین  -

 درایوهای الکتریکی -

 میکروگریدها -
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 استادیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دکتر سمانه سادات سجادی 

، کارشناسی ارشد را از دانشگاه صنعتی شریف دانشکده مهندسی برق را از دانشگاه مدرک کارشناسی

در رشته فردوسی مشهد و دکتری تخصصی را از دانشگاه  صنعتی شریف دانشکده مهندسی مکانیک

اخذ نمود. همچنین دوره  2015و  2007، 2004ه ترتیب در سال های ب کنترلمهندسی برق گرایش 

گذراند.  2013-2014در سال  صنعتی نانیانگ کشور سنگاپوررا در دانشگاه دکتری فرصت مطالعاتی 

 به عنوان استادیار گروه مهندسی برق به دانشگاه حکیم سبزواری پیوست.  2016در سال 

 کنکور سراسری ورودی دانشگاهها 16رتبه  -

 رتبه اول آزمون ورودی دکتری  -

 عضو هیات تحریریه مجله علمی پژوهشی -

 International Journal of Industrial Electronics, Control and Optimization (IECO) 

  1399در زمینه آموزشهای الکترونیکی در سال  تر آموزشیاستاد بر -

مقاله در کنفرانسهای  5 و ( web of scienceمقاله پراستناد در پایگاه  3 ) معتبردر ژورنال های  JCRمقاله  10چاپ  -

 اسکوالر:گوگل معتبر داخلی و بین المللی، لینک 

https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=ayu0kTIAAAAJ&view_op=list_works&sortby=pubd

ate 

 دانشجوی کارشناسی ارشد  7اهنمایی و مشاوره ر -
 

  :عالقمندی های پژوهشی

کنترل سیستم های غیر خطی )سیستم های انرژی و سیستم های بیولوژیکی(  ،ریاضیات کاربردی: مدلسازی ریاضی -

 در قالب محاسبات کالسیک و محاسبات مرتبه کسری

 کنترل مدل پیش بین، کنترل بهینه سیستم های غیر خطی -

 هوش مصنوعی: یادگیری عمیق، یادگیری تقویتی  -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=ayu0kTIAAAAJ&view_op=list_works&sortby=pubdate
https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=ayu0kTIAAAAJ&view_op=list_works&sortby=pubdate
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 یسبزوار میبرق در دانشگاه حک یمهندسدانشیار گروه  محمد هادی شاهرخ آبادیدکتر 

 1371لیسانس مهندسی الکترونیک، دانشگاه سمنان،  •

 2007مالزی،  UPMفوق لیسانس مهندسی الکترونیک، دانشگاه  •

  2010مالزی،  UPMدکترای مهندسی الکترونیک، دانشگاه  •

در  IEEEکنفرانس  4و  ISIمقاله  4کسب رتبه اول پژوهشی دانشکده مهندسی برق با  •

2010 

 IEEE  (IEEE Seniorعضو ارشد و  2005( از سال IEEEعضو انجمن مهندسین برق و الکترونیک ) •

Member 2020( از 

 Thick Film Pasteاختراع روشی جدید در ساخت برای  2013کسب مدال طالی جشنواره اختراعات بروکسل  •

 (1388تا  1374کارشناس، مسئول، و سرپرست نگهداری و تعمیرات برق و ابزاردقیق شرکت ملی صنایع مس ایران ) •

مدیر عامل و عضو هیئت مدیره شرکت گهر الکترونیک طوس )طراحی و ساخت بردهای الکترونیکی کاربرد ویژه،  •

شامل برق، ابزاردقیق، مکانیک و هیدرولیک ، مشاوره  Overhaulو  PMمشاوره و طراحی پلتفرمهای مختلف 

 (1396تا  1373 –خرید و نصب انواع سنسورهای شیمیایی

 نشیار گروه الکترونیک دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه حکیم سبزواریدر حال حاضر: دا •

 

 های پژوهشی عالقمندی

 طراحی ، شبیه سازی ، ساخت ، و مشخصه یابی نانو افزاره های نیم رسانا •

 ی تشخیص باکتری / ویروسطراحی ، شبیه سازی ، ساخت ، و مشخصه یابی زیست حسگرها •

 low-kو  -highو اکسیدهای فلزی  ترکیبات نانومواد نیم رساناساخت و مشخصه یابی  •

 طراحی، مشخصه یابی، و ساخت سنسورهای شیمیایی و گاز •

 

 پژوهشهای دردست اجرا یا تحت نظارت:

─ z-Potential Modeling and Analyzing of COVID-19 Serotypes  

─ Gas Sensor for Food Spoilage Trace Applications 

─ Vibrio Cholerae Detection Based Biosensor  

─ Biosensor for Detection of E-Coli 

─ Zero Length Piezo Spring for Gravimeter Applications 

─ Graphene, Phosphorene, and Borophene Based Bio-Devices 

─ Explosive Detections Based-on Graphene Assisted MOS Sensors  
 

 :تجارب تخصصی

  Pulse Laser Ablation, Thin-Film Deposition, and Thick-Filmالیه نشانی بکمک •

 طراحی و ساخت سنسورهای شیمیایی و گاز •

و کسب مدال طالی  ( 20-09-2011تاریخ  33148)ثبت اختراع به شماره ارائه روش ساده ساخت چسب فیلم ضخیم  •

 2013جشنواره اختراعات بروکسل 

  SEM, AFM, FTIR, XRD, and TEMآنالیزهای  •

 دانشجوی دکتری 4دانشجوی ارشد و  15سرپرستی و راهنمایی بیش از  •

  (گوگل اسکالر)لیست مقاالت و انتشارات  •

http://www.upmip.upm.edu.my/action.do?view=ipdetail&fac=18&cluster=2&ipid=745&ipdetailid=731&projectleaderid=186&iptype_id=1&page=fac
http://www.upmip.upm.edu.my/action.do?view=ipdetail&fac=18&cluster=2&ipid=745&ipdetailid=731&projectleaderid=186&iptype_id=1&page=fac
http://www.upmip.upm.edu.my/action.do?view=ipdetail&fac=18&cluster=2&ipid=745&ipdetailid=731&projectleaderid=186&iptype_id=1&page=fac
http://www.upmip.upm.edu.my/action.do?view=ipdetail&fac=18&cluster=2&ipid=745&ipdetailid=731&projectleaderid=186&iptype_id=1&page=fac
https://scholar.google.com/citations?user=397kDKEAAAAJ&hl=en
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استادیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، گرایش سیستم های  دکتر حسین شریف زاده

 .قدرت

 پروژه صنعتی. 5مطالعه و اجرای  -

سازی در سیستم های قدرت و انرژی های زمینه مطالعاتی و پژوهشی: کاربردهای بهینه -

 تجدیدپذیر. 

 GAMS, MATLAB, DIgSILENTنرم افزارهای زمینه مطالعاتی:  -

 مقاالت چاپ شده: 
https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=jX2YNpoAAAAJ 

 صفحه شخصی: 
http://staff.hsu.ac.ir/sharifzadeh/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=jX2YNpoAAAAJ
http://staff.hsu.ac.ir/sharifzadeh/
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، دکتری مهندسی 1392از سال  دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر استادیار  دکتر مهدی صمدی

 برق قدرت )سیستم( از دانشگاه فردوسی مشهد.

 رتبه اول ورودی مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد -

 (PSC2009چهارمین کنفرانس بین المللی برق )کسب عنوان مقاله برتر در بیست و  -

و استاد برتر پژوهشی و ارتباط با صنعت  96و  95استاد برتر آموزشی دانشکده در سالهای  -

 .98دانشکده در سال 

 طرح پژوهشی صنعتی  9همکاری در بیش از  -

ر داخلی و بین المللی، مقاله در کنفرانسهای معتب 35، و بیش از ISCمقاله علمی پژوهشی  JCR ،6مقاله  8چاپ  -

 اسکوالر:لینک 

https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=1V3cXrMAAAAJ&view_op=list_works&sortby=pubdat

e 

 دانشجوی کارشناسی ارشد فارغ التحصیل شده 11استاد راهنمای یک دانشجوی دکتری و  -

 

 : عالقمندی های پژوهشی

 بهره برداری و برنامه ریزی سیستمهای قدرت -

 پاسخگویی بار -

 ستمهای انرژی چند حاملیمدیریت سی  -

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=1V3cXrMAAAAJ&view_op=list_works&sortby=pubdate
https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=1V3cXrMAAAAJ&view_op=list_works&sortby=pubdate
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 استادیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر زادهدکتر مصطفی قربان

فردوسی مشهد، کارشناسی ارشد را از دانشگاه تهران و دکتری  مدرک کارشناسی را از دانشگاه

تخصصی را از دانشگاه تربیت مدرس تهران در رشته مهندسی برق گرایش الکترونیک به ترتیب 

اخذ نمود. همچنین دوره فرصت مطالعاتی را در دانشگاه  1395و  1391، 1388در سال های 

به عنوان استادیار گروه  1395ایشان در سال  گذراند. 1395-1394ویکتوریا کانادا در سال 

مهندسی برق )الکترونیک( به دانشگاه حکیم سبزواری پیوست. در حوزه آموزش وی دروس برنامه 

را در مقطع کارشناسی و دروس الکترونیک  تالیجیپالس و د یمدارها(، 1،2،3نویسی، الکترونیک )

 یمدارها، رسانامین یهاافزاره یسازهیشبومی، نوری، الکترونیک نوری پیشرفته، الکترونیک کوانت

دهد. زمینه تحقیقاتی وی الکترونیک نوری را در مقطع کارشناسی ارشد ارائه می نییمجتمع توان پا یمدارهای و مجتمع نور

های افزارهیابی خورشیدی(، مشخصه هایهای نوری، پالسمونی، لیزر، آشکارساز و سلولسازی و ساخت انبرکسازی، مدل)شبیه

های میکرومتری و نانومتری )در حوزه علوم زیستی(، ترانزیستورهای توان باال و فیزیک حالت جامد )ترابرد رسانا، افزارهنیم

های ایشان های معتبر دستاورد پژوهشمقاله در کنفرانس 12المللی و های معتبر بینکوانتومی( است. چاپ شش مقاله در ژورنال

عضو هادی در صنعت را دارد و نیز یابی قطعات نیمهوی بیش از ده سال سابقه فعالیت در حوزه ساخت و مشخصه تاکنون است.

خود  یبرنامه آت یوالمللی است. های معتبر بینو داور برخی ژورنال IEEE، عضو انجمن رانیا کیو فوتون کیانجمن اپت وستهیپ

 .داندیکشور م یازهایتقاضامحور و مرتبط با ن دار،تیاولو یهاو انجام پژوهش قیو ترجمه کتاب، تحق فیدر دانشگاه، تال سیرا تدر
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 کنترل-برق یمهندس یدکترا - یسبزوار میبرق در دانشگاه حک یمهندسدانشیار گروه  علی کرمی مالئیدکتر 

 (1383-1382زار دقیق: صنایع دفاع )ابکارشناس  -

 (1385-1383) شرکت مهندسی و ساخت تجهیزات دریایی ایرانکارشناس ابزار دقیق:  -

 (1395-1389استادیار دانشگاه صنعتی شاهرود ) -

 رد(ادامه دا-1395دانشیار دانشگاه حکیم سبزواری ) -

 :اطالعات پژوهشی

 مقله در مجالت معتبر 25انتشار بیش از  -

 یمقاله کنفرانس 30انتشار بیش از  -

 پایان نامه کارشناسی ارشد 15راهنمایی و مشاوره بیش از  -
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 گردش کار دوساالنه دانشجویان کارشناسی ارشد 3-1

 
 

 مدار مجتمع -برنامه دوساله کارشناسی ارشد الکترونیک
 عنوان درس

 ترم دوم

 عنوان درس

 ترم اول

مدارهای مجتمع خطی 

(CMOS) 

 دکتر بقایی نژاد
 

مبانی  -1مباحث ویژه 

  میکروالکترونیک

 دکتر شاهرخ آبادی -دکتر بقایی نژاد

های تئوری و فناوری ساخت افزاره

 نیم رسانا 

 دکتر شاهرخ آبادی

 تشخیص و تحمل خرابی

 دکتر توکلی

های حسگر شبکه -2مباحث ویژه 

 (WSNبی سیم )

 دکتر توکلی

مدارهای مجتمع فرکانس 

 (RFICرادیویی )

 دکتر رضائی

 روش تحقیق 

 دکتر شاهرخ آبادی

 پایان نامه 

)بشرط ارایه پروپوزال تا ابتدای 

 بهمن(
 ترم چهارم

 سمینار

 ترم سوم

مدارهای مجتمع یکپارچه ریزموج 

(MMIC) 

 دکتر رضائی

مدارهای مجتمع خیلی فشرده 

(VLSI) 

 دکتر بقایی نژاد
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 میکرو و نانو الکترونیک -الکترونیکبرنامه دوساله کارشناسی ارشد 
 عنوان درس

 ترم دوم

 عنوان درس

 ترم اول

 / یکی از سه درس: زیست حسگرها

  2 ژهیباحث وم / کینانوالکترون

 دکتر شاهرخ آبادی

مبانی  -1مباحث ویژه 

  میکروالکترونیک

 دکتر شاهرخ آبادی  -دکتر بقایی نژاد

 الکترونیک نوری پیشرفته

 قربانزادهدکتر 

های تئوری و فناوری ساخت افزاره

 نیم رسانا 

 دکتر شاهرخ آبادی

 الکترونیک کوانتومی

 الکترونیک نوری قربانزادهدکتر 

 روش تحقیق  دکتر قربانزاده

 دکتر شاهرخ آبادی

 پایان نامه 

 )بشرط ارایه پروپوزال تا ابتدای بهمن(

ترم 

 چهارم

 سمینار

 ترم سوم
 های نیم رساناسازی افزارهشبیه

 دکتر قربانزاده

 های نیم رساناافزاره

 دکتر شاهرخ آبادی
 

 

 

 تذکر:

برای تمام دانشجویان ( 3و  2، 1 کیالکترون ک،یالکترون کیزیمباحث ف) کیکروالکترونیم یمبان -1درس مباحث ویژه  -

)مستقل از گرایش مقطع کارشناسی(  و به طور مشترک در هر دو گرایش مدار مجتمع و میکروو نانوالکترونیک ورودی

 شود.اجباری است و به عنوان یکی از دروس اصلی )و نه جبرانی( این مقطع لحاظ می

 شود.میدرس روش تحقیق به طور مشترک در تمام رشته ها و گرایش های تحصیالت تکمیلی دانشکده برگزار  -

 (شرفتهیپ یرسانا مین ی)افزاره ها کینانوالکتروندرس  -

 (PVCیدیخورش ی)سلولها 2 ژهیمباحث و -

 

 :مهندسی الکترونیک  محتوی دروس ارائه شده

هدف از این درس معرفی اصول اولیه تحلیل مدارهای مجتمع آنالوگ و طراحی مدارهای مجتمع خطی:  -

پرداخته میشود. در ادامه  CMOS بررسی مدل دقیق مسفت در تکنولوژیمیکروالکترونیک است. در این درس به 

ساختار تقویتکنندههای یـک طبقـه، دو طبقـه و همچنین تقویتکنندههای عملیاتی مبتنی بر مسفت تشریح شده و 

  .عملکرد آنها تحلیل و بررسی میگردد

ی طراحی مدارهای دیجیتال هدف از این درس معرفی اصول اساس طراحی مدارهای مجتمع خیلی فشرده: -

یکروالکترونیـک اسـت . در ایـن درس پارامترهـای مهم گیتهای دیجیتال از قبیل حاشیه نویز، سرعت، توان مصرفی م

و ... گیتهای دیجیتال بررسی میشوند و در مرحله بعد به روشهای مختلف طراحی گیتهای دیجیتال استاتیک، دینامیک 

ته میشـود . روش طراحی ساختارهای منظمی نیز بر اساس بلوکها و گیتهای اولیه توضیح و مزایا و معایب هریک پرداخ

 .داده میشود. در انتها نیز نکات و روشهـای آزمایش مدارهای مجتمع دیجیتال مورد بحث و بررسی قرار میگیرد

دیجیتال قابل استفاده در هدف از این درس شناخت و استفاده از انواع مدارهای واسط  مدارهای واسط: -

 .میکروکامپیوترها و کامپیوترهای صنعتی و شخصی متداول می باشد
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 اتیاز خصوص یبرخ یا هیدرک پا جادیدرس ا نیهدف از ا (:یالزام ی)درس تخصص SDرسانا  مین یهاافزاره -

بحث خواهد شد و سپس  pn یا هیپا وندیمانند انتقال حاملها و پ یمیدرس ابتدا مفاه نیرساناهست. در ا مهین یکیزیف

 کیدرس شامل انجام  نیپرداخت. ا میهمگون و ناهمگون خواه دانیو اثر م یوندیپ یستورهایانواع ترانز لیبه تحل

الزم را کسب  یینرم افزار آشنا نیاز قبل با ا دیبا انیکه دانشجو باشدیم( ATLAS) لواکویبکمک نرم افزار س روژهپ

 میباشد. "فیزیک الکترونیک"پیش نیاز این درس گذراندن درس  کرده باشند.

و  ینظر س ارائه مفاهیمدر نیهدف از ا (:یالزام ی)درس تخصص TTSF رسانا مین هایفناوری ساخت افزاره -

تکنیکهای ساخت افزاره های نیم رسان میباشد.  در این درس عالوه بر آشنایی با انواع روش های رشد کریستال نیم 

،  لمیرسوب ف .و الیه نشانی برروی ویفر نیز آشنا خواهید شد یتوگرافیانجام فوتولرسانا و ساخت ویفر با روشهای 

عالوه بر  ی از سایر مباحث این درس میباشند.مونتاژ و بسته بند،  نشانی، فلز ینگ، اچ یتوگرافی، فوتول یونیکاشت 

ی را نیز بحث خواهیم کرد بیترک هایرسانا مهیناهمسان و ن یساختارها وها رسانا مهین epitaxialرشد  برروی ، نیا

)مقاومت ، تحرک  یکیالکتر رسانای ساخته شده بکمک روشهای مین یابیارز و به نقصهای کریستالی خواهیم پرداخت.

( SEM، XRD، TEM  ،STM  ،AFM) یربرداریو تصو کروسکوپی( ، و با مIB) یونیپرتو ، (نگی، سطح دوپ

نیز بصورت خالصه در این دری شرح داده خواهند شد. این درس شامل انجام یک پروژه با کمک نرم افزار سیلواکو 

(ATHENA میباشد )پیش نیاز این . الزم را کسب کرده باشند یینرم افزار آشنا نیاز قبل با ا دیبا انیکه دانشجو

 درس آشنایی با فیزیک نیم رساناها، فیزیک نور، و فیزیک مدرن میباشد.

معرفی ساختار بایوسنسورها و درس  نیهدف از ا (:اختیاری ی)درس تخصص Biosensorsزیست حسگرها  -

 عملکرد آنها میباشد. در این درس با مفاهیمی همچون گیرنده زیستی و مبدل زیستی و انواع آنها آشنا خواهید شد.

، و نحوه ثابت سازی آنها و فرآیندهای تشخیص مولکول DNA ،RNAهمچنین با انواع گیرنده ها مانند پادتن، آپتامر، 

شخیص مولکولهای هدف بصورت نوری، الکتریکی ، جرمی هدف )باکتری/ویروس( آشنا خواهید شد. انواع روشهای ت

در این درس همچنین ارائه و بحث خواهند شد. این درس شامل انجام یک پروژه با )پیزوالکتریک( و الکتروشیمیایی 

ین . پیش نیاز االزم را کسب کرده باشند یینرم افزار آشنا نیاز قبل با ا دیبا انیدانشجونرم افزار کامسول میباشد که 

 درس آشنایی با مفاهیم بیولوژیکی و سلولی و فرآیندهای شیمیایی و فیزیک نور است. 

 یکهایبا تکن ییدرس آشنا نیهدف از ا مشخصه یابی مواد و افزاره های نیم رسانا )درس تخصصی اختیاری(: -

ادامه  یبه نوع است و یابیمشخصه  یکاربرد و عملکرد ابزارهاو  ینظر یرسانا و بررس مین یافزاره ها یابیمشخصه 

 یحاملها، نقصها یچگال ژه،یمقاومت و یابیمشخصه  ی. روشهاباشدیم "رسانا مین یهاساخت افزاره یفناور"درس 

 یابزارها یریو بکارگ انها،یولتاژها و جر ،یتیلیرساناها، موب میو ن دیمانند اکس مختلف یها هیضخامت ال ،یستالیکر

XRD ،SEM ،EDX این درس شامل درس است نیاهداف ا گریاز د زیافزاره ها ن یابی، و ... در جهت مشخصه .

انجام یک پروژه عملی با کمک ابزارهای معرفی شده میباشد که معموالً بصورت گروهی است. پیش نیاز این درس ، 

 میباشد. "رسانا مین یهاساخت افزاره یفناور"درس 

و مشخصه  یدر طراح یکوانتوم میکاربرد مفاهارائه و درس  نیهدف از ا )درس تخصصی اختیاری(:  کینانو الکترون -

 یهاافزاره"گذشته  و در باشدیم "رسانا مین یهاافزاره"ادامه درس  یدرس بنوع نیاست. ا ینانومتر یافزاره ها یابی

از کوتاه شدن طول کانال در ماسفت  یمشکالت ناش یدرس ابتدا به بررس نی. در اشدیم دهینام "شرفتهیپ یرسانا مین

 بحث خواهد شد. میرژ نیدر ا یکیالکتر لیحاملها بر پتانس انیو اثر جر یکیشدن الکتر زهی. اثرات کوانتمیپردازیها م

ساختار  یبررس به یتابع چگال یتئور یو بررس نگریبا بسط معادالت پواسون در سه بعد و معادالت شرود نیهمچن

ولتاژ در ابعاد نانو -انیمحاسبات جر پرداخت. میخواه Single Electron Devicesها و FinFetمانند  یقطعات

این درس شامل انجام یک  درس است. نیمباحث ا گریاز د NEGF ای یرتعادلیغ نیانتقال تابع گر زمیمنطبق با فرمال

الکترونیک "و  "افزاره های نیم رسانا"( میباشد. پیش نیازهای این درس ATLASپروژه با نرم افزار سیلواکو )

 میباشند. "کوانتومی
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جبرانی مخصوص دانشجویانی که درس فیزیک الکترونیک دوره  –)فیزیک الکترونیک  1 ژهیو مباحث -

آشنایی با مواد نیم رسانا، رسانا، و عایقها و مباحث انرژی و توابع توزیع  شامل درساین  :کارشناسی را نگذرانده اند(

توزیع جریان انتشار و رانش ناشی از این حاملها مبحث بعدی خواهد بود. در  و e/hآنها میباشد. تابع توزیع حاملهای 

ها میپردازیم. طول FETها ، و BJT، ماسفتها، MOSو شاتکی، خازن  pnادامه به بررسی ساختار و عملکرد پیوند 

 شد. جلسه میباشد که پس از اتمام بالفاصله از محتوای درس آزمون گرفته خواهد 7مدت ارائه این درس 

های نوری شامل فیبر نوری، دیود نوری، لیزر و به درک مفاهیم بنیادی حاکم بر عملکرد افزاره الکترونیک نوری: -

 پردازد.آشکارساز نوری می

های نوری پیشرفته به منظور تولید، انتقال، تقویت، آشکارسازی به تحلیل و طراحی افزاره الکترونیک نوری پیشرفته: -

 پردازد.نظر گرفتن اثرات کوانتومی میو مدوالسیون با در 

های بار الکتریکی در این درس مبانی و مفاهیم نظری الگوهای ریاضی و فیزیکی رفتار حامل الکترونیک کوانتومی: -

 شود. ( بررسی میهای نوین الکترونیکی و نوری کوانتومی )با حل معادله شرودینگردر افزاره

های متنوع نظری و عددی برای محاسبه و بررسی خواص مواد در این درس روش :رسانامین یهاافزاره یسازهیشب -

 شود.رسانا در مقیاس میکرومتری، نانومتری و اتمی بررسی میهای نیمو عملکرد افزاره

هدف از این درس، آشنایی با (: )نوع درس: تخصصی انتخابی( RFICمدارهای مجتمع فرکانس رادیویی ) -

باشد. در این درس، می CMOSهای ساخت مدار مجتمع مبتنی بر در فناوری  RFها و مدارهای سیستمطراحی 

های کنندهبخصوص تقویت RFهای کنندههای رادیویی، تقویتسیم و طراحی سیستمپس از بیان مبانی مخابرات بی

مانند میکسر،  ICمجتمع شده در  کم نویز مورد بررسی قرار خواهند گرفت. سپس عناصر دیگر گیرنده و فرستنده

 گیرند. مورد بحث قرار می CMOSاسیالتور، تقویت کننده توان مبتنی بر فناوری 

سازی هدف از این درس پیاده(: )نوع درس: تخصصی اختیاری( MMICمدارهای مجتمع یکپارچه ریزموج ) -

مدار غیرفشرده  باال بودن فرکانس، از تحلیلمدارات مایکروویوی مبتنی بر خط انتقال ریزنواری است که در آن بدلیل 

سازی عناصر تشکیل دهنده زنجیره گیرنده و شود. به کمک فناوری خط ریزنواری، نحوه طراحی و پیادهاستفاده می

-ساز، میکسر و تقویتهای فرکانس باال، نوسانکنندهفرستنده شامل فیلترهای مایکروویوی، کوپلرهای جهتی، تقویت

مورد بررسی قرار خواهد گرفت. همچنین مباحث حسگرهای مایکروویوی در این درس به اجمال مورد  کننده توان

گیرند. فناوری خط ریزنواری، بدلیل سادگی ساخت و هزینه پایین، دارای کاربردهای بسیار متنوعی در بحث قرار می

 گردد. استفاده میبرای تحلیل این مدارات  CSTو  ADSافزارهای باشد. از نرمصنعت کشور می

است که دانش  نیدوره ا نیهدف ا اجباری برای کلیه دانشجویان مقطع ارشد(: –وش تحقیق )درس جبرانی ر -

 این درسارائه دهد.  جویانبه دانش را یفیو ک یکم یو روش ها ی، از جمله تئورپژوهشروش مفاهیم و از  یگسترده ا

ارشد  یارشناسنامه ک انیپا یبرا پژوهشی که هشنهادیپ کی هیو ته ادبیات علمینقادانه خواندن  یبرادانشجویان را 

سی و روش شنا از تفکر یدرک گسترده ا همچنین این درس به دانشجویان .ایشان الزم است آماده خواهد ساخت

 (Anti-plagiarizedمدار )اخالق پژوهش بهزام تال راستای پرورش ایده ها و نیزدر  ایشانبه منظور کمک به  علمی

 یبه عنوان بخش یکیمتدولوژ حیصح قاتیو انجام تحق یبررس یبرا ییرا به مهارت ها انیدوره دانشجو نی. امیکندارائه 

 آشناو عمل  هینظر نیدرک روابط بو  قیمختلف تحق یروشها یتهاینقاط قوت و محدودمانند  خود یکار حرفه ا زا

و  یشامل مطالعه مورد یفیو ک یکم یها کیتکن یو اجرا یم در طراحبه صورت گام به گا درس نیکند. ا یم

مقاالت علمی ، اجزای پیشنهاده و مقاله و پایان نامه، روشهای جستجو در مقاالت و پایگاه  لیتحل ، پیشینمطالعات 

این درس شامل یک ارائه یک مقاله مروری به زبان انگلیسی و  .آشنا میسازد های داده ، و آیین نامه تخلفات پژوهشی

 بر اساس موضوع ارائه شده توسط استاد راهنمای دانشجو میباشد.
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 گرایش سیستم -برنامه دوساله کارشناسی ارشد قدرت
 

 عنوان درس

 ترم دوم

 عنوان درس

 ترم اول

 عایق 

 احمدنیا دکتر
  ژهیمباحث و

 احمدنیا دکتر

 دینامیک

  حاجی آبادی دکتر 
 بازار

 حاجی آبادیدکتر 

 تجدیدپذیر

 توزیع شریف زاده دکتر

 بهینه سازی شریف زاده دکتر

 صمدی دکتر

 روش تحقیق 

 دکتر شاهرخ آبادی

 بهره برداری

 صمدی دکتر

 پایان نامه 

 )بشرط ارایه پروپوزال تا ابتدای بهمن(
 ترم چهارم

 سمینار

 سومترم 
 کیفیت توان

 دکتر احمدنیا

 حفاظت پیشرفته

 دکتر حاجی آبادی

 

 

 برتامه ریزی

 دکتر صمدی

 

 

 

 

 تذکر:

 دینامیک و  بهره برداریتخصصی الزامی : دو درس   -

  حفاظت پیشرفتهو  عایق، توزیعتخصصی انتخابی : دو درس از سه درس  -

و  کیفیت توانتخصصی اختیاری : چهار درس از کل شش درس مباحث ویژه، بازار، تجدید پذیر، بهینه سازی،  -

 برنامه ریزی

  شود.درس روش تحقیق به طور مشترک در تمام رشته ها و گرایش های تحصیالت تکمیلی دانشکده برگزار می -

 درس اخذ خواهد نمود. 2بعد از آنها دانشجو در هر یک از دو ترم ابتدایی، سه درس و در ترم  -
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 ماشینهای الکتریکی و الکترونیک قدرت -قدرت برنامه دوساله کارشناسی ارشد 
 

 عنوان درس

 ترم دوم

 عنوان درس

 ترم اول

  ویکنترل توان راکت

 دکتر روشنفکر
 یکیالکتر یکنترل محرکه ها

 دکتر روشنفکر

 توان تیفیک

 دکتر روشنفکر 
 2 ژهیمباحث و

 دکتر روشنفکر

 2قدرت  کیالکترون

 1قدرت  کیالکترون دکتر ایلدرآبادی

 یکیالکتر یها نیماش یطراح دکتر ایلدرآبادی

 دکتر ایلدرآبادی

 روش تحقیق 

 دکتر شاهرخ آبادی

 یکیالکتر یها نیجامع ماش یتئور

 یلدرآبادیدکتر ا

 ترم چهارم ادامه )تمدید( پایان نامه 

 سمینار

 پایان نامه  ترم سوم

 )بشرط ارایه پروپوزال تا ابتدای مهر(

 

 

 تذکر:

 شود.درس روش تحقیق به طور مشترک در تمام رشته ها و گرایش های تحصیالت تکمیلی دانشکده برگزار می -

 

 :مهندسی قدرتدروس ارائه شده محتوی 

هدف از این درس، آشنایی با مطالعات دینامیکی سیستم : )نوع درس: تخصصی الزامی( 1دینامیک سیستم قدرت  -

ماشین سنکرون، پایداری سیگنال کوچک )پایداری دینامیکی(  6قدرت میباشد. در این درس بعد از مطالعه مدل مرتبه 

( بیان میشود. سپس PSSار سیستم قدرت )سیستم قدرت به کمک مدل هفرون فیلیپس بررسی و اصول طراحی پاید

پایداری سیگنال بزرگ )پایداری گذرا و یا همان پایداری نوسان اول( سیستم قدرت در سیستم تک ماشین و چند 

 ماشین بررسی میشود. در انتها به بررسی نوسانات زیر سنکرون در سیستم قدرت پرداخته میشود.

هدف از این درس آشنایی با مفاهیم شکل گیری بازار برق، شناخت بازار برق: )نوع درس: تخصصی اختیاری(  -

بازیگران این بازار، مطالعه انواع روشهای تسویه بازار، نحوه شکل گیری قیمت های گرهی برق و بررسی اثر قیود فنی 

ضرورت حضور بخش خصوصی در صنعت برق و الزام به شبکه بر رفتار بازار برق میباشد.  در این درس بعد از بیان 

وجود بازار بعنوان بستر مناسب برای مدیریت فعالیت اقتصادی بخش خصوصی در این صنعت، مفاهیم اقتصاد خرد 

 بیان میشود. سپس مفاهیم بازار برق و سازو کار عملکرد آن به تفصیل مطرح میشود. 

ی با مباحث پیشرفته و روشهای گسترده در حفاظت سیستمهای هدف اشنایحفاظت پیشرفته )تخصصی انتخابی(  -

و  نییحفاظت فرکانس پا قدرت شامل حفاظت اضافه جریان و حفاظت دیستانس است. حفاظتهای ویژه همچون
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نیز بررسی میشود. بعالوه با بیان مفاهیم قابلیت اطمینان شبکه توزیع ادبیات جایابی بهینه تجهیزات  حفاظت افت ولتاژ

 تی در شبکه توزیع نیز مطالعه میشود.حفاظ

های مختلف درایوهای موتورهای القایی هدف از این درس، طراحی سیستمهای الکتریکی: کنترل پیشرفته ماشین -

فاز، سنکرون و مغناطیس دائم است. در این درس، پس از بررسی مشخصه بارهای مختلف مکانیکی به بررسی سه

پردازد. پس از معرفی مختصر ادوات الکترونیک قدرت، به طراحی موتورهای الکتریکی میتعامل بارهای مکانیکی با 

 سیستمهای درایوهای اسکالر، شش سکتور، کنترل برداری و کنترل مستقیم گشتاور می پردازد. 

الزمه  هدف از این درس، شناسایی و اهمیت توان راکتیو به عنوان یکی از فاکتورهای حساس وکنترل توان راکتیو:  -

های انرژی بین تولید کننده و مصرف کننده است. در این درس پس از مرور اجمالی مباحث ماشین یانتقال و مبادله

پردازد. سپس های توزیع میسنکرون و مختصری از کلیات مباحث کیفیت توان، به معرفی جبرانسازی بار در سیستم

اشاره می کند. بعد از آن، بحث جبرانسازی توان راکتیو در خطوط به نظریه کنترل توان لحضه ای با هدف جبران بار 

 پردازد.  می TCRو  SVC ،TCR ،TSCانتقال به تفصیل بحث می شود. در انتها به معرفی جبرانسازهای 

های قدرت است. هدف از این درس، آشنایی با پارامترهای مختلف کیفیت توان در سیستمکیفیت توان الکتریکی:  -

مچون گذراها، تغییرات کوتاه مدت ولتاژ، تغییرا تبلند مدت ولتاژ، نامتعادلی ولتاژ، تغییرات ولتاژ، تغییرات مباحثی ه

فرکانس قدرت و اعوجاج شکل موج است. تشریح هر یک از پارامترها، عوامل بوجود آورنده، اثرات پارامترها و روشهای 

 شود.در این درس بررسی می جبران پارامترهای کیفیت توان از جمله مباحثی است که

بندی آنها و تشخیص خطا است. ها، دستههای مختلف تفکیک دادههدف از این درس، آشنایی با روش: 2مباحث ویژه  -

هایی در مورد گیرد. بحثها مورد بررسی قرار میهای مختلف استخراج ویژگی از دادهبرای این منظور، ابتدا روش

ها و دسته بندی آنها به های مختلف تفکیک ویژگیشود و در انتها روشده مطرح میهای استخراج شانتخاب ویژگی

های اینترنتی های عملی موجود در سایتهای این درس، روی دادهشوند. کلیه بحثهای مختلف بررسی میکالس

 معتبر با استفاده از کد نویسی در نرم افزار مطلب پیاده سازی

)شبکه  عیتوز یهابا ساختار شبکه ییدرس آشنا نیهدف از اشبکه های توزیع )نوع درس: تخصصی انتخابی(:  -

محاسبات اُفت ولتاژها و انتخاب  ع،یبارها در شبکه توز یژگیبار و و ینیبشیپ یها(، توسعه شبکه، روشهیو ثانو یاصل

 است. عیتوز یهادر شبکه نانیاطم تیتوان توان و قابل تیفیپراکنده، ک دیکابل، تول

هدف از این درس آشنایی با انواع منابع انرژی تجدیدپذیر های تجدیدپذیر )نوع درس: تخصصی اختیاری(: انرژی -

های هر انرژی از دیدگاه تولید انرژی با تمرکز بر انرژی های بادی و خورشیدی است. در این درس ضمن مطالعه ویژگی

های تجدیدپذیر بر بازار برق از دیگر موارد سنجی انرژی های مذکور بحث می گردد. اثر انرژیالکتریکی، روش پتانسیل 

 بحث شده در این درس است.  

هدف از این درس، آشنایی با اصول بهره بهره برداری از سیستمهای قدرت )نوع درس: تخصصی اجباری(:  -

. سرفصلهای مورد بحث در این درس عبارت است برداری از سیستمهای قدرت بخصوص از دیدگاه اقتصادی می باشد

از: پخش بار اقتصادی واحدهای حرارتی، پخش بار بهینه در شبکه، فرمول بندی مسئله در مدار قرار گرفتن نیروگاهها، 

هماهنگی نیروگاههای آبی و حرارتی، بررسی امنیت در سیستم قدرت، انواع تبادالت بین نواحی مجاور، اصول تخمین 

 سیستم قدرت. حالت در

هدف از این درس بیان مبانی مباحث ویژه )بهینه سازی کالسیک و هوشمند( )نوع درس: تخصصی اختیاری(:  -

تشکیل و حل مسائل بهینه سازی می باشد. در بخش اول درس، بعد از بیان مقدمات و اجزای یک مسئله بهینه سازی، 

عدی و چند بعدی در مسائل نامقید و مقید مورد بحث قرار اصول و قواعد روشهای بهینه سازی ریاضی در مسائل یک ب

می گیرد. در بخش دوم درس، پس از بیان مبانی و ویژگیهای روشهای بهینه سازی فراابتکاری، چند الگوریتم هوشمند 

 و ...( بطور کامل معرفی می شوند. PSOمتداول )شامل الگوریتم ژنتیک، الگوریتم رقابت استعماری، 
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هدف از این درس بیان جایگاه  انواع و مدیریت سیستمهای انرژی )نوع درس: تخصصی اختیاری(:  برنامه ریزی -

برنامه ریزی در سیستم قدرت و تشریح مبانی مورد نیاز آن می باشد. سرفصلهای اصلی این درس عبارت است از: 

ه ریزی توسعه انتقال، برنامه ریزی روشهای پیش بینی تقاضا، اصول اقتصاد مهندسی، برنامه ریزی توسعه تولید، برنام

 تعمیرات، آشنایی با سیستمهای چند حاملی انرژی، روشهای مدیریت تقاضا و برنامه های پاسخگویی بار.

است که دانش  نیدوره ا نیهدف ا اجباری برای کلیه دانشجویان مقطع ارشد(: –وش تحقیق )درس جبرانی ر -

 این درسارائه دهد.  جویانبه دانش را یفیو ک یکم یو روش ها یجمله تئور، از پژوهشروش مفاهیم و از  یگسترده ا

ارشد  یارشناسنامه ک انیپا یبرا پژوهشی که هشنهادیپ کی هیو ته نقادانه ادبیات علمیخواندن  یبرادانشجویان را 

سی و روش شنا تفکراز  یدرک گسترده ا همچنین این درس به دانشجویان .ایشان الزم است آماده خواهد ساخت

 (Anti-plagiarizedمدار )اخالق پژوهش بهزام تال راستای پرورش ایده ها و نیزدر  ایشانبه منظور کمک به  علمی

 یبه عنوان بخش یکیمتدولوژ حیصح قاتیو انجام تحق یبررس یبرا ییرا به مهارت ها انیدوره دانشجو نی. امیکندارائه 

 آشناو عمل  هینظر نیدرک روابط بو  قیمختلف تحق یروشها یتهایوت و محدودنقاط قمانند  خود یکار حرفه ا زا

و  یشامل مطالعه مورد یفیو ک یکم یها کیتکن یو اجرا یبه صورت گام به گام در طراح درس نیکند. ا یم

مقاالت و پایگاه مقاالت علمی ، اجزای پیشنهاده و مقاله و پایان نامه، روشهای جستجو در  لیتحل ، پیشینمطالعات 

این درس شامل یک ارائه یک مقاله مروری به زبان انگلیسی و  .آشنا میسازد های داده ، و آیین نامه تخلفات پژوهشی

 بر اساس موضوع ارائه شده توسط استاد راهنمای دانشجو میباشد.
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 مهندسی پزشکی کارشناسی ارشدبرنامه دوساله 
 عنوان درس

 ترم دوم

 عنوان درس

 ترم اول

 پردازش سیگنالهای بیولوژیکی
 

 شبکه های عصبی مصنوعی

  سجادیدکتر  -دکتر حاجی پور

 منطق فازی

 حدادنیادکتر 

 پردازش تصاویر پزشکی

 حدادنیادکتر 

 شناسایی الگو

 پردازش سیگنال های دیجیتال حدادنیادکتر 

 روش تحقیق  کرمی مالیی دکتر

 دکتر شاهرخ آبادی

 پایان نامه 

 )بشرط ارایه پروپوزال تا ابتدای بهمن(

ترم 

 چهارم

 سمینار

 ترم سوم
 سیستم های تصویرگر پزشکی

 حدادنیادکتر 

 1مباحث ویژه در مهندسی پزشکی 

 حدادنیادکتر 
 

 

 

 تذکر:

مباحث ویژه و  سیستم های تصویرگر پزشکی، پردازش سیگنالهای بیولوژیکیتخصصی الزامی : سه درس   -

 1در مهندسی پزشکی 

شبکه های عصبی مصنوعی، پردازش تصاویر پزشکی، پردازش سیگنالهای دیجیتال، تخصصی اختیاری :  -

  منطق فازی، شناسایی الگو

 شود.رشته ها و گرایش های تحصیالت تکمیلی دانشکده برگزار میدرس روش تحقیق به طور مشترک در تمام  -

 

 محتوی دروس ارائه شده مهندسی پزشکی :
 

معرفی اجزا و بخش های هدف از این درس، (: )نوع درس: تخصصی( Pattern Recognitionشناسایی الگو ) -

 آماری های روش  ، به خصوصمیمو توابع تص مختلف سامانه های شناسایی الگو است ، معرفی روش های دسته بندی

 بندی کنندهطبقه، ییابخوشه و  بندی. برخوردهای آماری و فازی با مسائل طبقهباشد می درس این مهم های بخش از

 استخراج در پایه مفاهیم ، معرفییابی فازیخوشه، نزدیکترین همسایه k های غیرخطی و روشبندی کنندهطبقهبهینه، 

. یادگیری باشد می الگو شناسایی درش بحث مورد مسائل دیگر از بعد کاهش و بندی خوشه های روش بعد کاهش و

ماشین بر اکتساب و تجمیع دانش به صورت خود گردان اشاره دارد، و در این درس اصول تکنیک و کابردهای یادگیری 

 .ماشین بحث می شود

در این درس دانشجویان (: )نوع درس: تخصصی( Medical Image Processingپردازش تصاویر پزشکی ) -

گرامی، پس از آشنا شدن با مفاهیم تصاویر دیجیتال و پردازش آنها، به فراگیری مفاهیم مرتبط با هوش مصنوعی و 

آشنایی پردازش تصاویر پزشکی در حوزه های مکانی و فرکانسی و  آموزش عمیق در پردازش تصویر خواهند پرداخت.

وش های پردازش تصاویر در حوزه مکان و زمان از اهداف این درس می باشد. در این درس با سیستم های نوین با ر

پردازش تصویر، کاربرد پردازش تصویر، نحوه استفاده از فیلترها در تصویربرداری، مفهوم تقطیع سازی، عملیات 
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ستخراج ویژگیهای تصویر و یادگیری ماشین مورد مورفولوژی بر روی تصاویر پزشکی، تصاویر رنگی و کاربردهای آن، ا

 بحث قرار خواهد گرفت. 

در سال های اخیر، نقش سیستم های (: Medical Imaging Systemsسیستم های تصویرگر پزشکی ) -

تصویرگر پزشکی در پیشگیری، تشخیص و درمان بیماری ها غیر قابل انکار است و با توجه به خطرات و بیماری های 

شنایی با . اشناخته ای که هر روز بشر را تهدید می کند، نقش تصویرگیری از بدن بیشتر آشکار می شودجدید و ن

مفاهیم پایه در تصویرگری پزشکی، معرفی روش های اصلی تصویرگری، قابلیت تحلیل و طراحی سیستم های 

 رادیولوژی، سی تی اسکنمهم ترین مطالب سیستم های تصویرگر پزشکی شامل:  درستصویربرداری است. در این 

(CT scan)ام. آر.آی ، (MRI)اولتراسوند ، (Ultrasound)پزشکی هسته ای، پت ، (PET)  ارایه خواهد  …و

 شد.

(: در این درس، Parallel Processing Algorithm Design) طراحی الگوریتم های پردازش موازی -

در کاربردهای پزشکی آشنا خواهند شد. ضرورت استفاده  مبحث پردازش موازی و نوشتن الگوریتم موازیدانشجویان با 

از مدلهای موازی در کاربردهای پزشکی، مدل های محاسباتی، معرفی معماری های موازی، انتخاب الگوریتم مناسب 

و هزینه های آن، روش های محاسبه پیچیدگی های الگوریتم های موازی را فرا خواهند گرفت و در هایت در یک 

 چیده استفاده از مدلهای موازی سازی را به کار خواهند بست.کاربرد پی

 گنالیبه س یاضیر یها کیاعمال تکن ندیبه فرا تالیجید یها گنالیپردازش س :(DSP)پردازش سیگنال دیجیتال  -

مطالب مورد بررسی در این درس  شود. یآن گفته م تیفیک رییآن و تغ یمشخصه ها زیبه منظور آنال تال،یجید یها

و خواص آن، نظریه نمونه برداری،  Zاز قبیل سیستم های تبدیل فوریه گسسته، تبدیل  DSPعبارتند از مفاهیم پایه 

تبدیل فوریه گسسته و تبدیل فوریه سریع، تحلیل سیستم های در حوزه تبدیل، طراحی فیلترهای گسسته و 

 ساختارهای مختلف پیاده سازی آنها.

 هدف از این درس تحلیل و پردازش سیگنالهای پزشکی یا بیومدیکال می باشد.پردازش سیگنالهای بیولوژیکی:  -

هدف از این درس، معرفی اصول و روش های پایه در شبکه های عصبی مصنوعی، بررسی شبکه عصبی مصنوعی :  -

ضی مدل های مختلف، روشهای مدل های مختلف شبکه های عصبی و کاربردها و محدودیت های هریک، تحلیل ریا

 آموزش و کاربردهای شبکه ی عصبی در یارگیری ماشین و پردازش سیگنال می باشد . 

است که دانش  نیدوره ا نیهدف ا اجباری برای کلیه دانشجویان مقطع ارشد(: –وش تحقیق )درس جبرانی ر -

 این درسارائه دهد.  جویانبه دانش را یفیو ک یکم یو روش ها ی، از جمله تئورپژوهشروش مفاهیم و از  یگسترده ا

ارشد  یارشناسنامه ک انیپا یبرا پژوهشی که هشنهادیپ کی هیو ته نقادانه ادبیات علمیخواندن  یبرادانشجویان را 

سی و روش شنا از تفکر یدرک گسترده ا همچنین این درس به دانشجویان .ایشان الزم است آماده خواهد ساخت

 (Anti-plagiarizedمدار )اخالق پژوهش بهزام تال راستای پرورش ایده ها و نیزدر  ایشانبه منظور کمک به  علمی

 یبه عنوان بخش یکیمتدولوژ حیصح قاتیو انجام تحق یبررس یبرا ییرا به مهارت ها انیدوره دانشجو نی. امیکندارائه 

 آشناو عمل  هینظر نیدرک روابط بو  قیمختلف تحق یروشها یتهاینقاط قوت و محدودمانند  خود یکار حرفه ا زا

و  یشامل مطالعه مورد یفیو ک یکم یها کیتکن یو اجرا یبه صورت گام به گام در طراح درس نیکند. ا یم

مقاالت علمی ، اجزای پیشنهاده و مقاله و پایان نامه، روشهای جستجو در مقاالت و پایگاه  لیتحل ، پیشینمطالعات 

این درس شامل یک ارائه یک مقاله مروری به زبان انگلیسی و  .آشنا میسازد داده ، و آیین نامه تخلفات پژوهشیهای 

 بر اساس موضوع ارائه شده توسط استاد راهنمای دانشجو میباشد.
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 مکاترونیکمهندسی  کارشناسی ارشدبرنامه دوساله 
 عنوان درس

 ترم دوم

 عنوان درس

 ترم اول

 2مکاترونیک 

 کرمیدکتر 

 1مکاترونیک 

  سجادیدکتر 

 رباتیک پیشرفته

 حاجی پوردکتر 

های خودکار کنترل مدرن )سیستم

 پیشرفته(

 کرمیدکتر 

 کنترل فازی

 ریاضیات مهندسی پیشرفته سجادیدکتر 

 روش تحقیق  حاجی پور دکتر

 دکتر شاهرخ آبادی

 پایان نامه 

 پروپوزال تا ابتدای بهمن()بشرط ارایه 

ترم 

 چهارم

 سمینار

 ترم سوم
 مباحث ویژه

 دکتر سجادی -دکتر حاجی پور

 کنترل سیستم های غیرخطی

 کرمیدکتر 
 

 

 

 تذکر:

  ریاضیات مهندسی پیشرفتهو  2مکاترونیک ، 1مکاترونیک تخصصی الزامی : سه درس   -

  کنترل سیستم های غیرخطیو  رباتیک پیشرفته، کنترل مدرنتخصصی انتخابی : سه درس  -

  مباحث ویژهو  کنترل فازیتخصصی اختیاری : دو درس  -

 شود.درس روش تحقیق به طور مشترک در تمام رشته ها و گرایش های تحصیالت تکمیلی دانشکده برگزار می -

 :مهندسی مکاترونیک محتوای دروس ارائه شده

این درس برای آشنا کردن دانشجویان با مفاهیم پایه مکاترونیک برای طراحی، برنامه ریزی، ساخت و : 1مکاترونیک  -

تست و کنترل سیستم های مکاترونیک بخصوص در مورد آنچه که در صنعت یافت می شود برنامه ریزی شده است. 

مکاترونیک، آشنایی با عملگرها و موتورها، دیدگاه مهندسی مطالب مورد بررسی در این درس عبارتند از آشنایی با 

روباتیک، کنترل فرآیندهای صنعتی الکترونیکی، هیدرولیکی و  -مکانیک در مکاترونیک، سیستم های مکاترونیک

 پنوماتیکی.

ه تغییرات ای است که بتواند رفتار خود را در پاسخ ب هدف از این درس، مطالعه و طراحی کنترل کنندهکنترل فازی:  -

 -1. مطالب مورد بررسی در این درس عبارتند ازنماید الحسیستم و اغتشاشات وارد به آن با استفاده از نظریه فازی اص

 ،ضیات فازیریا -2 معرفی، جایگاه کنترل فازی در مقایسه با سایر رولهای کنترلی، تعاریف، اصول و منطق فازی

معادل سازی، فازی سازی و پایگاه ، سیستم های فازی  -3متغییر های زبانیو  قوانینمجموعه ها، توابع عضویت روابط، 

 طراحی فازی سیستم و تقریب زدن سیستم با استفاده از داده های ورودی و خروجی -4ی انین و موتور استنتاج فازقو

 . ...ایدار، بهینه ورول سعی و خطا، انواع کنترل کننده های فازی مانند کنترل پ ،راحی کنترل کننده های فازیط -5

هدف از این درس، آشنایی با مدلسازی سینماتیکی و دینامیکی رباتهای صنعتی، طراحی مسیر و رباتیک پیشرفته:  -

روشهای مقدماتی برای ردیابی  مسیر توسط رباتها می باشد. در این درس پس از مرور اجمالی در مورد تاریخچه رباتها، 

می شود. سپس معادالت دینامیکی بازوی  اشاره کلی به سینماتیک مستقیم و معکوس و اشاره کلی به دینامیک رباتها
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مکانیکی ماهر بررسی می شود و  مباحث مربوط به تولید  مسیر بیان می گردد و در انتها به معرفی و  طراحی کنترل 

 کننده های مقدماتی جهت کنترل مسیر و نیرو درربازوی مکانیکی ماهر می پردازد.

 ول اصلی ریاضیات در مهندسی و کاربرد آن می باشد.هدف از این درس درک اصریاضی مهندسی پیشرفته:  -

بودن و  های دینامیکی، پدیده غیرخطیشامل مدلسازی سیستم این درس مقدمهنترل سیستم های غیرخطی: ک -

آنالیز می باشد.  انواع آن، تبیین مساله کنترل سیستمهای غیرخطی، مسایل مربوط به کنترل پذیری و مشاهده پذیری

، وجود و یکتایی جواب، حساسیت جواب به شرایط ی شامل حل معادالت دیفرانسیل غیرخطیهای غیرخطسیستم

از دیگر اهداف  اولیه و پارامترهای سیستم، نقاط تعادل، آنالیز صفحه فاز، مفاهیم جریان فاز، سیکل حدی و نقاط زین

یه اول و دوم لیاپانوف در تحلیل ، قضهای دینامیکیپایداری شامل تعریف پایداری سیستماین درس است. همچنین 

های پریودیک، ها، قضیه ناپایداری، انواع پایداری، معیار پایداری پاپاف و معیار دایره، پایداری سیستمپایداری سیستم

روش بررسی می شود.  های غیرخطیو ناحیه جذب، روش پوانکاره در تحلیل پایداری سیستم های ناوردامجموعه

 ،مل تعریف صفحه لغزشی، طراحی سیستم کنترل، بررسی مقاوم بودن کنترل در مود لغزشیکنترل مود لغزشی شا

خروجی، خطی سازی حالت، پایدارسازی،  -سازی ورودیسازی فیدبک شامل مفاهیم جبر لی، خطیروش خطی

نیز در این درس  تکین نقاط فاز،-مینیمم غیر های چندخروجی، سیستم-دینامیک صفر، سیستم های چندورودی

 مورد بررسی قرار می گیرد. 

حالت  ی. در مدل فضاپردازدیحالت م یبا استفاده از فضا ستمهایو کنترل س یبه مدلساز کنترل مدرن کنترل مدرن: -

به کار رفته در  یرهایاز متغ کیکه به هر  شودیم لیمعادله مرتبه اول تبد nبه  ستمیس nمرتبه  لیفرانسیمعادالت د

 ریمتغ nحالت با  یمدل فضا یدارا nمرتبه  ستمیس کی نیبنابرا شود؛یگفته م تحال ریمعادالت مرتبه اول متغ نیا

. هر چند از استافتهیگسترش  جیو از آن پس به تدر گرددیبازم 1960کنترل مدرن به دهه  یتئور حالت خواهد بود.

 یقو اریوجود ابزار بس لیبه دل کنیل شودین در عمل چندان استفاده نمذکر شده در کنترل مدر یکنترل یروشها

 یخاص تیکنترل از محبوب یشاخه از مهندس نیکنترل مدرن ا یدر تئور ستمهایرفتار س یو بررس لیتحل یموجود برا

از  .باشدیم یتئور نیا جیاز نتا یریپذ تیو رو یریچون کنترل پذ یمیکنترل برخوردار است. مفاه نیمهندس نیب

 ی)برا یحول نقطه کار و مقدمات جبر خط یخط ریغ ستمیس کی یساز یبه خط توانیدرس م نیموضوعات ا گرید

بدست آوردن حاصل عدد نپر به توان  ی)برا لتونیهم یلیک هقضی و( …هسته، نرم و  ،یمثل درجه پوچ یفیمثال تعار

موضوعات  گردی از( …و اپانوفیل ی)مجانب ستمیس کی یبرا هایداریانواع پا ی( است رسم نگاره فاز و بررسسیماتر کی

 .است سدر نیا

است که دانش  نیدوره ا نیهدف ا اجباری برای کلیه دانشجویان مقطع ارشد(: –وش تحقیق )درس جبرانی ر -

 این درسارائه دهد.  جویانبه دانش را یفیو ک یکم یو روش ها ی، از جمله تئورپژوهشروش مفاهیم و از  یگسترده ا

ارشد  یارشناسنامه ک انیپا یبرا پژوهشی که هشنهادیپ کی هیو ته نقادانه ادبیات علمیخواندن  یبرادانشجویان را 

سی و روش شنا از تفکر یدرک گسترده ا همچنین این درس به دانشجویان .ایشان الزم است آماده خواهد ساخت

 (Anti-plagiarizedمدار )اخالق پژوهش بهزام تال راستای پرورش ایده ها و نیزدر  انایشبه منظور کمک به  علمی

 یبه عنوان بخش یکیمتدولوژ حیصح قاتیو انجام تحق یبررس یبرا ییرا به مهارت ها انیدوره دانشجو نی. امیکندارائه 

 آشناو عمل  هینظر نیدرک روابط بو  قیمختلف تحق یروشها یتهاینقاط قوت و محدودمانند  خود یکار حرفه ا زا

و  یشامل مطالعه مورد یفیو ک یکم یها کیتکن یو اجرا یبه صورت گام به گام در طراح درس نیکند. ا یم

مقاالت علمی ، اجزای پیشنهاده و مقاله و پایان نامه، روشهای جستجو در مقاالت و پایگاه  لیتحل ، پیشینمطالعات 

این درس شامل یک ارائه یک مقاله مروری به زبان انگلیسی و  .آشنا میسازد و آیین نامه تخلفات پژوهشیهای داده ، 

 بر اساس موضوع ارائه شده توسط استاد راهنمای دانشجو میباشد.
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ویژه آیین نامه مقررات و  -فصل دوم

 کارشناسی ارشد

 

 

 

 

 کارشناسی ارشدوزارت علوم، تحقیقات و فن آوری در مقطع آیین نامه  2-1
 مطالعه نمایید. اینجاآیین نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد را 

 
 

 شیوه نامه اجرایی آیین نامه کارشناسی ارشد 2-2
و  قاتینامه وزارت علوم، تحق نییبر اساس آ یسبزوار میدر دانشگاه حک ارشد یالعمل دوره کارشناس دستور

 یمجر یو دانشکده ها یآموزش یبا استفاده از تجارب گروه ها نیارشد و همچن یدر مقطع کارشناس یفناور

به  03/10/1397دانشگاه مورخ  یلیتکم التیتحص یجلسه شورا نیام 97در و  نیدوره در دانشگاه تدو نیا

 می توانید مطالعه نمایید. اینجااین شیوه نامه اجرایی آیین نامه آموزشی را  است. دهیرس بیتصو

 

 

 سایر مقررات مصوب شورای تحصیالت تکمیلی دانشکده  3-2

 

 سمینار 2-3-1
اخذ می نمایند. مدت انجام  ابتدای نیمسال سومدانشجویان کلیه گرایش ها درس سمینار را در  -

تعیین گردیده است. بنابراین آخرین مهلت ارائه سمینار  یک نیمسال پس از ثبت نام سمینار، سمینار

 قبل از اتمام ثبت نام نیمسال بعد می باشد. 

سمینار در کلیه گرایش ها را آخرین هفته ترم تحصیلی شورای تحصیالت تکمیلی دانشکده زمان ارائه  -

 ای که در آن درس سمینار اخذ گردیده تعیین نموده است. 

 استاد درس سمینار استاد راهنمای دانشجو می باشد. -

ارائه سمینار توسط دانشجو به صورت ارائه شفاهی در جلسه ای با حضور استاد درس سمینار و یک  -

دقیقه بوده و زمان  30مدت ارائه حداکثر جویان عالقه مند برگزار می گردد. استاد داور و کلیه دانش

 دقیقه می باشد. 10پرسش و پاسخ برای دانشجویان حاضر در جلسه حداکثر 

انتظار در گزارش و ارائه سمینار، مطالعه گسترده و عمیق مقاالت و ارائه گزارش تحلیلی )بیان نقاط  -

 ضعف و فوت( از آنان است.

http://www.hsu.ac.ir/amozesh/wp-content/uploads/sites/12/2017/12/arshad.pdf
http://www.hsu.ac.ir/amozesh/wp-content/uploads/sites/12/2019/02/shivename-arshad.pdf
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 می باشد. 17رت عدم برگزاری جلسه ارائه شفاهی سمینار توسط دانشجو، نمره سمینار حداکثر در صو -

، توسط استاد درس نمره نهایی تا آخرین بازه زمانی ثبت نمرات ترمی که در آن سمینار اخذ گردیده -

 ثبت می گردد. در سیستم آموزش سمینار

استاد درس سمینار )استاد راهنما( و عدم ارائه هیچ بدیهی است که در صورت عدم مراجعه دانشجو به  -

 نوع گزارشی نمره درس در سیستم آموزش صفر ثبت خواهد گردید.

  

 

 پیشنهاد پروژه )پروپوزال( 2-3-2
گزارش پیشنهاد پروژه  2و1موظف هستند حداکثر تا انتهای نیمسال سوم کلیه گرایش ها نشجویاندا -

خود را که به تایید استاد راهنما رسیده باشد از طریق ایمیل تحصیالت تکمیلی به آدرس 

ece.grad@hsu.ac.ir   جهت و یا از طریق استاد راهنما به شورای تحصیالت تکمیلی دانشکده

 تحویل دهند. بررسی و تصویب 
 مصوب گردیده است. 99دیماه  7در تمام گرایشها یکشنبه  98-99این تاریخ برای ورودی های نیمسال اول  1                
 یلیتکم التیتحص یجلسه شورا نیاستاد راهنما در اول دییمذکور ارائه گردند، پس از تا خیکه قبل از تار ییپروپوزال ها 2               

 .خواهد گرفتقرار  یارائه مورد بررس خیدانشکده بعد از تار           

به قبل از ارائه پروژه د گزارش پیشنهاطبق مصوبه شورای تحصیالت تکمیلی دانشکده، الزم است که  -

 که توسط استاد راهنما تعیین می گردد، قرار گیرد.یکی از اساتید گرایش مربوطه ارزیابی  مورد ،شورا

پیشنهاد پروژه الزم است عالوه بر مطالعه گسترده و عمیق مقاالت و ارائه گزارش تحلیلی در گزارش  -

 )بیان نقاط ضعف و قوت( از آنان، ایده جدید دانشجو نیز با شفافیت و وضوح بیان گردد.

  آورده شده است آماده گردد. 3که در بخش  101باید در قالب فرم  گزارش پیشنهاد پروژهنگارش  -

  

 

 ایان نامهپ 2-3-3
دانشجو در تمام گرایش ها موظف است که جهت تعیین استاد راهنمای پایان نامه خود، فرم پیشنهاد  -

به  ece.grad@hsu.ac.irاستاد راهنما را در شروع ترم دوم تکمیل و از طریق ایمیل به آدرس 

استاد راهنمای هر دانشجو پس از بررسی فرم شورای تحصیالت تکمیلی دانشکده تحویل نماید. 

 پیشنهادی، توسط شورا مشخص و اطالع رسانی می گردد.

نماینده تحصیالت جلسه دفاع از پایان نامه، با حضور استاد راهنما، یک استاد داور )استاد دفاع( و  -

 تکمیلی و همچنین کلیه دانشجویان عالقه مند برگزار می گردد.

( باید حداقل دو روز قبل از دفاع، جهت اعالم در سایت دانشکده 104اطالعیه دفاع از پایان نامه )فرم  -

 به کارشناس مربوطه ارسال گردد.

دقیقه می باشد.  10جویان حاضر دقیقه بوده و زمان پرسش و پاسخ برای دانش 30مدت ارائه حداکثر  -

 پس از آن دانشجو به سواالت اعضای جلسه دفاع پاسخ می دهد.

mailto:ece.grad@hsu.ac.ir
mailto:ece.grad@hsu.ac.ir
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برای تعیین نمره پایان نامه، نماینده تحصیالت تکمیلی، نمرات اساتید راهنما و داور را جداگانه و از  -

و  ( جمع بندی می نماید. سپس نمره نهایی105)فرم  و صورتجلسه دفاع یابیفرم ارزشطریق 

صورتجلسه دفاع را جهت ثبت در سیستم آموزش به استاد راهنما ابالغ می نماید. نماینده تحصیالت 

 تکمیلی قردی غیر از اساتید راهنما و داور بوده و توسط کارشناس دانشکده تعیین می گردد.

 مراحل اخذ پایان نامه و نحوه نگارش آن در ادامه آورده شده است. -

 

 

 

 اخذ پایان نامهمراحل     2-4
 مطالعه نمایید. اینجارا می توانید در  مراحل اخذ پایان نامه کارشناسی ارشد

 

  شیوه نامه تدوین پایان نامه   2-5

 التیباشد. حوزه تحص یم یالزام یلیتکم التیتحص انیدانشجو هیکل ینامه برا انیپا نینامه تدو وهیش تیرعا

نشده  هینامه ته وهیش نیکه مطابق ا ینامه ها انیپا یطیشرا چیتحت ه یدانشگاه وکتابخانه مرکز یلیتکم

این شیوه نامه که توسط مرکز اطالع رسانی کتابخانه مرکزی دانشگاه در سال  نخواهند گرفت. لیباشند تحو

 مطالعه نمایید. اینجاتهیه گردیده است را می توانید  1396

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.hsu.ac.ir/ece/%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9%db%8c%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%af%d9%81%d8%a7%d8%b9/%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%af/%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%ad%d9%84-%d8%a7%d8%ae%d8%b0-%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87/
http://www.hsu.ac.ir/amozesh/wp-content/uploads/sites/12/2017/12/HSU-Thesis-Template.pdf
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 فرمها -سومفصل 
 

 

 
 

 مراجعه نمایید( اینجا)به  فرم تطبیق واحدهای گذرانده دانشجو در دیگر دانشگاه ها  1-3

 مراجعه نمایید( اینجا)به  پیشنهاد استاد راهنمادر خواست فرم   2-3

 

 مراجعه نمایید. جااینبه سایر فرمهایی که در ادامه می آیند جهت دریافت 

 (101فرم ) کلیات طرح پژوهشی پایان نامه )پروپوزال(  3-3

 (102)فرم  کفایت و تاییدیه پایان نامه  3-4

 (103)فرم  نمره مقاالتفرم   3-5

 (104)فرم  اطالعیه دفاع از پایان نامه  3-6

 (105)فرم  ارزشیابی و صورت جلسه دفاعفرم   3-7

 (106)فرم  گزارش نماینده تحصیالت تکمیلیفرم  3-8

http://www.hsu.ac.ir/ece/%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9%db%8c%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%af%d9%81%d8%a7%d8%b9/%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%af/%d9%81%d8%b1%d9%85-%d9%87%d8%a7/
http://www.hsu.ac.ir/ece/%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9%db%8c%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%af%d9%81%d8%a7%d8%b9/%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%af/%d9%81%d8%b1%d9%85-%d9%87%d8%a7/
http://www.hsu.ac.ir/amozesh/%D8%AA%D8%AD%D8%B5%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%DA%A9%D9%85%D9%8A%D9%84%D9%8A/%D9%81%D8%B1%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C/%D9%81%D8%B1%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF/
http://www.hsu.ac.ir/amozesh/%D8%AA%D8%AD%D8%B5%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%DA%A9%D9%85%D9%8A%D9%84%D9%8A/%D9%81%D8%B1%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C/%D9%81%D8%B1%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF/
http://www.hsu.ac.ir/amozesh/%D8%AA%D8%AD%D8%B5%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%DA%A9%D9%85%D9%8A%D9%84%D9%8A/%D9%81%D8%B1%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C/%D9%81%D8%B1%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF/

